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CAM ARA DOS DEPUTADOS 

Sl!JSSÃO DE 28 DE MAIO (19 20) 

Senhores Membros do Congresso Nacional - Havendo terminado .no dia 
23 deste mez o periodo de goviern o do Dr. Bernardino Monteirn, President e do 
Estado do Espirita Santo dous cidadãos, os Srn. Nestor Gomes e Francisco 
Etienn·.~ Dessa une, declararam-se investidos na pre~icl.encia do Estado: o pri-
primeir!) diz-se eleito 'pelo povo e reconhecido .e empossado pelo Congresso; o 
segundo contesta a ultima parte desta affirmativa, e disputa a successão inte-
rina, como Presidente ela Assen•blêa Legislativa, para que diz t er sido esco-
Jhiclo nl) dia anterior. 

A C'ommunicação da posse ao Poder Executivo J<~ederal não veio ~compa
n~ada .de qualquer prova ou justificaçã:o que . lhe permitte reconhecer a um 
daquelles cidadãos a legitimidade do direito invocado por ambos. Ma s, como 
permaneces.se ina lterada a ordem p ublica\, e se mostrassem os dous preten-
dentes, a julgar p ela attitude em que se conservavam -e pelas communica-
ções dalli recebidas. inclinados á solução da pendencia por meios legaes, não 
me senti no dever constitucional de acloptar qua lquer providencia sobre o 
extranho caso. 

Succede, porém, que a partir ·de a ntie -hontern\, á m eia -noite, as duas 
racções entraram em lu ta á mão a r mada na cidade de Vi7toria, cada uJtJ.a 
dellas apoiada em ·elementos da f or ça polida! ; o cori1.mercio e os bancos 
f.echaram, por ausencia ele garantias; o panico invadiu os lares; a. população 
aterrada. exposta aos ma iores perigos, abandonou a cidade; as ultima s com-
municaçõe.;, · transmittidas pelo commandante da força federa l no Estado, 
pelos representantes do commercio, por numerosas pessoas gradas e p elo 
juiz seccional em exercicio, fazem prever acontecimentos ainda mais graves. 
occurrencias ainda mais lainentaveis. 

Pareceu-me não ser licito a o Governo da, R epublica perma necer indiffe-
rente a · caso de tão maliifesta utgencia e inilludivel gravidad~, e pelo co:n-
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tral'io lhe cumpria assegurar a ordem publica, assim compromettida na 
cidade de Victoria, até que o Congresso Nacional, tomando conh ecimento dos 
successos. restabelecesse a fórma republicana federativa. evidentemente sub-
vertida, ainda que de facto, no Estado do Espírito Santo. 

Com este ·exclusivo intuito, resolvi intervir no referido Estado e expedi 
hontem o decreto de que vos envio a copia junta. 

Remetto-vos igualmente copia dos telegrammas qu.e 11ne foram dirigidos, 
a respeito dos factos acima expostos . 

Tenho a honra de levar estes factos ao vosso conhecimento e ap1,ecia-
ção, para ·que adopteis as providencias complementares e quaesquer outrrui 
que julgardes .necessarias, com o fim de restabelecer a fõrma republicana de 
facto inexistente no Estado do Espírito Santo, declarar qual o Presidente 
legitimo, effectivo ou interino, do mesmo Estado e assim habilitar o Poder 
Executivo Federal a reatar as suas relações officiaes com aquella parte da 
Federação . 

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1920, 99° da Independen cia e 32° da Re-
publica. - Epita.cio Pessôa. 

Decreto n . 14 .191, ~e 27 de Maio de 1920. - Dee1·eta a intervenção 
federal no Estado do Esfirito Santo, afim de IIllll.nter a ordem publica, até 
que o Congresso Naciom

1
cl, de accõrdo com ·o art. 6°, n. 2, da Constituiç;ão, 

r estabeleça alli a fórma republicana federativa. 
O Presidente da Requblica dos Estados Unidos do Brasil, 
Considerando que nq dia ·23 deste mez, tendo expirado o período de 

gover.no do Dr. Bernardino Monteiro, Presidente do Estado do Espírito 
Santo, dous cidadãos, os Srs. Nestor Gomes e Francisco Etienne Dessaune, 
se declararam ao mesmp tempo inv·estidos do cargo de Presidente: o pri-
meiro, dizendo-se eleito pelo povo e reconhecido e empossado pelo Con-
gresso; o segundo, con1;estando esta ultima affirmativa ·e disputando a 
successão ad interirn, n8i qualidade de Presidente da Assembléa L egislativa 
para que fõra eleito na vespera. 

Considerando que a1nbos ·esses cidadãos communicarrun sua posse ao 
Govern'> Federa~ mas nenhum produziu. perante este qualquer lJrova ·em 
a poio elo seu direito; e c;omo a disputa se mantinha em estado pacifico e os 
dous pretendentes se mpstravam dispostos a resolver o caso por meios le-
gaes, o Poder Executivo Federal não se sentiu no dever de adoptar qualque1· 
providencia; 

Considerando, poré!rrf, que a partir d·e hontem á rm.eia noite as d•as 
facções entraram em 11,1ta armada, cada uma apoiada por uma parte da 
força ae .policia; o· CO!ljlmercio e os bancos fechar2.m; a população ·aterro-
rizada abandonou a cida.de; e, segundo os ultimos telegrammas. estão immi-
·nentes graves acontecimentos e factos la rnentaveis são .de prever; 
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Considerando que;, em taes condições, ·não , é IruJ.is licito ao Governo con-
servar-se inactivo; o caso é de urgencia manifesta; cumpre assegurar a 
ordem public'a, gravemente compromettida na cidade da Victoria, até que o 
Congresso Nacional, tomando conhecimento ·dos successos. restabeleça a 
!órma republicana federativa inexistente de facto no Estado do E 'spü·ito 
Santo. Não deve o Governo cruzar os braços á espera dessa deliberação. 
diante <le acontecimentos que,, de um momento para outro, podem assumir 
gravidade excepcional. Por mais rapido que seja o tempo tomado para 
essa deliberação, dentro ·delle factos irreparaveis podem occorrer; 

Resolve intervir no Estado do Espirito Santo, afim de manter a ordent 
publica até que o Congresso Nacional, de accôrdo com o art. 6°, n. 2, da 
Constituição,, restabeleça alli a fórma republicana fede1·ativa, que se acha 
de facto subvertida e declare qual o Presidente legitimo, effectivo ou inte-
rino, do mesmo Estado. 

Rio de Janeiro. 27 de Maio de 1920, 99° da Independencia e 32º da R e-
publica. - Epif!;acio Pessôa. - Alfredo Pinto Vieira de Mello. - João 

Pandf.á Calo geras. 

Victoria, 22 de Maio, l 7 hs. 20 ms. 
Tenho a honra communicar a V. Ex. que nesta data. com presença 

treze Deputados e assistenci-a autoridad-es municipaes, estadoaes e fede1·aes .. , 
inclusive juiz federal e diversas classes sociaes, foi eleita ·e empossada a 
seguinte Mesa do Congresso Legislativo Esta.doai: Presidente, Francisco 
Etienne Dessaune; Vice-Presidente, Dr. Americo Coelho; i• Secretario, José 
Cupertino; 2° .S.ecretario, Alvaro Mattos. Saudações respeitosas . ~ Etienne 
D essaune, Presidente. 

Victoria. 22 de Maio.,. 18 hs. 30 ms. 
Cumpro o dever declarar V. Ex. que hontem, contrariamente ao artigo 

101, paragrapho unico, e 105, da lei eJ.eitora~. em ssssão clandestina, depois 
realizad:i. com assistencia de dezeseis Deputados a sessão legal treze Deputados 
estadoaes reuniram-se no edificio do Congresso e declararam aberta a sessão. 
Hoje, dia de abertura do CongTesso, na fórma constante da lei citada. depois 
de encerrada a s·essão a que compareceram vinte e quatro Deputados, ainda 
contrariamente Regimento Interno; artigo 41, elegeram Mesa), reunidos em 
sessão clandestina. Todo- ·esse processo tem por fim prejudicar ordem consti-
tucional Estado, simulando duplicata de Presidentes Congress o. que n ão 
existe nem póde existir, uma vez que estou em pleno ex;ercicio carga e nelle 
me mantenho até que delle venha a decahir na fórma da lei. - Geraldo 
Vianna, Presidente Cong.resso. 

Victoria, ·23 de Maio, 9 hs, 30 ms. 
Cm:nmunico V. Ex. que ro1npeu contra pod~r constituido revolução. 

Estou repellindo. Peço apoio força federal. Saudações. - BernartLino Mon-
teiro, Presidente Estado. 

.. 

Varios !locument• 
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Rio, 23 de Maio - 10 horaa e 50 ~li:r>utos - Com.mandante 3° Caçado-
l'es - Victoria - Determin;i.-vos que p:esteis .> apoio da força de vosso 
comma.ido ao P ·residente Bbrnardino Monteiro até o 1nomento em que elle 
deva passar o Governe ao seu successor legal . Saudações. - Epitacio 
P essôa. 

· Ri~. 23 ele "Maio - · 11 hol!'as 0 1~ lh:i.nutos - · l"reside;:ste Estado -
V1ctoria - Dei vrdem c.:imrnandante terceiro caçadores prestar apoio V. Ex. 
até o momento em q~e V. Ex. àeva passar v Qove-i:·no no seu successor 
legal. Saudações. - Epitaoi:o Pessôa . 

, Victoria, 23 de Maio - l_O horas e 15 minutos ·- Saudações respeitosas. 
Acaba parte força policial revoltar-se outra parte aquartelada palacio Go-
verno espera ataque . Força federa l de promptidão necessariamente não-
intervir<l luta sem .que tenha ord!'.ns para tanto. Urge V, Ex. tomar pro-
videncias urgentes emquanto Congresso Estadoal não decide successão. Ha 
dous Presidentes Congresso cada qual se julgando com. mais direito tomar 
posse hoje Governo. - · Deputa,~o A.nton·io Agnirre . 

Victor,;:,., 23 de Maio - l hora e 35 minutos - Tenho a honra de com-
municar a V. Ex. que, ·d_epois de observadaa todas as formalidades consti:_ 
tuc-ionaes, transmittl hoje o Governo_ do Estado ao meu s uccessor Coronel 
Nestor Gomes1 P r esideipte eleito e reconhecido para o quatriennio de : 1920 
a :1924. Agradeço a V . Ex. a boas relações de cordealidade que sempre 
mantev a com o meu Gove:t·no. Respeitosas saudações. - Bernardino Mon-
'tciiro . 

Vieioria, 23 de Maio - 12 h oras e 50 minutos - T-enho a honra de-
communicar a V. Ex. que nesta data assumi, perante o Congresso Legis-
lativo, o cargo de Pres+dente do Estado do Espírito Santo, pa ra o qual fui 
ei.?ito e reconhecido para o período de 1920 a 1924, installando-me no pala-
cio <io Governo, depois de todas as formalidades legaes. Neste posto V. Ex. 
me encotitrará sempre ao serviço da Republica, sendo-me agradavel man-
ter ('Oni :i patriotico Governo de V. Ex. as mesmas relações de cordealidade 
do me11 illustre anteC\'!SSor Dr. Bernardino Mont·eir'o. Saudações muito 
attenciosas. - Nestor Gomes, Presidente do Estado. 

Victoria, 23 de Maip ~ 13 horas e 46 minutos - Sciente determinação 
\\". Ex. Cumpri a mesma integralmente fazendo ainda acompanhar Dr ~ 

Bernardino Monteiro atê residencia, onde ficou guardado força federal. 
~ordeaes saudações. - T enente-Coronel , Jayme Pessôa, commandante, ter-
cei-ro 'Jaçadores. 

V ictoria, 23 de Maiq - 13 horas e 50 minutos - A' uma hora da tarde, 
Dr. Bernardino Monteiro passou Gov·erno Coronel Nestor Gomes que ainda 
não fôra. reconh ecido Pelo Congresso. A' mesm.a hora Congresso em maioria 
dava posse Etienne Dessa une seu Presidente. Força policial dividida em 
<luas pa rtes: uma aquartelada palacio, outra quartel. Situação ma is :inor-
mal que a ntes. Saudações. - Antonio Aguirre . 
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Victoria, 23 de ·Maio - 1-5 horas - Tenho a honra de . .communicat" 
a V. Ex .. que hoje ás 13 ·horas .na qualidade de Presidente do Congresso 
Legislativo deste Estado, para o qual fui eleito hontem em sessão especial. 
após a de ·abertura solemne, fui ·empossado solemnemente no cargo . de 
Presidente do Estado nos termos da sua Constituição politica. Este • acon-
tecimento resultou · de não ter sido possivel até agora o Congresso deliberar 
sobre o reconhecimento do Presidente e Vice-Presidente el,eitos em 25 de 
Março findo, devido situação política ereada pelo Governo ·que deixou hoje 
o poder conforme já é do conhecimento de V. Ex. Apezar disto cumpre-me 
tambem levar ao esclarecido conhecimento ele V. Ex. que o candidato ainda 
não reconhecido dizendo-se Presidente do Estado tomou conta do .edificiÓ 
do palacio., onde se acha pela força de indivicluos armados provocando· com 
·esta altitude a indignação de todo o ·povo desta capital ; Não é .de mais 
communi<:ar tambem •a V. Ex , que a força publlca do .Estado convidada 

a prestigiar a illegal situ ação de facto do cand.idato Nestor Gomer:t,, re-
cusou-lhe o seu apoio, vindo collocar-se ao lado · do Presiden\e eleito do 
Congresso. Comm"unico ainda a V. Ex., que, no intuito de resolver paci-
ficamente a situação, a baixo assignado acaba de apresentar ao jui:; federal 

. 1rnsta secção um pedido ele habeas-corpiis. .....:... Francisco Etienne EJ essa1ine, 
Presidente ·do Congresso no cargo de Pi·esidertte· do Estado. 

Rio, 24 de Maio - 20 horas Sr. Francisco Étienne Dessau'ne 
Victoria Sr. Nestor Gomes affirma. ter assümi·do hontem, á '1 hora da 
tarde perante Cong1'esso Legislativo, · o cargo de Pres1den'te Estado, para 
o qual fôra eleito reconheci.áo mesmo c"ongresso h avendo · i1'tsi:aUado palacio 
.governo depois ·todas formalidades legaes. V. E~. ~ seu tlü:no ' co·m~urÜca~ 
me haver sido no =esmo dia, á m~sma · hor~ ·er~1possad~ · .no ~:~s1.;.;o ,c~r~o 
como Presidente Co;1gres~o, el~ito ante-hontem. em sessão especial ' após . 
sessão abertura. Ambos pedem . em favor sua a utoridade apoio Governo Fe-
·deral. Não me sendo possível verificar qual governo legitimo em face Consti-
tuição leis Estado, .visto ignor.ar como factos se passaram e não ' poder 'es~la
recel-os deante duas inf.ormações diametralmel).te oppos'tas, julgo , meu de-
ver abster-me qualquer manifestação atá que sejam ministi-ados eleme~tos . . ' 
mecliante quaes possa julgar com segurança qual dos dous .é legitimo depo-
sitario 'Poder Executivo Estado. Saudações. -'- Evitac·io Pessôa . . 

Victoria, 23 de Maio - 15 horas - Tenho· a honra ele communicar a 
V. Ex . que em reunfão especial do Congresso do Estado foi approvado o 
pa1·ecer da Commissão de .Justiça -reconhecendo Presidente e Vice-Presi-
dente deste Estado respectivamente os Srs. Senador Nestor Gomes e 
Deputado estadoal ,loão Deus Rodrigues Netto, que foram empossados em 
seguida na fórrria constitucional. Encerraram-se assim os trabalhos do 
Congresso reunido especial1mente para conhecer das eleições realizadas a 25 
de Março ultimo . Saudações. - Geraldo Vianna, Presidente do Con-
gresso . 
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Victoria, 23 de Maio - 15 horas Temos honra levar conhecimento 
V. Ex . que tendo sido· installado hontem solemnemente Congresso Legisla-
tivo Estado perante qual foi lida mensagem presidencial, hontem mesmo 
foi requerida para meia .hora depois sessão paira fim eleger nova Mesa Con-
gresso de accôrdo com art. 42 do seu regimento. Approvado requerimento, 
procedeu-se eleição ficando com presidencia da propr ia minoria assim consti-
tuida Mesa: Presidente, Etienne Dessa.une; Vice-Presidente, Americo 
Coelho ; Secreta.rios: Josê Cupertino e Alvaro Mattos. Marcada hontem nova 
sessão para hoje ás 10 horas manhã, sob fundamento Congresso precisava 
ouvir contestações á eleição presidencial, governo Estado manteve fechado 
ecli!icio Congresso não obstante ordem habeas-corpus que Supremo Tribu-
nal concedeu para garantir aos abaixo firmados. livre p1'eno exeercicio seus 
mandatos. Solicitada intervenção do Juizo Federal este recusou-a. .Solici-
tada intervenção força f·ederal, esta conseguia amistosamente abertura edi-
ficio ao meio-dia. Presentes maioria e minoria, Juiz federaà, commandante 
força. federal, autoridades, pessoas qualificadas meio social. foi aberta a 
~essão pelo Presidente Congresso Etienne Dessa.une qu€\, nessa qualidade, 
eni virtude Constituição foi empossado pelo Congresso na presidencia do 
Estado emquanto não se iniciam ultimam trabalhos reconhecimento novo 

. Presidente . Minoria retirou-se do edificio. Entretanto, no momento em 
que telegraphamos a V. Ex .• o Sr . Nestor Gomes. candidato ainda não 
reconhecido, desde cedo ipstallado no pala.cio presidencial, acaba de apode-
rar-se do governo Estado sob pretexto ter recebido das mãos ex-Presidente 
Dr . Bernairdino Monteird;~ entrincheirando-se no palacio presidencial, que 
está cheio força assalariada. Por mais espantoso. anarchico que seja esse 
g-esto revolucionario. incopcebivel em um regimen republicano democratico, 
e não obstante todas gar~1mtias assegurarem aos abaixo assignados todos os 
meios de acção, para evij;ar derraanamento de sangu e que resultará desse 
acto imprevisto de autoritp,rismo na Republica , 1em nome dos bons principios 
e das leis, nos amparam. solicitamos de V. Ex., que ê suprema guarda 
dessas leis. desses principias, providencias promptas que V. Ex. se digne 
dar, sentido de pôr cobro á ligeireza e friolencia da um candidato que antes 
de ser reconhecido se a:qodera do governo de um Estado republicano. -
Etienne Dessaune, Presidente. - Americo, Vice-Presidente. - José Ouper-
tino, 1° Secretario . - Alvaro Mattos, 2° Secretario. - Henrique Laranja. 
- Francisco Rocha . - .Antonio Honorio. - José Maria Gomes. - Sebas-
t i ão da Gama. _J Wantu1.{l Ounha . - Abner Mourão. - Oesar Machado. 
João Lino da Silveira. 

Victoria, 23 de Maio ·- 15 horas - Acaba terminar seu periodo presi-
dencial Dr. Bernardino ~outeiro, tendo sido até este momento plenamente 
ga rantido, em obediencia leis Constituição estadoal, federal. Na hora regi-
mental assumiu governo Estado, Presidente Congresso\ Deputado Etien!).e 
Dessa une. Senador Nestor Gomes sem estar ajnda legalment-e reconhecido 
apoderou-se da adm.:inistração Estado com protesto formal dos Deputados 
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maioria Congresso, da maioria população capital; intuito evitar perturbação 
ordem publica, aconselho calma todos meus amigos, interpondo esforços 
para manter ordem inalterada. L evo conheci!Inento V. Ex. todos estes 
factos assegurando•lhe tudo tenho feito rigorosamente dentro da lei. .!força 
policial collocando-se ao lado Presidente Congresso que recorreu Poder Ju-
diciario sentido pr onunciar nu!lidades occorridas proclamando imperio lei . 
Saudo V . Ex . com alto respeito. - Jeronymo Monteiro . 

Victoria, 23 de Maio - 15 horas e 10 minu tos - Assumindo g overno 
em momento de d~ordens insuflada por mãos elementos do partido e 
desejando não usar da policia para reprimir pequena rebellião havida., soli-
cito de V. Ex., no in tuito evitar conflicto, consentir que a força federal me 
preste a uxilio para esse fim. Peço tambem a V. Ex. consentir que o po-
liciamento da cidade passe a ser feito pela força federal durante alguns 
dias. Respeitosas saudações. - Nestor Gomes, Presidente do Estado. 

Rio, 23 de Maio - 19 horas - Sr. Nestor Gomes - Victor ia - Haven-
do recebido do Sr. Francisco Etienne Dessaune telegramma, em que me 
communica t<er assumido o Governo do Estado na qualidade de Presidente 
do Congress o, por não haver sido ainda apurada a eleição presidencial, e 

não tendo eu meios neste momento de verificar a quem compete ·1egaLmente 
o governo, deixo de attender á r equisição que da força federal me fez V. Ex. 
no seu telegramma de hoje. Saudações. - Epitacio Pessôa. 

Victoria, 23 de Mafo - 16 horas e 5 minutos. 
Tenho a honra de communicar a V . Ex. qu e o Congresso L egislativo 

tlo Estado encerrou hoje os seus trabalhos, depois de h aver na fórma consti-
t ucional reconh ecido Presidente e Vice-Presidente do Estado e empossado 
nos r espectivos cargos o Senador Nestor Gomes e Deputado estadoal J oão 
de Deus Rodrigues N etto . .Saudações attenciosas . - Geralclo Via.nna., Pre-
sidente Congresso. 

Victoria, 23 de Maio - 16 horas e 30 minutos . 
A Mesa do Congresso Legislativo deste Estado tem a honra de commu-

nicar a V. Ex. que hoje antes 13 horas empossou solemnemente no cargo 
de Presidente do Estado o Presidente eleito do Congresso Sr . Fra ncisco 
Etienne Dessauna, visto não se achar reconhecido o Presidente eleito em 
25 de Março findo, devido á crise politica, provocada pelo Governo cujo 
mandato hoje termina. Respeitosas saudações. - Americo Coelho, Vice-
Presidente em exercic:io. - J osé Cupertino Figuei1·a Leite, 1° Secreta.rio. -
Alvaro de Castro Mattos, 2° Secretario . 

Victoria, 24 de Maio - 9 horas e 40 minutos. 
Como Btspd, pai e pas tor desta diocese do Espirito Sa nto. rogo V. Ex. 

com urgencia queira usar bons officios pera nte Senador Gomes e J eronymo 
Monteiro, afim de ser evitado derramamento de sangue, á vista da perspe-
ctiva sombria que traz a larmada a população desta capital. - B~nedicto de 
Souza, Bispo do Espírito Santo . 

Victoria, 24 de Maio - 10 horas e 20 minutos . 
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Na qualidade candidato contestante eleição presidencial deste Estado, 
t enho honra com municar V . Ex . ante-hontem, 22/ installou-se regularmente 
Congresso estadoal, havendo eleição Mesa e hontem, 23, não t endo sido 
ainda siq uer iniciado trabalhos verificação poderes, 11em r econhecimento 
qualquer candidato na fórma Constituição, deixando Presidente Bernardino 
exercicio cargQ, foi empossado solemnemente Presidente Estado o Presi-
clente Congresso Coronel :H'rancisco Etienne Dessaune . Após essa cerimonia .. 
terminada sessão posse, nova sessão Congresso e perante commissão verifi-
cação poderes, iniciaram~se então trabalhos referentes reconhecimento, come-
çando eu leitura minha contestação que, por muito extensa continuaria hoje 
14 horas. Portanto falsissima qualquer communicação enviada V. Ex. em 
contrario ·es ta . Congresso funccionando com maioria absoluta não recon h e-
ceu candidato algum . Apenas ainda está em trabalhos r econhecimerito .. 
Com a mais elevada consideração sou el e V . Ex . attento e venerador. 
Philo1neno José R ·ibeiro. 

Victoria, 24 de Maio 12 horas. 
Reiteramos perante V. Ex. nosso pl'otesto contra posse clandesttn:i 

Senador Nestor Gomes Presid·encia Estado. T reze Deputados abaixo as-
signaclos, constituindo maioria Congresso, actual mente composto 23 mem~ 
bros, só a nte-hontem gara11tidos hcibeas-corp·us, elegemos Mesa e só hontem 
começámos j ulgamento pl eito presidencia l. Dr . Philomeno Ribeiro, candi-
dato contestante, seus advogados a presentaram contestação do diploma 
Senador Nestor Gomes. Aa; contestante foi concedido prazo regimerital para 
produzir suas allegações. Congresso solemnemente reunido hontem e difício 
proprio presença innumera.s pessoas. inclusive a utoridades federaes., não 
estando ainda rBconhecidOfí Presidente e Vice-Presidente Estado, empossou 
naquelle cargo Deputado Francisco Etienne Dessaune, Presidente Con-
gresso, assignou termo posse respectivo livro, Deputados a baixo assignados 
já formularam protestos· judiciaes contra falsi.ficação sµas assignaturas qu e 
sem duvida foram feitas para simular o reconhecimento Senador Nesto1: 
Gomes. Pela primeira vez historia Republica tal ·escandalo se consuma. 
Repetimos V. Ex. Congr esso a inda precisará a lguns diais de fun ccionamento 
para ju lgar eleição presidencial . Esperando Governo Republica não se de -
more pôr cobro esse incrivel escanda lo, respeitosamente apresentamos ainda 
uma vez a V. Ex . nosso energico protesto contra. o mesmo. Attenciosas 
saudações. - Francisco Eltíenne Dessa1ine, Preside nte Congresso, exercicio 
presidencia Estado. - Americo R i beiro Coelho, Vice -Preside nte Congresso. 

José C1ipertino Figueira Leite, 1° Secretario. - A.lvaro de Castro MaUos, 
2° Secretario . - Abne1· lYloiwão, leacler maioria. - Cescw Jl{lichado. -
Sebastião Gwrna . - Anto11io Ifonorio. -·Francisco .Rocha .. - J oão I.An o . 

·wantiiyl Ciinha . - Jo.,é .llfaria Gomes . - H enriq·u.e L(Lrcinja. 
Victoria, 24 de Ma io - 13 horas. 
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Senador Nestor Gomes mantem paJaci0 Governo ch eio cangaceiros ar-
mados sem disciplina nem ordem. I;'ami!ias r esidentes redor palacio estão 
alarmadas pelas immoralidades e ameaças constantes desses desordeiros. 
Qualidade Presidente CongressQ,. no exercido presidencia Estado, apoiado 
pela m a10ria Cong1·esso, tambem neste assignado, appellamos pa ra V. Ex. 
g ua rda s uprema da Constituição e leis nosso paiz volte sua consideração 
J)a ra este pequeno Esta do. fazendo cessar desde já esse acto caudilhagem 
q u e ta nto deprim e ·e anar ch iza nossa administração publica. Sabemos com 
segurança qu.e Senador N estor Gomes já encommendou e fez seguir para 
esta capital, em trem especial, gra nde n umero de jagunços destinados para 
palacio. Qua lquer tardança •em fazer desapparecer esse centro desordens 
complicará situação" mante ndo alarmada população capital. Confiamos alto 
espirita justiça V. Ex. a quem sauda mos r espeitosamente . - Etienne D es-
saune. - .A.bner Mourão. - José Cupertino. ,..... Francisco Rocha .. - Se-
bastião Ga'Yna. :- Americo Coelho. - Cesar Ma,ch ado. - Want1iyl Cunha,. 
- A ntonio Honor-io. ~ José I.Ano. - H e1wique La,1 anjCL. - A.lvaro de Cas-
tro Mattos . ....:... José Maria Gon~es. 

Victoria, 24 de Maio - 15 h oras e 10 m inutos. 
Ratifico em todos termos telegramma 3 . 722 com 138 palavras .que dir igi 

hoje V. Ex. declarando não ter ainda Congresso reconhecido candida to al-
gum e estar eu fazendo contestação eleições Presidente E stado . Sa udações. 
- P hilor11,eno José Ribeiro. Reconheço verdadeira a firma do D1-. Philomeno 
José Ribeiro e dou fé , em testemunho da verdade. Victoria, 24 de Maio de 
1920 . - .il1anoel Bruno Via,71-na, França, . 

Victoria, 24 de Maio - 17 horas . 
Saudações r espeitosas. Agora, como r epresentante Estado venho pedii· 

V. Ex. s ua in tervenção b enefica , afim cessar estado a norma l s ituação& onde 
não existe tranquillidade, apezar correcto proceder força federal que merece 
applau sos toda população, confirmando eu ; urge V. Ex. tomar qualquer 
alvitre, pois existem dous Governos, sendo que um apossou-se á força d o 
palacio. Se V. Ex. julgar conveni.ente irei até a h i i•elatar occorrido. -
Deputa do Antonio A guirre. 

Victoria, 25 de Maio - 17 horas . 
Associação Commercial , representando a população desta cidade, alh eia 

ás correntes politicas, r eceiosa de grav·es acontecimentos pelo encontro quasi 
e;erto entre as forças politicas dos dous Gover nos, vem peilir a V. Ex. ur-
gentíssimas providencias no sentido de permanecer em toda a cidade a força. 
foder a l, unica qu e .neste momento pôde garantir tra nquillidade publica. 
Saudações . - Antonio Pinto de A raujo, Presidente da Associação Commer-
cia!. 

Victoria, 27 de Maio - 9 h oras e 30 minutos. 
Ao Senhor Ministro Interior dou conta em telegramm a occurrencias 

hontem nesta capital. Appello a inda m a is uma vez V. Ex. , afim pôr cobro 
a tão d·egradantes actos de nossa educação. política. Sou um velho republi-
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cano da propaganda ·e tudo isto me entristece e me enoja. Desculpe V. Ex. 
·os termos deste d:ictado pela indignação -que me acabrunha. Saudações res-
peitosas. - Deputa do Antonio Aouirre. 

Victoria, 27 de Maio - 11 horas. 
Espectador occasional gravíssima situação esta cidade, sinto-me dever 

trazer Y, Ex . :meu testemunho :insuspeito, affir!nando população é presa 
panico motivado tiroteio que começou hontem tard8, durou toda noite, con-
tinúa hora presente, estando palacio Governo sendo atacado tambem peque-
nas bombas dynamite, cujas explosões augmentam terror população. Face 
conjunctura tomo liberdade dirigir-me V. Ex., p eã.indo como todo respeito 
licença para alvitrar medida restabelecedora ordem publica tranquilidade 
animo população, qual seja ordenar V. Ex. guarnição federal deste Estado, 
commandada :integro Coronel Jayme Pessôa, policie, impedindo forças con-
trarias tragam popu~ação sob regímen terror decorr.ente tiroteio continuo 
desde hontem tarde. Posso affirmar V. Ex. tal medida será recebida entre 
jubilos população bem assim parcialidades politicas luta. Respeitosas sauda-
ções . - G·1iilhenne Estellita. 

Victoria, 25 de. Maio - Oito horas e 20 minutos . 
Dando o acolhimento que me cumpria á interferencia amistosa do 

Coronel Dr. Jaymel Pessôa, digno commandante da força federal aqui aqua r-
tela da, r-m favor de uma ~alução que evite sangue ou perdas de vida, tenho 
a grande satisfação que concordo da melhor vontade em que eu, que m e 
rwho empossado. no palaciq do Governo, e o Coronel Francisco Etienne., que 
se diz empossado, mas qu,e está em outro ilocal, acceitemos· e constituamos 
juntos W11 mandataria unico que ex-erça a administração do Estado, uma 
vez que esse m anda.tario ~eja pessoa de confiança e <k't escolha de V. Ex. 
Resolvllla a questão pelo Poder Judiciario ou Legislativo Fed-eraI. assu-
mil'á, entã~, o Governo o que fôr assim considerado o P.residente legal. 
Aguardarei com prazer a deliberação de V. Ex. nE.sse sentido. Respeitosas 
saudações. - Nestor Gorries, Presidente do E stado. 

Rio. 25 de Ma io - 15 horas e 50 minutos. - Sr. Nestor Gomes -
Victoria. Recebi o telegramma em que V. Ex. communica que, para evitar 
sangu e ou perdas de vida, ;eoncorda em acceitar., com o Sr. Coronel Francisco 
Etienne um mandataria cqnunum por mim escollTldC', que exerça a adminis-
tração do Estado, a tê o Poder Judiciaria decidir qual o Presidente l egal , e 
pede a minha deliberação sobre o assu mpto. Em resposta, declaro a V. Ex. 
que agradeço a prova de confia nça, mas não posso collaborar nesse accôrdo,· 
que importaria entregar q Gov,erno do Elsta.do a pessoa illegitima em face 
da Constituição. Saudações. - Epitacvo Pessôa. 

Victoria, 26 de Maio - - 13 horas e 40 minutos. 
Agradeço telegramma V. Ex. e fico sciente de seu pensamento ou 

julgamento sobre não ser lega;l a fórmula de que me lembrára, aliás, 
recusada pelo grupo do C01·onel Francisco Etienne, talvez pelo mesmo ·mo-
t ivo, antes da ch egada do telegramma d·e V. E~. Meus contendores ainda 
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inantêm parlamenta r,es em contacto commigo" conservando-me eu em atti-
.tude de sincera boa vontade a respeito de uma solução conciliatoria . Sauda-
.ções . - Nestor Gomes, Presidente do Estado. 

Victoria. 26 de Maio - 17 horas e 50 minutos. 
Agora mesmo força policial empenhou combate contl'a palacio. Com-

J>leto a1arme população. Saudações. - Jay·m.e Pessôa, Tenente-Coronel, 
commandante 3° batalhão caçadores. 

Victoria, 27 de Maio - 11 horas ·e 55 minutos. 
Na madrugada de hoje, em consequencia de um assa lto dos revoltosos, 

l10v·e prolongado tiroteio que decerto terá. alarmad:i muito a população, ma s 
.que em nada alterou as posições do Governo. Sa udações. - Nestor Gomes, 
Presidente do Estado. 

Victoria, 27 de Maio - 13 horas e 40 minutos. 

Ante perspectiva choque duas força s divergentes commercio, bancos 
fechara m uns quatro dias e familias encontra m-Stl deba nda da. Hontem 17 
horas, p alacio ata.cada desenvolvendo-se cerrado tiroteio entl'e forças" bom-
ba rdeio a dynamite que continuou até hora em que telegrapho e que fatal-
nrnnte continuará por todo dia ·e noite de hoje com g1·ande panico população 
tl graves damnos e riscos na cionaes e .estra ngeiro3, pois luta se desenvolve 
em pleno centro cida de, envolvendo toda população. Como medida salva-
ç;ão publica penso ser ·imperioso u sa.r força federal em beneficio c1e todos, 
]Jedindo para isso necessar,ia e urgentíssima autorização V. Ex. Meu ·escri-
vfto está sem poder penetra r cartorio, .estando fecha do edificio Juizo Federal. 

L1iiz Antonino Filho, Juiz federal exercicio . 
Barra São Matheus,, 23 de Maio - 10 hs . 20 m s . 
T enho subida honra communicar V . Ex. qu e neste município reina 

·m elhor ordem e completa paz. Todas autorida des povo em geral apoiando 
g overno Cor.anel Nestor Gomes nome legalmente ·eleito e empossado Presi-
dente Estado. Respeitosas saudações . - Bernardino F'ilho, Presidente Ca -
mara Municipal. 

Cachoeiro do Itapemirim, 26 de Maio - 14 hora s e 10 mLnutos. 
Communica1nos a V. Ex. h av·ermos sido empossados nos ca rg os Gover-

na dores municipa es no edifício Camara preenchidas todas forma lida des le-
-gaes. Fieis soberania povo espirito-sa.ntense, que elegeu quasi unanime-
m ente Presidente Esta.do Sena dor N estor - Gomes, protesta mos contra sur-
pr eendente duaJida.de presidencia qu e não sómente attenta contra lei mas 
igualmente a mora l republicana. Appella rnos pa ra as nobres tra dições de 
\T. Ex. confiantes seu acendra.do espirito de jus tiça e amor á Republica . 
\Saudações. - Attilio Vivacq11.a, Presidente. - Raphael ele ./J1.'a,rtini, Vice-
Presidente Camara. 

Victoria, 26 de Ma.io - 16 hs. 10 ms. 
A população desta ca pita l desde dia 23 em que Sr. N estor Gomes ap o-

derou-se palacio presidencia l nelle se fortificando e arma ndo, que vive so-
bresaltada com boa tos t erroris tas . Hoje situação a ggra.va diss ima com. 
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proposito manifestado sahirem c:rwgaceil'os ·nelle hom:isiados para fim toma-
rem repa1·tições em poder governo Etienne Dessa.une. Alarme produzido 
Jlor · essa noticia intens~, tendo desde tarde de .hoje sabido innumeras fami-
lias desta cidade. Pedimos ao coração humanitario de V. Ex. providencias 
urgentes promptas, energicas, normal-izem ao menos ordem publica, tragam 
tranqui!lidade seio familia espirito-santense. Aguardamos anciosamente 
providencias. - João Si?nões. - · _Florencio Silva . - João Antunes Bar-
bosa Branclão. - Hortulano Fra,ga. - Bas'ilio Pimenta. - Clod.oaldo Bran-
dão. - João Bernard·ino Alves., - A11-g1isto Si'nimer . - Raul Gonçalv·es . -
Octav·io Avancine . - Olinda V ·ictorino Philemon. - Onofre Elpiclio Pimen-
tel. - Joaquim José Bosd.art. - Leodoro ela Costa. - Manoel Silveira. -
Antonio NarciSo Pereira . - Olyntho Pereira Botelho. - Oscar Pinto Oli-
veira. - José Carvalho. - A.lvaro Flor·iano Tefwe·ira. - Honorino Pa-ssos. 
- Horacio Machado. - Urbano Xavier Bodart Junior. - Raulino S-ilva. -
Manoel Silva. - Manoel Nasci?nento. - j)fario Bodart. - Camillo Bodart. 

H1igo M. da Victoria . - 1lntonio 1lfarques . - Horacio Rocha Pimentel. 
- _Franlc lin Rasaria Lamariine. - Celso Nunes Pereira. - Sizenando Go-
mes . - Aclolpho Rodil . - Rome1i Netto. - j)fanoel Davino Corriza Ribeiro. 
- Alonso Costa. - Manoel Tolent·ino. - HenrüJne Pedro Laranja. -
Arnolini Jesus . - llianoel Men1lonça. - Oliverio Fraga Grijó F·ilho. - Dr. 

1 
Ferrei.rn Pinto. - Dr. l/wiz T inoco. - Dr . O . Rei.lly S 01izn . - Pedro O . 
Reilly. - Euclyeles Souzn . - Edgarcl O. Reilly. - Carlos Lindenberg. -
juracy Souza 'Daria . - A.ra1Ljo Carlos de. SeL. - José Calazans Pinto Aze-
vedo. - Graval-ino Silva. - Oswaldo Norbin. - Francisco Rufino. - Dr . 
Clocloaldo Linhares. - Arlindo ll'I arq1ies. - Francisco ele Paula Pacheco. 
- Jo<lo Viciorino Pinto. - Jltloysés elos Passos. - Belmiro Fur tado. -
Manool Salles. - Esm,erino Laranja. - Ary Monteiro Lindenberg. - Dr. 
Lordello :_ João Dias dollares Junior. --' Alberto Frederico da Silva. -1 
Arthur Antunes Barbo.sa. .tl_genor Santos. - Dr. Atha71de. - Deputado 
Ubaldo .Ramalhete. 

Santa Cruz, 26 de ~aio - 16 hs: 50 ms . 
Legítimos representantes municipio . .Santa Cruz, declaramos V. Ex. 

reconhecer e dar todo arioio governo Coronel Nestor Gomes. Cordeaes sau-
dações. - José La1nego, Presidente Cain.ara. - Ped-ro Tabochi, Prefeito 
municip:;i,l. 

Victoria 26 de Maio - 21 hs. 25 ms. 
Sômos inteiramente solida.rios telegramma funccionalismo publico hon-

tem transmittido V. Ex. - José Ol71mpio Abreu e Manoel França., t abel-
Jiães 1° e 2º officios. -- Claudio Manhães, official Registro Especia l. ·-
A lvim Lyr-io, João Mattçi AleiWo e Alvaro Pacheco, escripturarios, porteiro 
Finanças. - Carlos Nor(1in, Marcellino Machaclo, Oswalelo Norbin e Antonio 
Barcellos , chefe e escrip,tura rios secção terras . - Alvaro Silva, J O(io Sil-
vares, .Manoel Pinhe-iro, Belmiro Furtado, Freãiliono Nunes Moraes e Oar, 
àolino Bodr-imies, :funccionarios municipaes e serviço sanit a.rio. - Adalgisa 
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Fonseca, Guilh ermina Vieira Matta. Suzett e Guercl et e D ·urv nl .A ra1ijo, pro-
fessoras e secreta rio Escola Norma l. - Aflorclista Mwr ia Conce-içã o, i:irofes-
sora publica. - J osé Silva Quintaes, fiscal governo Banco Espir ito-Sa n-
ten se . - A lv aro Oou tinho, " Dia rio da Ma nhã" . - Eliodoro Cypriano 
Duarte, a uxiliar L abora torio A nalyses. - Carl os J.,inden ber g , escripturario 
F ina nças . (Jlodoaldo B r andão c h efe traf ego . Cordeaes r es peitosas sa uda-
ções . 

L a jão 27 de Ma io - 9 h s. 5 ms. 
Ca ma r a au t-0rida dei, eleitorado des te municipio Bôu F a milia, solida rias 

com o governo do Coron el N estor Gomes a qui hypothecàm incondicional 
a p oio. Respeit osas saudações . - João Barbosa, Prefeito municipal. -
Joaq1ii ni Cruz, Presidente Cama 1-a . - Antonio Evaminondas, Vice-Presi-
dente Ca ma ra . - A m erico Bar bosa - Cami lZo Frigeira . - Reynaldo No-
g u eira, Verea dor.es. - Euclydes ~Menezes, Juiz districta l Villa Bôa F a milia. 
- Mari a S enna, Juiz dis tricta l São F .ra ncisco. - José Boln ago Juiz distri -
ctal Figueira . - A ' Comrnissão d e Constituição e J ustiça . 

SESSÃO DE 6 DE J UNHO (19 20) 

Considera. v alido e leg al o reconhecimento de poderes dos Srs . N estor Gomes Parecer da Com _ 
e João de D etts Rodrigues N etto, como President e e Vice-Presidente, 
r espect-iv U1nente, do Estad o do E sp i r ita Santo ; con·i as declar ações de 
v oto dos Srs . José Barreto e V er isSimo de l!fel lo. 

" P elo decret o n . 14. 191 , d e 27 de Maio pr oximo fi ndo, o Sr, Presidente 
{la R epublica, tendo em vista os f a ctos qu e expoz a o Congresso Na cional, 
em sua mensagem de 28 do r ef er ido . m ez, r esolveu " inter vir " no Estado do 
Espirita Santo., afim de ma nter a ordem p ublica , a té qu e o Cong resso Na -
cional de a ccôrdo com o a r t . 6°, n . 2, da Constitu ição. restabeleça a lli a 
'fór ma republicana, qu e se a cha de facto subvertida , e declare qual o Presi-
dente legitim e,, effectivo ou -in terin o, do mesm o Estado. " 

Em data de 30 do mesm o mez de Maio findo o ·Sr. Presidente ela Ca-
mara dos · D eputados r ecebeu e enca minh ou a esta Comnússã o o seguinte 
telegramm a : 

" Na m inha q ualida de .ele P r esidente do E s ta do elo E spirita Sa nto, · e leito, 
1·econhecido e empossado na f órma da ~ei, cornpreh endendo a n ecessida de 
de um livre exam e de poder es em b em elo r es tabelecim ento constitu cional 
das altas f uncções qu e e xerço, tenho a h onra ele solicitar de V . E x. a in-
tervenção federal nos precisos termos do artigo sexto, numero dou s, da 
Constituição d a R epublica. E s tou em que assim procedendo com preh en -
derá V, E x , o escru p ulo com qu e m e subordino á necessidade imperiosa da 

de Const. 
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collocar esta unidade da Federação Brasileira a o abrigo de qua esquer duvi-
d~, quanto á sua vida, dentro da ordem constitucional, e á attitude que 
convém a mim, como seu Presidente, nas relações officiaes que careço ele 
conservar e manter com o Governo Federal. Attenciosas saudações . -
Nestor Gomes, Presidente do Estado do Espirito Sa.nto." 

Na sessão legislativa de 1910, o Relator deste parecer, discutindo o pro-
jecto n. 19, do Senado" que reconheceu como legitima a Assembléa Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro, cujas sessões preparatorias foram pre-
sididas pelo D1·. Joaquim Mariano Alves Costa, teve ensejo de declarar a 
sua desautorizada opinião acerca do texto do a rtigo sexto da Constituição· 
Federal. cuja comprehensão e alcance se v·em debatendo ha quasi trinta 
a nnos, em todos os casos de intervenção, postos em fócd,. sem que, entre-
ta nto, se tenha conseguido fixa r-lhe a interpretação na fórma definitiva 
de uma lei organica, consoante o disposto no art .. 34, n. 34, da Constituição-
Federa J,, que a ttribue ao Congresso Nacional a competencia priva tiva para 
decretar as leis or ga ni cas n ecessarias á execu ção completa da mesma 
Constituição. 

E s ta Comrrussão, tendo de pronuncia r -se em 1916, sobre outro caso de 
intervenção nesse mesmo Estado do Espírito Santo, assignou quasi unani-
memente o brilhante pa r ecer do Sr. Arnolpho Azevedo, no qual foi defen-
dida e sustentada a opinião que expendi em 1910, - ao discutir a intei·-
venção no Estado do Rip de Janei1·0 - acerca do sentido em que deve ser 
entendido o numero 2° fio art. 6° da Constituição Federal. Nesse numera 
do artigo citado, o legisl a dor constituinte instituiu como uma das excepções 
a o principio geral da não ·intervenção do Governo Federal em negocios 
p eculiares do Esta.a.~ o caso de ser necessario "manter a fórma republi-
ca na federativa" em a lgum delles, onde tal fórm.:i. tenha sido abolida ou 
subvertida. 

Esse caso é da quel\es em que a interv-enção póde ser resolvida de 
motu proprio pelo Gove~·no Federal, isto é, independente da requisição dos 
Governos locaes dos Éstados em que occorrer aquella pertm;bação de tão 
3xcepcional gravidade. 

Reconhecemos que, pela interpretação mais seguida no Congresso Fe-
deral, nos differentes casos em que nelle se tem discutido a questão da in-
t ervenção, as perturbações da ordem constitucional nos Estado~. como, por 
exemplo, as duplica.tas d~ Presidentes, ou Governadores, e as de assembléas 
legislativas, são factos que autorizam a intervenção para manter a fórma 
r epublicana federativa e portanto a autorizam independente da requisição 
«los Governos locaes do :p1stado ou Estados conflagrados . 

Estamos porém, convencidos de que, com melhor reflexão e com a ex-
p eriencia que se irá colhendo, aos pou cos, dos factos políticos, se generali-
zará a opinião de que aqu ellas perturbações constitucionaes nas instituições 
poJiticas locaes dos Estados, autorizam a in tervenção do Governo F ederal , 
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J1ão para manter a fórma republicana federativa, mas para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade nos Estados. 

A fórma republicana federativa é a fórma de Governo ela União e não 
a dos Estado, - t a nto que o art. 90 § 4°, da Constituição Federa:!, prohibe 
que, nos projectos de i~efórma constitucional, sejam admitUdos como obje-
ctos de deliberação os que forem tendentes a abolir a fórma republicana 
f ederativa. 

O caso de intervenção, federal a utorizada pelo n. 2 do ar t. 6º, da, Consti-
tuição, isto é, para, m a nter a fórma r,epublicana federativa, é um. caso de 

legitima defesa na cional contra algum attentaclo á fórma que a Constituição 
F erleral instituiu pa r a a Hepublica e não ele protecção ã fórma de governo 
que a Constituição de cada Estado tiver instituido para o seu regimen 
poHtico autonomico. 

São palavras nossa s proferidas na sessão ele 23 de Setembro de 1910. 
A Cons~ituição americana, garantindo, na secção quarta, elo seu artigo 

quarto, a todos os Estados uma fórma republicana de Governo, protege-os 
a o mesmo tempo: a) contra qualquer invasão; b) contra qualquer violen-
cia domestica,, a pedido da Legislatura, ou do Executivo, se a Legislatura 
n ão puder ser convoca da .. 

A cla usula primeira da protecção instituicla pelo citado dispositivo da 
Constituição americana - protecção contra invasão - coincide com o dis-
positivo do n. 1 do a rt. 6° da nossa Constituição: "para repellü- invasão 
estra ngeira, ou de urh Estado em outro". 

A segunda clausula do mencionado dispositivo da Constituição ameri-
cana - protecção contra violencia domestica - deve ser a mesma do a r-
tigo 6° , n. 3 ·da nossa Constituição - para restabelecer a ordem e a tran-
rtuillidade ·nos Estados, - sendo que ta n t o a Constituição dos Estados 
Unidos da America do Norte, como a nossa, exigem neste segundo caso a 
requisição do Executivo ou do Legislativo local. 

Se esses casos de violencia domestica pudes·sem autorizar a •interven-
ção para manter a fórma republicana f eclerativa, ter-se-hia que a Consti-
tuição Brasileira s,eria inteira.mente ,redundante no mencionado art. , 6°, por 
haver creado clous dispositivos - os dos ns. 2 e 3 - para r egula r a mesma 
hypothese. 

A " ordem" ele que falia o texto elo n . 3 citado- não pócle ser sómente 
a ordem "material", mas tambem, e principalmente, a ordem constitucional e 
.iuridica. Aquella - a ordem "material" - póde existir muitas vezes com a 
p erturbação <l:a ordem constitucional no Estado - casos em que, a . nosso, 
Yer, a 1ntervenção pôde realizar-se para o restabelecimento desta ultima; 
desde que haja a necessaria requisição. 

Nos casos de duplicata ele orgão dos poderes politicos loca es, qualquer 
dos q_ue se attribuem a legitimidade funccional, póde re quisitar a inter-
venção, - porque a ntes da decisão federal não se sabe qual seja o orgã.o 
l egitimo, e o fim ela intervenção é justamente declarar essa legitimidade. 
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Os factos exposLo.s na m ensagem do Sr. Presidente da Republica vêm 
demonstrar a v-erdade da doutrina, que tem sido a0ceita pela maioria desfa 
é ommissão. Com effeito declara o Chefe do Estado que teve communicação 
official da duplicata de executivo no Esta do do ·Espir.ito Santa., m'as que, 
" como permanecesse inalterada a ordem " , não se sentiu S. Ex. no dever 

·constitucional ele acloptar · qualquer providen cia . 

Succedendo, porém, que, poucos dias depois, as duas facções entra s-
sem em luta á mão armada, p <).receu a o Sr:. Presidente da Republica não 
ser licito ao Governo permanecer indifferente a cousa de t anta urgencia .e 
g ra vidade,, mas, pelo c ontrario, lhe cumpria assegurar a ordem publica, to-
n1ando conhecimento dos successos, " para r es tabelecer a fórm·a r epublica na 
federativa, evidentemente subvertida, ainda · que, de facto, no Estado do Es-
pirita Sa nto " . 

Assim, não obstante ter tido conhecimento off.icial da duplicata elo 
Poder Executivo no Esta do do Espirita .Santo, o Sr. Presidente da Repu-
blica entendeu que não devia intervü~ .• visto que se mantinha inalterada a 
ordem naquella unidade da F ederação . D esde que, porém, "as dua s f.acções 
entra ra m em luta á mão armada." , r esolveu S . Ex. tomar conhecimento 
dos successos e ass·egurar a ordem publica, "para r estabel ecer a fórma re-
publicana federativa, evident emente subvertida, ainda qite, de facto, no Es -
·tado do Espírito Santo". 

A duplicata do Poder, Executivo é, em nossa opinião, um caso de per-
turbação <la ordem - da prdem constit1'.cional - ·e não um caso de violação 
lla fórma republicana teqerativa, pois este ultimo caso só póde dar-se 
quando os E stados fal tam a os deveres constitu cionaes pa ra com a N ação, 
como, por exemplo, quandp pret-endam exercer violentamente os poderes qu e 
lhes são prohibidos por estarem conferidos á Uni'ão ou qua ndo pretendam 
retirar-se da Federação . 

A interpretação contraria conduz a conclusões como a da m ensagem 
ele 27 de Ma io proximo fjndo, em qu-e o Poder Executivo Federal não. se 
sentiu no d ever ele inte,vir quando já havia no E s ta do o que elle considera 
ser um attentado á fórma .republicana f ederativa ' (duplicata de orgãos do 
!'oder Executivo estadoal) - mas deliberou decretar a intervenção logo que 
rebentou a desordem m aterial. Dest'a rte, a simples desordem materia l seria 
ma is grave do que a violação da fórma republicana federativa, t anto que 
se.m a concurrencia c1aquella .esta ultima não autorizaria a intervenção 
federal . 

Esta Com.missão entende qu e o caso do Espírito Sa nto se enquadra 
·no n .. 3 do a rt . 6° da Co115tituição e que, tendo ha vido a requisição de um 
dos que se !l,ttribuem a s funcções dct cargo de Presidente do Estado - o Sr. 
Nestor Gomes, - o CongrElSSO Nacional deve intervir para resolver R- ques-
tão da, duplicata, ou declarando o direito existente no Estado, ou, caso o 
conflicto não te nha solução segundo as l eis estadoaes, decretando a lei espe-
cial qu e dê remedia adeqrn}do á questão (votos dos Sl'S . Arnolpho Azevedo-
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-e Mello Fra nco, no vol. IX dos Doc11.1nentos Parla1nm}tares, verb . " Inter-
venção nos Esta dos", pags. 66 a 83). 

Posto isto, passa a Commissão de Constituição e Justiça a examina r ·o 
caso trazido a o conhecimento da Camara na m ensagem presidencial . 

O art. 48 da Constituição do Esta do do Espirito Sa nto (refo rma pro-
mulga da a 13 de Ma io de 1913) dispõe que ·a eleição de Presidente eJ Vice·-
Presidente f a r -se-ha, em todo o Estado, no dia 25 de Março do ultimo 
a nno do periodo governa mental. 

No art. 49 dispõe a mesma Constituição que o Presidente exercerá o 
-cargo por quatro annos, não podendo ser reeleito , ·e deixará o exercicio n o 
mesmo dia em que terminar o seu mandato. 

No a rt. 54 dispõe que o período presidencial começará no dia 23 de 
Maiq. tomando posse o Presidente e o Vice-President e pera nte o Con-
g resso. que. para . t a l fim , se r eunirá em sessão extraordina ria e solemne, 
com qualquer numero. 

No ar t. 41 d ispõe que incumbe exclusiva mente ao Congresso, indepen-
dt>nte de .sancção, r econhecer os poderes do Presidente e Vlce-Presidente do 
JJ:stadCJ, dar-lhes posse, licenciai-os e toma r contas de sua g es tão . 

No art . 43 dispõe que as c1eliberações do Congresso, salvo ilisposiç.ão 
·expr essa na propria Constituição. serão tomada..-,; á pluralidade 
s obre a maioria de seus m embros p resentes . 

de votos 

O Regimento Interno do Congresso L egisla tivo do ·Es ta do, promulgado 
a 31 de Dezembro d e 191õ, em seu artigo 153, dispõe que o Congresso, a 13 
ele Maio do a nno da expiração de cada periodo presidencü~l; se r eunirá ex-
traordinariamente, .caso não esteja funccionando, para r econhecer o Presi-
dente e o Vice-Presidente do Estado eleitos pa ra o periodo seguinte sendo 
inilispensavel pal'a tal fim o voto assigna do de dezesete Deputados no 
minimo, ou treze, se até a vesper a da posse não comparecer aqu elle nu~ 
mero. 

A lei estadoal n. 1.008, de 30 de Outubro de 1915, que r egula as elei-
ções do Estadet instituiu uma .Junta Apuradora, composta dos Presidentes 
c1as Camaras municipaes do Estado, em 11umero dE: 15, pelo menos. e lhe 
a ttribuiu a competencia de a pura r ' as eleições de Presidente e Vice~Presi

dente do Esta do . 

Nos arts. 104 e 1Cf5 , tra ta ndo do reconhecimento dos poderes do Presi-
dente e Vice-Presidente, determina ess;;i, lei. c1e accôrc1o com o citado ar-
tigo 153 do Regiment~ Interno do Congresso L egislativo do Esta d0;, que. 
na reunião do Congresso pa ra apura r as eleições presidenciaes, é indispen-
savel o voto a.ssignac1o de dezesete Deputa dos, ou trez.e, se a té á. v espera da 
posse não comparecer a quelle numero. 

Ta"!s são, em conjunto, os princípios da legislação es tadoal do Espirita 
Santo. relativ os a o reconhecimento de poderes 'do orgão do executivo local 
e seu primeiro substituto . 
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Do documento sob n. 1 cuja publicação requeremos como parte inte-
grante do presente pareceP, consta que vinte membros elo Congresso Esta-
doai , entre os quaes o Sr. Etienne Dessaune (que disputa a qualidade de 
Presidente interino do Estado, como Presidente do Congresso L egislativo). 
em representação enviada ao então Presidente do Estado - Dr. Bernardino 
Monteiro- com data de 15 de Dezembro do a nno rassado, declarara m ter-se 
empenhado por um entendimento de que pudesse resultar a união das duas. 
correntes politicas existentes no Esta.do, e que, tendo obtido a desistencia 
dos dous candidatos á successão presidencial a a brir-se - os Drs. Cecilia.no 
A.bel de Almeida e Henrique de Novaes - tinha m "a grande a legria de 
communicar qu~, com o concurso e applauso da una nimida de elo Congresso 
e com a satisfação plena de todos os elementos componentes cla quellas duas 
correntes, ficára adoptado o nome do Sena dor Nestor Gomes como candidat<> 
de tooos elles e de todos os vinte s ig nata.1·ios da r epresentação" . 

Realizada a eleição, f.oi feita a respectiva ,ipuração pela junta legal, 
sendo expedido o diploma ao Senador Nestor Gomes (documento em origi-
nal sob n . 1) . O resultado das, 117 a uthenticas a puradas foi de 10. 3.03 votos 
para o candidato diplomado, 70 votos a o Dr. Philomeno José Ribeiro, 24 
vo~os a o Coronel R amiro de Bari·os e outros votos e1n menor numero a di -
verss cidadãos. Assirr( o candidato Nestor Gomes obteve f~ qua si totalidade 
da votação do Estado. 

Do diploma ou acta ~era! da apuração. apenas consta um protesto do 
1 •• 

Dr. Philomeno Ribeiro "njlo referente a.os· trabalhos de apuração das a u then-
ticas, mas sim contra as irregula rida des decorrentes do processo eleitoral , e 
contra a elegibilidade do candidato á presidencia do Estado - Coronel 
Nestor Gomes". 

A 13 de ·Maio - data em qu e devia reunir-se o Congresso para o 
reconhecimento de poderes da eleição presidencial - não -foi possivel a 
insta.Ilação dos trabalhos por não terem comparecido Deputados eni numero 
legal - continuando S\.lCC!'SSivamente essa a bstenção proposital de um grupo 
atê o dla 22 - vespera da expiração do periodo presidencial - data em 
_que se deu a sessão solemn e da insta.Ilação com o comparecimento de 21 
Deputados. 

Nessa sessão, porém , a n tes de começados os trabalhos da verificação 
de poderes, que era o fim unico da reunião elo Congresso, um dos Deputados 
r equereu uma sessão especial,, para a eleição da mesa, sendo esse requeri-
mento indeferido pelo Presidente, com fundamento em diversos dispositivos 
füt Constituição do Estado, do Regimento Interno do Congresso local e ela 
lei eleitoral espiritosanterise. 

Insistindo o Deputaqo requerente em seu pedido, . o Presidente resol-
veu consultar a Gamara e poz a votos a proposta, tendo-se verificado 10 
votos a favor e 10 , contra, e desempatando o Presidente no sentido da ma-
nutenção da mesma mesa que servira . na sessão legislativa anterior. 
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Antes de proseguirmos no exame da 1nateria, devemos accentuar a 
estranha conducta de urna facção do poder verificador, que, ao envez de 
exercer a funcção essencial que em tal momento lhe é attribuida pela 
Constituição do Estado, lança mão do recurso da abstenção premeditada 
para furtar-se ao cumprimento do dever, que lhe incumbe, de reconhecer 
os poderes do Presidente e Vice-Presidente . 

No caso aqui examinado, mais anomala se nos antolha essa attitude, 
dada a circumstancia de terem sido eleitos sem competidores. os proprios 
ca.ndidatos recommendados pela unanimidade dos membros do proprio poder 
verificador, entre os quaes s·e acha o que disputa agora ao candidato eleito 
as funcções do Poder Executivo, alleganclo a qualidade de Presidente do 
Congresso estadoal. 

Mas. ao Sr. Etienne Dessaune fallece essa qualidade de Presidente da 
Camara Legislativa do Estado do Espírito Santo, pelos seguintes motivos: 

O art . 42 do Regimento Interno do Congresso dispõe, é certo, que 
na primeira sessão depois da abertura do Congresso, quer a reunião deste 
seja ordinaria, quer extraordinaria, se procederá á eleição da mesa., que sera. 
constituida de um Presidente, um primeiro e um segundo Secretario. Ma~ 
é necessario indagar o que sejam as sessões extraordinarias a que se refere 
o dito regimento., e essas sessões, consoante o dispo.sto no seu artigo 3°, são 
ail que se convocam, media.nt:e soliCUltção elo PresidentlJ do Estado, co·m 
designação do. dia e nomeação do interesse piiblico que isto determinar. 
Ora, a reunião do Congresso para o fim especial de reconhecer os poderes 
do Presidente e Vice-Presidente do Estado não se faz mediante solicitação 
do Presidente no quatriennio expirante, nem precisa de dia e nomeação 
do interesse público que isto determine, mas está prevista como funcção 
normal do mesmo Congresso, exercida por el!e de quatro em quatro anno~ . 

em data determinada e fixa, isto é, a treze de Maio do anno da expiração 
de cada período presidencial . 

Logo, a sessão do Congresso para o reconhecimento dos poderes do 
Presidente e Vice-Presidente do Estado não é equivalente ás sessões ex-
traordinarias de que trata o art. 3° dOI Regim.ento Interno, e, portanto, nella 
não se deve proceder á eleição da Mesm_, porque para ella subsiste o man-
datfv d~ Mesa anterlof. 

Não procede,. para infirmar esta conclusão, o argumento de que se 
tenha praticado de modo contrario em tempo anterior, porque uma só deci-
são não constitue pratica parlamentar, nem póde, muito menos, prevalecer 
contra o texto claro e litteral do proprio Regimento . 

No .caso . do Estado do Ric\ que deu log·ar ao ha.beas-corpiis n. 3. 554. 
de 6 de Junho de 1914, em favor dos Drs. João Antonio de Oliveira Gui-
marães, Raul de Almeida Rego e Constancio Monnerat, Presidente e Secre-
tarios da Assembléa Legislativa do Estado . do Rio de Jan eiro, tambem se 
.tinha allegado, que em sessões e,,.-traorclinarias anteriores, se . havia proce-
.<iido á eleição da Mesa, mas esse precedente não prevaleceu contra o Regi-
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m ento, que a utorizava a eleição da Mesa em sessão extraordina ria, a lém 
disto, outorga va ao Presidente a competencia para decidir qualquer duvida, 
ilobre assumpto regimental. sem r ecurso para a assembléa, salvo o da inter-
pretação a uthentica por meio ele projecto de ler" sujeito ás discu ssões regi -
mentaes, - alvitr e que não poclia ser adotpaclo na mencionada sessão, na 
qual não era licito á Assembléa deliberar sob1·e materia diversa da que mo-
tivou a convocaçaG. 

A faculdade ele eleger não envolve, em regra, como bem o disse o citaclo 
acór dão, a el e destituir da f u ncção antes de expirado o tempo na investidun1 . . 
"A' H!egalidade da destituição juntar-se-hia o vicio do processo tumultuaria 
ela delegaçãu, cer to como é qu e o eleitorado" qualquer que seja a sua com-
posição, n ão póde manifestar-se fóra elas épocas e elas condições preesta-
belecidas n a lei. Esse principio disciplinador ela ordem social e do bem 
publico não soffre contestação, em se tratando das assembléas politicas, 
dos parlamentos, subordinados como estão, para ~ validade de su as delibe-
rações, á Constituição, ás leis e r egim entos respectivos. 

Na m oção para o effeito ele provocar a renuncia da Mesa, encontr atn 
as m a iorias a solu ção pacifica e normal elos .confli ctos en tre ellas e seu s 
eleitos. - Fóra dessas praxes parlamentar es, não t endo cunho de legali-
dade a eleição ele outra Mesa, subsiste a que está em exercício e illegal. 
consequentemente, é qualqu er constrangimento que. se lhe opponha para 
fazer vingar deliberações /;ontra rias ao Regiment:)." 

E ssas palavras . elo der r eto .iudicario do Suprnmo 'rr ibunal Federal. 
acima citadO,, são muito [~pplicavei s a o caso em questão nã o obstante as 
profundas differenÇas, sob outros aspectos , entre o Regimento interno do 
Congresso do Espirita Santo e o da Assembléa Fluminen se. 

Na interpretação tantq do R egim ento interno do Congresso do Espirita 
Santo. como da respectiva l ei eleitora l - nã o ha como contestar qu~ . reunido 
o Con gresso para apurar os poder es do Presidente e Vice-Presidente elei-
tos, não póde ell e tratar de outro assumpto senão esse predeterminado e 
exclusivo, que faz o objecto unico da reunião quatriennal. Logo em seguidá 
ã reuniãó, os candidatos eleítos entr egarão os respectivos diplomas, pessoal-
mente ou por m eio de representantes, á Mesa, que os enviarâ. immediata -
mente á Commissão ele Copstituição e Poderes para o fim de ser' dado IJa r e-
cer a r·espeito, o qual deverá ser votado. !Da mesma ses.são em que fôr a pre-
senta do. Vê-se bem que o pensamento desses dispositivos foi o de conside-
r a r o assumpto da v.erifi.cação de poderes dos eleitos pa ra os cargos de Pre-
sidente e Vice-Presidente do E stado como a m ateria unica ela reunião, 
urgent e e da maior importancia, .não devendo ser ·p erturba da ·por outras 
questões ext ran h as ao seu conteúdo substa ncial . 

·Se, por este asp ecto d~ qu estão, a eleição do Sr. Etienne D essa une nã<> 
pofüa ser f.e!ta, por subsis~fr o mandato do Sr. Geraldo Vianna , como Pre-
sidente do Congresso L egi!jlativd,, na sessão anterior, - por outros aspecto:;; 
ainda se prova a impossibiJida de da quella eleição, por t er sido realizada fóra 
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clp. sessão, contra a decisão da Mesa legitima e não substituida, sem que 
houvesse precedido a i·ndispensavel convocação pe!o Presidente em exercicio, 
que era a unica autoridade competente para fazer tal convocação. 

A 23 de Maio, segu ndo a acta publicada no Diario da 111anhã, que é ,, 
orgão dos poderes do Estado, realizou-se a primeira sessão extraordinaria 
do Congressq" após a sessão solemne de installação, com a presença de 14 
Deputados, e foi enviado á Mesa o parecer ela Commissão de Poderes, opi-
nando pelo reconhecimento dos Srs. N estor Gomes e . João de Deus Roc1ri-
gues Netto, nos cargos de Presidente e Vice-Presidente elo Estado, respecti-
vainente. 

Requerida a dispensa do intersticio e a publicação do parecer, foi este 
submettido á discussão, votação e approvado. 

·Quatro Deputados - Sebastião Garcia,, José Cupertino, Ft'ancisco Rocha 
e Henrique Laranja - publicaram, no dia seguinte, uma declaração, con -
testando que houv,essem tomado parte no reconhecimento mencionado. Mas, 
a inda que se pudésse admittir que taes declarações "a posteriori", affirma-
ções graciosas, tivessem força para invalidar o conteúdo de u ma acta 
subscripta pela Mesa legal e lavrada na fónna do- Regimento, a a usencia 
de taes Deputados não annullaria o acto dú reconhecimento, pelos seguintes 
motivos: 

O a rt. 43 da Constituição do Estado dispõe que "as deliberações elo 
Congresso, salvo disposição exvressa nesta G'onatituição, serão toma das á 
pluridade de V'Otos sobre a maioria de seus merribros presentes·." Ora, na 
Constituição 'não existe disposição alguma, que exija a presença de <dous 
terços do numero dos Deputados para a · reunião do Congresso afim de re-
conhecer os poderes ào Presidente e Vice-President:; do Estado, sendo essa 
exigencia feita sómente pela lei eleitoral do Estado e pelo Regimento in -
terno do respectivo Congresso. Não ha duvida alguma - e o Relator deste 
parecer já o affirmou em outra occasião perante esta propria Commissão 
- qu e os Regimentos internos aas corporações legislativas devem ser con-
sider ados como pa rte supplementar das Constituições politicas, visto que 
elles contêm a norma de anti-disciplina do poder em qu e se elaboram as leis 
e constituem fontes verdadeiras do direito publico interno de todos os Esta-
dos . Mas, por ou tro la do, a lei da maioria é que é u niversalmente admittida 
em todas as assembléas legisla tivas. a menos que se tenha prescripto uma 
regra differente com relação a casos, pessoas ou circumstancias espe-
ciaes. 

Nestes mesmos casos excepci"Onaes, é, porém;., ainda a vontade !lu 
maioria que governa: portanto, . qu ando a regra est iver estabelecida pela 
Constituição, ou pela lei. ella derivará sua a.utoridade do poder soberano do 
povo, manifestado de um modo constitu cional cont:ra o qual não podem pre-
valecer quaesqu er actos dos congresso11, ainda que o assumpto seja da "lei 
inter na dos mesmos corpos citados. 



- 26-

Ora, a Constituição do E spirito Santo, apenas abre uma excepção á 
regra por ella mesma estabelecida de que as deliberações do Congresso serão 
tomadas á pluralidade de votos sobre a maioria de 'seus membros presentes: 
- é o C'aso do art. 45, ~ 2º, relativo aos projectos a que o Presidente do 
Estado tenha negado sancção e que se consideram approvados se lograrem 
dezesete votos pelo menos . 

A propr:ia lei eleitoral e o Regimento interno da Assernbléa não podem 
alterar validamente o principio proclamado pelo art. 43 da Constituição do 
Estado, principio applicavel tanto · á elabora ção das leis qua nto a quaesquer 
resoluções do Congresso. 

A regra das deliberações [e plura lidade de votos sobre a maioria do,, 
membros pr.esentes é um principio .constitucional no Estado do Espiri to 
Santo. Esse principio não pôde ser nulificado por quaesquer outros actos, 
leis, ou resoluçõe~, nem infirma do por quaesquer precedentes em con-
trario. 

Finalmente, o dito principio é o mesmo que vigora na Uniào, consoante 
o disposto no art. 4 7 § 1 º da Constituição Federal. 

A Constituição Federal. no art. 47, § 1°, dispõe que o Congresso fará. 
a apuração da eleição presidencial ,com qualquer numero de membros pre-
Santo. Esse principio não póde ser nullificado ·por quaesquer outros actos, 
será regulado por lei or~inaria. E' C()rto e :indubitavel, porém, que esta l ei 
ord:inaria .não pôde alterar a quelle principio, expresso na Constituição, dG 
que "a apuração >Se fa1·1 com qualquer numero dos membros presentes". 

O m·esmo succede nq Estado do Esphito Santo: installado o Congresso. 
a apuração será feita cpm qualquer numero dos membros presentes. 

Contra o candidato eleito - Coronel . Nestor Gom~s - foi allegada a 
dlrimente da :inelegibilida de pelo fundamento constante do art. 51 , n. 4, da 
Constituição estadoal: - ser o ca.ndidato dono, ou director de empreza, que 
gose de favores do Esta.do. 

Da certidão junta. (doe. n. ) , passa.da pelo tabell:ião desta cidade 
Eduardo Carneiro de Mendonça - consta, porém, que a 8 de Março do 
corrente anno, - muitos dias, portanto, antes da eleição pr·esidencial do 
Estado - o Sr. Nestor ',Gomes fez renuncia. de toclos os cargos que exercia 
em directorias e conselhos de administração de varias companhias nesta 
Capital, em S. Paulo e no Estado do E spi.rito Santo. 

Allegou-se tambem que faltam ao mesmo Sr. Nestor Gomes os requisi-
tos do art. 50, ns. 3 e 4, da Constituição estadoal, que são condições essen-
ciaes p1ra que possa alguem ser Presidente -ou Vice-Presidente do Estado; 
estar no goso e exercic:iq dos direitos politicos e residir effectiva e ininter-
ruptamente no Estado dµrante os dez annos anteriores á eleição . 

Quanto ao primeiro motivo, deve ser rejeitado pela simples consideração 
de que estâ. no "goso'~ dos direitos politicos quem fôr a listaveL isto· ê, que.m 
não estiver comprehend:if!.o em algum dos quatro casos enumerados no 
art. 70 , § 1~, da Constituição Federal: os mendigos, .os religiosos sujeitos a 
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voto de obediencia eliminativo da liberdade individual, os analphabetos e 
a;; praças de pret, exceptuados os alwnnos das escolas militares de ensino 
·superior. 

Como cidadão "alistavel", está o Sr. Nestor Gomes no goso do direito 
activo de voto, que é um dos direitos politicos por excellencia, - e como 
.Senado•· da Republica esteve até agora no "exerci cio" do direito que lhe 
conferiu o mandato de qu e foi investido_., em virtude de sua capacidade pas-
siva ele voto. 

Depois do luminoso debate, sustentado no Congresso Nacional, quando 
-elo reconhecimento elo Marechal Hermes da Fonseca, não se deve mais dis-
c utir a qui a questão do goso e elo exercicio dos direitos politicos, pois ficou 
assentado - com fundamento em notaveis a utoridades de jurisconsultos 
- que o "goso" de um direito é a aptidão necessaria para adquiril-o, e o 
exercido é o uso de facto desse direito. 

"Assim, o goso do direito de propriedade, é ter a a 11tidão n ecessaria 
para tornar-se a lguem proprietario: - ter o exerci cio desse direito da 
propriedade, isto é, vender sua casa,. ou seu terreno, reivindical-o, a lugal-o, 
perceber as respectivas rendas. tudo se-m intervenção de quem qu er que 
seja". (P.laniol, Dire-ito Civil, tomo 1°, setima. -edição.) 

Ora, quem é alistavel, isto é , quem não está incluido nos quatro casos 
<le incapacidade en umerados no artigo citado da Constituição Federa l, tem 
.a "aptidão" necessaria para tornar-se eleitor, isto é, para votar e ser vo-
tado. Portanto, o candidato N estor Gomes não sómente está no "goso", 
como tambem no exe1·cicio effectivo dos direitos politicos, pois que, por 
outro lado, desempenhou o ma ndato de Senador federal até o momento de 
sua posse no cargo de Presidente do Estado . 

Quanto â resldencia no E stado nos dez a.nnos anterio1·es á eleição, ~lia 

está provada pelos factos. 
A pessoa natural pôde ter div·ersru; residencias onde a i ternadamen te 

viva. ou varias centros de occupações h abituaes, como bem o diz o art. 31 
da Parte Geral, do Codígo Civil. 

Dos documentos apresentados e dos proprios factos a.llegados pelos ad-
versa rias do candidato eleito se conclue que este nunca transferi1L sua re-
sidencia do Estado .• nem -mudou de domicilio, com intenção manifesta de o 
mudar. A prova de tal intenção só poderia resultar de decla ração da pro-
pria pessoa mudada ãs municipalidades dos lagares que deixasse, e para 
onde fôsse ou, se taes declarações -não houvesse feito, só poderia resulta r 
da propria mudança, com circumstancias claramente demonstrativas da 
dita mudança, - o que absolutamente não consta dos papei:s apresentados. 
nem dos factos occorridos na. especie em questão . (Art. 34 do• citado 
Codígo.) 

Até pou co tempo antes da el eição o candidato· Nestor Gomes foi Presi-
dente da Victor·íJa, Traction Li.ght Irnprovem.ents Com.pany, cujo centro de 
actividade é na capital do Estad9 do E spirita Santo, e director do Bamco-
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do Espirito Santo, cuj<t administração funcciona na cidade de Victoria e 
cujo domicilio é, portanto, nessa mesma cidade onde funcciona a respectiva. 
Oirectoria. 

E' sabido que dom,icilfo e residencia não são expressões equivalentes: 
Aquelle se constitue pelo animo de fixar em logar determinado o centro das 
relações de direito; esta póde ser momentanea ou transitaria, sem aquelle _· 

animo de fixar em Jogar determinado o centro habitual e permanente do-
Zar, centro da vida individual. como o domicilio é o centro dos negocios. 

A unidade de pessoas não é incompatível com a pluralidade de residen-
cias; mas, quando alguem tem diversas residencia9c onde alternadamente· 
viva, ha sempre entre essas uma preferida e nunca abandonada, porque, 
como o disse Pisanelli "non vié uomo, per quanto mísero si vogJia, che non 
guardi con maggiore affecto un luogo qualunque della terra e non reputi 
esser quello la sua stanza, e non aneli a d esso se ne sia, lontano ... " 

E' improcedente, portanto, a allegação feita contra o candidato Nestor 
Gomes, de que, por ter transferido do Estado a sua residencia, não pouia. 
ser eleito Presidente do Estado. 

Finalmente ·diremos: 
Luther Cushing commentando a Lei Parla,mentar Anieri.cana (tra--

ducção de Nicoláo Calvo, 1 º volume, primeira ediçãc pag. 193 ns. 425 e se-
guintes) diz que em cer~os assumptos as Camaras Legislativas têm poder 
judicial . Um desses assu ynptos em que ellas exercem funcções judiciaes é 
quando resolvem acerca p.e eleições e escrutinios controvertidos. 

"Sempre que pois os diarios de cada Camara têm o caracter de regis-
tro são admissíveis como taes, e provam o facto enunciado nelles até a 
mesma extensão que os registros dos tribunaes judiciarios." 

Quando é, porém, que taes diarios têm o caracter de registro? Naquel-
les casos em que as Ca maras estão exercendo funcções judiciaes, como 
quando verificam poderes do candidato ao cargo de Presidente do Estado: 
"assim, os procedim·entos da Camara dos Communs sobre uma eleição ou 
escrutinio controvertido, conforme está registrado nos diarios (actas da_s 
sessões) é prova do direito á deputação". 

Para que o conteúdo dos diarios possa valer como instrumento de 
prova, é> indispensavel que o original tenha sido lavrado, ou sómente as-
signado pelo secretario legitimo, ou outro empregado competente da Ca-
mara, na fórma do Regimento interno, e subscripto pelo Presidente'. 

Ora, dos documentos offerecidos por uma e outra parcialidade não se 
podem considerar como r egistro das deliberações sr=não as ::tetas da sessão 
solemne da installação (2?, de Maio) da primeira sessão extraordinaria e da 
sessão solemne e extraorClinaria de posse, (ambas de 23 de Maio), - actas 
1estas que estão assignaclas pela mesa legitima, composta do Sr. Geraldo 
Vianna. Presidente do Cçmgresso; .João de Deus e Francisco Athayde, 
respectivamente primeiro e segundo Secretarias . Estas são as actas que 
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valem co1no instrumento de prova de todos os factos nellas mesmas enun-
-c:iados ou constantes do seu proprio conteúdo. 

As publicas fõrmas sujeitas ao exame desta Commissão e r ela tivas a 
actas rubscriptás por varios outros Deputados, attribuindo-se a qua lidade 
de Presidente e Secretarios do Congresso, não têm valor probante. ou não 
podem ser considerados como instrumentos de prova dos factos que ellas 
1nencionam. 

O que tudo visto e examinado e 
Considerando que, no exercicio da faculdade constitucional de intervir 

e m negocios p eculiares dos Estados para restabelecer a ordem juriclica sub-
vertida. mediante a prévia requisição de algum dos orgãos dos poderes lo-
caes, o Congresso Nacional deve resolver o conflicto declarando o direito 
existente, segundo os principias das proprias instituições politicas dos 
m esmos Estados. desde que ellas estejam ele acc5rdo com 
constitucionaes da União (art. 63 da Constituição Federal); 

os principios 

Considerando que no caso de não offerecer a -legislação particular do 
Estado recurso pa ra, m ediante sua applicação. resolver-se o confliuto 
constitucional interno pôde o Congresso Nacional decretar a solução por 
-via de lei propria, não estando a dstricto a motivos juridicos e a considera-
ções judiciarias, mas agindo livremente, como fôr mais conveniente aos 
s uperi ores e J.egitimos interesses politicos ao bem-estar, á ordem e á tran-
11uillidade da Nação; 

Considerando que ainda mesmo que se quizesse considerar como ' não 
reconhecidos aind_a os poderes dos candidatos suf'fragados unanimemente, e 

·sem competidores na eleição de 25 de Março ultimo. no Estado do Espirito 
Santo - deferir novamente a funcção verificadora ao Congresso do mesmo 
Estado é prolongar indefinidamente a grave crise actual e deixar sem solu-

·ção o conflicto constitu cional interno, visto que as duas facções em que se 
divide v · Congr~sso não têm, separ a das, o numero necessari() (treze) para os 
ITabalhos do reconhecimento. segundo a lei eleitoral e o R egimento Interno 

,que ellas quizeram applicar - e desse modo o Presidente do Congresso se 
}Jerpetuaria no Governo, durante o quadriennio, su.pprimiclo assim · o orgão 
do Executivo designado em eleição regular e · unanime pelo povo; 

·mas. 
Considerando que no Esta do do Espirito Santo as deliberações do Con-

-gresso salvo disposição expressa na propria Constituição serão tomadas á 
·pluralidade de votos sobre a maioria de seus membros presentes ; 

Considerando que esse principio constitucional não podia ser derogado 
pelo Regimento I nterno elo Congresso loca l nem pela lei eleitoral espirito-
santense e que portanto ainda mesmo admittido (contra a en u nciação da 
acta) qu e sómente onze e não treze Deputados ha viam votado o reconhe~ 
cimento dos candidatos Nestor Gomes e João de Deu s Rodrigues N etto, o 
dito r econhecimento teria sido realizado nos termos precisos do art. 43 
citad-:i da Constituição estac1oal; 
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Considerando. como ficou acima demonstrado, qu e o can didato Nes tor 
Gomes tem todas as condições essenciaes para ser eleito Presidente do Es-
tado nos termos do art. 50 da referida Constitu ição, e que contra elle· não 
milita motivo aJgum de inelegibilida de dos qu e são definidos no art. 51 da. 
mencionada Constitu ição; 

Considerando que é attentatorio do principio funda-mental do nosso re• 
gimen, em que todos os poderes emanam do povo, sobreporem as von ta des· 
discriminadas de a lgu ns delegados, individualmente considerados, á, vontade· 
inilludivel e manifesta do proprio povo, expressa por m eios J.egaes - fonte 
u nica de todos os poderes no regimen livre, democra tico e representa tivo em· 
que vivemos; 

Considerando que a desordem constitu cional existente n o E ·stac1o do 
Espirita Santo pôde vir repercuti r , com effeitos m a is graves elo que os já 
occorrentes, nos negocios geraes da Nação e que esta não pôde ficar indif-
ferente á crise politica da quella u nidade da Federação; 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.0 E ' valido e legal o reconhecimento de poderes dos Sr s. Nestor 
Gomes e J oão de Deus Rodrigues Netto, Presidente e Vice-Presidente,. 
respectivamente, do Esta~o do Espirita Sa,nto, feito pelo Congresso L egis-
lativo local, na primeira s1~ssão extraordinaria de 23 de Maio proximo findo. 
para o qua driennio a expifar em 23 ele Maio de 1924 . 

Art. 2. 0 Revogam-se "IS disposições em contrario . 

Rio de Janeiro, 5 de { unho de 1920. - Cunha Machado, Presidente, 
vencido. - Afranio àe M ello Franco, Relator . - José Boni;lacio. - Veris-
sinio àe M ello, de accõrdo com u ma justificativa de voto em separado. -
'I.'iwiano . Carnpello, com re~tricções quanto aos f u nda m entos do parecer. -
Torqitato Moreira. - José Barreto, vencido. Penso tratar-se, caracterizada-
mente, do caso de intervenção previsto no art. 6·', n. 2, da Constituição 
Federal como bem o classificou o E xmo. Sr. Presidente da Republica. De-
vido . a actas da Assembléa Legislativa elo Espirita Santo, que ainda se não 
pronunciou legalmente sobre a recente eleição pa ra Presidente do Estado, 
ao mesmo tempo que creou duvidas e incertezas sobre quem seja o legitimo 
Presidente d<'J-quella corpor1ação, - estabeleceu -se, no E ·stado, a acephalia 
do Poder Executivo. Em tal conjunctura, opinari<t se autorizasse o Presi-
dente da Republica a supprir a ausencia do Execu tivo estad.oal , pela no-
meação de um interventoJ<, até que se restabelecesse no Estado a vigencia 
d:;t. fôrma republicana federativa, pela posse do Presidente legitimamente 
eleito e r econhecido. fl'lri·S,<>;mio àe Mello, Çle accõrdo, com a seguinte 
justificativa de, 'l(Otu. 

Duas questões· · constilh,tcionaes apparecem desde logo para. serem re-· 
solYiclas 
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E' d11 competencia do Poder Legislativo decretar no caso trazido ao Voto do sr. v ... 
seu conhecimento, uma medida tendente a normalizar a situação creada 
no Elstaflo elo Elspirito Santo? 

Em que paragrapho elo art . 6° da Con!'<tituição eleve ser collocada a 
hypothese? 

Quanto á primeira questão os tres poderes da Uniã.o se acham, evidente-
1111'.nte, de perfeito accõrdo. 

Reconhecendo que a fõrma republicana federativa está de facto sub-
l"P.i·tirla naquelle Estado, por se declru·arem investidos na presidencia dous 
r.it.ladiios; um dizendo-se eleito pelo povo, e reconhecido e empossado pelo 
Congresso, e outro dispu tando a successão interina na qualid::tde de Pre-
siJente da A~sembléa Legislativa, para a qual, allega, fôra eleito. O honrado 
Chefe de Estado, coherente com as suas idéas e princípios, submetteu o 
case .~o conhecimento elo Congresso Federal para que este o resolvesse em 
definitivo. dizendo qual o P residente legitimo, effectivo ou interino do Es-
taJo do Espírito Santo, ele rnoao a que ficasse o Poder Executivo federal 
habilitado a r eatar as s uas relações officiaes com aquella unidade da Fe-
1eração. 

Quanto ao Poder Judiciari o é sabido, que o Supremo Tribuna l. em uma. 
das suas ultimas sessões, conhecendo de um recurso de habeas-corp1ts, in-
terposto pelo cidadão que se julga o Presidente da Assembléa Legislativa 
.:io Estado do E spírito Santo, e como ta l chefe interino do Executivo. ne-
gou provimento ao recurso, por entender que o caso é essencialmente po-
lilico, da competencia, para resolvei -o, do Congresso Federal. 

Quanto ao Legislativo Federal não tem este vacillado em reconhecei· 
suJ competencia para resolver os casos de dualidade de assembléas ou Go· 
vernos estaduaes, quando realmente se dá. . 

A quest:'i.o, a principio. deu lugar a controversias, entendendo uns ~e 

i;nportanelo a intervenção na "suspensão" na absorpção temporaria da p er-
~onalidaele politica dos Estados, affectando o principio da federação, o le-
gis!:J.dor não a conferio a nenhum poder privativamente, pondo-a sob 'l 

!;uarda da União. dos seus poderes constituidos, do Governo Federal, que 
~1J;range, em sua expressão. todos os orgãos da soberania nacional, agindo 
~ada poder segundo a natureza peculia r de suas funcções constitu cionaes . 

Pro'' ª disto, allegam os que sustentam essa these é que a intervenção 
n\io se acha enumerada entre as attribuições privativas do Congresso N a-
cional, no art . 34, nem no art. 48, entre as funcções privativas do Presi-
je:ite da Republica. nem ainda nos arts. 59 e 60, como funcção judiciaria. 

Está. enumerada a intervenção, entre as disposições preliminares da 
organização federal e como uma advertencia de que se trata de um prin-
/ctipio organico, basico. deixado ao Governo Federal. como representante ge-
ral da. União . 

Foi a these susten tada, em 1908, no Congresso Juri dico. reuniào nesta, 
1Capital .. 

rissimo de llllJIQ 



. - 32-

Mas, é evidente que, . tra ta ndo-se de repellir .a invasão estra11geira, ou 
de um Estado en1 outro, pa r a r.estabelecer a ordem e a tranquillifüLcle nos 
EEt<1;dos, e pa ra assegurar a existencia elas leis ·e sentenças federaes, a 
providencia deve ser immedia ta , eem demora, cum prindo, pois. ao orgão do 
E xecu tivo Federa], agir inc1epenc1en temente ele au torizaç'ã o :ao Congresso 
F ederal. 

Não. assim, qua ndo se trata de ma nter a iê•rma republica na federativa 
§ 2° do. a rt. 6° da Constituição, cabendo n este caso ao Poder Legisla tivo, 

derimir o conflicto. por ser o poder político. por excellenc!ia. 
E' a doutrina sustentada pelos m elhores con~titucionalistas , e entre nós 

p elos egregios juriséonsultos Barbalho, Ruy Ba rbosa, .Pedro L essa e Amaro 
Cavalcanti. 

O primeiro desses constitucionalistas, nos .~eus "Commentarios", ~scre

ve, pag . 24 : 
"Pela natureza essenciainrnn.te política elos casos que se possam com-

prehender no § 2° do art. 6° da nossa Constituição, a competenci.a para a 
interve·nção é, incontest<ivelm.ente, elo Poeler Legislativo. E i s to está ele 
accôrdo com o que prevalece em paizes de institu ições federativas, como as 
nossas. Nem poderia ser de outro modo. Confiar essa interve.nção ao bem 
q:uerer elo· E xecutivo é entreg.ar -J.he as ch aves ela Federação e consrtituH-o se-
nhor absoluto· nella. I:'or is-so se disse, com razão, n esse parecer ·de 24 de 
maio de 1893. da Commissão de Constituição do Senaido: "Si a o Poder 
E x ecutivo -se ·condec1ei,3.s-e essa facuJldacle. mina da ficaria pm· base a Federação 
dos E stados. e a U ni1\.o Brasileir·:i., vacillante no seu a licerce, fa,cilrnente se 
·esboroaria ao· primeiro golpe que sobre ella vib1·a sse o poder. Em taes con-
dições não teríamos ·t,1m Presidente da Republica, m as um verdadeiro di-
ctador." 

Assim entendendo o preceito consütuéional, o Sr. Presidente da Repu-
blica, ·reconhecendo .a ·exis ten cia de dous governos no E stado do E spirito 
Sa nto, submetteu a sqlução definitiva do caso Ro Congresso, tomando en·· 
treta111to mefüdas tenderntes a assegura r a ordem e a t ranquillida de publicas 
:i;;erturbadas d e facto naquella pa rte da Federação, pois os acontecimentos 
estavam a exigir medidas de caracter urgente. 

Rea;1tivamente , á segunda pergunta que formulei - em que paragra -
pho do . art. 6~ õa Constituição deve ser enqua dra da a hypoth ese sujeita ao 
estudo da. Commissão - o illustre Sr. Relator. em. brilha nte a rgumentação 
su stenta. que o caso qo E spiritci Sa nto se enquadra no n. 3, do art. 6° da 
Cons_tituição, por ser <~ duplicata do Poder Executivo um caso de perturba-
ção de ordem ·éonstitucional e não um caso de violação da fórma republicana 
f edera tiva, pois. este 111timo caso só póde dar-se qua ndo os Estados faltam 
a os devere11 -constituci\)nacs pa ra com a Nação, como por exemplo, quando 
preten dam exercer viotentamente os poderes que lhes são prohibidos por es-
tarem c onferidos á União. ou quando pretendam retirar-se ela Federação. 

'1 1i• .... .. . · ·~ .. ' 
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Lealmente, porém, o illustrado Sr. Relator declara que pela inter.1>reta-
ção mais seguida no Congresso Federal, nos differentes casos em que se tOIU 
discutido a questão da intervenção. as duplicataP. <le presidentes ou gover-
n~tdores e as de assembléas legislativas, são factos que autoci.zam a inter-
venção para m anter a fõrma repub!ica:na federativa, e a autorizam in<le-
pendente da r eq'Uisição dos governos locaes do Estado. 

Nesse ponto, pois, estou em desa.ccôrdo, d.ata venia com a opinião do 
douto Relator. parecendo-me que o caso, se enquadra em o § 2° do avt. 6º da 
Constituição, e não no § 3°, que estabelece duas condições, dous requisitos 
para que se possa dar a intervenção: 

1ª, perturbação da ordem e da tranqui!l idade ; 2• , requisição dos respe-
ctivos governos. Ora, si na hypolhese da perturbação da ordem m aterial 
teve Jogar, o segundo requisito não se verificou, pois o q1Ue se coni.esta jus-
tamente no caso é a existencia de um governo naquella parte da Federação. 

Demais, .si a dualidade de Governo é considerada com.o uma vjoJação da 
fórma republicana federativa. permitth·-se a .i:nterYenção como enquadrada em 
o § 3° do art. 6°, se1·ia •til-ar do Congreeso Legi s•la tivo a com.petencia que eile 
tt<m, estando r eunido, de derimir a questão, pois, na hypothl:lse Lla que!le IJa-
ragra pho, a c ompetencia pa ra intervir é •do Jilxecutivo F ederal. 

Oommentando o ~ ~· do art. üº J. Ba rba.lho assim l.!Screve: 
w A falta ou c!emiaçiio ele Governo ein um E stado, a dualidade de gover· 

11t.uvr e::l, ou de Congressos. constituem uma verdadeira suspensão, violação ou 
depravação d1l. fórma republicana. Do mes:mo modo os conflictos politicos 
entre os poderes do Estado, quando emba racem ou supprimam a acção 
cvnstitucional de qualquer delles, são casos pois de intervenção federal e 
com ;1rehendem-se no art. 6° § 2°. 

Um dos principaes fins do Governo é assegura r ao ci<ladão que ha 
autoridade para gerir os negocio,, publicos, queJti é essa a utondafü, e quae::i 
s:io as leis a que se deve obediencia (J. A. J amenson, Const. Conv. pag. 106). 
Si o cidadão se acha pera:nte mais de um chefe dtJ Estado, mais de um corpo 
legi.slativo, s i ha leis e actos na meEma occasião procedentes de assembléa.s 
e autoridades rivaes, que disputam a obeiliencia c'io povo. não sa;be o ci-
úaclão a que a utoridade recorrer, a qual pagar imposto, etc., não existe então 
Governo, mas anarchia e grave pE:rigo e damno para as instituições e para 
os illreitos, que ellas devem garantir, dos cidadãos e das autoridades legi-
t!ma.s." 

Isto posto. não vacillo em subscrever o projec.: ICJ formulado :velo Sr. Mellc, 
Franco, pois diante dos elementos que nos foram presentes não podemos dei-
xar de reconhecer que o Presidente do E spírito Sa nto, para o quadriimnio 
a expirar em 23 de maio de 1924, é o Sr. Nestor Gomes. 

Com effeito, allega-se que esse senhor não toi redonhecido pelo poder 
competente, devendo exercer a presidencia interi!1amente o Sr . coronel Fran-
cisco Etienne Dessaune, Presidente do Congresso do Estado. 

POk MACÃO 
C--urd~ nP.~·i o de hi t 11 " 1. egi.,lativo s 

SEÇÃO D~ LuCu.MENTnÇÃO PAkLALYlENTAR 
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Ora, examinando-se os dispositivos do Regimento Intern o do Congresso 
Esp.irito-Santense. -e as <tél:a.s das sessões h avidas e que nos fora1n apre-
senta das, vê-se que o coronel Dessaune não podia ter sido eleito Presi dente 
elo Congresso .. 

Effectivrunente diz a a cta ela sessão solemne ãe lnstallação do Congresso: 
r ealizada em 22 de m aio, que houve um requerimento do Deputado Mourão 
p edindo uma sessão extraorclinaria para que eleita fosse a Mesa, pedido que 
foi indeferido pelo Presidente Sr. Ger a ldo Vianna. 

Podia o Presidente assim proceder ? 
Evidentemente, sim, pois. entre as attribuições do Presidente da Ca mara, 

está a de convocar sessões fóra das horas e dias marcados em a1gum caso 
urgente e extraorfünario, 

Não encontro, no R egimento, disposiuvo aigun; que obrigue o Presi-
dente a deferir pedido de convocar sessões extraordinarias do Congresso, fnr-
mulado por qualquer Deputado. Elle é o juiz da deliberação. Ma s o Presi-
d .;nte não se limitou a indeferir ô requerimento. Consultou o Congresso, e este 
p·elo voto de desen•pa te delibe1,ou que não h avia necessida de <le se fazer &. 

sessão requerida, pois a Mesa -existente devia continuar. E em seguida o 
Presidente convocou u ma s·essão para o dia seguinte (23) e declarou, veja-se 
bem,. encerrada a. sessâ:o 

Ora, se encerracZa foi a sessão, e não suspensa, segue-se que o Vice-Pre-
sidente jámais pocleria 1assumir a presidencia do Congresso para convocar 
qualquer sessão, pois o Vice-Presidente, nos termos do art. 49 do R egiment o 
Interno do Congresso S'flbstitu e o Pres.idente nos im,pecZimentas des te. Esse 
impedimento não existia. o Presidente estava no exercicio de suas funcções, 
de modo que tudo quantp se .deu na sessão •presidida pelo Sr. Americo Coelho. 
no dia 22 dé maio, na q)la1 foi eleito o Sr. Dessaune, é como se não existisse 
e nestas condições não póde ser elle considerado como Presidente interino 
do E stado do E spirita ·~anto. 

Quanto á legitimidacfe da presidenc!ia N estor Gomes, como juiz. no caso. 
obrigado a resolver o as~uII11Pto diante dos elementos que ·nos foram presen-
tes , não me animo a de\}!arar nullo o seu r econhecimento. 

Allega-se que o reconhecimento não podia ter se dado por faltar numero 
legai! para ·esse fim, poi\l varias disposições legaes (lei eleitoral do E st.wdo e 
Regimento Interno) exigem .expressamente 13 Deputados no mi·nimo, como 
numer.o legal, para se proceder ao reconhecimento. 

Realmente a Iei e'leLtoral do E spirita Santo, tal cousa prescreve. m a s essa 
lei não podia deixar de prescrever ·O principio consigna do em o a r.t . 47 § 1º, da. 
Constituição Federal: "q Congresso fa rá a apuração na sua primeira sessão 
do mesmo anno com qua,lquer numJero." 

E' um princi·pio co11stituc!ional, que deve figurar nas Constitui.ções dos 
E s tados, ou nas suas lei13 eleitoraes, e .que . foi collocado na nossa Constitui-
ção, procura e:x;plicar Barbal'bo, "pelo ,proposito de evitar o que em giria 



var lamentar se chama "obstru cção" , a a usencia ou r etira da de representan~ 

tes para n ã o formar casa, pela privação do nu mero delles r equ erido para a 
.sessão, ver.da deira deserção ·e chicana <la baixa politica. que poderia pro-
crastina r indefinidamente a a pu ração da elciçiio presidene:'ial " , perpetuan~ 

do-se no governo, accrescenta, u m Pres.ident e, que .para tal nã o f oi eleit o. 
A Consti tuição ·do Estado do E spírit o Sa nto. emhora não t enha transcr h 

_pto o ilispositiv o cons tit u ciona l, estabelece entret a nto, c omo b em frisou o 
p1·essa, em o a rt. 43, que as deliberações do Congr esso, salvo ·ilisp osição ex-
pressa nest a Constituição, serão t omadas á plura lida de de votos sobre a 
maioria de seus ·m embros, e assim a lei 'el eitorail não poilia v·iolar este prindi -
p io, estabelecendo em um <le seus a r tigos q u e " para o r econhecimento 
é inrlispensavel o v ot o assignado de 17 Deputados n o m.inirno, ou 13 si até a 
vespera ela p osse não comparecer a quelle nurn,er o " . 

Allega-se, a inda, que · o v ot-o do D eputado eleve ser assigna.elo, e que a s 
assignaturas de i res ou ·quatr o D <õ•pu taelos fo ra m falsi1'ic!'aelas na acta em qu e 
se el iz ter sido fei.to o r econhecimento do Sr . Nestor Gomes. L endo-se a acta 
impugnaela vê-se que a ffü,rna tiva sobre a fa ls ida.de das assigna turas 111ão é 
verdadeira. pois essa acta es tá assignada a penas .pelos m em bros da Mesa, e 
.qu a nto á nullida de do r econhecimento por fa lta elo " v oto assigna do" o pa -
r ecer demonstra d e modo br ilha nte, ·como fi z senti r , que o disp osit iV'O ela 
lei eleitoral elo E spirita S a nto, não t em va lida de, pois vir ia a lter a r o p rin .. 
cipio estabeleci•do n o 'ú t . 4 7. § 1 ° ela Con,stituição F ederal. .observa do, d e um 
modo geraà, em -o a rt. 43 da Constit uição d o Estado. 

Dema is, vê~se que a exigencia elo v ot o assigna do, n ã o é rjgorosa, h av endo 
casos até ·em que a votação para o r econhecimento do Presidente e do Vice-
P residen te é secr eta . (Art. 15 8, § 2°, do R egimento.) 

Ma s se a llega, que nã o houve .tem po rn.aterial para ser f eito o r ec!onh e-
·cimento, e dá-se corno prov a d essa a l!egação, o facto ele t er o Sr. Ger aldo 
Vianna. requerido um habeas-corpus, a o Tribunal d e J u s tiça do Estado, aff ir-
m ando ta l c ousa. Ora, n ã o v ejo corno inferir-se desse acto do .Sr. Via nna a 
·conclusão r ef erida , pois, c onhecendo sem duvida , o processo do reconheci-
mento do Presidente, .. p resumia o a ppa r ecirnento de ·qualquer c ontestação do 
diploma. torna ndo-se assim, rn-oroso o processo. Mas no dia 22 de m aio. dia 

<Ia da insta!laçã o do Congresso e da apr esen taçã o de qualquer dontest~ção, 

·es ta não su rgi u, p odendo assim o pr ocesso do r econhecimento t er r a p.ido a n-
damento, nã o se r ealizando os r eceios daqu elle D eputado. 

Allega-se fina lmente . que o que se diz na acta do r econhecimento. qua nto 
á presença de qua tro Deputados - Ga m a. CuperUno. R ocha e L a ra nja -
uma fa lsida de, e m a is que o Sr. Nestor Gomes nã o estev e no edifício do Con· 
r;resso no dia 23 de m a io. Ora, nã o nos foi a presenta da prova a lguma , dessa 

:a l!egação, s imples a ffirrna tiva das pa rtes em conflicto, ou decla r ações gra·· 
dosas de inter essados, sem duvida sem a for ça. conveniente n ecessaria , pa ra 
) nvalida r a a.ct a , e m assumpto de t ã o gra nde rn.ag nit11c1e que diz respeito com 
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a autonomia dos Estados. E quanto á affirmativa referente á ausendia d(}· 
Sr . Nestor Gomes, no dia 23 do edifício do Congresso, ella ê desrr~entida pela 
palavra do Sr. commandante da Região no Estado, insuspeito ás partes in-
teressadas . 

Em resum-o, não me a11'imo com 
â Commissão, a dar como .nullo 
Sr. Nestor Gomes, tido e havido por 

os da.elos. com os elementos forneci.dos. 
e inexis tente o reconhecim.ento da· 

Gregos e T1·oyano.s, como realmente-
eleito em um pleito livre, e assim domo disse, subscrevo o parecer do Sr. }te-
~wtor, com a restricção a que me referi q.ua nto á collocação elo caso em o-
§ 3° do art. 6° füi Constituição Federal, clivergencia esta., aliás, puramente 
doutr~nar!a, defendida com grande brilho e desde muito, pelo Relator, mas. 
que na hypothese não i·nflue na solução elo caso submelticlo ao nosso estuda.,,. 

DOCUMEN'.L'OS A QUE SE REFERE O P ATIECE:R 

DOCUMENTO N. 1 

Victor!a, em 15 de dezembro de 1919 -- Exmo. Sr. Dr. Bernm·clino de .. 
Souza Monteiro, M. D. Presidente do Estado - Os membros do Congress0>· 
Estadual .iG foram, por duas vezes, os arbitros da situação, como centro de 

·convergencia por occasião das duas lutas politicas travadas em torno da 
- ' • 1 1 successv.o pres1denc1a . 

Em 1.912, forinaram elles um bloco indissoli'1vel e conduziram-se de fór- -
ma a rr'anter unidos os valiosos elementos com que levaram á presidencia do• 
Estado o candidato do Partido Republicano Espiritosantense. 

Em J916_, tiveram ainda os membros do Congresso Estadual a gntnde-
missão de congregar de novo os mesmos elementos, conseguindo sustentar· 
mais uri.a vez o partido e collocar directamente sob a guarda de V. J<:!x .. 
a vida e a J:.onra da aggrnmiação ·política a que todos nós pertencemos. 

Coube a V. Ex. a grande fortuna que ê tambem nossa , do restabeleci-
mento da verdade acerca das nossas normas politicas e administrativas, já 
fazendo uma política de paz, já distribuindo justiça com igualdade e já.-

orientando os negocios publícos de fórma a poder a presentar-nos com o nosso . 
credito restabelecido e com o nome do Espirito Santo engrandecido e res-
peitado. 

A nossa posição de agora, sendo bem o resultado do esforço, do ci."itel'io.· 
e da dedicação de V. Ex. pelas cousas do Estado, ê t a mbem a confirmação das. 
esperanç:a~. e das convicções em que o nosso ·gremio político se inspirou, em. 
1916, pat·a fazer de V. EJf. o depositario de s ua confiança e de seus destinos. 

Se os membros do Congresso Estadual, de 1912 a 1916, tiveram uma. 
tão elevada missão a cmµprir, a mparando a vida e a honra de nossa aggre-
miação, veio a 'Caber aos de agora a missão igualmente elevada de concor;:er 
para evitar a desunião ep.tre os proprios elementos do partido. 



- 37 -

Ant0 a formação ae duas correntes no seio do partido e w,1. decisão de 
ser em levados dous nomes ã. Convenção que tem de escolher o candidato á 
presidenc!a ·do Estado no proximo quatriennio, era natural que nos empe-
nbassem0s p or um enten dimento de que pu desse r esultar a u nião de todos os 
e lementos do partido em t orno de um só nome . 

F eli:t.mente a corrente que tinha como seu candidato o Dr. Cecilia no 
A.bel de Almeida foi solicitada em offerecer a desistencia dessa candidatura, 
conforme documento junto, t a mbem em beneficio da conciliação. 

A outra corrente que tinha como seu candidato o Dr. Henrique de No-
vaes, pr0cedeu do mesmo modo, offerecendo a desistencia dessa candidatura, 
conformE' documento junto, t a mbem em beneficio da conciliação . 

AmJ:.:i.s unidades nesse pensamento appellaram para que V. Ex. indicasse 
um nome de accôr·dO com a conveniencia do Estado e capaz de congraçar 
as duas cor-rentes, surgindo então a indicação que V. Ex. fez dos nomes do 
Deputado Dr. Manoel Silvino Monjardim, do Senador Nestor Gomes e do 
Dr. Jos{, Antonio Lopes Ribeiro. 

Dando cumprimento á nossa elevada missão de zelarmos pela integri-
dade do partido, temos a grande alegria de communicar á V . Ex. qu e, com 
o concurso e applauso da u na nimidade da nossa corporrtção e com a sa-

-Usfação plena de todos os elementos componentes daquellas duas corrente!'<, 
ficou a-:h;pta do o nome do Senador Nestor Gomes como candidato de t odo.;i 
elles e de todos nós. · 

Contamos que esse nosso distincto correligionario não se recusará a es-
. colha q1:e de seu nome fizemos para ser levado á Convenção do nosso parti-

do, pondo assim mais uma vez em prova a sua grande dedicação á cau sa 
publica <.' aos interesses do partido a que todos pertencemos . 

Com os protestos da nossa mais elevada consideração; subscrevemo-nos 
<de V. Ex. - Geraldo Vianna, Presidente do Congresso. - J oão de Dew; 
Bueno. - Francisco Alves de Athayde. - Oscar Mourão. - Alarico de Frei-
tas. - FeUnto· Elysio Martins. - Nelson Monteiro. - Etienne D essaune. -
Americo R i beiro Coelho. - Manoel Nunes do Amaral Pereira. - J acintho 
Antonio de Jesus Mattos . - Cesar Vieira Machado. - J osé C1tpertino. -
Franc·isf'o José da Rocha. - José Mar·ia Grniies . - José Pedro Fernandes 
.. Abandi/J. - Colombo Guwrdia. - Alvaro de Castro Mattos. Wantiiyl 
Cunha. --- Antonio Honorio da Fonseca Castro. 

Reconheço verdadeiras as firmas de Geraldo Vianna , J oão de Deus R. 
Netto, F .>:ancisco Alves de Athayde, Abner Mourão, Alarico de Freitas, Fe-
Unto El)•sio Martins, Nelson Monteiro, Etienne Dessaune, Americo Ribeiro 
Coelho, Manoel Nunes do Amara l Pereira, J acintho Antonio de Jesus Ma ttos, 
Cesar Vidra Machado, José Cu pertino, Francisco José da Rocha, José Maria 
Gomes, J osé Pedro Fernandes Abandib, Colombo Guardia, Alvaro de Castro 
Mattos, Wantuyl Cunha e Antonio Honorio da Fonseca e Castro, por ter dellas 
pleno conhecimento e dou fé. Victoria, 12 de Maio de 1920. - Em testemu-
nho (G. S. P.) da verdade, Grimaldo dos Santos Pinheiro. 
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DOCU MENTO N. 2 

O T E·n ente-Cornnel Edua rdo Cftrneiro de Menclon\ça, s erventua rio do 
l 0° offieio ele notas, desta Cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republica 
elos . Estn.clos Unidos do Brasil , servindo no impedimento do bacharel João 
Roquette Carneiro de Mendonça: 

Certifico que revendo o livro de notas deste cartorio sob numero cento 
e q ua t or ze clell e, a. folhas setenta e nove v., consta o instrumento que me 
é pedido por certidão e cu j o teôr é o seguinte: 

Ins+.r umento publico de renuncia ele car g os que faz o Exmo. Sr. Nestor 
Gomes, na f órm a abaixo: 

Saiba m q u antos es te instrumento virem que no a nno do nascimento do 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e vinte, aos oito dias do m ez 
de Março, nesta Cidade do R io de J aneiro, em m eu ca rtorio, e perante mim 
t a bellião . em virtude de distribuição que hoje me foi fe ita, compareceu como 
outorgap te o E x mo. Sr. Nestor Gomes, solteiro , m aior, n egociante, domicilia-
do na cidade de Victoria, ca pital do Estado do Espirita Santo, conhecido pelo 
l'.!roprio de mim tabellião e das testemunhas adeante nomeadas e assigna das , 
as quaes são minhas conhecidas, elo que dou fé. E na presença das mesmas 
testemunhas pelo outorga r t e m e fo i dito que renuncia desde hoje e para todos 
os effeit'JS os seguintes car gos commerciaes que occupava: presidente da Vi-
ctoria 't'raction Light I improvements, Co., director do Banco do E s p irita 
Snnto, da Companhia Pr13dial, da Companhia Alliança Mineira e da Compa-
nhia C0ionjsação Noroeste de S. Paulo, e membro do conselho de a dminis-
tra ção .d~. Companhia Registro Mercantil do Rio de J a neiro. De como assim 
m e pediH que lhe lavrasse em m inhas notas este instrumento, o que fiz por 
in termedio de rneu a judari t e Feliciano Castello Branco sendo-lhes lido e ach a -
do conf r·rn1e o acceitou e assigna com as tes t emunhas presentes Alvaro 
Augusto Tostes e Victpr Manoel Almeida. E eu, Aclrião Accacio Pereira de 
Fig ueire•>o Junior, tabellião interino, a subscrevo. Rio de J a n eiro, oito ele 
Março ·d•c mil novecentos e vinte. - Nestor Gomes. - Alvaro Augiisto Tos -
t es. - Victor Manoel Alm.eida. Estavam colladas e devidamente inutiliza das 
duas est&mpilhas federaes no valor de seiscentos réis. Era o que se continha 
e m o ins trumento de que me foi pedida a presente cerUdão que •bem e fiel 
mente fiz extrahir do livrq numero e folhas em começo decla r a dos a o qual m a 
reporto e dou fé, em de\lenove de Ma io de mil novecentos e vinte. E eu, 
Adrião .Ac·cacio Pereira qe Figueiredo Junior, t a bellião interino, subscrevo 
e assig nú. - Adrião A. P. <le Figueiredo Junior. Rio, 19 de m a io de 1920. --
A . ele F {gueireão Junior. 

..~ 



O Sr. P I·esidente: 
de u rg-encia: 

- 39-

SESSÃO DE 15 DE JUNHO 

A cha -se s obre a mesa o seguinte requ erim ento 

R equeiro urgencia para immedia to deba te e vota ção do projecto n. 28, 
de 1920. 

Sa la el as Sessões, 15 ele Junho ele 1920. - Carlos de Campos. 
Approvado . 

O Sr . Presidente: - Em consequ encia do voto da Ca m a ra , vou sub-
met ter á 2ª discussão e votação o projecto n . 28, ele 1920. 

2• discu.•são do projecto n. 28, de 1920, considerando va lido e legal o 
r econhecimento de poderes dos Srs. N estor Gomes o João de Deu s Rodrigues 
Netto, como Presidente e Vice-Presidente, r espectiva mente, do E s ta do do Es-
pirito Sa nto; com as declarações de voto elos Srs. José Barreto e Verissimo 
de Mello. 

Entra em discussãG (1 ar:!. 1°. 

O Sr. Antonio Aguirre: - Sr. Presidente, não tendo sahido no Diario 
do Congresso todos os documentos reia tivos a esse ca so, pa rece-me que seria 
conveniente a sua publicação ..• 

o SR . MAURICIO DE LACERDA: -- Então V. Ex. devia ter se m a nifestado 
con tr a o r equerimento de urgencia. 

o SR. ANTONIO AGUIRRE: - Não ouvi. 
O SR. MAURrcro DE LACERDA: - Agora estii prejudica da a r ecla ma ção . 
O SR. PRESIDENTE: - Devo informa r que a; Mesa mandou publica r todos 

os documentos que acompa nha ra m o pa recer elaborado pela Commissã o de 
Constituição. 

O SR. ANToNro AaumRE: - Não encontrei todos os documentos no 
D'iario. 

O SR. PRESIDENTE: - Repito que a Mesa fez publicar todos os que re-
cebeu. 

Encerrados successivamente em 2• discussão os arts. 1° e 2° <lo pro-
jecto n. 28, de 1920. 

O Sr. Presidente: - Vou suhmetter a votos o projecto. 
Approva dos successivamente em 2• discussão os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 28 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' valido e legal o reconhecimento de poderes dos Srs. Nestor 

Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, Presidente e Vice-Presidente,· 
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res pectiva mente do E s ta do do Espirito Santo, feito pelo Congresso L egis-
lativo local. na prim eira sessão extra ordinaria ele 23 de Maio proximo findo. 
para o quadr iennio a expira r em 23 de Maio de 1924. 

Art . 2.° R evoga m-se a s disposições em contra rio. 

O Sr. Presidente: - O projecto passa á 3" discussã o. 
Vem á m esa e é lida a seguinte 

DlilCLARAÇ;\.O Dlil VOTO 

Decla ro t er votado contra o proj ecto n . 28, de 1920, que considera legal 
o r econhecimento d·e poder es elos Srs. N estor Gomes e Joã o ele Deus Rorl ri-
gues N etto , como Presidente e Vice-Presidente, r espectivamente, do Estado 
do Espírito Santo. 

Sa la da s Sessões, 15 de Junho de 1920. A bel Ohennont. 

, O Sr. H ei tor de Souza (pela ordem) r equer e obtem dispensa ·ae in-
ters tlcio pa ra o proj ecto n. 28 de 1920, figurar nà Ol'clem do dia da sessão 
seguinte. 

SESSÃO DE 16 DE JUNHO 

O Sr. Presidente: -- P assa-se ás votações constan tes da ordem do 
dia . 

O Sr. Carlos de CafI11JX>s (v ela 01·de1n) r equ er e obtem preferencia na 
votação pa ra o proj ecto n. 28, de 1920. (*) 

Vo tação do pro;iect o n . 2S de 1920 , considera ndo va lido e legal o r eco-
nhecim ent o de poder es qos Srs . N estor Gomes e Joã o de D eu s Rodri g ues 
Netto. como Presidente e Vice-Presoden te, r espectiva m ente. do E stado do 
E sp irito Sa n t o; com as decla rações de v oto dos Srs. José Ba r r et o e Veris~ 

simo ele Mello (3ª discu siJãO). 

O Sr. Frederico B or ges (p ela orclem): Sr. Presiden te, p ensei 
sempre qu e essa m·edida impor ta n tíssima e de gra v es consequencia s pa ra. o 
r egirnen em que vivem os, t ivesse la rga e a mpla discussão no sei o ela Ca m a ra 
dos Depu tados . 

V~. p orém , Sr . Presiqen te, que in ter esses sem du vida de ordem super ior 
e conveniencias da a lta politica determina ram um processo ·summarissimo 

(*) A 3ª discussão foi encerrada , sem debate. 
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. p>LI-a a a pprovação deste projecto. Eu· ainda aguardei que se r ealizasse a 
minha esperança de procedermos á votação do presente projecto em segunda 
discussão nominalmente, para •que ficasse accentuada devida.mente a respon-
.sabilidade dos dignos representantes da Nação . 

O . SR. MAURICIO DE LACERDA: - E' r equ erer. 
O SR. FREDERICO BoRGES: - Ma s, Sr. P residente, attendenclo a esta cir-

cumstancia e acceitando esses interesses ele ordem superior e essas conve-
niencias de a lta po!itica, contra as quaes não me revolto, acatando, pois, 
essas r azões. eu, entretanto, com os m eus amigos companh eiros de r epresen-
tação elo Estado do Ceará e elo partido que a lli v ive sob a ba ndei r a de Par-
tido Republicano Conservador Cearen8<\ v enho pedir a V. Ex. que faça 
inserir na . acta dos nossos trabalhos a seguinte declaração de voto: (lê) 

Tenho dito. (Muito beni; nmito bem. ) 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos que votamos contra o projecto n. 28 deste an no, da Com-
missão de Constituição e .Justiça. Concedido preferencia pa r a o voto ven-
cido do Sr . Deputado .José Ba rreto, membro da mesma Commissão, ter-lhe-
iamos dado o nosso a poio, afim ele que o reconhecimento do Presidente eleito 
pelo Estado do Espírito Santo fõsse feito pelo poder competente e com as 
formalidades legaes . 

Sala das Sessões, 16 de Junho de 1D20. - Thumaz Cav alcanti. - Ma-
rinho ile Anilraile . - Vicente Saboya. - Borges. 

O Sr. Ma.uricio· de LacQl'da (p ela orile1n): - Sr. Presidente, o honrado 
Deputado pelo Cea rá es tabeleceu uma premissa ele cuja conclu são se esqui-
vou. S. Ex. referindo-se a a ltas razões de uma a ltíssima politica que não 
sei em que regiões ou paramos elle colloca fallou que seria muito de desejar 
que . a votação de semelhante projecto se fizesse pelo processo nominal, afim 
ele que cada tim dos Srs. Deputados assumisse a responsabilidade do seu 
voto. 

Depois de a ssim dizer, era cla ro que n ós esperassemos o r equerimento 
de votação nomina l. Mas S. Ex. fazendo-se de bom rapaz com as altíssi-
mas r egiões cujos intuitos não quiz discutir e com as baixissima s r egiões 
da Camara B a ixa (risos), a que me r efiro, cujas intenções não quiz p ers-
crutar e responsabilidades definir, não r equereu votação nominal. Poder ia 
pedil-a\, Sr. Presidente, sobretudo para deixar a bancada do Espírito Santo 
ã vontade. Desde hontem noto que ella se encontra contrafeita em tomar o 
balandráo n essa procissão. 
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Da parte de V. Ex., não ha duvida: seria combater moinhos de vento. 
Mas hontem houve expressamente neste recaffto um gesto timorato, 

rubido e encantadoramente acanhado da parte do honrado Deputado p elo 
Espirita Santo que, accordando do lethargo politico da sua bancada. só 
depois de ser votada a urgencia para a immediata discussão e votação <to 

parecer sobre o caso do Espírito Santo, pretendeu adiar aquillo que elle 
achara inadiavel. E hoje, quando na terceira discussão poderia renovar o 
seu requerimento acerca da publicação dos documentos que S. Ex. julga 
indispensaveis para se fazer, nesta hora, do projecto uma idéa geral sobre o 
que nelle se contém, S. Ex. que se encontra neste recinto, não se inscreveu, 
não fallou, nem requereu a celebre votação nominal a que o honrado 
Deputado pelo Ceará se r eferiu ou tampouco fez girar uma das pás do 
moinho, contra a qual não quiz quixotescamente investir o honrado Deputado 
pelo Espírito Santo. 

Sr. Presidente, nesse caso do Espirita Santo, que vae passar á historia 
como o mais aligeirado de todos, abreviado por um processo de votação in -
teiramente novo, que o honrado Deputado pelo Ceará procurou definir como 
partindo das altíssimas regiões da politica, sem q,uerer dizer quaes sejam 
ellas ... 

O SR. COSTA REGO: - Cujos intuitos não quiz discutir .. . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - .. . poderia pedir se faça a votação p ele 

processo nominal. 
Acredito que a ausencü,• do Sr. Uba:ldo Ramalhete, Deputado que guarda 

a fidelidade a um partido em luta, não seja proposital, como tambem acre-
dito que não seja proposital a presença do Sr. Deputado Aguirre, mas igual-
mente involuntaria. 

Nessas condições, prosfJguindo nestes aspectos que chamarei no as-
sumpto verdadeiras pinturEfs paysagistas do caso constitucional, tenho de 
ver por .onde pasta m os g <1-clos dos dous partidos. 

·Neste caso é .sabido que a ba ncada do Espirita Santo se dividiu: de um 
lado, ficou o honrado Deputado Sr. Heitor ele Souza com o Deputado Mon-
jarclim, e do outro, o Sr. Aguirre com o Sr. Deputado Ubaldo Ramalhete. 

D-O pendão jeronymista.. o unico soldado perdido neste esca.mpa.do da 
politica federal, é, por ora, o Sr. Deputado Aguirre. 

Será possível que o horrado Deputado assista subir á forca, já com a 
alva elo condemnaclo, o seu chefe de partido sem siquer derramar uma la-
grima mal sustida, tremula, crystalina, de saudade po!itica? Pois então che-
ga-se a essa execução smr1maria de um chefe que, ainda ha tres annos, 
venceu o Presidente da Republica, Sr. Wenceslau Braz, bateu as hostes 
federaes inteiras contou ao seu lado com os Estados ele S. Paulo e Minas 
Geraes, e com os demais, e, ele repente, tudo se transformou e o solo lhe 
faltou debaixo elos pés, e e~te político não tem a voz elos Deputados, dos 
mesmos que elle elegeu em virtude ela crise constitucional que venceu, para 
chora r -lhe a amarga desgrava? 
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Realmente, a politica, quando chega e desce a essas condições, põe 
muito em prova o ca ra cter dos homens, e é, infelizmente, no reglmen que 
estou seguindo, do quanto peor melhor, que dou o meu voto favoravel a 
tudo quanto seja justamente escarnar, na situação politica em que nos acha-
mos seus gravissimos defeitos contra a vida nacional. 

Felicito á Nação por ter posto este caso de intervenção nos termos em 
que o collocou na situação1 em que estâ. Está, m a is uma vez, definido que, 
no r egimen e1n . que vivem.os, a Constituição é escripta, mas escripta em 
lettra morta. Vale o que resolvem as forças politicas. Ma s, quaes são 
ellas? Até ha pouco, resolvia o Presidente da Republica com a autorida de de 
um senhor de baraço e cutello sobre a successão doil Estados. ·Vimos mesmo, 
no tempo do Sr. Affonso Pen na, um simples cartão de visitas reconhecer 
um Presidente de Estado. Passaram os tempos e o mesmo Presidente que 
supplantara as olygarchias do norte, apoiado nas linhas de tiro, as derru-
bava nos Estados, inclusive no ele S. Ex., ora preoccupado com a verdade 
constitucional, com as tropas fanaticas do Padre do Joazeiro e com o cleri-
calismo do cura San ta Cruz, no Estado onde canta- a janda·ia, · no E 'stado dos 
verdes ma1·es bravios. 

Depois a crise ela successào contrapoz ao Sr. Hesmes ela Fonseca a s 
'forças org'l.nizada s nos Estados, e eu me recordo de que, qua ndo fiel ás 
tradiçõP.s c::ue sempre me inspiram os casos politicos do honrado ex-Senador 
· s,.. Nilo IJeçanha , recusei vota r no accôrdo de que se originou a candidatura 
do Sr~ '.'l·enceslá o Braz. 

o SR. COSTA REGO: Já esfâ, Senador o Sr. Nilo? 
O Sn. MAURICIO DE LACERDA: - Vou responder ao aparte. Geralmente, as 

da mas b<Jrn edu cadas não costumam responder ás g rosserias dos almofadi-
nhas; mas a lguma s ha que, quando offendidos os a usentes, não as deixam 
sem resposta . 

Eu disse ex-Senador. Ag ora, quanto a já estar Sena dor, não é nenhum 
gabo n em elogio pa ra quem já o foi por diversas vezes, e a té Presidente el e 
Estado e ela Republica, com apoio do jornal e da penna do nob!·e Deputado 
e do set! proprio Estado . 

Dizia eu que, fica ndo fiel á tra dição do honrado ex-Sena dor Sr. Nilo 
Peçanha. não podia a companha r a fórma de escolha do Sr. vVenf!eE<lá o Bra z. 
Mas, então predisse o que se está passando. Foi em 1913. 

Disse que ' a successão presidencial não seria mais feita pelo Presidente da 
Republica . mas, em compensação, seria feita pelos Governadores elos Esta-
dos e que. si era temivel a influencia elo poder federal para a escolha de 
seu successor, afim de que não se perpetua sse o poder em pessoa ' de su~. 

estima pessoal , não m enos temerosa seria para a vida da F edera çfw a r epa r -
tição do poder, que o Presi dente da R epublica até entã o conc.,ntniva nas 
mãos de 21 governadores. 
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E [)or que? 
Porqu p os 21 gov erna dores , cada um de per si, seriam fatalmente, de-

vido á organiza ção de sua força politica , ca ndidatos em vida, e dahi toda 
a orientação da politica es ta doa l se fa zer no presupposto ele que um delles 
deveria vir a succeder o chefe central . 

O r.:.sultado foi a politica federal tomar caracter insta vel, sinão tumul-
tuario, em que ainda se encontra e em qu e ainda se en contrará durante 
muito tempo. 

Quanto a esses factos , eu assignala va, em 1913, bem dista nte de sua 
verificaç:i\.o, qu e, longe de ser um mal, havia ele produzir ben eficio tempo-
rario, quP seria justamente prepa ra r cada um dos grlljpos nos Esta dos para 
poder p!eitea r, com certa a utonomia de vontade e certa orga nização propria, 
pelos interesses originarios da politica qu e r epresenta va m. 

Quanto á permanencia , tornaria muito discutivel essa utilidade e essa 
perpetur,ç;ão se tornaria, sinão peior, muito mais detesta vel do que a do 
Presidente da Republica influir sobre a sua successão. 

Até então os casos esta doa es se resolviam pelo Presidente da Republica. 
Era no Cattete que se cla va a ultima palavra, porque a su ccessão se tra-· 
vava em torno de seu palacio. De então para deante os casos todos, inclu-
sive a composiçã o das casas elo Congresso desde qu e assumem um caract er 
politico se deslocam para os 21 pa la cios de Governos do Brasil. Para os 21? .. • 

1 • Talvez . . . Para os pal~.c10s de governos sempre . 
O SR. PRESIDENTE: Advirto a o nobre Deputado qu e não ha maleria 

em discm·são. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Vou levantar ainda u ma questão de ordem. 
Da hi. Sr. Pres ic1e11te, naturalmente, os po!iticos ~stadoaes fica rem in-

teressados, r.os Estados , que m a ior força podiam organiza r pa ra disputar a 
successfic na solução dos casos dos pequenos Estados, qu e devia m fonnar 
a rabadilha dos seus pa1·tidos. De então por deante, a ssignalarei que a 
federação brasileira ·se divide em Estados a utonomos e Esta dos vassalo<> 
e até E :;; t a dos vavassa los, porque dependem directamente de outros vas-
salos. 

Não h a mais, por assim dizer , uma certa. igualc1ade desejavel . Não sei 
s i os ref01;mistas da Cpnstituição Federal estão atinando bem em que essa 
phase dn transição. esgptando os seus beneficios, irá da r muito maiores ma-
lefícios 'lo qu e aquelles que se suppõe venh a provocar, e si não será .prefe· 
rivel a lterar o Posto ~<'udamental, de modo que os Estados se encontrem 
em igualdade politica, f1.fim de evitar a preeminencia de un s sobre outros, 
de tal f0rma que no fim não. passe a Federação de, apenas, um decimo da~ 
circumscripções que a p.evem compor. 

o SR. NICANOR NASOIMENTO: - Foi a theoria sustentada pelo Dr. Epita-
cio Pessõa na Constituinte. 

o SR. MAURICIO DEl LACERDA: - I a chegar lá. 
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o SP. NICANOR DO NASCIMl!lNTO: - Ha um discurso notavel de s. Ex. 
-c ombatendo Minas. 

O SR. MAURrcro DE LACERDA: - Diante desse phenomeno,' Sr. Presidente, 
sõ resta a os políticos como nós , colher os aspectos geraes, que, acredito, 
•era o que desejava o Deputado Aguirre, quando fallou em formar idéas ge-
raes sobre o caso do Espírito Santo. 

Relativamente, por~m. aos aspectos particulares da questão, tenho 
.sobre a intervenção, quando sujeito a o Congresso Nacional, um modo de ver 
talvez in teira mente pessoal. Entendo que o Congresso, funccionando como 
tribunal político, decide em cada especie, segundo o criterio do momento. 
Si bem que guardada a fidelidade ás doutrinas, é certo que cada um desses 
·casos envolve circumsta ncias que só a a preciação desse poder politico é capaz 
-de aquilatar. Não se entregam ao Judicia.rio todos esses casos porqu e aquelle 
poder aroplicaria a J.ei com uma rig idez ta l que, em togar de proC!uzir reme-
dio para a communidade, teria que determinar forçosam ente maior convulsão. 

o SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O: - Creia V. Ex. que o Judiciario tambem 
.se adapta. 

O Sil. MAumcro DE LACEilDA: - Prosigo no raciocínio: o tribunal político 
que é o Congresso Nacional, verificada em um Estado uma conflagração 

-política, está na altura de, apreciando as circumstancias, decretar para 
esse caso uma lei especial que reja a especie. Incontestavelmente, a van-

tagem d~ submetter os casos politicos ao Congresso, está em que este póde 
tomar conhecimento · dos imponderaveis, tão violentamente m a nifestados na 
·decisão c1o assumpto, 

Dahi, porém, a descer até a escola intervencionista, que vai procu1·ando 
.se basfü~r no espirito do direito constitucional a rgentino, para introduzil-o 
em o nosso, que é de todo em todo diverso, eu 1ne distancio enormemente. 

Entendo que, no caso do Espirito Santo, constitucionàlmente tomado, 
qualquer solução seria feliz, desde que se pudesse banir das posições politi-
cas o -::unde Jeronymo Monteiro, porque este é um symbolo da a usencia de 
escrupulo, da falta de dignidade politica, da carencia de qualquer moral. 

Nestas condições, sou bastante insuspeito para dize_r que, entretanto, não 
.apoiando a trahição partidaria, e não podendo mesmo ahi saber quem tra-
hiu ao outro entre os dous irmãos, não entrando, portanto, nessas indaga-
ções, sou basta nte insuspeito, repito, para dizer que no caso do Espírito 
Santo, a fórma aberrante por que aquelle Estado se collocou em face dos ter-
mos constitucionaes neste momento, provocou, primeiro do Poder Executivo, 
e depois do Poder Legislativo, uma resolução absolutamente a nomala . O 
Poder Executivo interveio no Estado do Espirito Santo, de accõrdo com um 
numero da Constituição que não lhe dava poderes para executar a inter-
venção ex ·Officio. Periclitante a fórma republicana federa tiva, o Sr. Presi-
dente dói. Republica, com o Congresso em sessão, não podia ter realizad<> 

·qualquer acto, nem mesmo preparatorio, de intervenção naque.Ile< 
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Estado . Realizou-o e o parecer d9 Sr. Mello Franco, que é dos m ais 
cuidadosos no sentido de chegar a um resultado n essa intrincada questão-
constituc:ional, àeixou felizmente de parte o acto do Sr. Presidente da Re-
publica. não o a pprovando. E' isso que quero salientar, que o acto do Sr. 
Presidente da Republica, intervindo no Espírito Sa nto, não ê approvado pelo 
parecer. O digno Rela tor dá as razões pelas quaes desloca a intervenção de 
um par a outro numero do art. 6°. 

Respeito, não discuto, mesmo porque o momento da discussão ê passa-
do . Desejo, em todo o caso ,accentuar esse ponto importantíssimo - que o 
acto do Sr. Presidente da Republica não ê approvado. Não sendo approvado 
expressamente, segue-se que tacitamente ê reprova do ou desapprovado. 

Nessas condições, o Sr. Presidente da Republica só não ê inscripto no cri-
me de responsabilidade constitucional , porque apr esenta justificativas como as 
de sua mensagem, de que a situação material era de tal sorte que, si S. Ex. não 
realizasse uma intervenção de facto, se daria grave conflicto e tal vez a 
guerra civil dentro do Estado do Espirita Santo. 

Isso pôde ser, Sr. Presidente ,o que se chama em direito, para a legi-
tima defesa, uma justificativa que apaga a culpa, mas não apaga o crime. 

E sRe ponto era preciso que ficasse accentuado. 

Agora, vamos ao segundo: a intervenção do legislativo nos actos pe-
culiares á soberania do l Congresso Legislativo Espirito-santense. 

O honrado Deputado por Minas Geraes, que passou sobre o caso de 
responsabilidade do Pr~sidente da R epublica, que a liá s se confessa no acto 
da intervenção incompetente para rea liza i-a e quasi se desculpa de a estar 
fazendo, apresentando ~ssa justificativa de caracter material; o honraàõ 
Deputa do. encontrando-se diante de uma assemblêa bipartida, que não che-
gava a :-esultado e não chegaria já mais se fosse dada a unica solução consti-
·tucional, que seria o Governo garantir no seu funccionamento, as duas 
fracções da mesma a,ssembléa, a té que conseguissem o reconhecimento ver-
dadeiro de um presidente effectivo, e nunca, pela presumpção - simples 
presumpção - de que não iam chegar a resultado a lgum, suppria o reco-
nhecimento pelas Cama,ras estaduaes com o realiza do pelo Congresso Na-
cional, qrJduzindo, no parecer, com muito brilho, uma série de razões tendentes 
a demonstrar a legitimidade de um dos reconhecimentos. 

Toda essa dernonstr/l-ção, porém, ê 'para concluir com a receiosa forrnul::i-
do projecto. 

R econhece? Não: approva o reconhecimento, cuja legalidade o parecer 
.Procurou demonstrar. ~uer dizer - o proprio Congresso Nacional não affir-
mar que ê elle quem r ,econhece o Presidente do Estado do Esph;ito Santo. 
E ssa formula conciliatoria entre as difficuldades m a teriaes do caso e as 
doutrinarias, o honrado Deputado encontrou, dizendo que é valido e legal o 
reconhec! mento do cand;idato A pela assemblêa tal. 
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E' valido o reconhecimento; porta;l)-tO, nessa parte o digno Relator en-
frentou, talvez, a difficuldade capital do assumpto, que era dar urna decisão 
dentro •:lelle, sem entrar nos poderes soberanos · da Assembléa Legislativa 
Espírito· santense. 

Louvo até certo ponto aquelles que entendem que o caso do Espírito 
Santo é dos que não podem nem devem merecer uma estadia longa nesta 
Casa. Não ha duvida a lguma, que, mais do que a ordem material, mais do 
que a ordem juridica dentro desse Estado, a sua situação de devedor externo, 
quasi insolvavel. .. 

o Sr.. HEITOR DEJ SOUZA: - Não apoiado. 
O S!• MAURICIO DEJ LACERDA - ... determina que cuidemos com certo cri-

terio da altissima politica, como disse o nobre Deputado pelo Ceará, para 
evitar que, nas nóssas quizilias internas, nas nossas divergencias constitu-
cionaes. possamos deslisar, sen1 que o queir.amos, a um escorregão, para 
o terreno internacional dos compromiss·os no exterior. 

Delicado como era o assumpto, é claro que não se devem censurar 
aquelles que não quizeram protellar a marcha do projecto. 

Seja qual fôr a solução, a coragem não consiste em demora r o que pro-
põe o Sr. Mello Franco, no sentido de combatei-a. 

Vimos que a bancada do Rio Grande, durante alguns dias, vacillou em 
abraçar esse ponto de vista, chegou mesmo a dizer· que daria voto em se-
parado e o honrado Deputado que antecipou á imprensa declarações ness~ 
sentido, se viu, mais tarde, in.hibido de votar no assumpto; entretanto, o 
Estado anti-intervencionista, por ·excellencia, pela palavra do seu Presi.dente, . 
consagrou o parecer do Sr. Mello Franco e quero acreditar que só o tivesse 
consagrado porque o Sr. Mello Franco, não ladinamente, mas muito causi-
dicamente·, collocou o projecto nos t ermos de não supprir o Congresso com 
o seu, o reconhecimento da Assembléa soberana do Estado do Espírito 
Santo. 

Nestas condições, Sr. Presidente, estamos em um dia de marcar com 
pedra branca a nossa vida constitucional; conquista mos indubitavelmente 
grandes florões para a doutrina. No caso de intervenção, então pôde se 
dizer qUf; a Constituição, nós todos, a Camara, o .Espirita Santo, a Mação, 
a Patrla e· até Deus - estamos todos de para bens. Nunca o Congresso deu 
-qma decisão tão feliz: resgua rdou os interesses externos do Brasil, conser-
vou sua doutrina interna, as do Rio Grande, S. Paulo e' Minas; harmonizou 
os inter<>sses partidarios das facções espirito-santenses, conciliou o ·Sr. Pre-
sidente na Republica com a Constituição, de que é revisionista e a n ós to-
dos,. abrac:ados em uma .unanimidade commovedora, da qual apenas quer 
discrepar em termos tão avelludados o honrado professor de ~reito, o que se: 
pôde dizer é apenas um desses inocuos insensíveis de uma amizade arru-· 
fada: S. Ex. estâ votando comnosco, no fundo ... 
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Agora, Sr. Presidente .. . 
O SP.. FREDERICO BORGES: - Quero resguardar o futuro. 
O Si:. MAurucro DEJ LACEJRDA - ..• chegado a este ponto, tenho um lado 

meu na. questão: os operarios elo Espirita Santo me telegrapharam; uns 
de Cachoeiro do Itapemirim, pedindo para pleitear pelo Sr. Nestor Gomes, 
outros ele Victoria, mais de trezenta s assignaturas - pintores, estivadores, 
marceneiros - pelo Sr. Etienne D essa une . 

Vieram contra protestos da propria. Victoria. Respondi em artigo ligeiro 
da Folha, mas quero responder elo Parlamento . 

Sr. Presidente, tive uma impressão desoladora elos operarias espiri.to-
santensPs. Isto mostra quanto estão desabotinaclos em ma teria social e 
quanto era verdadeira uma carta que recebi de Cachoeiro elo Itapemirim di-
zendo qne o circulo operario dalli se dissolvera e o serviço nas fabricas era 
feito com exploracões elas mulheres e crianças, mulheres no reg·imen das 
tarefas e elas multas e crianças, quando decepados os dedos, escondidas pela 
propria IlOlicia p a ra evitar a acção competente contra os patrões. 

Alli os operarios longe de procurarem defender os seus interesses im-
mcdiatos ás suas aspirações remotas, estão se envolvendo no gallinheiro 
espiritO··santense entre o capão e os pintainhos. 

Apr~veito, Sr . Preridente, a opportuniclade para dizer a esses opera-
rias que não se envolvam nas questões politicas, que não tomem parte nas 
lutas daz f acções; o se papel é de se organizar e não de nada que divida e 
fraccione mais que os ipteresses eleitoraes . Hoje acompanham o Sr . Nestor, 
amanhã. o Conde Jeropymo, depois de amanhã um t erceiro candidato, e 
quando e desenvolvimento natural ela sua grande questão de direito e justiça 
social? 

De sorte que acceitando o convite q'ue recebi para ir a o Estado do Es-
pírito Santo irei ·pregaf aos operarios á organização syndicalista aconse-
lhando a que se abstenham de intervir nas lutas eleitor aes que dividem as 
proprias classes conservadoras e as mutilisam, que dirá as forças operarias 
no Brasil onde estão ein uma cri.se que tanto deixa a desejar pelas innu-
meras difficuldades qu e não puderam transpor. 

Entre· por fim em 11ma questão de ordem, cuja delicadeza ouso levantar 
a V . Ex. Não qu ero indagar dos intuitos do Deputado que nella figura, 
tão pouco da Mesa que o obrigou a figurar nesta questão de ordem, mas é 
deveras extranhavel qu13 na vespera da decisão de um caso politico, como 
o do Espirita Santo, e211 se dando uma vaga, como se deu na Commissão 
de Justiça, tenha a Mesa nomeado para preencher esta vaga, e , portanto, 
para julgar como juiz, em uma questão eleitoral, um Deputado intimamente 
.ligado a essa questão. 

O precedente, Sr. Presidente, é dos que merecem essa referencia a essa 
extranheza. 
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Como se vê do Regimento, em materia de reconhecimento de poderes, os 
Deputado~ não podem votar nas Commissões que indagam das eleições de 
seus Estados . 

Em um outro artigo, o Regimento, referindo-se a os impedimentos dos 
Deputados em materia de votos especifica nas questões que não sejam de 
reconhecimento de poderes desde que trate de causa propria em que será. 
inhibido de votar. 

Ora, Sr. Presidente, não ha duvida de que não se restringe o direito do 
voto, nem· por interpretação extensiva se póde applicar essa restricção; mas 
é indubitavel, não foi um gesto feliz o da Mesa da Camara designando para 
funccionar na Commissão, nas vesperas do €Xame de uma questão juridico-
politica, um politico inimigo de um dos contendores. 

Nestas condições, salientados muito pela rama os aspectos geraes, como 
queria o S!' . Deputado Aguirre, da questão, eu €spero que S . Ex. que a co-
nhece em detalhes em todos os seus pontos, relativos aos varios incidentes, 
supra ~ falhas de minha critica. Não posso, porém, deixar de, a o sahir 
da tribuna, fazer uma ligeira referencia á intervenção. Aqui se tem dito 
que o Congresso poderia ir ao extremo, fazendo projecto diverso do do Sr .. 
Mello F1•anco, de reconhecer o Governo, o Presidente daquelle Estado: l°, por, 
que era unico candidato;. 2°, porque fôra eleito e diplomado sem contesta--
ção de especie alguma; prescindindo-se, portanto, do reconhecimento de 
Congresso Esrpirito Santense e supprindo-se pelo do Congresso Federal. 

Sr. Presidente, todos sabem que o acto essencial de uma eleição é o 
reconhecimento de poderes . porque ahi é que se verifica si na somma con-
tida naG actas trazidas pelo candidato, elle recebeu realmente os votos 'que 
allega, <;U si apenas trouxe actas falsas e votos de phosphoros . 

De sorte que, pelo facto de ser unico candidato o eleito, o cidadão não 
póde dispensar o acto do reconhecimento, que é essencial, imprescindível e 
ultimo no processo eleitoral e nesse acto, não pôde o Congresso se substituir 
ás Assembléas dos Estados, soberanas nessa funcção, porque se e Congresso 
Federal pudesse reconhecer os Presidentes dos Estados em dualidade poli .. 
tica, nós teríamos deslocado do Presidente da R epublica, em cujas mãos, a 
principio. se quiz deixar dirimir essas dualidades, para o Congresso a sua so-
lução. P ensar que assim se torna menos perigosa a questão, é engano. 

~ Presidente da Republica, tendo que decidir individua lmente, talvez se 
detivesse em assumir semelhante responsabilidade . 

O Congresso, ao contrario, é uma assembléa onde não ha respon~a

bilidade, esta é a verdade. Si o Congresso pudesse entrar na indag&.ção das 
eleições dos Estados, não mais haveria eleição estadual que não viesse te r -
minar aqui. Basta que uma minoria, como no caso do Espirito Santo, GU um 
grupo politico candidate um individuo e depois de apoiai-o nas urnas e de 
diplomal-o. nas vesperas do reconhecimento, descubra a possibilidade remota 
de poder fazer um 3° candidato mais ao sabor de . seus appetites politicos, 
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para immcdiatamente se decidir a obstruir o reconhecimento e !.mpcdir por 
todas as fórmas que o Estado entre na sua vida normal e constituclo1~al. 

Ora qual o resultado? O caso vem ao Congresso onde basta que não ho.j:;o_ 
uma bancada como a do Espírito Santo, na qual ... 

O SP. PRESIDEJN'.l'EJ: - Lembro ao nobre Deputado, que o Regimento per-
mitte apenas no caso, fazer ligeiras considerações ... 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA: - Peço a V. Ex. um pouco de toletancia, 
porqu e, afinal não estou discutindo, estou apenas leva ntando uma que~tão 

de orile.m. 
O 8R. PRESIDENTE: - Mas V. Ex. deve ver que estou apenas executando 

o Hegimento. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Não ha duvida, mas si V . Ex. pref~re, eu 

fallarei dura nte dous dias, discutindo a redacção, quando posso, em alguns 
instanrcs, terminar a minha oração. 

Estou justamente conciliando o direito de critica com o dever da pressa .. 
(Riso.) 

Sr. Presidente, dizia eu que o acto do reconhecimento é indispensavel, 
e no pr.-,jecto Mello Franco - é ·preciso salientar este ponto - S. Ex. fugiu 
de dar !'.o Congresso Nacional o direito de reconhecer o Presidente do Es-
tado . Auenas, entrando n a indagação do processo de reconhecimento de uma. 
das facções legislativa<', approvou este processo, que pôde ser tumultuario, 
illegal, incongruente, inconstitucional, mas que o juízo do Congresso torna-
ria bom, sinão optimo, constitucional, conclusivo, logico e legalíssimo. 

E' uma dessas sentenças, como a do Judiciario, que fazem do torto di-
reito e do direito tortp. O Congresso é um tribunal político, e. como tal, 
pôde fazer · do direito tprto e do torto direito , mas como o nosso direito é a 
arte de entorta r e desentortar, cada um, a seu bel prazer, não ha duvida ne-
nhuma de que o caso do Espírito Santo ficará direito (r iso); e daqui por 
diante, nós Deputados de outros Estados, vamos esperar. . . (Riso.) 

O Ce.ará já comprou a sua passagem. . . O Amazonas está a caminho da 
gare . . . (Riso.). Outrrn> Estados ahi veem. Qu aes serão as soluções? Não 
se sabe. 

O Ceará já está tratando de pôr um telhado na sua colheita. 
o Sn. FREDERICO BqRGES: - o caminho já está traçado. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA: - E' outra bernarlla. 
o SP.. FREDERICO BqRGES: - Está traçado no Congress~. 
O Sn. MAURICio DE LACERDA: - Vamos ter outro Joazeiro? 
0 Sr~ FREDERICO BORGES: - Não. 
o SH. MAURICIO DE LACERDA: - Ora graças! 
Vames encarar a !)alução do caso do Espírito Santo ás pressas, diante 

da questão material, c9mo no caso da amnistia aos marinheiros. 
O Congresso Na.cio~1al se encontrava, então, diante da esquadra, de mor-

rões aceesos contra a . Çapital da Republica. 
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A amnistia só dá o vencedor poderoso ao fraco vencido: é a sua mis<i-: 
ricordia no esquecimento ela culpa, da rebeldia e da revolta. Entretanto, o 
forte armado contra o desarmado, o fraco, mereceu que o Congresso, com a 
mesma pressa que no caso do Espirita Santo, votasse uma amnistia; co1,ce-
deu-a o Congresso aos marinheiros que continuavam com · os seus canhões 
voltado.3 para as suas sessões. A isso se chamou um collapso constituci-Onal. 
em m ateriP.' ,de amnistia. Seja o. caso do Espírito Santo um desses grandes 

·collapsos, um desses precedntes funestos de decisão constitucional. 
O Congresso se encontra diante de uma situação de facto, irremediavel 

€ difficil, talvez como a da amnistia dos marinheiros. Não ha canhões sobre 
nós, mas ha peor do que isto: a reeleição. (R·isos·.) 

Nessas condições, Sr. Presidente, o Congresso resolve reconhecer o re-
<:onhecimento do reconhecido Sr. Nestor Gomes. 

Que o Sr. Nestas Gomes seja reconhecido a cada um dos Deputados que, 
de per l'i, votarem no reconh~cimento dos mesmos, quando voltarem elei-
tos! (Riso; Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente: - A designação do Sr. Torquato Moreira para a 
Commissão de Finanças foi feita regularmente. Nenhuma razão impedia qutt 
a Mesa escolhesse a S. Ex. , quaesquer que fossem suas opiniões, para essa. 
CommisEão. A Mesa não cogitou dessas opiniões, nem lhe cabia cogitar 
disso. 

O Sr. Heitor de .Souza: - Representante do Estado do Espírito Santo e 
Deputado da Nação, Sr. Presidente, eu senti-me no dever de justificar o 
meu voto e a minha attitude, nesse doloroso episodio da vida política da-
quella circumscripção federativa desde que se abriu nesta instancia parla-
mentar o processo da intervenção suscitada pela mensagem do Sr . PrE;Si· 
<lente d2. Republica. 

Resolvi, desde logo, fazel-o do modo mais impessoal, sereno e inequí-
voco que me fosse possível, IJreferindo revestir no debate a feição de juiz 
isento, envés da armadura de combatente apaixonado. 

Se Ró agora, no momento augu sto da votação, é que venhG á tribuna, 
accudindc ao quasi appello nominal do talentoso e ardente representante do 
Estado elo Rio, é porque, pa rtidario elo projecto da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça, não me cabia romper o debate para defendel-o de 
ataquf.'s imaginarias, tanto mais quando, além de visivelmente precario ~ 
estado da minha saude, é legitimo o interesse que tenho <le ver de prompto 
restabelecida, pela solução legal do Congresso a ordem jurídica e material 
naquelle Estado. , ·! 'n~·ij :l~;"ll~W~.:1;1'.\1] 

Tivil, Sr. Presidente, definida a minha conducta nessa grave conjun-
ctur.a e no delicado problema que a Camara é chamada a resolver no exer-
dcio de uma das mais altas magistraturas de que a investia a Constituição 
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aa Republica, muito antes que o parecer Mello Fra nco v iesse elucidar a 
questão. 

Obedeço nesse lance da vida politica do Estado ao pensamento de ser-
vir aos seus legitimas, superiores e permanentes interesses, ainda que para. 
·i.ssc deva resistir ás paixões transitaria s dos seus pro-homens, aos quaes 
m u vinculem motivos do m a is profundo reconhecimento. 

Dou o meu convencido e consciencioso apoio ao projecto que se vai. 
votar. trabalho luminoso e exhaustivo com que se reintegra nos triumphos 
de s ua viila parlamentar o eminente Sr . Mello Fra nco, de cujos talentos e 
ie cuja inteireza nos privaram no inicio da actual legislatura o Governo· 
'1e Minas Geraes e a alta administração ela R epublica. (Ap o-i.a.dos; ni·uito 
bem.) 

Antes de enunciar as razões em que fundo esse apoio devo mostrar aio 
11obre Deputado Sr. Maurício de Lacerda que não é de insolvencia, como a 
8. Ex. pareceu, a situação financeira do Estado que tenho a honra de re-
J>l·esenh~r nesta Casa. 

Graças á a dnlinistração benemeiita do Dr . Bernardino Monteiro é, a o 
éontrario, a u spicioso e lisonjeiro o estado das fina n ças espirito-santenses. 

Teve aqu elle prudente e bem inspirado administrador a fortuna de re-
duzir consideravelmente a divida externa do Estado, e de prompto posso· 
Citar dentre os serviçor impereciveis dessa obra inestimavel: a reduccão 
de cerca de 36 milhõe;; de francos nas responsabilidades provenientes da. 
rondação do Banco HYJiothecario e Agrícola; a antecipação do resgate do 
emprestimo de 1894, feito por intermedio do Banco de P a ris et Pays-Bas. 
·ila importancia de nove milhões e quinhentos mil francos; o deposito de 
·.:.erca de seis milhões dfl f rancos naqu elle estabelecimento de credito fran-
cez, para garantia dos compromissos normaes dos demais emprestimos ex-
ter nos; o pagamento pontual dos juros da divida interna consolidada e o 
s aldo superior a dous mil contos de réis, que deixou, no termo de sua 
.fecunda administração, nos cofres do Estado e dos banqueiros deste no 
paiz. 

Taes factos, insophismaveis, como os a lgarismos em que elles se enun-
ciam, valem pela melhor: demonstração da situação vantajosa de que g oza111 
n(J presente as finança.E/ do Espirita Santo. 

Retomando, Sr. Pr6')idente, o assumpto em debate, começarei a susten-
tação do parecer pela questão da competencia do Congresso pa ra a funcção 
que estamos exercitandq na especie. 

Ess'.l. comp et encia nãp m a is póde ser posta em duvida no momento consti-
tõ.JciQnal e jurídico que atravessamos. 

Quer se considere a dualidade de Governos occorrida no Espirito Santo 
u ma subversãJo da fôrrna republicana federativa, para enquadrar-se no 
incis o n. 2 do art. 6° c:ia. Constituição Federal o direito excepcional que a 
União te>m de intervir nos negocios peculiares aos Estados, quer ,se a. 
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repute a .mais caracteristica da-s desordens constitucionaes - a pertur-
bação da ordem jurídica e material - para juxtapol-a ao n. 3 do mesmo 
ai-Ugo, é inecu-savel a competencia do Congresso para dirimir o conflicto. 

A natureza politica da constituição dos poderes estadoaes e de seu 
!unccionamento e a autoridade do Congresso p a ra decidk dos conflictos que 
se suscitarem na estructura daquelles ou na sua actividade funccional, é 
hoje ponto pacifico do nosso direito publico constitucional. 

Taes questões, fundamentalmente políticas, são da alçada indeclinaveI 
do poder politico por excellencia - o Poder L egislativo. Ou a dualidade de 
governos nos Estados signifique suspensão, violação ou depravação da fórma 
republicana federativa, como opinam João Barbalho, Carlos Maximiliano e 
Prudente de Moraes , a utoriza.dos constitucionalistas, ou essa duplicata de 
poderes caracterize apenas perturbação da ordem jurídica e ma teria !, como 
opinam Mello Franco, Arnolpho Azevedo, não menos a utorizados exegetas 
da Constituição e a propria maioria da Commissão, controversia que não in-
flue no caso em debate. caJ;>e ao Congresso examinar substancialmente o 
caso politico que essa a nomalia reveste e dar-lhe solução dentre das leis 
estaduaee se nestas ha r emedio, declarando assim o direito controvertido -
ou fóra dellas no exercício de poderes que lhe outorga a Constituição Fe-
deral. 

Fosse necessario documenta r com as opiniões das mais eminentes a u-
toridades entre os constitucionalistas patrios e alienigenas asserto de ta-
manha evidencia, e bastar-nos-hia citar, entr e os primeiros: Ruy Barbosa,, 
o maior de todos; João B11.rbalho, Carlos Maximiliano, P edro Lessa, Amaro 
Cavalcanti, Viveiros de Castro e Estevão Lobo; entre os grandes commen-
~adores da Constituição <Americana; Story, Pomeroy, Miller, Coxe, Bryce, 
C.:ocley, Tucker, Woodburn Watson, Hit t cock , Bassett. Moore, B!ack e, Pas-
c!Ja l! e von Holst; entre os constitucionalistas argentinos: Varella, Vedia, 
Barra quero, Perfecto Araya e Gonzalez. 

Reconhecida tota luce a natureza politica do caso que estamos resol-
vcmdo e apurada a nossa competencia para isso, como ainda ha poucos· d ias 
assignalava no caso occurrente o Supremo Tribunal em uma decisão una-
nime, passarei a demonstra r que é a lei declara toria proposta pela douta 
CommiE:são o m eio idoneo para aquella solução. 

Não póde haver duvida, Sr. Presidente, sobre a legitimidade que os ar-
1igos 6°, ns. 2 e 3, e 34, n. 33, da Constituição F ederal imprimern á facul-
:'lacle rle que estamos usando. 

Os dous primeiros a utoriza m a alta missão constitucional de policia 
.repressiva que o nosso ma.ximo estatuto politico confiou ao Congresso, s 
:Hl ultimo - o art . 34, n. 33 - traduz o meio necessario para a effectivi-
dade de tão importante funcção. 

Conferindo ao Congresso essa faculdade não podia a Constituição deixai-o 
d•l.~provido dos meios de a realizar efficazmente, do mesmo modo que não 
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lb.e era possivel definir em uma casuistica, que seria imperfeita e incon-
veniente, o processo e os meios de tornal-a effectiva. 

João B arbalho e outros constitucionalistas mostram que é da natureza 
das Constituições conterem sómente lineamentos geraes da organização po-
litica que ellas instituem, seu s principias essenciaes , e a discriminação das 
funcções dos orgãos de Governo, indica.ndo o objecto dellas sem descer, em 
geral, aos meios geraes e ás providencias proprias para a execução. 

"Esses m eios. doutrina o grande constitucionalista, são as leis 
necessaria:;> a o exercicio dos poderes da- União, que a Constituição 
autorizou, isto é, ,os poderes p articulares que são os meios de obter 
o fim dos pode.res geraes, 

São os chamados poderes implicitos ou incidentes, em virtude 
dos quaes a União pôde usar de todos os meios necessarios e pro-
prios ao exercicio dos poderes expressos ou explicitos." 

E', Sr. Presidente, .a União o unico arbitro para a escolha desses meios 
sem outra restricção sen ã o a ·de serem os mesmos contrarias á moral, â 
Constituição e aos fins essenciaes do Estado. (Muito bem.) 

O nosso eminente collega Sr. Carlos Maximiliano em sua obra tão justa-
mente enaltecida ainda hontem pelo Jornal do Oommiercio', mostra que o 
dispositivo do art. 34, n. 33, da nossa Constituição, proveio do texto do ar-
tigo 1º, secção 8°, nume1ro 18, ,da Constituição Americana, que assim reza: 

"Decretar todas as leis que forem neceRsarlas e a propriadas á 
execução dos poderes precedentemente enumerados e de todos os 
outros pela pr19sente Constituição conferidos ao Governo dos E s-
tados Unidos 'º 111 a qua lquer dos departamentos respectivos, bem como 
a seus respectiyos funccionarios. " 

Essa cla usula, accrescenta o notavel constitucionalista riograndense. dá 
vida e vita lida de â Constituição, for:iece a, esta os meios de ser integral-
mente cumprida. Nãc constitue uma competencia nova: confere poderes 
implicitos indisp ensavei19 para serem utiliza dos os explicitos. 

O Codigo Supremo especificou attribmções e afinal no mesmo artigo 
de!! os me,jos de serem, ellas convertidas em realidade. Conferia um poder 
coefficiente porque em conjunção com outros poderes enumerados é essen-
cial para tornal-os efficientes . 

A theoria dos poderes implicitos, Sr . Presidente, é um dogma juridicc; 
constitucional em nossq regimen. 

P aschall, o extraordinario commentador da Corrntituição dos Estados 
Unidos , mostra "que o Congresso deve possuir a escolha dos meios e deve 
~star a utorizado pa ra E)mpregar quaesquer meios que sejam effectivamente 
concludentes ao exerciçio de um poder concedido pia Constituição. Tem 
se entendido invariavelmente que n a concessão feita pela Constituição ao 
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. Congresso da autoridade de dictar leis nec,essarias e convenientea para a 
execução de todos os poderes creados por ·ella, tal necessidade não deve en-
tender se como uma necessidade absoluta. 

Pelo contrario a Suprema Cõrte de Justiça daq,11elle grn:nde paiz tem 
sempre sustentado que a recta interpretação da Constituição deve conceder 
â legislatura poder discrici·onario a respetto dos meios pelos quaes os pode~ 
res que confere hão de pôr-se em execução - .o que habi.Jita este corpo para 
desempenhar os altos deveres. que lhe estão confiados, da maneira m.a:is be-
nefida .para o povo. 

Si o fim é legitimo, se es.tão dentro da esphera da Constituição todos os 
meios que ·são apropriados, que são adapta.veis a esse fim, que não estão pré>-
hibidos e são consistentes nu conformes ·com o espirita da Constituição são 
constitucionaes." 

Cooley doutrina: "0 significado dessa ·clausuJa é que o Congresso terá 
todos os poderes . incidentes, n1ecess·arios ou apropriados para pôr em, 1execução 
todos os poderes que lhe foram. conferidos. Elia não entende, nem limita 
nenhum poder expresaanente ~oncedido, nem é a attribuição de nova fa;cul-
dade ao Congresso, senão urnia simples declaração para resülver ·toda a in-
certeza., 

Sem esta •e outras faculdades incidentes semelhantes o Gove1,no se acha-
l"ia ffil:] absoluto privado dos meios de perpetuar sua existencia como occorreu 
com a Confederação. 

Quanto á necessidade é ·O Congresso .o juiz exclusivo a respeito do que 
é necessario e apropriado •quando os meios escolhidos são concludentes ao 
fim proposto e não estão expressamente prohibidos." 

O SR. PREJSIDEJNTE: - Advirto a ·v. Ex. que ·o tempo regimental está find~. 
O SR. HEJITOR DEJ SouzA: - . Fio da tolerancia de V. Ex. que é um dos mals 

bellos attribufos ·do seu espirita mais aJguns minutos para concluir a expo-
sição do meu pensamento. 

Mas ha ainda uma documentação irresistivel sobre a legitimida de da lel 
que estamos votando e da sua franéa h armonia com a Constituição Federal 
- é a notavel lição do ·egregio Ruy Barbosa na sustentação de seu projecrto 
de intervenção federal ·em Amazonas., nn an.no de 1913, que se encontra nos 
"Documentos ParlamentareB''. vol. 12. 

Ahi o grande mestre do Direito Constitucional e um dos autores da nossa 
Constituição esgotou o assumpto, deixando insi,isceptivel de duvida, com o 
poder omnimodo e inegualavel d~ sua. erudição ·il de sua dialectica, ~ these 
que venho sustentando. 

Insistir nessa demonstração depois de tudo isso. Sr. Presidente, é incidir 
no abuso do:!I tCirne!os ~seolasticos da edade média ein que os alumnos se es-
forçavm por provar um axioma. 

' A lei .que vamos decretar com a a dopção do projecto ora 'em ultimo turno 
regimental ·nesta Casa, põe termo á questão política ·do Estado do Espirito 
Sainto. escapa ao exame do Poder Judiéiario e tefn a sua execução assegurada. 
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no n . 4 do art. 6° da Constituição Federal que a utoriza o Governo Federar 
(no caso o Poder Ex'3Cutivo) ~ intervir de motn proprio para obl'igar o seu 
cumprimento. 

O SR. PRElSIDENTE; - Peço ao nobre Deputado que abrevie as suas con-
~lderações. 

O Sn. HEITOR DE SouzA: - Obedeço, Sr. Presidente, mas antes de concluir· 
devo dizer á Cantara que, quanto ao merito d11. qut<stã.o do reconhec1mento, u 
parecer do illustrado Sr. Mello Franco se me afigura deante da Constituição 
do Estado e das lei!l ordina-rias destle, extreme de censura, merecendo a mes-· 
ma approvação unanime que hontem teve na 2ª discu ssão. 

Tendo de optar entre um documento auther.tico, assirnilavel aos instru-
mentos publidos e a núa impugnação de interessados em i11firmal-o, nenhum 
juiz medianamente esclarecido e justo poderia hesitar na p1·eferencia por 
aquelle. 

Mostrou o parecer que a acta ·malsina da tem a força de um r egistro ju-
dioiario, inaccessivel a o ataque dos reclamantes. · 

Mesmo que estes pudessem ser testem1unhas em causa propria, o que 
Taileria pela derogação de uma regra univeri;al de direito judica.rio, não era 
adm!issivel a prova de s uas declarações contra o conteudo do instrumento 
eq.u1_parado pela propria -lei civ-i.l. muito m a is rigorosa do que a lei politica, a 
um instrumento public~. 

Imaginemos em um, exemp-lo que serve .para i!Justrar o argumento que 
em um pleito judicial dr cobrança de impostos por parte da Fazenda Nacio-
nal, o contribuinte remisso invocasse dontra a lei tributaria a falta de nu-
mero de legisladores para approval-a e como prova dessa defBsa juntasse 
declaração de varios Dnputados, dados como presente á deliberação na acta 
respectiva, àttestando a s u a ·nã o participação 'ne!la. Haveria juiz ou tribunal 
capaz de dar acolhida ai sem elhante alicantina ? Que seria do corpo da nossa 
legislação si vingasse e!Jsa escapatoria ou esse ardil de chicana forense ? 

Ao demais para tortaleder ex-abunàanoia a fé que m;erece a quella acta 
foi produzida no Juízo ;Jl'ederal. com a presença e sdencia do representamte 
do Míin:isteruo Publ1co ·dft União uma jus tidfcação que f.iz oonfirma os actos 
constantes do r egistro jpdicario de que falla com tanto acer to o parecer 
1.fello Franco. 

O SR. PRESIDENTE: -- Chamo a attenção de V. Elx. para a extiin.cção do 
tempo regimental para o encaminhamento da votação. 

O SR. HElITOR DE SouzA: - Lamento, Sr. Presidente, que o debate se hou-
Tesse tran sferido do seu momento proprio e airnplo ,para esta phase es,treita, 
ttue me não perm.itte air:ompan:har todos os fundamentos do pareder, pondo 
em relevo o seu aclerto, a sua juridicidade e a sua sa;bedoria e mostrar em 
plena evidencia á Camara que o Sr. Nestor Gomes, Presidente constltucdonaJ, 
legitimo e incontestavel <lo Est:aJdo do Espírito Santo, é não só digno da con-
!lança unanime com que o sagrou nas urnas o povo dalli, mas alnda da es-
tima e confiança dos h qmens de responsabfüdade do pa.iz. 
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A obra do nosso brilhante collega Sr. Mello Franco não carece, felizmen-
te, de outros alicerces além daquelles em que e!la assenta de modo inabalavel. 

Ao terminar, Sr. Presidente, seja-me per:m,ittido endereçar desta tribuna 
.a. todos os espirito-santenses ele berço e de coração, um appello que, em sua. 
sole:mnidade, elevação. fervor e sinceridade semelha ás preces que neste mo-
mento se erguem de todos os l a r es da -estremecida terra capichaba - appello 
para que se feche de vez o funesto hya to que as paixões politicas aibríram na 
tranquiUidade do seu viver, na sua evolu ção progressista e nas suas activi-
dades uteis e fecundas. 

Aproveitemos o encerro pacifico e Jegal que o Congresso. vae dar a ess\l 
·drise politica que todos devem deplorar. 

Encerremos o cyclo das agitações estereis para que o Estado do Espirito 
Santo, luctador impavido quil se tem mostrado na defesa de sua a utonomia, 
-estrella fulgente que é, possa rebrilhar pelo trabalho, pela justiça , pela <liber-
dade e pela paz, ao lado de se.us fulgurantes co-irmãos, no vasto stilHario da 
Federação BrasHeira. (1Jfwito bem; 1nwito bMn. O orador é 'Vivamente abra-
.çaào e cumprimentado). 

O Sr. Antonio Agtúrre (p ela 01·de11·~): - Sr. Presidente, a ntes de tudo, 
tenho que reaffirmar o que dis·se ao mustrado representante do Rio de Ja-
neiro quainto á sol vencia- ou insolvencia do Estado do Espirito Santo. . Na 
hora actuaL n ão existe essa insolvencia ... 

O .SR. MAuruc10 DE LACERDA; - Sim; parede que agora até ha muito d.i-
nJ1eiro. 

O SR. ANTONIO AaumRE: - . ... porque a verdaide é que o Espirito Santo 
dispõe de muito dinheiro, em deposito nos ·bancos a:qui na Capital Federal, 
na .Capital do Estado, e, em Paris, tem mais de dois milhões de francos. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - E quando a gente tem muito dinheiro per-
de a coragem. 

O SR. ANTONIO AGUIRRE: - Si entrasse no debate como m edico, ta lvez 
fizesse ü diagnostico por exclusão. sem -me a nimar a competir com os juris-
tas, mesmo os casuisti-cos, que, na hypohese, são reconhecidos como causidí-
cos e que apresentaram argun10ntos jurídicos ditando uma infinidade de 
autores, numerosos jurídicos com ~onga bibliographia. que não possuo. Pre-
tendo, porém, dizer apenas que, chronologicamente, quem estudar os fa1}tos 
do Espirito .Santo, -concluirá que seria hnpossive\ a verificação de poderes do 
Presidente do Estado que o Congresso F ederal vae reconhecer, visto como 
tendo o Congresso do Estado de se reunir em sessão extraordinaria para e8sa 
verificação,_ a 13 de Maio, só se J·euniu ·a 22, em sessão inaugural para l ei-
tura do relatorio presidencia l e tal sessão foi log·o suspensa, dando-se a irre-
gularidade da continuação da sessão pelo Vi,ce-Presid.ent e do Congresso. 
A 23 deu-se a revolta ·do Corpo de Polic!ia, ás 10 ·horas da m ainhã mais ou 
menos. e o sobresalto foi tão geral qu~ o proprio Presidente elo Estado, 



-58-

Dr. Bernardino Monteiro, pedio garantias ao Presidente da Republica quan-
do tinha de transrn,ittir o poder ás 13 horas ! 

Eu daria meu voto, contente e satisfeito. no sentido de que a Camara. 
dos Srs. Deputados ou ci Congresso avocasse a si todos os documentos e pa-
peis ·da eleição procedida a 23 de Março para Presidente e Vice-Presidente do 
Estado, e nelles fizesse um exame rigoroso, não recqnhecesse, mas providen-
ciasse para que a assembléa estadoal, que não cumprio o seu dever, dissesse 
que o eleito legal e legitima.nlente fôra o Sr. Senador Nestor Gomes. 

A esse proposito devo dizer á Cam.ar:;. dos Srs. Deputados. com toda a 
franqueza - não cabe provar-se a negativa e sim a affirmativa dos quatro 
Deputados estaduaes declarados presentes em acta; de 23 de Maio, e que 
protestaram perainte o juiz seccional. perante o Presidente da Republica e estou 
C'erto de que o ma.is ing·enuo dos mortaes não a.creditaria que homens que 
tomaram tanto a peito a questão procedessem da fórma que quizeram que 
procedessem. 

Si •protestaram a posteriori é por que materialmente não poderiam fa-
.zel-o a priori - si não provarem a negativa, creio que em direi.to ·deva ser 
assim. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Em direito no fim! dá derto. ~· (Risos.) 
o SR. ANTONIO AGUIRRE: - V. Ex., acha q'Ue dá certo, não é? (Riso.) 
Agora venho provar lque o Sr. coronel Henrique Laranja está dado com.o 

presente na sessão do Congresso Estadoal de 23 de maio. (0 orador apresenta 
o Diario da Manhã, em que vem a acta do Congresso de 23 de maio, onde 
estão assignaàos os nom,es de Henrique Laranja,, José Oupertino, Francisco 
Rocha e sebastião Gamq..). 

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente. rpara esclarecer taes pontos; e tam-
bem para satisfazer a curiosidade do illustrado representante do Estado do 
Rio, merecedor de minh<L grande admiração. declarando o meu voto contra-
rio, o que farei .por esqipto e requerendo votação nominal do projecto. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Paulo de Frqntin (*) (para encaminhar a votação): - Sr. Presi-
dente, o meu estado de saude não me permittiu tomar parte no debate; para 
poder votar acerca do assuID(pto, solicito um esclarecimento do illustre Re-
lator, de quem sou um qos ma.is humildes admiradores, cujo talento tanto 
aprecio ... 

o SR. MELLo FRANCO: - Muito grato a V. Ex. 
O .SR. PAULO DE FRo~~TIN: - ... e que, debaixo do ponto de vista juri-

dico, considero um mestre, de tal sorte que, ouvida a sua palavra, eu, que 
não tenho conhecimentos, no assumpto, seguil-a-hei dom todo o . prazer. 

(*) Não foi reV'isto pelo orador. 
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Peço a s. Ex. a fineza de responder á .seguinte consulta, si me permittir 
dirigir-lh'a: o documento constituído pela acta da sessão de reconhecimento, 
a que, segundo esse mesmo documento, compareceram 14 Deputados. é por 
S. Ex. considerado como authentico ? 

Ante a J:esposta affirmativa, meu voto será francamente favoravel ao 
parecer. -si, porém, .S. Ex • . não puder assumi.r a responsabi!dade dessa de-
claração, pedirei venia para não concordar com um dos seus consideranda, 
e vem a ser aquelle em .que declara que o art. 43 da Constituição estadual 
admittia a votação, no processo de reconhecimento, com qualquer numero de 
Deputados presente. 

O referido artigo é de ordem geral, não se refere, como o da Constitui-
ção Federal, ao caso particular do reconhecimento do Chefe do Executivo; 
inscreve-se no capitulo III. "Das leis e resoluções, e resa: 

"As deliberações do Congresso, ·salvo disposição expressa nesta 
Constttuição, serão tomadas á pluralidade ·de votos sobre a maioria 
de seus membros presentes." 

Ora, não acho cabível, .peço licença ·para dizei-o, a Interpretação .segnindo 
a qual uma •corporação legislativa, em vista desse texto, posso ·deliberar, votar 
leis e resoluções, sem a presença da maioria dos que a compõem. (Apoiados.) 

Nessas condições, repito: si V. Ex. me affirmar que encara como au-
thentica essa acta, segundo a qual estiveram presentes 14 Deputados, o meu 
voto será seu, na hypothese contraria, terei o desprazer de, em se tratando 
de uma questão de · facto. apezar da alta competencia juridie«. do preclaro 
collega, deixar de considerar valido o reconhecimento feirto por aquella As-
sembléa. CMuito bfm'i; muito bem.) 

O Sr. Mello Franco (*) (para encaminhar a votação) - .Sr. Presidente, 
agradecendo as amaveis e generosas palavJ:as do meu illustre anúgo, Depu-
tado pelo Districto Federal .... 

o SR. PAULO DEl FRONTIN: - Palavras apenas justas. 
O SR. MELLo FRANCO: - ... passo a responder á pergunta que me diri-

giu S. Ex. 
Dos documentos que foram apresentados á Commissão d.e Justiça e ·por 

mim. examinados, faz parte uma acta - essa a que se refere o nobre Depu-
tado - assignada pelo Sr. Geraldo Vianna e pelos dous Secretaries do Con-
gresso Legislativo do Estado do Espírito Santo, cujos nomes neste momento 
não me occorrem. 

O SR. HElITOR nrn SouzA: - João de Deus e Athayde. 
O SR. MEJL:C.o FRANCO: - João de Deus e Athayde, informa o nobre Depu-

tado. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Considerei esse documento como revestido das formalidades legaes, e 
sobre elle baseei larga parte da minha argumentação. 

Foi pelo facto de considerar o Sr. Geraldo Vianna e os dous Secretarias 
que lhe subscrevem essa acta como os m·embros éomponentes da Masa legal 
do Congresso Legislativo do Espírito Santo, af.firma.gão que aca ba d0 sB.r 
corroborada pelo Sr. Antonio Aguirre .•. 

O SR. AN1'0NIO AournRE : - Sim, senhor, até ahi vou eu. 
O SR. l\illiLLO FRANCO: - ... e foi por entender .que, no exercido de su~ 

funcções, de reconhecer os poderes do Presidente e do Vice-.Presidente do 
E stado o Congresso Legislativo Espiritosantense, como todas as assembléas 
politicas, desempenha missão verdadeiramente judicia.ria; foi por julgar, ain-
da, que essa acta, revestida de .todas as formaliàades legaes, tem a mesma 
efficacia que devemos conceder ás escripturas publicas, que acceitei como 
verdade jurídica o que se contêm no mencionado documento . 

Essa acta, com miais duas outras, que a aco:mpanham, ·no mesmo for-
mato e com as mesmas assignaturas, faz .parte conforme tive ensejo de affir-
mar, dos papeis · que foryun sujeitos ao estudo da Commissão. 

Pediria a V. Ex .. Sr. Presidente, que, caso o honrado Deputado pelo 
Districto Federal quizesse examinar, por inspecção propria . .. 

O SR. ·PAULO DE FRONTIN: - A:bsolutam:ente r..ão é preciso; basta a pala-
vra de V. Ex. 1 

O SR. MELLO FRANCO: - ... que fizesse apresentar a S. Ex., bem como 
a toda a Camara, o dodumento em questão, ao qual, repi.to, attribui a mesma 
efficacia e a mesma valiiJade que tem um instrmn,ento publico. 

Tendo assim correspond1do ao appello do mustre collega, ao mesmo 
tempo .prestei um esclarE(cimento á Camara dos Srs. Deputados . (M·uito bem,; 
muito bem.) 

Consultada, a Camara !l"ejelta o requerimento do Sr. Antonio Aguirre. 
pedindo votação nominal para o projecto n. 28, de 1920, 

O Sr. Presidente: -- Vou submetter a votos o projecto n. 28 , de :).920. 
Approvado em 3• di$cussão e enviado á Commissão de Redacção o 

seguinte 

PROJEc·ro 

N. 28 - 1920 

O Congreso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' valido e legal o reconhecimento de poderes dos Srs. Nestor 

Gomes e João de Deus Ji~odrigues Netto, Presidente e Vice-Presidente, respe-
ctivamente, do Estado qo Es·pirito Santo, . feito pelo Congresso Leg-islativo 
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JocaL na prim eil'a sessão extraordinaria de 23 el e maio proximo findo, para 
o quaclriennio a exp·irar em 23 de m.aio de 1924. 

Art. 2.0 Revoga.m-se as disposições em contrario. 

O Sr. Abel Cherm.ont (pela orcleni) envia á Mesa a i;;eguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado contra o projecto n. 28, de 1920, que manda consi·· 
dera r "valido e legal" o r econh ecimento de poderes dos Srs. Nestor Gomes 
e João ele Deu·s Rodrigues Netto, como Presidente e Vice-Presidente, respe-
ctivwrnent e, do Estado do Espírito Santo. 

Reconhecer "valido e legal " o reconheciment o de um Presidente de Es-
tado, competenciia .exCJJ.usiva do Poder Legtislativ;o ,estadual, importa) em 
substituir, ao poder legal e com.petente, unico - o Congresso E stadual pelo 
Congr esso Naciona l, dando-lhe competencia para inter vir na vida a utonoma 
dos E stados da União. 

A m aiori>a elo Congresso Espírito Sant ense contesta forma lmente · a· exis-
tencia mesmo elo reconhedmento que se pret ende julgar "valido e legal" . 

Mas mais do que isso - precedente perigoso para a vida da Federaç.ão 
- o voto da Camara a1inulla a autonomia dos Estados, UJ11 dos seus poderes 
autonomos e independentes tornando dependentes de praxes e preferencias 
políticas do Congresso Nacional a vontade soberana do eleitorado estadual, 

Saila das sessões. - A bel Cherm.<Ynt. 
Vém á mesa e são succes-sivamente lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTp 

Declaro ter votado contra o projecto n. 28, relativo ao r econ.heci!ln.ent<:P 
de poder es dos membros do Poder Executivo E stadual do Espirito Santo. 

Sala das sessões, junho de 1920. - Carlos Garcia. 
Declaro que voto contra o projecto que reconhece o Presidente do Es-

tado do E spírito Sa nto por haver a Congresso sem prévio exame de t odos os 
papeis do proe;'esso eleit oral, mandado que se reconhecesse o Senador Nestor 
Gom es." Si. t a1 fosse feito não trepidaria em dar o m eu voto favoravel a 
esse exame, poi.s assim se teria procedido constitucionalmente desde que .º 
Poder Legis.Jativo do Estado que represento não ha via chegado a praticar o 
dever •constitucional de reconhecer ou não aqu elle que fôra eleito sem •Com-
petidor. 

Faço votos para que não medre o exemplo nefasto - será a •morte lenta 
da Federação, ainda não bem praticada desde que foi votada a Constituição 
de 24 de fevereiro. 

Sa la das sessões, 16 ele junho ele 1920. - .Ant:qnio .Ag1iirre. 
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Declara mos que votamos contra o projecto n. 28, de 1920, por que não 
concordamos com os c!onsiderandos e conclusões do parecer que justifica o 
mesmo projecto. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1920. - Pedro Oosta.-Herculano Parga. 
Votamos pela conclusão do parecer pelo seguinte fundalnento: O \l"eco-

nhecimento dos cidadãos Nestor Gomes e João d o Deus Rodrigues Netto, 
como Presidente e Vice-Presid·ente do Estado do Espírito Santo, no qua-
driennio a expirar em 23 de ma io de 1924, consta de acta assigna;da pela 
Mesa Jegal do Congresso e revestida das for.malidades extrinsecas necessa -
rias para ser, em direito, reeebida como o meio habil de prova daquelle 
facto. 

Em contrario se a.llegà que o reconhecimento não se realizou con1 o 
cumprimento de requisito essencial exigido pela lei eleitoral do Estado e 
regimento do Congresso, o comparec!imento de 13 Deputa;dos, pelo m!enos; 
sendo faLsa a declaração da acta quanto á presença de quatro Depu-
tados. Essa circumstancia, a fa lta do numero mínimo de Deputados exigido 
pela lei , se fosse devidamente prova da, invalidaria, a nosso ver, o reconhe-
cimento. Mas para proval-a. allega-se que esses Dep·utados assignaram uma 
petição de habeas-cor1ius em que se solicitavam garantias contra acto do 
Governo Jocal e Mesa do Congresso relativo áquelle reconhecimento; e que 
esses mesmos Deputados fizera,m deciaração publicada .em um jornal, de 
não haverem comparecido 1 á sessão de reconhecimento. 

Constituem esses ele1rentos (sirnJPles presumpção, ·o primeiro; do-
cumento gracioso, o segundo) '[Jrova bastante '[lara destruir a feita pela 
acta da sessão de recont10cimento assignada pela Mesa legal ? Evidente-
mente não. Logo, forçoso ê decidir que o reconhecimento dos cidadãos acl-
1na. mencionados, corno P r esidente e Vice-1Presidente do Estado do Espírito 
Santo, realizado com as prescripções legaes pelo poder competente, que ê 
<1 Congresso do Estado, cc>mo c!onsta da acta de sessão do· mesmo Congresso 
firmada por su<i Mesa, ,dev;e produzir, como um acto perfeito e acabado, rto-
<tos os seus effeitos juridicos. 

Turiano Oampello. - .,t1.1wtregesilo, L. Oorrêa de Britto. - Pedro 001·- , 
i·tla. - Andrade Bezerra. - Alexandrino Rocha. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pelas conclusões do parecer do Sr. Mello Franco, int·eira,mente fa• 
voraveis á iegitimidade da. eleição do Si·. Nestor Gomes, para o cargo de 
Presidente do Estado do Espírito Sainto. 

Os funda,mentos do trabalho do representante mineiro assentarani na 
:çropria legislação eleitoral. E ssa legislação deu as regras do processo a se-
guir para a escolha do PresW.ente. De sorte que o que havia a examinar n a 
hypothese de uina controv~r.&ia 'sobre o assurnpto era se foi respeitado 0 pro-
cesso. 
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No caso do Sr. Nestor Gomes, a espeoie é de uma c!laTez;a absoluta. 
A eleição foi procedida perante mesas .Jegaes e incontestadas. m ediante · a 
·convocação prévia. do ·eJeitorado e na data legalmente desi·gnada. Não houve 
protestos. nem · contestações, nem perturbações, nem abstenção, e para 
.accentuar ainda mais a. iiquidez do processo, não houve sinão um candidato, 
o que exclue a propria ·idéa do pleito. 

Assim, na data da apuração, ·estavamas deante de um candiclaito cujo 
-direito á investidura decorrente da eleição era •notori·o e pacifico. Nes.te 
ponto, que é qu e aéonteceu ? Alguns membros da Assembléa Legislativa. a 
·<(Uai deveria reunir-se para -o fim -de reconhecer o eleito, deixa ram de des-
·empenhar-se ele um dos seus devei·es constitucionaes, não comparecendo 
1;ystematicamente ás sessões. 

Desse modo, para impedir qu e o candidato eleito assumisse o Governo, 
ell es nem siquer appellaram para o ·r ecurso de exam~nar ou os vicios, se os 
houvesse, do processo, ou a nullielade intrinseca deste pela eleição de um 
individuo inelegivel. Nada disso; oppuzeram-se ao reconhecimento do eleito, 
por omissão •.. Houve, assim, a interrupção pura e simples, ou a tentativa 
·ele interrupção, da ultima phase do processo eleitoral, .pois essa não é irre-
gular, porque, a acéeitar a versão de .uns, não foi feita, ou, a fiar na de 
·outros. foi concluida. 

Mas. iadmlittind,o a .hypothese de nãJo .haver sido feita: é licito no 
regimen democratico de livre escolha .popular, ser ludibriada a vontade de 
um povo - i.nteira e unanime - pelo mero capricho de alguns individuos, 
q ue não a quizeram nem negar, nem apoiar, justamente quando eram con-
vocados para proclarnal-a ? 

E' assim que se collocou, em ·ultima a nalyse. o problema politico des·te 
novo caso do Espirito Samt10. De um la do, o rureito de um · cidadi~.o . regular-
mente escolhido pelo .processo legal vigente; de outro, os verifiéador~s desse 
<lireito •não querendo iprecisamente verifical-o ... 

Do ponto de vista democratico, não ha como ter hesitações entt-e uma 
·e outra elas partes em lide: a primeira é a .Uberdaele; a segunda é a tyrannia. 

A these do Sr. MeUo Franco é que contra a ma.nifestação expressa do 
eleitoraido 'reunido ele accôrdo c-om o processo legal não é ·lidto que preva-
Jeqa não já o recurso de ·uma especi-e ele instancia revisora, semp11e oon-
demnavel, do poder verific!ador, mas a figura ele uma nova tyra nnia pairti-
elaria, a ela gréve delilYeracla desse poder. 

O grande cancro da Republica, qu e os detesta.veis costumes ela politica. 
em vez de extirpareme . .teem, ao contrario, entreti.do e ·cultivado, está preci-
samente na omnipotencia dos reconhecimentos de poderes, funccionando 
como machina de depuração extra-legal contra os elirei.t-os que o suffragio 
elas massas ó:ia e attribue. 

Elste caso do Espirito Santo pôde-se, assim, resumir em poucas pala-
vras: é um effeito da tyrannia do poder ver;ific~dor. Ha trinta annos que a 
Republica amima e enitretem e consolida essa tyrannia. Os que se reunem 



- 64-

para vei,ificar o direito decorrente de um .processo e.Jeitoral já não se consi-
deram como os juizes, subordinados ao systema das leis; arrogam-se á fa-
culdade de conferir até um direito novo. E' assim que, nos reconhecimentos 
de poderes. o interesse faccioso estabelece aT'bitrariamente o criterio da es-
colha dos resultados parciaes de uma. eleição de modo a chegar, no jogo dos 
numeros que os exprimem, a um resultado g loba l que determinou. O proc 
cesso é assimi o d e accorrunodar as premissas a un1a conclusão prévia, em 
vez da conclusão vir das premissas ... 

Essa fórnia de tyrannia é, ainda assim, disfarçada, .por que é lega l. De 
facto, ella se exerce com o respeito hypocrita das fórmulas estabele<Jidas, 
obeclece a um processo, a uma regra. 

Mas o que houve agora nos Espírito Santo já é fructo novo de cultura 
nova ... Não se trata majs do uso immoclerado de attribuições legaes, nem 
do abuso dellas na demolição de um direito .existente; trata-se da p r.Lralysia 
deliberada no orgão a que se attribui·u a fumição -de reconheeer esse direLto, 
tyrannia muito mais perniciosa porque é revolucionaria. 

Na verdade que é qu e se deu no Espirito Santo"! Deu-se isto: houve. 
repetimos, mna eleição para Presidente do Estado, realizada de accõrdo com 
o prodesso estabelecido, <perante mesas não impugnadas, na data. que o go-
verno, préviamente designou, com todas as f.ormalidades, ernfim, que cara-
cterizam uma eleição. As 1 camaras municipaes apuram-n'a e a Assembléa 
Legislativa do Estado tin \~ª que reconhecei-a; poderia annullal-a, si qui-
zesse, ou por vic_ios insanrveis, ou pela inelegibilidade do candidato eleito. 
ou por qualqu er outro motivo dentre os que o seu arbitrio facilmente crea-
ria. Mas pl'efe·riu requintai1 esse arbitrio, e, de accôrdo com testemunho dos 
c1ue impugnaram a posse 40 ·presidente eleito - embora em desaccõrdo com 
as provas dos· que a deram como irregular e legitima - deixou a Assembléa 
Legislativa pura e simplesmente de se reunir para ·o fim especial de reco-
nhecer o eleito e dar-.rhe posse. 

De sorte que um dos pontos que o Congresso Nacional tem agora de 
oxami.nar é si a Assembléa se reuniu ou não nessa ultima phase do pro-
cesso eleitoral. De qualquer modo, o que não deixa de ser caracteristico é 
que os proprios membros qa Assembléa que fazem garbo de provar que ella 
não se reuniu para reconhecer o Presidente do Estado sejam os prim.eiros 
a confessar .publicamente 11ue se furtaram, de in:odo deliberado e não for-
tuito, ao cumprimento de \rm dos seus deveres constitucionaes, ao preenchi-
mento de uma das obrigações legae11 que lh>es são impostas pelo mandato que 
receberam e que acceitaram. Eis ahi a crise insUtucion'al. Já ha quem admitta 
não mais que o poder vepficador viole um, ·direito pela depuração do 
processo eieitoral, mas que o espezinhe por meio de um recurso novo: a 
abstenção e 'ª gréve ... 

Eis, portanto, o m al a prevenir. Como ? Uma unica providencia erficaz 
E:ciste: a creaçiio de fórm'll,las novas, dentro das quaies os abusos equivalen-
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tes a este não :possam a.pparecer. Temos ah.i materia para uma reforma. 
Precisamos, sem tirar ás assembléas legislativas a independencia que ellas 
teem, •limitar, não as prerogativas do poder verificado1-. m as os seus ex-
cessos no exercício dessa s prerogativ•as, ou, em outras p a la vras, collocar 

.adima <folias um apparelho regulad'or do systema constitucional que, m.ais 
pelo facto da sua existencia que da sua ingerencia , torne impossiveis os gol-
pes da audacia facciosa e da paJixão extremada. 

Fallemos, porém, de innov.a<_;ões em rna teria constitucional. Os republica-
nos V'ermelhos atirmn-se c ontra nós. Elles acham ·que o que aqui temos é 
uma synthese perfeita ·das aspira ções d:o regímen. Efies desejam -o regimen 
assim! 1IJ1esmo: divertido, da ndo margem de vez ·em qua ndo a um entremez 
·de politica estadual, que é r esolvido de accõrdo com os interesses e as in-
flu encias ocdurrentes. Por isso, as doutrinas em rn;ateria de intervenção 
federal nos Estados multiplicam-se pe1as legislaturas, conforme os r ela tores 
e os l eaders. De onde o ar de lou cos possriveis com que ·per'lust1>am os Annaes 
do Congresso Nacional os constituciona list.as: 

O .caso do Espírito Santo é, assim , um argumento, um argumento a 
mais, é certo, mras. como poucos, i.Jlustrativo, da necessidade de darmos ao 
systerna das ·nossas 1eis organicas a ductilida.de que a pr·atica ·está mos-
trando a toda hora que ellas não teem. 

No seu parecer, o R elator sustenta a compe1 -encia do Congresso Nacio-
nal para, no exercício da faculdade de intervir r:os negocios peculiares aos 
Estados. resolver os •conflictos occurrentes, cleclarnndo o _direito existente, se-
g undo o princ:ip-io das prGprias instituições politic'as elos Estados, desde que 
elles estejam ele accôrdo conl! os da Uniãio. No ·caso de não offei'ecer a le-
gislação particular elo E stado recurso para a solução dos conflictos consti-
tucionaes internos, póde o Congresso Na.ci·onal. sustenta o Sr. Mello Franco. 
decretar a solução por via de l ei :propria. a1ão estando adstricto a motivos 
jurídicos, nem a considerações jufücü1;es, mas agindo Iivremente, de accõrdo 
com a Constituição e corn os interesses geraes da Nação. 

Esta doutrina :foi averbada de attentatonia da a utonomia dos E stados. 
Attentatoria de que ? ·Por ella , não assume o Congresso n enhum direito de 
tutella sobre os Esta dos, nias rupenas o dever -ele ·dirimir c om uma lei especial 
os ·conflictos que perante as propria:s l eis OI'dinarias •estaduaes n ã o tiverem 
solução . Nesta hypothese, a intervenção do Congresso não é n em illegirtirna, 
nem tyrannica: é, antes. de resguardo ·nítido e promrpto do 'tppare lho insti-
tudional ameaça do de desm a ntelo .por um ltJccidente ·no jogo normal de suas 
peça~. 

O erro está em confundir a a.utonomiia dos Estados com o absolutismo 
das organizações parti1:laria s que os empa lmam. Não: a a utonomµa está tam-
bem no grito d e revoltá <l'a.s poptüações opiprimkLas e nos m ovimentos de 
opinião contra as chicanas dos grupos qu e wbusam d as posições. 
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- E' u:ma doutrina avançada, e que não está no espirito da lei orga,- · 
ni éa do regimen ! gritam os tdoJatras da Constituição. 

E' ·curioso como o que parece avançado l1'oje é arnan'hã do uso g.era;l; er 
si essa doutr.ina não estã no espirito da Constituição - o que seria cuI'ioso 
de ver provar ... - façamol-o por que esteja. 'E' melhorand'o a Constituição, 
de accôrdo com a pratica, com os exemplos de todos os dias, que melhor lhe 
JJOderemos garantir a existencia e a efficadia. 

Na propria successão dos factos sobre que deliberamos neste momento 
no caracter das circwnstancias que os agg1•avariam. está a cr.ise institucional 
creada pela paixão dos partidos e para a solução da qua l as leis es,tad'Uaes 
não offerecem o remedio a:bortivo. Tornando o Congresso Nacional conheci-
mento do assumpto pela communic!ação do P.oder Executivo F ·ederal, pre-
sentes a elle os documentos de ambas as -partes, que fazer? Reconhecer que 
a falta intencional da ultima phase do. processo da apuração praticada po1· 
.um:a parte da Assembléa Legislativa que ass·im s·e eximiu de um dos seus 
deveres constitucionaes, invalidara todo o resto do processo eleitoral ? 

Essa autitude, além de anti-democratica, seria uma verdadeira ·collabo-
ração na crise e firmaria o precedente da soberania revolucionaria do poder 
verificador sobre a manifestação inilludivel da vontade do povo, expressa 
no suffragio <!olhido de accôrdo com os m€ios Iegaes. Intervindo com uma 
le i propria 'para supprir a omissão deliberada da Assembléa Legislativa, o 

. Congresso Nacional, l1€giti~=ente, garante a autonomia do Estado, em vez 
de violal-a: Os peiores in.im~gos -dessa autonomia não são -os que assim pro-
cedem, mas os que, dentro do proprio Estado, para melhor burlal-a, só fal-
iam em defendel-a. 

Houve quem sTh&tenta~se que o Congresso. Na cional deveria recamtbiar 
ã Assembléa Legislativa -os papeis que lhe foram presentes para que eUa 
fizesse a apuração . Essa these é uma heI'les[a constitucional. Em pri·meiro 
logar. os dev·eres ela Assffi\'lbléa Legislativa são traçados pela respectiva le-
gislação constituinte. Não ha como reforçal-os com um simples expediente da· 
Camara dos Deputados resultante de uma deliberação que nem siquer pode-
r:ia ter . a fórma· usual de um acto -legislativo. A admittir tal hypothese, a 
solução regimental seria o archivamento dos papeis, nunca o despacho dos 
mesmos para a instancia de onde elles vieram; na hypothese confraria, o 
Congresso só deve e só ·Pôfie deliberar por uma decisão suppletiva, ·que ter-
mine o c!onf·Iicto; e para tanto tem a autoridade decorrente do proprio re-
g.imen da intervenção rtraç~.~do nos textos constituciona€s da Republica. 

Finalmente, o argumeirto de princípios fav.orece e justifica, soli'difican-
do-o, o parecer ido Sr. Mellp Franco. Como elle proprio diz, "é attentatorio do 
principio funda:mental do npsso reg~men, em que todos os poderes ameaçam 

· de ,n-ovo sobreporem-se ás vontades discricionarias de a lguns delegados, in-
dividualmente considerados, á vontade inilludivel e manifesta do proprio povo 
-expvesso por meios lega:es ~- fonte unica de todos os pod€res no regímen li-
vro, democratico e representativo em que vi'Vemos." 
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Melhor se comprehende a gravidade do plano tentado, si c!onsiderarmos 
de per si caida uma das phases do processo eleitoral espirito-santense. 

1" • . a do recebimento dos votos pelas mesas eleitoraes; 
2•, a da contagem dos votos pelas mesm:as mesas; 
3'. a do computo global dos votos sorrunados pelas mesas, c!omputo feito 

em cada municipio pela respectiva Camara Muni oi pai; 

4'. finalmente, a verificação. ·pela Assembléa Legislativa. de resultado 
total obtido pela simJ.l)es addição das pa rcellas remettidas dos municípios. 

Assim se vê que o poder verifica.dor é precisamente aquelle dos orgãos 
do processo eleitoral que menos dontribue para a ·impugnação..s de um pleito. 
As mesas podem não adm.ittir o voto do eleitor cuja qualificação não seja 
legal; ainda as mesas podem.. na apuração, sanar duvidas porventura susci-
tadas ás ca,maras munic1,paes, como a do systema espiri~o-santense, 

sommando os resultados enviados pelas mesas. podem concorrer para o Jul-
gamento da validade ou não de certas eleições; o .poder verifiCador, este 
tem, como o seu propvio nome indica, apenas de · verificar o que se fez, de-
liberando, por extenso. sobre a 'hypothese da inelegibilidade, isto é. apenas 
sobre a habilitação j.uridica do candidato ao exerciCio do mandalto, caso o re-
ceba pelos m:eios leaes. Desse mocl'o, menos na parte da verificação numle-
rica dos votos que na das condições do candidato se poderia exercer o a r-
bitrio da Assembléa Legis.Jativa do E spírito Santo no seu intuito de violar 
o direito do Sr. Nestor Gomes. 

Mas a propria. impugna,ção ele inelegibrndacle fui vantajosamente reba-
tida no parecer Mello Fr.a.nco. 

Em resumo. a marcha do processo eleitoral pôde ser figurada por u~ 
diagraanni.a em que á proporção q,ue o processo segue., menos os orgãos da 
sua execução teem o arbítrio de modificar os resultados da eleição. Em caso 
de fraude, os membros da Mesa· podem, em primeiro logar, falsificar ao redi-
girem as actas; os das Carna.ras Munidipaes a puradoras já teem menos re-
cursos, porque precisam falsif.icar de accôrdo com a falsificação que v-em das 
~esas; por fim. o poder veri:flicador quasi nada pôde. Ora, .n a hypothese 
ela fraude, os protestos ·dos prejudicados apparecem ;perante as proprias me-
sas e em seguida ,perante os orgãos da apuração. Na especie, elles não exis-
tiram. De resto. seria impossível ad:rniittil-os, tendo havido, como houve, na 
eleição. um unico candidato. De sorte · que, regularmente, ao poder verifica-
dor ficava a.penas a · fac!uldade ele examinar a impugnação da inelegibilida,de 
do eleLto. 

Em conclusão, o direito do Sr. Nestor Gome3, expresso pelos resultados 
da. sua votação, teria de ser violentado pelo orgão do processo eleitoral a que 
ma.is escasseava o a rbitrio para fazei-o; e tanto era assim, qU'e os memibros 
da Assembl'éa Legislativa que quizeram tentar o golpe agiram unicamente 
por exclusão, agi.raim negando numero para o funccionamento da sua Ca-
mara., isto é, agira.rr( pela inercia. 



- 68-

Fosse o Oongresso Nacional prestigiar com seu apoio - rn.elhor diriam.os 
c om a sua cumplicidade - um e ntremez desta orcre:rn, e estarja extincta 
toda a força do processo eleitoral nos Estados, a qual se dontraria nas as-
sembléas politicas com a liber<lade e o 11oder de serem facciosas e revolu-
donarias. 

Sala elas sessões, 16 de junho ele 1920 . . - Costa R ego. 

DEJCLARAÇÃO DE VOTO 

De .accôrdo com o voto vencid'O do Sr. Deputado José Ba.rreto, na Com-
missão ele Consúituição e Justiça , penso que o projecto em debate, que "torna 
valido e J.egal o reconhecimento de poderes, dos Srs. Nestor Gomes e João 
ele Deus Rodr~gues NeUo, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do 
Esta do do Espírito Santo, não resolve, constitucionalm;ente, ·a s ituação em 
q ue se ac!ha aquella unidade da Federação desde 23 de maio transacto. 

Cedendo a razões de consciencia e de odutrina, alheias a qualquer 
idéa de irreverencia ás opiniões do illustre Relator do projecto .e dos re-
presenta.ntes que o subscreveram na Com.rn.issão de Justiça, entendo, data 
venia, que a solução <indicada fere a a utonomia do Estado e se contra-
põe á orcle.m poli:tica e jurídica das .J·e:is que regem a organizaçfw do seu 
respectivo Governo. 

A reconhecim.ento de poderes é, naquelle Estado, actG da c!ompetencLa 
privativa e inalienavel da Assem.biéa e está a dstricto a. form,alidades que 
c!onstituem c ondições de .iifre de sua existencia [egal . (Const. art. 21; :lei 
n. 1.008, arts. 104 e 105; Heg. da Assembléa, art. 153). 

Dos documentos apresentados á Comm:issão ele Justiça se verifica que 
a Assembléa do Estado, rep.resentaid'a .pela maioria dos seus membros ein 

plena funcção na séde dos seus trrubalhos, com a colla;boração dos funccio-
narios da sua secretaria e fie .posse dos elementos do seu a.rchivo, contesta, 
arrim.ada em provas docurn\)ntaes e em factos da mais la ta divulgação. que 
e reconhecimento que 'º projecto .torna "valido e legal" não foi feito no 
edifício proprio, nem< teve a sua participação; é acto ele uma minoria faccio-
naria e, consequentemente, ele nenhum effeito perante a ConsU tuição, as 
l eis do Estado e o seu Reg1mento Interno. kccres·c!em a essa circumstancia 
as al'legações de que ·os alJufü.dos mem.br·os desta maiooria se reuniram. no 
dia 22 de maio com a pres~nça dos n1embros da m'inoria, e no dia 23 e se-
guintes, sem a pres·enqa de nenhum d'elles, no ediffoio que é séde dos seus 
trabaJhos sob as garantias de forças do Exercito, ;requisitadas pelo juiz da 
execução do habeas-oorpiis jl-OS mesmos concedido pelo Supremo Tribunal 
Federal, para que pudessem, .• .Jivres de coacção, exercer as funcçõ es_. dedor-
rentes do seus mandatos, Para os effeirt:os daquena reunião extriaordinaria. 

El' essa a narração simfles dos factos, da qual se vê que a grande e 
unioa verdade que delles transparece é que o Esta do do Espírito Santo, a 



- 69 -

partir ·do ·dia 23 de m.aio, se afas tou do syst ema. das s uas leis organicas, 
subvertido justamente p ela desordem deste reconhecimento q ue o p rojecto 
em discussão torna "va lido e legal " feito pela m dnoria da Assembléa fóra da 
s ua séde e sem o revesti.mento d e qualqu er das forma lidades esta belecidas 
em lei. 

Em fa ce do e:x;pus to , entendo que só a intervenção d o poder fede ra l de-
cr.etada p elo Congress o, com a nomea.ção de um interventor e a utorizações 
e:m virtude das quaes pudess·\) ser restabe1ecJida a ordem legal no E s ta do. com 
o pronunciamento da Ass·embléa s obre a.<i eleições do Presidente e Vice-P re-
sidente eleitos para o p eriodo vigente, r esolver ia cons tituci onalmente -0 ca.so 
pendente do julgamento d:a Camara. 

Voto, pois , contra 'O projecto .por en ceiTar , a 1ne u v er. uma medida 
ina dequa da á situa ção e d e perigosas conse quen cias paea a au ton. 0111/ia dos 
Estados. 

Sala ·das sessões, 11 de junho de 1920. - A lf redo d e Maya . 
O Sr. Juvenal Laina.x•tille (pe'la orde1n) requer e ob tem d ispensa de 

impressão da reda cção fina l do projecto n . 28 A. de 192 0. afim de sei· im-
mediatamente discutida e votada. 

E' Iida e, sem observações, a pprova da a segninte 

fÚilDACÇÃO 

N. 28 A - 1920 

R eclacção final do projeito n . 28, de 1920, que cons·ider o. v alido e legal o r e-
conhecimen t o de poderes elos Srs. Nestor Gomes e João de .Deus Rodr i -
gues Net'to, como Presiden te e Yi.ce-Presidente, r esp ectivam en te, do JJJs-
tado do Espírito Sa.nto. 

O Congresso Na ciona l d ecr eta : 
Art. 1.0 E' va lido e .legial -0 r econhecimen to d e poderes dos Srs. Nestor 

Gomes e João de Deu s Roclrig ues Netto, P residente e Vide-P r es·idente , r es-
pectivamente, ,do Estado d.o Espirito Santo, f ei to p elo Congr esso Legislativo 

.local, na primeira s essã o extra1ordina ria d e 23 de m aio prmcimo findo , pa ra 
o quatriennio a ex!;}ira.r em 23 d e m aio de 1924. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em c ontra rio. 
Sala da s Comn;issões, 16 d e junho de 1920. - Ped1·0 Oorrl'ia. - Oa,stro 

Rebello. - Evaristo do A mara.l . - Dorv al P or t o. 

O Sr. P.residente : - O pro]ecto vae ao S ena do. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 11 DE JULHO 

PARECER DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

A' Co:mmissão de Constituição e Dip·lomacia exrun)inou detidamente o 
pl!ojecto remettido ao Senado pela Camara dos Deputados e no qual se de-
clara. que os .Srs. Nestor Gomes e J •oão d'e Deus Rodrigues Netto, eleitos 
~espectivamente Presidente e Vice-Presidente do Estado do Espirito Santo 
para o período de 23 de maio do anno <:orrente a 23 de rn:aio de 1924, estão 
legalmente reconhecidos e em1possados. 

Conforme se vê do documento n. 1 "os .mombros do Congresso esta-
dual, jã tendo servido em 1912 e em 1914 como arblitros, .por occasião das 
dual3 Jutas políticas havidas em torno d'1. · successão .presidencial", 
seguindo esses precedentes os deputados da actuail. ~egislatura espirito-
santense são pela terceira vez ohamados a ·dar um~ sol'ução concilia-
toria "para ·evitar a desunião entre os propri-os ·elementos do partido". 

Uma corrente tinha como seu candidato o Dr. Ceoiliano Abel de Almei-
da e a outra o Dr. Henrique Novaes. Ambas desistiram dos Beus candida-
tos e a.finrul se oonci!ia.ram e se oon!;'I'egaram em torno de um nome - o do 
Senador Nestor Gomes - assim indiood:o unanimemente para pleitear a 
euccessão do Pres~denile B ernardino Monte-iro, cujo manda to estava a ex-
pirar. Firrnou-se, entâ)o, que todo>s os signatarios do adcôrcfo de 15 de de-
zembro de 1919 suf.fragariam o nom·e d-0 .Senadcr Nestor Gomes na eleição 
de 25 de março do anno corrente, e que seriwn secundad.os sein discrepan-
cia pelos seus amigos e pa rtidarios·. 

As.sim, as forças ·poJiticas e eJ.eitora.es pr:eponderantes naquelle Estado 
se reuniram em torino de mn só nome e de urna só candidatura no pleito 
presidencial; e o resultado do esorutinio apurado em 24 de abril deste anno 
por 22 pres-identes d~ Camaras Munitcipaes reunidos, sob a presidencia de 

1 

Pareoor da Comi 
· de Conetituiçllo 1 

J 
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Franoisco Oarlos Schwa b Filho, presidente da Cama ra Muni cipa l da Cap~taL 
e na sala das sessões desta n;esma Carrna:ra, rr.ostra que, havendo compa-
recido á ele ição 10 .432 ·eleitores, o Sr. Nestor Gomes recebeu 10 . 303 suffra-
gios. 

N-essa "apuraçãio" a junta sommou 10 votos para o Dr. Philo1neno Ri-
. beiro, 24 .para o coronel Ra,miro de Ba rros , 19 para o Dr. Henrique àe No-

vaes, um voto .para o Dr. Jeronymo Monte/iro, um voto para o Dr. Ceci.Jia no 
de Almeida,. e um para o Dr . Manoel Monjardim,, h av·endo en0ontra clo quatro 
votos em branco. 

Sobre um total de 10 . 423 eleitores, o Sr . Nestor Gomes obteve 10. 303 
votos. 

Assim a sua · ·eleição é incontesta vel. N enhum outro ca ndidato poderia 
ser reconhecido em seu logar, não tendo havido duplicata s, não existindo 
uma sõ authenUca siquer e m que o seu nome figure na 01·dem da vota ção 
em segundo :togar. 

O protesto apresentado p elo cancUàa.to contesb:•nte Dr. PhHomeno Ri· 
beiro não podia ter outro objectivo srinão o de provooor a. decretação d.a 
inelegibiUdade do candida to que havia, s.ido diplOIIk'1'do ·una nimemente pela 
Junta Apuradora, - o E;r. Nestor Gorrues. 

O Congresso Estadual deveria reunk-se a 13 de maio do anno c!orrente 
para o reconhecimento do!s .poder·es do •Pres·idente (art. 101, ·da lei eleitora l do 

1 

Estado sob n. 1.008, de \!O de outubro de 1915) , :Euncçã;o •essa que lhe cabe 
ex-vi do a.rt. 4:t, n.. 2, d<f Corns·tituição Politica do Espirito Sa:nto, .promul· 
gada ·em 13 de maio de 1913. 

A' Commissão não f.ora m entregues as actas prepa r a.toria s dos dias 
13 a 20. 

En:tre os documen tos enviados .pela Camara se ~Lcha uma acta ela sessão 
preparatoria de 21 <le m a.io assignada .pelo Vice-Presidente Amel"'ico Ribeiro 
Coelho •e por dous secreUj.rios oonvidiados ·a servir sob a allegação nella · r e-
gistradJa de que todos ~s tres m embros da Mesa se ha viam r etirado. 

Esta acta, que é aJ.ias um docum·ento nullo, n enhuma importa ncia, en-
tretanto, tem para a solução jurídica da hypothese. 

A duplidata das aotas dJo Congresso dá-se, pois, a partir de 21 de maio, 
e não de 22. 

Entre os docun1entos a presenta dos a es ta Conu:nissão se e ncontra m duas 
a ctas da sessão sole:mjne jle installação em 22 de n1a io, uma assigna dJa por 
Gera ldo Vianna., ·como P~sidente , e a. ·outra por Ameri·oo Coelho, Vice-Pre-
dente. servindo como Pre~idente por se ha ver retira do o Presidente Gera,Jdo 
Vianna, ao que nella se a,ffirma. 

Sómen te a part ir da terceka a cta da série a ssigna da, por Amer:ico Ri-
beiro Coelho (acta tambem data da c1e 22 de m aio; passa a duplica ta a ter im-
por-tancia ·e alcance, pois nesse .documento· é .que vem c onsignada a· preten-
dida eJ.eiçã o do Sr. E Uen l"\e Dessaune á presia:eincia do Co·ngresso, quahda,de 
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õe que resulta a seu vêr a sua qu::i,lidade de substituto interino ou eventual do 
Presidente ·do Estado. 

Da acta da sessão solemne de installação em 22 de maio assignada 
]ielo Presidente legal (Geraldo Via nna) e pelos Seoretarios legaes (Netto e 
Athayde) consta que o Deputado Abner Mourão requereu u ma sessão ex-
traordinaria para a eleição da Mesa .do OongrEJsso e que .este requer imento foi 
indefe.ric1o pelo Presidente: 1°, porque "considera · a reunião actual do Con-
gresso de caracter todo especial. .independente da convocação e determinada 
pelo art. 101 da lei eleitoral; 2°, porque do. confl~0nto dessa disposição com 
2"s da Constituição do Es·tado e elo Regimento Interrco do Cong1,esso Legis-
lativo resulta a convicção ele que é desnecessa ria a •eleição de urna nova 
Mesa para dirigir os trabalhos do reconhecimento de pode.res do P r esidente 
do Estado; 3°, porque .e.rri ultimo c!aso se pôde consuJ.tar a Casa si concorida 
em que a mesa actual seja m a nti d;a pa11a os tra balhos de que 01·a se occupa 
o Congress10 do Estado. 

Consigna ain da ·esse documento que o Si·. Abner Mourão in sistiu no seu 
requerimento e que o Presidente Geraldo Vianna manteve a sua cleHberação 
anterior. 

Submettida a eonsulta ao voto -ela Casa, houve empate, 10 Deputados 
votando ·Pela manutençã:o da Mesa e 10 pela necessidade de nova eleição. 

Usando do direito de desempate que lhe cabia ex-vi do art. 48 do Regi-
mentg Interno ·do OongresS'o, o presidente Gera ldo Vianna votou . pela ma-
nutenção da Mesa e essa foi a dec,1são definitiv•a do Jnciclente. 

A acta de 22 de maio (que é a segunda ·da série illegal e illegHima) , as-
signada pelo Sr. Americo Coelho, Vice-Presidente. dizendo-se substituto do 
Presidente Geraldo Vianna. p'Or haver ·este abandonado a cadeira da presi-
dencia, e .pelos Sr:s . José Cupertino e Alvaro de Mattos, dizendo-se convida-
dos a servir como sec!r·eta,rfos em substituição de um secretario legal que 
havia faltado á s•essão e de outr'o secretario legal que haviia abandonado a 
Mesa no ·correr da .sessão, narra o incidente ele modo -completamente 
diverso: 

"O Sr. P·residente (segundo .essa acta, ai·nda estava presidindo 
a sessão ness e momento o Sr. Geraldo Vianna) declara que a Mesa 
providenciará e diz que vae levantar a sessão, des ignando para a 
ordem do dia a eleição da Mesa. 

O Sr. Abner Mourão pede a pala vra e requer seja consultada 
sobre si pennitte na convocação áe uma sessão .para, dentro de 20 
mimLtos, proceder-se á eleição da Mesa, visto os trabalhos legisla-
tivos estarem atrazados e haver materia urgente a ser tratada. 

O Sr. Presidente diz que materia urgente é o reconhecimento 
do P ·res-idente e Vice-Pres~dente do E s tado, mas que esse r econhe-
cimento depende da Commissão .de ·Poderes cujos trabalhos serão 
demorados. 
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O .Sr. Alarico pede a palavra e diz que a designação das sessões 
crunpete ao Presidente. 

O Sr. Abner Mourão diz que qualquer Deputado póde requerer 
a convocação de sessão. lendo o dispositivo regimental a respeito. 

O Sr . Presidente (segundo esta acta. o Sr. Geraldo Vianna até 
aquelle momento ainda ·estava presidindo a sessão) abandona a ca-
deira da presidencia bem como os Srs. 1° e 2º Secretarias. 

O Sr. A.merico Coelho, Vice-Presidente, asswme a presidencia e 
convida os Srs. José Oupertino e A.lvaro de Mattos, pa.ra occ1iparem 
respectivamente as cadeiras de 1° e 2º Secretarias. 

Posto a votos, é approcaào o req1ierimento do Sr. A.bn.er 
Mourão. 

O Sr. Presidente Bncerra a sessão, convocando os Srs. Deputados 
para uma sessão ás 15 horas e cinco mimitos. 

L evanta-se a sessão ás 14 horas e 50 minutos. " 

Um quarto de hora depois, ás 15 horas e cinco minutos da tarde. comt> 
se vê na acta desse mesmo dia 22 de Maio (que é a 3ª da série illegal e 
illegitimá assignada por Americo Coelho), com a mesma Mesa i!legal, re-
começaram -0s trabalhos. 

Reabre-se a sessão e i egundo esta acta . 

"Procede-se á leitura da actr.. anterior, que é sem debate ap-
provada. 

O Sr. Abner Mourão requer que ella seja assignada por todos os 
presPntes, o que é approvado ." 

Mas a acta anterior só está assignada por Americo Coelho, José Cupertlno 
e Alvaro de Mattos, haven~.o os tabelliães reconhBcido como verdadeiras essas 
t:'f'S assignaturas que são todas as que se encontram em tal documento. 

Prosegue a acta: 

" O Sr . Preside11te (o Sr. Americo Coelho) declara que se vai pro-
ceder á eleição da Mesa, começando-se pela de Presidente. Corrido 
o escrutínio são recolhidas 13 cedulas que, lidas e apuradas, dão o 
seguinte resultado : para Presidente Etienne Dassaune, 12 votos: 
Americo Coelho, um voto .. 

O Sr. Presidente (Americo Coelho) declara, eleito Presidente do 
Congresso o Sr. Et·,ienne Dessaune, o qual é convidado a asswmir esse 
cargo. Assume a presidencia o Sr . Etienne Dessaune . .. 

O Sr. Presidente (Etienne Dessaune) a nnuncia que se vai pro-
ceder á eleição de Vice-P.residente, etc ., etc. 

E assim foram, segundo essa acta, eleitos Vice-Presidente 
Coelho, 1 º Secretario José Cupertino e 2° Secretario Alvaro de 

Americo 
Mattos, 
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havendo .este grupo de Deputados realizado duas sessões no mesmo dia 2Z 
de Maio, com intervallo apenas de 15 minutos entre a ultimação da pri-
meira e o inicio da 2", tentando visivelmente contornar a difficuJ.dade que 
resultava para a sua causa da a pplicação do expresso dispositivo do art. 42 
do Regimento Interno: 

"Na primeira sessão, depois da abertura ão Congresso, quer a: 
reunião deste seja ordinaria, quer extraordina ria, se proceàerá á 
eleição da Mesa . " 

Se fôsse caso para eleição (o que a Commissão de Constituição e Di-
plomacia do Sena do examinará adeante), ella já mais poderia ser valida nas 
condições em que as duas actas de 22 de Maio dizem haver sido eff e-
ctuada. 

No dia 23 de Ma io, segundo os documentos examinados pela Commissão, 
se realizou, ás 11 1/2 horas da manhã, uma sessão do Congresso sob a pre-
sidencia do Sr. Geraldo Vianna ,e nella foi apresentado, e ninguem havendo 
pedido a palavra, foi approvado o parecer n. 1 reconhecendo os poderes do 
Presidente e do Vice-Presidente do Esta do. 

A' 1 hora da tarde, teve Jogar uma 2• sessão, a de posse do Presidente do 
Estado, e nella prestou o compromisso constitucional (a rt. 54 da Consti-
tuição do Esta;do) o Sr. Nestor Gomes. 

Assim entre os documentos examinados pela Commissão existem tre& 
actas assignadas pelo Sr. Geraldo Vianna; e uma outra série de sete actas 
das quaes cinco assigna das por Americo Coelho (a saber: a 1•, a 2•, a 5ª, 
a 6" e a 7• da série) , uma · por Etienne Dessaune (a 4ª da• série) e uma 
assignada conjunctamente por Coelho e Dessaune (a 3ª da série). 

Nesta 2• série de actas se diz que o agru:oamento Coelho-Dessaune 
realizou uma essão no dia 21; duas no dia 22 (a 1 • ás 13 horas; e a 2ª ás 15 
horas e cihco minutos); tres no d.ia 23 (a 1 • das 12 horas e 15 minutos até 
12 horas e 55; a 2ª das 13 horas1 ás 14 horas, e a 3ª ás 14 hora s e cinco 
minutos; e uma no dia 24 de Ma io. 

Parece que serviu de explicação publica pa ra a divergencia e de pre-
texto para esse dissidio politico a discussão em torno de um ·artigo do R e-
gimento Interno do Congresso do Estado; m as é evidente que a simples dis-
cordancia de interpretaçã o acerca do art. 42 do Regimento não foi nem 
podia ser a causa determinante da luta na verificação de poderes de uma 
candidatura que fôra a presentada, sustentada e s uffragada por todos os 
Deputados, todos sem •excepção, isto é, tanto pelos Deputados da parciali-
dade E . Dessaune como pelos Deputados da parcialidade Geraldo Vianna. 

As causas reaes e profun.das dessa discordia e scisão ficaram até hoje 
ignoradas pela opinião publica e são inteiramente descon.hecidas pela 
Nação. 
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Do exa me dos documentos exhibidos nada se colhe a não ser que todos 
todos, sem excepção de _um só - os Deputados apresentaram a candi-

datura Nestor Gomes para a presi·dencia do Estado, tendo sido eleito sem 
Qpposição, quasi una nimemente; que todos os Presidentes elas Camaras Mu-
nicipaes o diplomaram, proclamando o resultado da eleição. 

As manobras contra o reconhecimento do candidato eleito com~çaram, 

entretanto, no momento em que tudo fazia suppôr que não havia mais 
logar para duvidas e difficuldacles e que os arbitros da politica espirito-
sa ntense dariam por va lido o seu proprio la udo ele 15 ele Dezembro ele 1919. 

Assim, quando a 23 de Maio, findo o mandato presidencial elo D1·. 
Bernardino Monteiro, a successão devia operar-se, normal e tranquilla-
mente, com a posse do candidato eleito unanimemente, pôde-se dizer, o Sr. 
Nestor Gomes, .eis que surge uma dualidade: "Nestor Gomes diz-se eleito 
pelo povo, reconhecido e empossado pelo Congresso; Etienne Dessa une con-
testa a ultima parte desta affirmativa e disputa a successão interina como 
Presidente da Assemblêa Legislativa, para que diz ter sido escolhido no 
dia anterior (mensagem do Sr. Presidente da Republica ao Congresso Na-
cional em 28 de Maio de 1920). 

-Crescendo de dia para dia a divergencia entre as facções politicas e 
1 aggravando-se o conflicto, i
1
1 meia-noite de 26 de Maio entram os a.clversarios 

no terreno da lucta pelas <
1
lrmas: 

"As duas facções entrr-ram em lucta a. mão armada na e-idade de Vi-
ctoria, cada uma dellas appiada em elementos da força policial; o commer-
cio e os bancos fecharam por ausencia de garantias; o panico invadiu os 
lares; a populflção aterraqa, exposta aos maiores perigos·, abandonou a 
ddade; as ultimas commt

1
micações tra nsmittidas ao Sr. Presidente da 

Republica (atê o momento da assignatura de sua rr:ensagem de 28 de Maio) 
pelo commandante da força,. federal no Estado, pelos representantes do com-
mercio, por numerosas pe~soas gradas e pelo juiz seccional em exercicio 
faziam prever aconteciment os ainda mais graves, occurrenclas ainda mais 
lamentaveis - mensagem citada. 

O chef-e do Poder Executivo Federal decidiu então intervir, "par-ecendo-
l.he não ser licito ao Governo da Republica permanecer indifferente a caso 
de tão manifesta urgencia e inilludivel gravidade, cumprindo-lhe assegurar 
a ordem publica, assim coll'./promettida na cidade da Victoria, resolveu inter-
vir no Estado do Espirito Santo afim de manter a ordem publica atê que 
o Congresso Nacional, to~ando conhecimento dos successos, e de accôrdo 
com o art. 6°, n. 2, da Constituição Federal restabeleça alli a fórma repu-
blicana federativa que se <fCha de facto subvertida. e declare qual o Presi-
dente J.egitimo, effectivo ou interino, do mesmo Estado - decreto n. 14. 191, 
de 27 de Maio do anno corrente_ 

1 
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No dia immediato, 28 de Maio, o Sr. Presidente da Republica . enviou a 
·s ua mensagem ao Congresso Nacional, pedindo -lhe "a adopção das meqidas 
c~mplementares e -de quaesquer outras que o Legislativo Federal julgar ne-
cessa rias com o fim de restabelecer a fórma republicana de facto inexistente 
no Estado do E spírito Santo, declarar qual o Presidente legitimo, effectlvo 
ou interino, do mesmo Estado, e assim habfütar o Poder Execittivo F ederal 
a reatar as suas relações of fiC'iaes co1n aquella parte da Federação", men4 

.sagem ao Congresso Nacional, de 28 de Maio. 
A Camara dos Deputados tomou conhecimento desta mensagem e sobre 

ella a Commissão de. Cons tituição e Justiça formulou em 5 de Junho o seu 
parecer concluindo pela apresentação do projecto de lei ·n. 28 . 

E s te projecto por elia approvado e remettido ao Se'nado é do teõr se-
guinte: 

"O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' valido e legal o reconhecimento de poderes dos 

-Sr-s. Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues N.etto, Presidente e 
Vice-Presidente, r espectivamente, ·do Estado do Esp_irito · San to, 
feito pelo Congresso Legislativo loca l. na 1 n sessão extraordinaria 
de 23 de Maio proximo findo, pa ra o qua driennio a expirar em 23 
de Maio de 1924. " . 

Expostos assim os fac tos, .examinemos a gora os diversos aspectos juri-
,.-<licos do caso. 

A Constituição do Esta do a penas dispô.e, no seu art. 48, que 

"a eleição de Presidente •e Vice-Presidente far-se -ha em todo o 
Estado no dia 25 de Março do u ltimo anno do período governa-
mental'', 

-e no seu art. -5'1. qu e 

" o período presidencial começará no dia 23 de Maio, tomando posse 
o Presicloente e o Vice-P r·esidente que, para esse flm, se reunirá em 
sessão ex traordinaria e solemne, com qualquer numero, proferindo 
os empossantes (sic), com a mão direita sobre a Constituição do 
Esta do, a seg uinte decla r a ção: Prometto cumprir a s Constituições e 
a s leis do Esta do e da Republica, esforçando-me p or exercer com 
lealdade e patriotismo a s funcções do meu cargo". O Presidente do 
Congresso em nome .. do povo. decla ra rá enipossados, o Presidente e 
Vice-Presidente, ex;pressa ndo a confia nça que n elles deposita o 
Estado . 

P a ragrapho unico. Nessa sessão, será permittido ao povo o 
ingresso no recinto do Congresso." 
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No seu art. 112 diz a Constituição do Espírito Santo: 

"São leis c07nplmnentares c"la Constit1iição ·e como taes sómente· 
reformaveis do mesmo modo por que o pôde ser esta: as da organi-
zação judiciaria, municipal e administrativa, e as de responsabilidade 
do Presidente do Estado e das Camaras Municipaes." 

Quaes. em· face da L ei Fundamental do Estado, as sessões oràinnria& 
do Congresso Estadual? 

Segundo o art. 30 da Constituição do Estado, reproduzido textualmente 
no art. 2° do Regimento Inte rno, são a s que "o Congresso rea liza todos os 
a.nnos no período de 7 de Setembro a 7 de Novembro e podem ser proroga-
das até 7 de Dezembro, quando aqu elles dous mezes forem insufficientes. 
para os trabal<hos da sessão". 

Quaes as extraoràinarias? 
As que, nos casos urgentes em que fôr mister a autoridade · do Con-

gresso, este viér a celebrar, mediante solicitação do Presidente do Estado, 
com designação do dia e nomeação do interess·e publico que determinou a 
necessidade da convocação, como o diz nitidamente o art . 31 da Consti-
tuição do E st ado: 

"Nos casos urgentes 
gresso, este reun'ir-se-ha 
do Presidente do Estado 

em que fôr mister a autoridade do Con-
extraordinariamente, 
com designação do 

mediante solicitação 
dia e nomeação do 

interesse publico que isto determinar . 
. Paragrapho unico. Além da materia da convoca,ção, o Con-

gresso poderá tratar de qualquer outro assumpto cuja necessida de 
fôr premente e il')adiavel. sem prejuízo para a collectividade. " 

Este a rt. 31 da Com1tituição está copiado ipsis litterfs no ar t. 3° do 
Regimento Interno do Copgresso . 

.Sã o, portanto, requ'isi}os constitucionaes da sessão extraord:inar·ia: 
1°, a solicitação dessa sessão feita pelo Presidente do Estado (art .. 31) 

ou a sua convocação pelp proprio Presidente quando o bem do E stado 
exigir (art. 58, n. 10); 

2°, a designação do di;:i.; 
3º, a nomeação do int eresse publico que determinar a necessidade da 

convocação; 

4°, a necessidade premente e inadiavel da convocação; 
5°, que della não advenha prejuizo para a · collectividade ou que o beDl 

do Estado o exija. 
Assim, se nã o houve ;'lOlicitação ou convocação do Presidente para a 

reunião do Congresso, se o assumpto que determinou a convocação não 
era imprevisto, se havia um dia anteriormente designado na Constituição 
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para essa reunião e por ella fixado de modo inequivoco e preciso, se o 
tempo ou duração da sessão estava preestabelecido e limitado, a sessão não 
foi nem podia ter sido tida por extraordina.r ·ia. 

Assim o Regimento Interno não podia corrigir nem alterar a Consti-
tuição do J:<jsta do, pois elle não é uma J.ei complementar da Constituição 
(art. 112 da Constituição). 

O art. 153 desse Regimento não podia. portanto, considerar extraordi-
naria a reunião do Congresso para o reconhecimento dos poderes do Presi-
dente do Estado; essa eleição está fixada, de quatro em quatro annos. pa ra 
um dia certo - 13 de Maio (art. 48 da Constituição); a posse t em Joga r no 
dia 23 de Maio; a reunião do Congresso para esse fim independe da inter-
venção do Chefe do Executivo; dá-se a reunião do poder verificador em 
uma data certa e conhecida - 13 de Maio; o assumpto não é daquellas 
hypotheses prementes e inadiaveis que não se tinha podido prever e que 
surgiu como um acontecimento Inesperado. 

Assumpto ordínario, assumpto annuo tambem não é esse trabalho da 
verificação de poderes presidenciaes . 

. Não exist·e nos paizes republicanos, nem mesmo nos de fórma repu-
blicana federativa, uma lei commum, um processo geral. um methodo uni-
forme, nem mesmo uma praxe mais ou menos approximada, da eleição do 
Chefe do Poder Executivo, nem da verificaçáo dos poderes d.o eleito. 

E' da essencia do regímen ou systema republicano que a sua inves-
tidura se faça por eleição e assim resulte da expressão da vontade popular; 
mas uns povos fazem a ·eleição dos Presidentes com o voto exclusivo dos 
membros do Poder Legislativo; outros com o suffragio directo do povo; 
outros com o indirecto, realizando-se duas operações eleitoraes. 

Qua nto á apuração e reconhecimento das eleições presidenciaes, os pro-
cessos variam de povo a povo. 

Assim não ha regras, princípios, usos ou praxes de Direito Publico 
Parlamenta r que nos possam conduzir a uma conclusão inatacavel de qu., 
o processo da verificação tal como foi instituído na legisla ção do Estado do 
Espírito Sa nto seja uma attribuição ordinaria , um methodo commum, uma 
funcção corrente dos orgãos legisla tivos no systema republicano. 

O exame da Constituição Federa l do Brasil nã o resolve as objecçõe:.. 
porque no E spírito Santo só ha uma Casa do Legislativo, emquanto que n a 
União ·este Poder é em geral, exercido pelo Senado e pela Camara sepa r ,,,-
damente. 

E, no caso especial da funcção verificadora dos poderes da eleição pre-
sidencial - funcção anomala, os poderes do Chefe do Executivo depen-
dendo de reconhecimento por parte dos membros de um outro poder qual 0 

Legisla tivo, - os dous ramos não trabalham separadamente. 
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As duas Ca sa s se fundem e 

"o Congresso faz a apuração na sua primeira sessão do anno em 
que termina o periodo presidencia l". - Art. 47, § 1°, da Consti -
tuição. 

Na Constituiçã o Federal se dispõe que o processo da eleição de Pres:-
dente e o da a puração, deve ser r eguhtclo por uma lei ordinaria (§ 3° do 
art. 47). 

No Espirita Sa nto, a lei eleitoral n. 1. 00 8, de 1915, e o Regimento I n-
terno (de 31 de Dezembro c1ê 1915), tentaram dirimir algumas duvidas 
completar as lacunas da Constituição loca l; mas, nã o o 'fizeram ele moclu 
satisfactorio, completo, n em incontestavel . Longe disso, chegaram até 
estabelecer r egras e condições que infringem a bertamente e derogam texto' 
express os da propria lei basica elo Estado . Assim, quanto á natureza e á 
denominação, ela reunião elo Poder L egisla tivo em que se procede ao reco-
nhecimento ela eleição presidencia l. entendemos qu e o Regimento Interno não 
podia corrigir nem alterar as denominações e noções constitucionaes, nem 
resolver e decretar contra as disposições categoricas e cla ras elos arts. 30 
e 31 da Constitu ição do E stado. 

Segundo o nosso Ir[ºªº de vêr, em face ela Constituição espirito-san, 
tense a sessão especial do r econhecimento da eleição presidencial é uma 
sessão fixada no tempo e nos fins, certa , invariavel. determinada. com ali. 
jectivo conhecido e preestab elecido para o exercicio de uma funcção ou, 
fügamol-o mais exactamente, de uma a ttribuiçã o cons titucional previ ~; ta. 

entre os poderes do L 13gislativo estadoal. para um fim previsto, e effe. 
ctuacla em dia e em a:pno previstos, com uma duração de tempo tamllem 
prevista . E', pois, uma ses seio especial periodica a ssim estabelecida conHl.i · 
tucionalmen t "<l pa ra uma determina da funcção perioclica . 

Não nos par ece, portanto, que, na hy pothese, coubesse a applicação do 
art. 42 do R egimento Interno; e, no caso vertente, quando se debatesso 
sobre a interpretação de um dispositivo elo Regimento Interno, nã o seria a 
propria corporação !egü1lativa o poder ou a Casa competente para interpre-
tai -o? 

O art. 101 e o paragrapho u nico (redunda nda) desse mesmo· art. 101 da 
lei n. 1.008. de 1915 , b\)m como o a rt. 153 do R egimento Interno do Con• 
gresso (resolução de 31 de D e:11embro de 1915), dispõem que 

"para o reconh13cimento do Presidente e Vice-I'residente do Estado, 
eleitos para o p,eriodo seguinte, é indispensavel o voto assignado & 
,iezesete Deputa dos , no m ínimo, ou treze, se até a vesper~. na 11oss~ 

não comparecer a quelle numero . " 
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o art. 80, paragrapho unico do Regimento Interno, dispõe. 

"Entende-se po1 numero legal a presenç;,, de 13 ou mal:o 
Deputados no recinto das sessões." 

O art. 117 do mesmo Regimento: 

"Nenhuma votação se poderá effectuar sem qu\\ estejam pre,. 
sentes . 13 Deputados pelo menos, salvo casos especiaes previstrn~ 

neste Regimento." 

E o art. 15S (1v mesmo Regimento: 

"'l'erminada a discussão, proceder-se-ha á votação immediata, 
estando presentes 13 Deputados, no minimu . " 

Mas em opposição a estes textos, o art . 101 desse mesmo RegiIJ].ento 
Interno, repruduzindo flel e litteralmente o art. 43 da Constituição do Es 
tado, dispõe: 

"As deliberações do Congresso serão tomaclas á pluralidade ae 
votos sobro a maioria de seus memb1·os presentes. " 

Dado o conflicto entendemos que deve prevalecer ·e prevalecerá sempre 
a disposição constitucional e 8 . <l.isposição do Regimento Interno que a re, 
produzirá ipsis liUeris. 

Se o art. 43 da Constituiç,áo do Espirito Santo tivesse dito, por exem-
plo, como a de Santa Catharina (art. 14) que "as suas deliberações serã~ 

tomadas por maioria de votos, achando-se presentes niais ela ·metade do~ 

seus membros", o voto elo illustre Sr. Sena dor l\1etello Junior teria argu -
mentado com segura.nça. 

Se o art. 43 da Constituição do Espirita Santo, tivesse disposto como \le 
encontra na Constituição de 'Minas Gera es (art. 13) que "o Congresso só 
deliberará estando presente maioria absoluta ele seus meinbros"; ou s<:o 
no citado art . 43 da Constituição espirito -santense se houvesse estabelecido 
que "as deliberações seriam toma da s á p luralidade de votos sobre a maioria 
dos seus membros", e não se houvesse addicionado a palavra vresentes que 
veio alterar inteiramente o seu sentido e o seu pensamento, ninguem virio; 
affirmar que o Congresso espirito-santense pôde delibera r com menos de 13 
Deputados. 

Mas, se compararmos o texto do art. 43 da Constituição do Espírito 
Santo com o do art. 18 da Constituição Fe'deral, onde se lê que 

"as deliberações serão tomadas por maioria de votos, achando-ile 
presente em cada uma das Camaras ma-io?"ia absolu;tci clo-s se·u,3 

membros" 
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e, tendo-se em vista que a referida Constituição estadoal estabelece que 0 

Congresso póde tomar decisões, 

"póde deliberar á pluralida.de de votos sobre a maioria ds seus 
membros presente11 ", 

ninguem poderá affirmar em boa fé que o texto constitucional espirita. 
santense exija pluralidade de votos sobre a niaior·ia absoluta dos ·membros da 
Casa, onde elle apenas exigiu "vluraUclade de votos sobre a rnai.oria dos 
m.ernbros vresentes" . 

O art. 153 do Regimento Interno do Congresso Esta doal como o artigo 
101 da lei el·eitoral espirito-santense n . 1. 00 8, de 1915, exigem corno 
indtsvensavel o voto assigna.do de 17 Devutado1:1 se o reconhecirnento 
se effectuar entre OS' dias 13 e 21. inclusive, de Ma.ia·; ou o ãe 13 
Devutados se até a vespera da vosse (22 de Maio) nci~ co1nvarecer aquellc: 
nu.1nero." 

Além de infringentes do art. 43 da Constituição estadoal, esses dispositi-
vos da lei eleitoral e do Regimento Interno crearani iim 5° caso, isto é, iini 

caso a nwis de exigencia elo voto favoravel de 17 De1nLtaclos, e isso quz,:-ido 
a Constituição Estadoal só o exigira aos quatro casos seguintes: 

1 º, de desannexação e constituição de novo municipio (§ 1°, do art . 23 
da Constituiçãó); 

2º, no de suppressão e c'reação de comarcas (paragrapho unico do art. 27 
da Constituição); 

3°, no de declarar o Copgresso que é procedente a accusação contra o 
Presidente do Estado ou seu substituto em exercicio (art . 59 da Consti-

tuição); e, fina lmente, 
4º, no de rejeição do veto, isto é, para que se considere approvado um 

projecto ao qual o Presidente do Estado haja negado sancção (§ 2º do 
art. 44 da Constituição). 

Pretende ainda o voto em separado annu!lar os trabalhos do reconhe-
cimento do CongTesso presiqjdo pelo Sr . Geraldo Vianna a partir de 22 de 
Maio, jnclusive, em deante ~ob o fundamento de que o numero ele 13 Depu-
tados é jndispensavel. sendo de 25 o numero dos D eputa dos -do Congresso 
Legislativo do Esta do (art. 29 ela Constituição do Espirito Sa nto) para os 
trabalhos do reconhecimento . 

Mas · se assim é, nem o fl eU voto nem o seu substitutivo t erão resolvido 
a questão. 

Esqueceu-se. antes de tudo, o illustre autor do voto que a duplicata 
das a ctas das sessões preparatorias começou a 21 de Maio e não a 22, e 
S. Ex. no art. 2° do seu P:rojecto substitutivo que "são nullos todos os 
actos praticados pelo CongrElsso Legislativo do Estado do Espirito Santo, 
após a sua sessão preparatoria extraordinaria de 21 de Maio de 1920". 

Mas se o seu substitutivo fôsse convertido em lei e affirmai1c10 S. Ex. 
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.c1ue os Deputa dos que reclamam contra o reconheclr~iento do Sr. Nestor 
Gomes · são em numero de 13 e que 13 é o quorum para o funccionamento, 
do Congresso. Legisla tivo do E s ta do, a situação desenvolver-s e-ia do modo 
seguinte : 

Reposta s a s cousas' no pé em que se achavam a 21 de Maio e proceden-
do-se em seguida á eleição do Presidente · do Congr esso segundo a interpr e-
tação por S. E x . e p elo Sr. Abner Mourã o sustentadas perante esta Com-
missã o (de Cons tituição e Diplom acia ), não quer endo e nã o sendo forçados 
o Sr. Geraldo Via nna e os dem ais D eputa dos que já reconhecera m o Sr. 
Nestor Gomes, P r esidente do E s ta do a comparecer n em a accei ta r os cargos 
.aa Mesa da Assembléa, t eria mos (da ndo-se mas nã o se concedendo, pa ra a 
discussão que essa allegaçã o f ôsse exacta ) 13 D epu ta dos dispostos a prose-
guir nos traba lhos que o voto em sepa r a do considera t ã o sóm ente inter-

>rompidos . 
Quem o Presidente interino do E st a do ? ou t eria moe:: a acephalia do 

Poder E xecutivo ou r estaria m a p enas 12 Deputados no Congresso, (da ndo-se 
assim a ·fa lta do numero de 13 que o voto em separ a do considera o quorum 
legal ) , isto é, se os D eputa dos dissidentes quizessem remedia.r a falta de 
um chefe do Executivo Esta doa l, r ecahiriam outra vez na hypot h ese da in-
·sufficien cia do numero legal pa r a as delibera ções do Congress o! 

Tornar-se-hia a ssim impossivel a continuação elos trabalhos de reconhe-
cimento no Congresso, ou da r-se-hia a a cephalia do Executivo local, numa 
.e noutra hypothese r enovando-se a crise e a conseque'nte necessida de do 
remedia da intervenção f eder a l . 

E se, como pretende o voto do Sr . Met ello, as disposições do R egi-
mento valem como lei cons titucional, como poderiam os Deputa dos que r e-
cla mam contra a legalida de do Governo do Sr. N estor Gomes decr et a r a 
.sua inelegibilida de? R econheceria m o Dr . Philomeno que obteve 70 votos 
contra 10. 303 dados a o Sr . Nestor Gomes ou, decreta da a in elegibilidade, 
mandaria m fazei· nova ·eleição ? E decretariam qua lquer dessas soluções 
apenas com os v ot os de 12 D eputados qua ndo o ;i,rt. 159 do R egimento por 
·Clles invocado a té contra a propria Constituição a isso se oppõe formal-
mente ? 

Assim, com effeito, o a rt. 159 do R egimento Interno do Congresso 
-dispõe: 

"A annulla çã o do pleito ·eleitoral só se verificará se obtiver os 
doits t erços dos votos presentes, pelo mencis." 

P ois esses dous terços nã o seria m 17, a ma nterem o honra do Sr. Sena dor 
Metello Junior e os D eputa dos a dversa rios do Presidente N estor Gomes, a 
:n)esm a interpretação com qu e commentaram o a rt. 43 da Constituição 
elo Elstado? 

Obj ecta a inda o voto em sepa ra do, a doptando as allega ções do Sr. Abner 
:Moui·ão, que na a cta da sessão em qu e se diz haver sido """"ºnhe.cido e . pro-
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clamado o candidato Sr. Nestor Gomes foram considerados como presentes· 
quatro Deputados (José Cupertino, Sebastião Gama, Francisco Rocha e 
Henrique Laranja), o que é uma falsidade. 

A principio em dous telegrammas expedidos da Victoria pa ra o Rio. 
em 24 de Maio (pags. 12 e 23 do avulso onde se acha m impressos os docu-
mentos) e no protesto interposto perante o juiz seccional da Victoria na 
mesma data (pags. 96 do avulso citado) os menciona dos Deputados recla-
mavam contra a falsificação das suas assignatura:;. 

As assignaturas dos protesta ntes não constam, entretanto, das actas que 
estão sómente assignados pelo Presidente Geraldo Vianna e pelos seus dous 
secretarias legaes. 

Essa aspiração assim se transforma depois na imputação feita á mesa 
Geraldo Vianna de h aver esta, na acta da sessão rea liza da entre 11 1/2 e 13 
horas do dia 23 de Maio, não mais de haver falsificado quatro a.ssignaturfü•· 
de Deputa dos, mas de haver consignado falsamenb que, com a presença 
desses qiwtro referidos D e1mtados, 

"foi enviado á Mesa, discutido e approvado o pa recer da Commissão 
de Poderes, opinando pelo reconhecimento dos Srs. Nestor Gomes 
e João de Deus Rodrigues Netto, como Presidente e Vice-Presidente· 
do Estado" . 

Da acta de reconhecime
1
nto, não consta, entretanto, o comparecimento elo. 

D eputado Henrique Laranj:,1 (pags. 21 e 22 do citado avulso), figurando , 
entretanto, os nomes dos Deputa dos Francisco Rocha, Sebastião Gama e 
José Cupertino. como presentes. 

Não temos. pois, diante dos olhos, um "caso de falsificação de ordem 
material, susceptivel de ser demonstrada, verificada e reconhecida physica-
mente, segundo a technica dos criminalistas, por uma operaçã o qualquer, 
dahi provindo a sua qualifipação de falsidade mate·rial " . (Dalloz - R eper-
toitre - Du f a ux en écriture, citado na sentença .Je 23 de Setembro de 1897. 
da Camara Criminal da Jus,tiça Loca l do Districto Federal.) 

" II falso ê sempre m.ateriale perche ció che ê falso é la m a terialitá dello, 
desritto, il quale, non ê corr1e mMerialniente clovrebo esser e, ensina CARRARA. 

P1·ogramma, Parte Speciale § 3. 664. 
A falsidade ideologica op intellectual pôde ser praticada por um func -

cionar.i.o publico, officia l publico (publico ufficiale) ou pelas partes e, assim 
distingue CoGLIALo, no seu Completo Trattato, teorico-vratico cu D iritto, 
Penale, vol. 2°, parte prima: II falso inteletua le e o ideologlco si distingue 
.secando che riguarda il pu'pblico ufficiale o le parti: Si com1nette falso 
-intelletuale al vubblico ufficiale colla falsa exvosiz·ione delle co·se che do-
~;evano essere consegnate n eWarUcozo 276 - attestando come veri e segwiU 
<:lla sua presenza fatti o dic(iiarazioni non confor?ni a ver-itá, od 011iéttendrJ 
od· alteranclo le dichiarazioni ela. lili r icevute. II falso ideologico é commesso 
dalle parti, quando espongano nel contesto dei atto dichiarazioni mendac:f 
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I n tal caso non si trata di falso, ma di simulazione che puo dar luogo 
ad un · a!tro resto, ma non maia! falso" . 

No caso concreto, tratando-se de fa lsida de ideologica commettida po1: 
.funccionario publico ou official publico, a prova que erri geral, já é tão 
;Jenosa e escabrosa em todos os delictos de falsidade ideal, ideologica Oli 

lntellectual se torna particula rmente clifficil. Tratando-se de a ctos eleito-
raes lavrados e assignados por officiaes publicos competentes, em razão ·~. 

<·m materia de suas attribuições, revestidos de a utorida de e fé publica. 
tendo a força de escripturas publicas e, como ellas valendo e f a zendo prova 
;:;lena, segu ndo a lição dos m estres do Direito Civil, de Dfreito Public() 
E leitoral e ele Praxe Forense (entre estes o nosso insigne RAMALHO, Prax.-~ 

Porense, §§) a prova offerecicla em contraposição a taes instrument os pam 
prevalecer teria ele ser muito cuidada, impeccavel e rigorosa. 

Ora, os offencliclos, os prejudicados, as victimas, segundo um principio 
uni.versai . consagrado sem contestação na theoria da prova e estabelecido 
pacifica mente no Processo Crimina l de todos os povos. cultos, inclusive n:i, 
legislação e nos codigos federaes e ,locaes do Brasil, infonnani, são infor-
•f!antes, m as os seus depoimentos não fazem a prova necessaria. 

Queixara m-se os Deputados estaduaes, reclamantes, que o Juiz Substi· 
tuto, no exercício elas funcções de ju iz federal da secção do E. Santo, de-
signou o dia 5, em vez do dia· 4 de junho; mas até hoje, 10 de julho, nãci 
levaram uma só testemunha a j u izo e abandonaram a ju stificação que alli 
!ia viam requerido. Dos documentos publicados, consta que, para a ss istir · a 
essa justificação, foi tão sómente intima do o procurador seccional. 

Não haviam os r equerentes p edido a intimação elos vr·inc·ipaes interess(t-
dos, taes são,: o r enresenta ntes elo Ministerio Publico loc.al visto cogitar-st 
ele prova relativa á organização e ao funccionamento elos poderes do E s -
tftdo, · os candidatos proclamados eleitos e aos quaes aproveitava a arguifüt 
falsidade - os Srs . Nestor Gomes e João de Deus ; e, finalmente, dos 
membros da Mesa ela assembléa que redigia e assignaYa o ins t r ument o ou 
f,scripto publico ao menos o Presidente Geraldo Vianna . 

Quando, pois essa justificação houvesse sido dada e concluida, e!b 
estaria eivada ele vicio r a dica l e nenhum valor proba nte t eria . Ma s seria 
ella o meio habil, o m eio idoneo de prova a oppôr ao vn,lor proba nte do 
iJ,strumento publico que é a acta da assembléa? 

Accresce que a prova será muito ardua agora e muito dlfficil, á vist;;, 
de um facto prova do: - o ele haverem os tres Deputados recla m entes en· 
trado e permanecido no edifício da Assembléa, durante uma ce1·ta pade 
do tempo em que a acta da Mesa, Geralclo Vianna diz que funccionou sob 
a presidencia elo mesmo Geraldo Vianna a Assembléa L egislativa em t r a -
balhos de reconhecimento da eleição pres iden cial . 

Assim, a Mesa Geraldo abriu a primeira sessã o, ás 11 112 da manhã de 
~3 , não constando do seu texto a hora da t erminação cios trabaJhos; m as 
ás 13 horas da . t a rde houve nova sessão, a inda sob a p residencia de 
Geraldo Vianna, pa ra a posse do President e Nes tor Gomes e do Vice-
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Presidente, Joã.o de Deus. (Documentos publicados sob ns. 4 e 5, no avulso, · 
paginas 22 a 23) . 

Da outra série de actas, na duplica ta , consta (documento publicado no 
avulso sob n. 4, pag. 32) que ás 12 horas e 15 minutos, de 23 de maio, 
abriu-se, sob a presidencia do Sr. Etienne Dessa une, no mesmo edificio da 
A ssembléa Legislativa, uma primeira sessão a qual durou a té 12 horas e 55; 
em seguida, sob a direcção ela mesma mesa, rea lizou-se segunda sessão, a 
qual durou desde 13 até 14 horas da tarde; e ambas essas actas r egistram 
a presença, em a mbas as sessões·, dos Srs. José Cupertino, Henrique L aranja 
e Francisco Rocha. 

Como poderiam estes Deputados vir a requerer em juizo, qualquer di-
ligencia t endente a provar que elles n ã o estiveram no eclificio da Assem-
bléa, a 23 de m aio, desde 12 horas e 15 minutos em diante? 

Havendo sido exhibidos á Commissão ele Constituição e Diplomacia 
rlois exemplares do Diario da Manhci, ambos de 24 de maio, m as divergindo 
em uma pa rte da acta os respectivos t extos impressos, o Relator p erguntou 
aos inter essados (vide pagina 77 do avulso onde estão imp1·essos os do· 
'"Umentos) "qual elas duas edições sahirá primeiro, a resposta podendo elu-· 
cidar bastante o caso pendente do nosso estudo". 

O Sr. Alarico de Freitas, Deputado á Assembléa E spirito-Sa ntente, c1i7. · 
<1ue "sahiu por força a edição que traz as tres actas do Cong1·esso das ses-
sões realizadas nos dia~ 22 e 23 porque essa foi a que se divulgou am-
J']amente". 

Parece com effoito 11 ue a edição do Diario da Manhci de 24 de maio, 
Ecm que foi publicada a f!.Cta da r eunião presidi ela p elo Sr. Geral elo Via nna, 
<teta em que se mencioniJ, o comparecimento dos Deputados José Cupertino, 
H enrique L aranja e Francisco Rocha, foi a que circulou a mpla m ente. 

Assim, é certo que estes tres Deputados leram no Dia.rio da Manhã, no 
m esmo dia (24) acta e111 que se consignava o seu comparecimento, foram 
r;. juizo e formula ram. sens protestos. Mais a inda: do documento publicado 
sob n. 7, a pags. 36 e 37 do avulso oncle foram impressos por deliberação 
da Commissão todos os documentos remettidos pela Camara a o Sena do Fe-
r1eral, consta a 7ª acta (das que pertencem á série assignada por Americo 
Coelho corno Presidente e José Cupertino como 1º Secretario ) dessa sessão 
da assembléa que se diz realizada ás 13 horas de 24 de maio e n ella consta 
C• seguinte resumo de i:

1
tm discurso desse m esn10 1 º Secretario Sr. José 

Cupertino: 

"O Sr. José Cupertino pedindo e obtendo a pa lavra , vem á tri-
buna e declara que deparando no numero de hoje do jornal Diario 
dei Mcinhci, em qpe dizia haverem S. Ex. e seus collegas Srs. Hen-
rique Laranja, Francisco Rocha e Sebastião Gama tomado parte em 
urna pretensa n iunião do Congresso em que se t eria . empossado 0 
Sr. Nestor Gomfls no cargo de President e . .. formula um energico 
protesto contra ,a local do referido jornal, pois nem S. Ex. nem 
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seus collegas t omaram parte na referida r eunião .ou praticaram 
quaesquer actos que importa sse no reconhecimento . .. ". 

Qua ndo, porém, houvesse divergencia entre os textos das publicações 
contidas nos dous exempla r es do Diario, os originaes, que não estão vicia-
dos, os manuscriptos elas tres actos, originaes assignadas pela Mesa Geralcl.~ 
Vianna que estão r evestidos elas formalida des externas e com as r espectivas 
assigna turas reconhecidas por notarias, são os tres documentos que teem 
"final de prevalecer, fazendo fé publica, arredadas - como imprestavels 
outras cópias , impressas ou não . 

Em relação á eleição do Sr. Desa une para Presidente elo Congresso e á 
f;ua posse no ca rgo ele Presidente de E stado, entende o Sr. Senador Metello 
Junior n egar valia a esses dous actos. 

Concorda a Comissão com a conclusão do illustr e Sr. Metello Junior, mas 
eiverge dos fundamentos expendidos por S. E x . Em face de lettra ex-
llressa do a rt . 49 do Regimento Interno, 

"o Vice-Presidente subs tituirá o Presidente em todos os seus 
impeclimentos" , 

o Vice-Presidente Americo Coelho não podia r eabrir as sessões depois de 
•.:ncerradas pelo P residente effectiv:o n em figurar em substituição delle contra 
a vonte desse titula r . effectivo . 

Além disso os demais m embros dessa Mesa nã o . tinha m qualidade legal; 
e lia não é, portanto, legal n em legitima . 

Accresce q ue essa Mesa e esse agrupamento, simulando obediencia ao 
art. 42 do R egimento Interno, na da m ais fizeram de que uma evidente-. 
manobra r ealizando no mesmo dia 22, duas sessões, sendo a segunda Jogo 
um qua rto de hora depois da primeira. 

Si o caso fosse ele eleger a Mesa, esta eleição, a inda assim, t er-se-h!a 
realizado antes do dia e do momento legal. 

Contra o Sr. Nestor foi a llegacla a sua inelegibilida de: 1°, por não set< 
:distado eleitor; 2° por n ã o ter residido effectivamente no Estado os 10 
:cnnos anteriores á eleição; 3°, ex-vi do a rt. 51 n . 4, da Constituição do 
F;stado. 

O parecer do Sr. Çlovis Bevilacqua junto pelos proprios Deputados do 
.grupo Dessau ne, ensina que " um Senador da R epublica. es tá , necessarimnente, 
·no gozo de exercício de direitos políticos, muito embora não seja eleitor, 
porque a representação do Estado no Congresso Federa l é, indubitavelmente, 
exercício de direito politico de a lta importancia, elo qual decorrem outros 
muitos''. Emquanto no seu a rt . 50 n. 3 a Constituição do Estado do Espí-
rito Santo estabelece que 

"é condição essen cial pa ra ser eleito Presidente e Vice-Presi-
dente elo Estado . . . 3°, estar no gozo, e exercicio dos direitos PO·· 
líticos ", 
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no art . 34 determina que 

"não poderão ser Deputa dos ao Congresso os que não forem elei-
tores no Estado", 

deixando assim bem evidencia.da a distineção entre os dous casos. 
O candidato Nestor Gomes, sendo alistado eleitor, estava no gozo dos 

direitos p olit icos, e sendo Senador no momento da sua eleiçfto e até o eia 
1,osse est ava no exer cício daquelles direitos. 

Quanto á allegação ele que por ter transferido do Estado a sua residen-
r.ia , não tendo nelle residido effectivamente os dez annos anteriores á eleiçãl) , 
o Sr. Nestor Gomes não podia ser eleito Presidente elo Estado, escreveu 
Afranio de Mello Franco no seu pareceu as seguintes considerações: 

"Quanto á residencia no E stado nos dez annos anteriores á elei -
ção, ella está provada pelos factos" . 

A pessoa natural pôde ter diversas residencias onde alternada-
mente viva, ou varias centros de occupações habituaes, como bem o 
diz o art. 31 da Parte Geral, do Codigo Civil. 

Dos documentos apresentados e dos proprios factos a.n egados 
pelos adversa.rios do candidato eleito se conclue que este nunca 
transferiu sua residencia do Estado, nem mudou de domicilio, com 
intenção manifesta de o mudar. A prova de tal inten:ião só poderia 
resu ltar de declara ção da propria pessoa muda da ás municipalida de,; 
dos Jogares que deixasse para onde fosse, ou, si taes declara ções não 
houvesse feito, o poderia resultar da. propria muda nça com circum-
stancias claramente demonstra tivas da elita mudança, - o que ab-
solutamente não consta dos papeis apresentados, nem dos factos 
occorridos na eiipec·ie em questão. (Art . 34 do citado Codigo.) 

Até pouco tempo antes da eleição o candidato Nestor Gomes foi 
presidente ela Victoria Traction Light I mprovenients Oompany, cujo 
centro de a ctividade é na capital do E stado do E spirita Santo, ~ 

Director elo Banco elo Esp,irito Santo, cuja a dministração funcciona 
na cidade de Victoria e cujo domicilio é, portanto, nessa mesm'1 
cida de onde funcciona a respectiva Directoria. 

E' sabido que domici lio e resiclencia não são expressões equi-
valentes . Aquejle se constitue p·e10 animo de fixar em Jogar deter-
minado o centro das relac;ões de direito: esta pôde ser momentane1 
ou transitaria i>em aquell e animo de fixar em Jogar determinado o 
centro habitual e permanente elo lar, centro da vida individual, como 
o domicilio é o centro dos negocios. 

A unidade de pessoa não é incompativel com a pluralida de de 
residencias, mas quando algu em tem diversas residencias onde al-
ternadamente viva, ha; sempre entre essas uma preferida e nunc't 
abandonada, porque, como disse P isanelli, "non vié nomo, per quanto 
misero si viglio che non guardi con maggiore affecto l}n luogo qua -
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lunque della t erra e nono r eputi esser quéllo la s ua stanza, e non 
a neli a d esso se n e sia lontano " . 

Accr esce que o art. 37 do Codigo Civil Brasileiro e o ar t. lll da propria 
Constituição Espirito-Santense resolvem de modo caha l essa objecção . 

Assim deve a commissão ter em vista o texto do art. 37 do Codigo 
Civil, os princípios em que elle se inspirou e invocar o argumento qu e delle 
clecorre: 

Diz o ar t. 37 do Cocligo Civil Brasil eiro : 

"Os funccion :i1·ios publicos reputam-se domiciliados onde exer-
cem as su as funcções , não sendo temporarias , perioclicas , ou de sim-
ples commissão, porque, nestes casos, ellas não operam mudança no 
domicilio anterior. ". 

E o a rt. lÜ, ela propria Constituição elo Estado do E spirito Santo: 

"Os representantes do E stado são considerados, residindo dentro 
do territorio deste.". 

Assim o Sr. Nestor Gomes nã o perdeu ,nem interrompeu o seu domi-
d lio nem a su a r esidencia n o Estado . 

Passando á ultima arguição de inelegibilidade, consultemos a Constitui-
ção do E stado . 

Dispõe no seu art. 51, n. 4: 

"São inelegiveis para os cargos ele P residente e Vice-Presidente: 

4°, os a lcançadoR pelas a lineas 5 e 7 do art. 34". 

Veja mos qu aes são essas alineas : 

5. 0 Os que receberem contribuição p ecuniaria füt União, elos E s-
ta dos ou dos municipios , a titulo de aposenta doria , reforma ou ju -
bilação. 

7.0 Os que foram donos ou directores de emprezas que gozem fa-
vores elo Esta do . " 

Da certidão passada pelo tabellião eles!;.,:. Ca pita l F eclernl, o Sr . Edua rdo 
Carneiro de Mendonça, consta qu e o candidato renunciou por escriptura pu-
blica de 8 de Março (15 dias da eleição) os cargos comm erciaes seguintes: 
Presidente da Victoria Traction L ight Im.provem ents O., Director elo Banco 
do Espirito Santo e da Companhia Predia l (estas tres s ocieda des anonymas 
com séde na Victo:,ia, Capital do mencionado E s t ado), Dü-ector da Compa nhia 
Alliança Mineira e da Compa nhfa Colonização Noroéste de S. Paulo, e mem-
bro do Conselho da Administração da Companhia Registro Merca nt il elo Rio· 
de J aneiro. 
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Sendo aqui a Capital F ederal a séde de uma dessa s companhias e tend " 
o candidato renunciado o logar de membro do seu conselho de administra-
ção, e havendo sido essa renuncia escripta em livro ele notas em escripturn 
11ublica, o a cto é juridicamente considerado p ublico . A renuncia desses ca r -
gos era um acto pessoal do renunciante e independia do consentimento de 
terceiros: é um act o acabado, perfeito, operando todos os seus effeitos ju-
rídicos e legaes desde o momento de sua assigna tura. 

O art. 97, § 2° do decreto n. 434, de 4 ele Julho ele 1891 (sobre socie-
dades anonymas), diz que: 

"A nomeação e a destituição elos administradores competem ft 

assembléa geral. " . 

Não assim a r enuncia; porque emqua nto a destituição é inflingida aos 
m âos administradores pelas maiorias das assembléas como uma decisão que 
lhes é imposta, a renu ncia é um acto ele pura e exclusiva vontade do r e·· 
nunciante. 

Para que a renuncia opere os seus effeitos bas ta que a pessoa que 
exercicia o Jogar de administrador da socieda de anonyma o q1teira; essa r eso-
lução, essa deliberação depende só é exclusivamente della , e não está subor -
dinada á acceitação da assembléa. 

Além dos m a is , o renuncia nte communicou a s su as renuncias ás tres 
sociedades cujas s édes e\·am no Espírito Santo e essas sociedades dellas ti-
veram conhecimento e nomearam substitutos para o Joga r do a dministra dor 
renuncia n te, tudo isso a ntes da eleição . 

Essa s renuncia s , pois, são perfeitas. Contra ellas nada se poc1er'1 
arguir . 

SOBRE O DIREITO DA I N TERVENÇ ÃO 

Entende a Commissão que não é caso de approva r-se a int ervenção m;~n 

dada r ealiza r pelo decr;eto n. 14 .191, de 27 de Ma io do a nno corrente, pelo 
simples motivo de que ella t eve o intuito a ltam en te justifica do e o objectivo 
de m a nter a or dem e a ·rranqui!ida de publica s perturba das pelo movimento 
arma do de uma pa rte da f orça policia l do E sta do. E sse caso era evident e-
m ente da comp et encia do E xecut iv o . A p erti trbação da ordem não se con-
funde com a abol ição, violação ou deturpação da f6rma r evublicana feclerati v1~. 

A dout rina e a lei t êm :nianticlo sempre essa dis tincção. 
Si na defesa ela ordem publica, e na a u sen cia do Congresso, o Chefe do 

E xecutivo decret ar o estado de sitio, en t ão a a ppr ovação dos a ctos do Go-
verno será ele n ecessida de á vis ta dos t extos cons titucionaes (a rt. 80, n s . l. 
e 3), que só ex cepciona lr,nen te permittem a o Poder E xecutivo o exercic.io 
dessa a ttribuição; si o Gqverno, em um caso ele excep ciona l gravida de o 
urgencia, para salva r a R epublica ou a integr idade do seu territorio, se vir 
forç ado a u sar cumula tiva m ente da intervenção que lhe é facultada, e ela 
qu e é a ttribuida a o exercício soberano do L egisla tivo F ederal, a inda é de 
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evidencia que os actos do Executivo devam ser submettidos á nossa apre-
ciação. Não assim em relação ao acto ou aos actos da intervenção de attri-
buição do Executivo, qual a hypothese do n. 3 do art. 6° da Constituição 
Federal. Independem do exame e da a.pprovação do Legislativo, que só os 
pode examinar po1· via indirecta, responsabilizando o Presidente no caso de 
excesso ou abuso de poder ou de outros crimes por elle praticados . 

Na hypotheze vertente, o Chefe do Execu tivo podia u sa1· e usou de 
modo mais louvavel e discreto da sua faculdade constitucional intervindo, 
como interveiu, na forma do n. 3 do art . 6°, "para restabelecer a ordem 
e a tranquilidade"; mas deixou a o Poder Legislativo o exame dos factos e 
a decretação das medidas necessarias "para o restabelecimento da fórma repu-
blicana fede rativa". 

A separação ei-a possível e facil. 
Nas hypotheses de intervenção fixadas no § 3º do art . 6° da Constituição 

Federal do Brasil - para a manutenção e defesa da forma republicana re . 
derativa - "só ao Congresso Nacional compete a solução dos conflictos por 
lhe caber a ampla attribuição de decretar as leis necessarias para o exercicio 
dos poderes da União e as organicas pa ra a execução completa da Consti-
tuição e sobretu do a de v elar pela g uarda da mesma Constituição e das leis 
federaes e providenciar sobr e as n ecessidades de caracter federa l. . . perten-
cendo os casos dessa natureza por sua índole eminentemente politica, á alta 
funcção do Congresso Nacional", já o ensinava, entre nós, desde 1894, um 
parecer do eminente Sr. CONSELHEIRO JOAQUIM DA COSTA BARRADAS. 

O art. 63 da Constituição Brasileira será, porventura, um obstaculo a o 
exercício do direito de intervenção federal? Existirá , acaso, um direito contr:1 
outro direito? ou prevalecem a vontade e a lei locaes contra a vontade e 
a lei nacionaes? 

"Nós, com a Constituição de 24 de Fevereiro, temos . . . o Estado fe-
derativo, e não uma Confederação de Esta do, dizia o Sr. Martins J unior. Em 
uma Confederação de Estados todos os individuos que compõem a aggremia-
ção nacional guardam a m a is completa autonomia, teem a independench 
quasi absoluta que os desliga do Poder Central, apenas sendo concedido a 
este podei· o direito de represental-os em certas questões de caracter inter-
nacional; mas, quando se trata de uma Federação, de um governo federativo 
como o americano, o suisso e o brasileiro, absolutamente não ha tal cousa. 
e os Estados todos cedem uma parte da sua independencia , da su'a soberania 
da sua autonomia, para a constituição de um forte poder central, não só re-
presentante da nação inteira no exterior como fiscalizante dos negocios inter-
nos e guarda das instituições geraes e locaes. . . Esta é a lição elos escr1-
ptores, esta é , no assumpto, a verdadeira doutrina com a qual se teem con-
formado todos os grandes espíritos . . . Ouvira m a opinião de THOMAZ 
CooLEJY, o grande autor do Tratado das li!lnitações constit1iclonaes, eu poderia 
ainda citar SToRY, SIMON, STEUN e WALKER, que com elle concordaram mais 
ou menos expressamente .. . 
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Estuda ndo o assumpto das garantias das instituições locaes em um Es-
tado Federativo, MANOEL ESTRADA, depois de assentar o principio capital e 
incliscutivel ele que o feaeralismo conscien·tc na co-existencia de autonomias 
locaes, su.borilinadas a uma soberania nacional, demonstra con1 as opiniõeti 
c1o FEDERALISTA e ele CUR'l'IS que na Ame1-ica elo Norte esse principio foi o 
inspirador da disposição do art. 4°, secção 4", da Constituição . " 

A soberania é a qua lidade essencial, conforme o poder publico se apre-
senta como poder supremo e independente e como a mais elevada expressão 
da. vontade naciona l em todas as r elações ele direito, tanto internas como 
E>xternas; e, assim sendo - ensina o egregio Sr. AMPHILOQUIO Bo·.rELHo FREIRE 
DE CARVALHO - a verdade é, verdade de direito e verdade ele facto ao mesmo 
tempo, que semelhante prerogativa n ão põue pertencer aos Estados feelera· 
dos, como não lhes pertence de facto em nenhum dos organismos federativ os 
até agora conhecidos . 

"Si os Estados gozassem dessa prerogativa, da soberania, insiste o in-
signe mestre, a Constituição Federal não seria uma lei, a lei suprema do 
1-a iz thc siiprem lciw oj' the !anel - na ling uagem elo direito americano, com 
os caracteres de obrigatoriedade e perpetuidade que lhes são proprios, ma3 
o instrumento de uma convenção, de um simples contracto, entre a quelles 
i;:-ara a creação do governo nacional; podendo os pactuantes, nesta hypothese, 
tenta.r e realizar a desagregação ele unidade federativa quando ass:w. incs 
a prouvesse, como o te1ftaram a lguns dos E stados da F eder ação Norte Ame-
ricana p or meio da guerra de 1861, uma das mais sanguinolentas que a 
historia registra e das mais lamentaveis, sem duvida, sob muitos aspectos •J 

relações, m as de consf!quencias, e das m ais beneficas consequencias, tam·· 
bem, para a com;olicla1:ão e força crescente elo governo nacional naquella 
grande Republica ... 

"Scindlda, fragmentada a soberania pelos membros componentes da Fe-
deração, pelas diversas entidades conectivas que constituem os E sta dos í i;-

derados, é bem de vêr que nenhuma dessas con ectividades teria o poder su-

berano, que é ·indivi.sivel vor sita natureza; e a falta desse poder soberano, 
a su.prenia protestas, na unidade superior, o Estado Federal, traria corno 
consequencia. immediat11- o rompimento do proprio laço federativo em todo o 
organismo nacional e ~nais ainda, a destruiÇão da propria nacionalidade . " 

Por estas razões iFespondiveis e pela necessidade suprema de defender 
a integridade nacional, preservando-a de novos assaltos, o Governo Federal 
na Norte America sen,1pre se reservou o direito de construir e reconstniir 
os Estados em Juta coptra o regimen republicano ou a unidade nacional. 

O poder do Congresso é a força que a mpara e preserva a integridade, a 
indestructibiliclade e a perpetuidade da União, e para isso exerce todos os 
voderes necessarios á realização . do seu objectivo de garantir e proteger a 
sua propria existencia e a dos Estados, as relações entre ella e esses ERtar!c:; 
e a. dos Estados entre ;sL 

E' a th eoria prég:!fda por todos os autotes nacionalistas, pelos defenso· 
res <ln grande obra dft Unidade Nacional, e, segundo a qual ca,da Estado 
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entrando para a União abriu mão da sua soberania em beneficio do Poder 
Federal, ao qual se sujeitou, a cceitando a sua suprema cia e o seu contraste 
central, porque a soberania reside no povo da União e toda a a utoridade pro-
mana do pov o. 

Na Convenção Federal, em 1787, Ma dison: "The States never possessed 
t he essencial rights of sovereignity. These were a lway vested. Their vo-
ting, as States, in Congress, is no eviclence of sovereignity. The States at p rn-
sent a re only g1·eat corporations, ha ving the power of ha ldng laws and 
the a re effect.ual only if they are not contradictory to the general confe-
demtion . 'l'he States oiight to be vlaced micler control of the general g o-
vernement ... " 

Essa opinião ensina autor das Convenções Constitucionaes, essa opinião 
manifestada então na Convenção de que os Estados nunca fora m sobera· 
nos foi confirmada pela Côrte Suprema em 1795. 

E através toda a luta desde a doutrinaria até a grande luta armada 
ela Guerra da Seccessão, esses- principias sempre prevaleceram .. 

Com a ·sua incomparavel logica e inexceclivel clarnza em um pleito fa-
moso os desenvolveu e sust entou ·a pa lavra grandiloquente ele DANIEL 
WEBSTER pulverizando os sophismas de JOHN CALHOUN. 

E até os dias de hoje elles subsistem victoriosos . Por isso pôde o con -
stituciona lis ta JoHN ALEXANDRE JAMESON escrever esta lição luminosa: 

"In concluding this discussion of sovereignty in the United 
Sta~es, it should be sta tecl that Whenever, in judicia l clecisions 01· 

in common parla nce, the term sovereign is a pplied to a State or 
to its people, it must be t a l<en to signify the possession by such 
States or people of the r ight to exercise sovereign powers in sub-
orclination to the peopl e of the Union, f rom whom it has received 
s uch powers by delega tion . Uncler the Constitution of the nation 
comprising the F ederal a nel a ll the Sta te Constitutions, each State 
is permittecl by the sovereign to fra me for its own people its local 
Constitution, subject a lwa ys to te guaranty of the national gover -
ment. In performing that · work, Sta te Convention anel .legisla-
tures often assume the airs anel the -lang uage of representatives ol 
real sovereigns . In truth, however, a Sta te is not a sovereign . I n 
passing upon a loca l Constitution, the people of a State are per-
forming a delegatecl function, - exercising, by permission, a nel in 
b ehalf of the people of the United States, a sovereign power be-
longing only to the latter. Tha this is the most cha racteristic, 
and by fa r the most valuable, of a ll the fea tm·es of the national 
Constitution, is unclenia ble, but tha t fact does not at ali affect 
its intrinsic cha racter as above explained . With a proper defini-
tion of "Sta tes Rights ", then, every lover of his coi.mtry, anel 
friend of its liberties, must h e a "Sta tes Rights m a n : but th11t 
defini tion must be sach as to Ieave a country to !ove, - a t hing 
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possible only when the States are regarded as expedients subor-
dina le to the na tion, subservient in a ll respects to its interets, an·l 
therefore, if the nation so will, temporary." 

A Commissão julga conveniente affirmar que, em face .do Direito Con: 
stitucional, assistia ao Congresso Nacional, - ao Legislativo Federa l -
no caso vertente, o direito de reconhecer c1irectamente o Sr. Nestor Go .. 
mes, dado o exercicio da intervenção federal com a consequente substi-
tuição da acção dos poderes nacionaes á dos locaes desde que estes ces · 
saram ou estão impedidos ele funccionar. 

E' essa uma applicação do principio da supremacia federal e da ex-
tensão do poder constructor que incumbe aos poderes federaes nos casos 
desta natureza; mas, pela emergencia da medida e pela n ecessidade de. 
solver a crise espirito-santense, a Cmnmissão acceita o projecto oriundo d:t 
Ca mara. 

Assim, tendo sido quasi unanimemente eleitos Presidente e Vice-Prn-
f'idente do Estado do Espirito Santo os candidatos Srs. Nestor Gomes e 
João ele Deus Rodrigues N etto, cujas eleições nem os seus prov.rios ad-
versarios contestam, e não sendo de nenhum ponto procedentes as a llega-
c:;ões relativas á inelegibilidade do Presidente eleito, e sob reserva dos prin .. 
cipios constitucionaes e juriclicos que regem a materia, é a Commissão e],, 
Constitui.ção e Diplom~cia do Senado de parecer que seja a pprcvacla a 
vroposição n . 5, de . 19po. 

Camara dos Deputados. Sala das Commissões. 10 ele Julho de 1920 . --
F. Mendes de Alrneida, Presidente. - .Irineu Jll{achaclo, Relator. - Fer-
1·eira Chaves. - MareiUo ele Lacercla, vencido. mm face do art . 63 da 
Constituiçãp F ederal, nego competencia ao Congresso Nacional paI"a ve-
rificar poderes ás autor\dacles electivas estaduaes. E, diante da impossibilidade 
absoluta de se determiqar, com precisão, qual elas duplicatas ela acta da ses-

' siio inaugural elo Congresso Legislativo é a verdadeira por isto que são 
r•arallelamente a u thentjcas e na rra m factos oppostos, dependendo, porém, 
dessa circumstancia a legitimidade do funccionamento dos dous grupos 
em que se dividiu a legislatura local, entendo que se devia a u t orizar o 
Presidente da RepubliCfl a intervir no Estado afim de pesquiza r a verdade 
dos factos e entrar errf relação com o detentor do Executivo estadual que 
julgasse legalmente investido dessa funcção. 

O presente caso pqlitico do E sta do do Espirito Santo tem sido suffici-
f,ntemente debatido e, assim, dispensa larga exposição. 

Em summa, elle é o seguinte: - a 25 ele Março proximo p assado, o 
8r . . Senador Nestor Gpmes e o Sr. João ele Deus Rodrigues Netto fo ram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente do Esta do do Espirito Santo, tendo sicl•1 
quasi unanimemente s t,tffragados, em virtude elo accôrdo, assigmtclo em 15 
de Dezembro de 1919, pelas principaes forças politicas daquella unidade da 
F11deração. 
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No dia 24 de Abril do anno corrente, r euniu-se a junta apm·adora das 
.eleições, de forma legal, e expediu diploma aos clous eleitos . Nessa occa.siã o 
e candidato Dr. Philomeno Ribeiro a.pr esentou á Junta o seu protesto 
contra o diploma. do Sr. Senador Nestor Gomes, basea ndo-o em nullidades 
-€Xistentes no processo eleitora.! e na. inelegibilicla.cle do seu contendor. 

De a.ccôrdo com a. lei, o Congresso E staclu a.I devia. se reunir a 13 de 
.1VIaio seguinte pa ra. effectua.r o reconhecimento ele poderes dos eleito;,. 

Por falta. ele numero, porém, só a. 22 elo m esmo m ez teve Ioga.r :> 

insta.lla.ção do Congresso Esta.dua l. 
Até esse momento, até o decorrer dessa. sessão solemne os factos se 

passam regularmente. 
Levantada., nessa opportunida cle , a questão da eleição ele nova. Mesa, a 

Assembléa. scindiu-se e cla.hi nasceu o caso politico em fóco. 
Dessa. reunião solemne em diante, existe duplica.ta. ele actas do Con-

.grnsso Legislativo elo E s ta do do E spirito Santo. Em a mbas as actas da 
:;essão s olemne ele 22 de Maio, cons ta que o motiv o do diss·idio foi a eleição 
ela nova Mesa. 

O Presidente da Assembléa, Sr . Geraldo Vianna, que dirigia os traba-
lho:; em virtude de ter presidido a. sessão do anno a nterior, oppõe-se, se-
g undo uma elas actas, i1 eleição de nova. Mesa, sob o funda mento ele que: 

1 º, considera que a reunião actual do Cong1·esso é ele caracter 
todo especioso, a ponto ele prescindir füi convocação, pois é deter-
minada na propria lei eleitoral (art. 101); 

2°, porque essa disposição combinada com a Constituição do 
E stado e com o R egimento interno a inda. deixa. cla ro que não ha 
necessida de ele n ova Mesa para clirigü· os tra ba lhos ela actual 
sessão; 

3º, porque, em ultimo caso, pode ser a casa. consul ta.da. sobre 
si concorda. em que a. Mesa a.ctua.I seja m a ntida para os trabalhos 
ele que ora se occupa. o Congresso do Esta do . " 

Cons ta aincla desse docum ento que a questão da eleição da nova Mesa 
·foi submetticla ao voto ela Assembléa - que tinha presentes 21 Deputa.elos 

e que, havendo empa te de 10 votos, o presidente desempatara. a favor 
ela continuação da :.antiga. Mesa . 

A ' vis ta disso, diz essa a.cta "o Sr. Abner Mourão, continuando a. dis-
·corclar , r etirou-se com m ais clez senhores· Deputa dos .,. 

Da acta firma da pelo Sr. Americo Coelho, q ue a assignacla. na a usen-
cia. do Sr . Geraldo Via nna e como Vice -Presidente da Mesa anterior, se 
verifica. a m esm a qu estão ele nova eleição ele Mesa., m a s clclla. consta. que 
·suscitada a questão ele ordem ela eleição ela nova Mesa . 

"O Sr. Presidente decla ra que a Mesa p r ovidenciará, e diz que 
vae levantar a sessão, designa ndo pa ra a ordem elo dia a eleição 
ela. Mesa . O Sr. Abner Mourão pede a pa la.vl'a e requei· que seja. 
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consultada a Casa sobre si permitte ·na convocação de uma ses-
são, para, dentro de 20 minutos, proceder-se á eleição da Mesa, . 

· visto os trabalhos legisla tivos . esta r em atrazados, e haver materia 
urgente a ser tratada. O Sr. Presidente cliz que muteria urgente 
é o reconhecimento elo Presidente e Vice-Pr~sic1ente elo rnst>~c1o, mas 
que esse reconhecimento depende da Commissão ele Poderes cujos 
trabalhos serão clemoraclos. O Sr. Ala r ico pede a palavra e diz 
que a designação elas s essões compete ao Presidente . O Sr. Ab nel' 
Mourão, pedindo a palavra diz que qualquer Deputa do pócle r e-
queerr a convocação ele sessão, lendo o dispositivo regimenta l :-1 

respeito. O Sr. Presidente a bandona a ca deira ela pres idencia, bem 
como os Srs. 1° e 2° Secret arias. O Sr. Alarico Coelho, Yice-
Presidente, assume a presidencia o convida os Srs . José Cuper-
tino e Alvaro ).l[attos para occuparem, respectivamen te, as cacleinrn 
de 1° e 2° Secretarios. Posto a votos, é apprnvaclo o r equerimentil· 
elo Sr. Abner Mourão. " 

Ficou, assim, determinado pelas fa cções em Ju ta que o ponto culmi-
n a nte do .dissiclio era a eleição ele n ova Mesa . 

A seguir o Congresso Estadua l funccionou dividido. 
1 

Uma das facções a peesiclida pelo Sr. Geraldo Vianna - realizou, 
"''~gun clo suas actas, m1 is duas sessões: uma, ás. 11 1 12 da manhã e 23 
d.-., m a io - durante a qua l r ecebe, discute e approva o parecer n. 1, r eco· 
nhecendo os Poderes elo Presidente e elo Vice-Presidente elo E stado - P 

outra, á hora regimenta \ - em que empossou o Sr. Senador Nestor Gomes 
110 cargo pa ra . que fõra eleito, nada constando sobre a posse . elo Vice-
Presidente . 

A outra facç;ão - presidida pelo Sr . Americo Coelh o, realizou, con-
forme as actas, no cija 22 de Maio, ás 3 horas e cinco minutos da ta rd<l, 
uma sessão extraordinaria, durante a qua l, elege a sua Mesa; no clla 23, 
á<; 12 horas e 15 minutos, a sessão que fôra convocada para ás 10, mas· 
c;u0, só então, podia ser realizada por estar fechado o edifício do Con-
gresso, e na qual resolveu casps municipaes; á hora regimental, oulra . 
em qu e, por estarem inicia dos os trabalhos sobre as eleições presiclenciaea, • foi empossado no cargo de Presidente elo JTistaclo o Sr. Fra ncisco Etienm 
Dessa une, Presidente elo Congresso Legislativo; outra , ás eluas horas a-
cinco minutos ela tarde, durante a qual foi compo!ita a Commissão ele Con-
~titu ição , Poderes, Justiça e Redacção ele L eis, á qua l remetteu os do-
cumen tos rela tivos ás eleições presiclenciaes, e, finalmente, uma outra, " 
l1ora. r eg imental, no dia 24 de Maio, quando os Srs. Deputados José Cuper-
tino, H enrique Lara nja, Francisco Rocha e Sebastião Gama, protestaram 
c:ontra a noticia elo oq~ão official, que os clava como presentes a " urna 
preten~a reunião do Cqngresso em que se teria empossado o Sr. Nestor 
Gomes no cargo de Presidente do Estado". 
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Do exposto, vê-se clara mente, que a s'itua ção govel'namental do Es- . 
'.ta do do Espirita Santo era, a 23 de Maio proximo. Passado, indecisa, com 
· ~vidente e gra víssima perturbação das funcções dos Poderes Executivo é 

Legislativo .Estacluaes, e por consequen cia com subversão do regímen repu-
.b!icano federativo. 

Dous cicla dãos, os Srs. Nestor Gomes e Fra ncisco Etienne Dessa une, 
se decla raran1 ao mesmo t empo inves~idos elo cargo de Presidente: o pri-
meiro, clizendo-se eleito pelo povo e reconh ecido e empossado pelo Con-
gresso; o segundo, contes ta ndo esta ultima affirma tiva e clisputa ndo a 
.sucessão, a.ll interini, na qua lidade de Presidente da Assembléa. J,egislativa 
para que füra eleito na vespera . 

A situação poderia, apeza r disso, resolver-se por meios brandos e :e-
·r:aes , quando, á noite de 26 ·ele Ma io, as dua s facções entraram · em Juta 
2rmada, na cidade da Vic toria. 

' · . A 27, o Pocler Executivo Federal, tomando conhecimento elo fa cto, bai-
' x ou o decreto n. 14.101, prescrevendo a intervenção federa l no E stado a,o 
Espil'ito Santo, afim ele manter a ordem p1il)Jica , até que o Congresso .Na: 
ciona l, el e accôrdo com o a rt. 6°, n. 2·, füt Cons ti t uição, r estabeleça alli a 
forma republicana federativa. 

A 28, o Sr. Presidente da Rep~blica r emettia ã Camara dos Depu -
tados a mensagem, em que expõe ao Congresso. Nacional os factos occor-
ridos e a sua intervenção ·no caso, pedindo as providencias complementares 
·e as que forem julgadas necessa1·ia s, com o fim ele resta belecer a fo1·ma 
~·t•publicana de facto inexistente no Estado do E spírito Sa nto, declarar qu a l 
e Presidente legitimo, effectivo ou interino elo mesmo Estado, e assim 
'!1abilita r o Poder Executivo Federal a reatar as suas r elações officiaes com 
aquella. parte da Federação . 

A Camara dos Deputados, tomando conhecimento da mensagem, r esol-
·veu acceitar o parecer da sua Commissão de Constituição e Justiça, datado 
·<le 5 de junl10 coi-rente e que termina coin o seguinte projecto de lei ; 

O Congresso Nacional decreta: 

Art . 1 º. E' valido e lega l o reconhecimento de poderes dos Srs. Nestor 
•Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, P1·esidente e Vice-Pres ident e, 
resrlectiva mente, do Estado do Espil'ito Santo, feito pelo Congresso Legis·· 
'!ativo local, na primeira sessão extraordinaria ele 23 de maio proximo findo, 
l•&ra o quadriennio a expirar em · 23 de maio ele 1924. 

Ai·t. 2°. R evogam-se as disposições em contra rio. 
Seguindo o cyclo regimental, vem a questão ao Senado, sujeita , neste 

instante, ao exa me desta Commissão de Constituição e Diplomacia. 

A I NTERVENÇÃO 

Parece que o primeiro exame ela questão, sujeita a estudo, deve ser o 
-<la conveniencia, ela opportunielade e do meio de lntervenc::ão na hypnthese . 
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O parecer do honrado Relator da Commissão de Justiça da Camara, 
Sr. Dr. Afranio de Mello Franco, a quem não se pôde ngar o altíssimo 
merecimento de profundo e estudioso nas questões intervenclonaes, discute, 
em primeira mão, a questão já tão debatida por todos os Parlamentos Fe-
deraes da Republica. 

O parecer, que é mais um attestado da pertinacia com. que o illustre 
Deputado mineiro vem, através sua longa vida politica, defendendo o seu 
ronto de vista em relação ás disposições do art. 6°, ns. 2 e 3, da Consti-
tuição, prefere, no caso, a intervenção pelos motivos do n. 3, em contra-· 
l'Osição á formula suggerida pela mensagem do eminente Sr. Presidente 
da Republica. 

E' de confessar que, difficilmente, dada a urgencia de solução de cas0> 
politico corno este, se possa conceber seja levanta da a questão de formula 
doutrinaria, bysantina, para fundamento ou justificação de tal medida. 

A intervenção está, de facfo, feita. Seja de accôrdo com o n. 2, seja 
de accôrdo com o n. 3 do art. 6°. A sua necessidade e a sua opportuni-
dade estão reconhecidas por todos que teem tomado conhecimento da 

causa. 

A hypothese, a liás, attem1e a todos os melindres de todas as escolas. 
philosophico-cons titucionaes, que se teem debatido no Parlamento Nacional. 
Ha, nella, a evidencia dl uma duplicata do Poder Executivo estadual; ha 
a perturbação da ordem e da tranquilidade. E ha, até mesmo, uma re-
quisição de intei'venção, ~eita a vosteriori por uma das partes em conf!icto, 
ainda que esse pedido n9·º deva ser tomado em consideração por extempo-
!'a neo e innocuo. 

A doutrina de interv1mção nos Estados tem sido evitada pelo Congresso 
Nacional, em todas a s su,as pha ses e essa attitude do Congresso dá a larga 
impressão do que a opinião naciona l é contraria ao intervencionismo. 

Parece que o pa iz priefere a intervenção apenas como um meio extremo 
r a r a casos muito especiaes . 

Em um ponto, porér,n, toda s as escolas estão de a ccôrdo; - é o de 
que a intervenção preferivel é a intervenção do Poder Legislativo Federal. 
Ha ros, t eem sido os oppo13itores a esta pa rte de doutrina, que se pôde dizer 
universalmente acceita . 

O ponto de vista de:,3ses oppositores assenta em: bases fra gilimas. Os 
seus argumentos pouco além · vão do singula r pensamento de que o Con-
gresso Na ciona l, estuda n qo os casos de intervenção, só o pôde fa zer super-
ficialmente. 

E' modelo dessa singularissima doutrina, por uma coincidencia interes-· 
sante, - o dis curso com que o illustre Sr. Dr. Bernardino Monteiro, na 
sessão de 13 de Agosto qe 1910, - fulminava da tribuna deste m esmo Sr.· 
nado, - o projecto n. 7, sobre a interven ção no Estado do Rio de J an eiro, 
e no qual se deba tia o caso de dualidade da Assembléa estadual. 
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Dizia o eminente procere republicano: 

"0 Sr. Bernardino Monteiro: - Sr. Presidente, a a normalida de 
grande é a que o Senado se a rrisca crear, reconhecendo legitima 
uma determinada assembléa; não sendo elle poder verifica dor de 
eleições estaduaes, não as tendo a pura do, não conhecendo o seu 
processo, não sabendo qua l das duas assembléas recebeu a m ai oria 
dos suffragios do eleitorado, emfim, não possuindo um criterio se-
guro para julgar ela. legitimida de de qua lquer elas duas assembléas, 
o Senado não pôde se pronunciar sobre nenhuma dellas, sem o 
perigo de reconhecer legitima, ele prefer encia, a não eleita e dar 
dest'arte ao Estado, como Poder Legislativo, uma assembléa cujos 
actos não serão sanccionaclos pelo Executivo nem applica.dos pel'.l 
Judicia.rio. 

O Sr. Castro Pinto: - Lei do orça m ento applicacla polr· .Ju-
diciaria? 

·O Sr. Bernardino .Monteiro: 
lei . Discutirrios 'a desordem, a 
advir. 

R efit-o-me a toda e Q1J:·•lqner 

desorganização geral que possi. 

O Senado, precedendo desse modo, virá cavar a desharmoni& 
entre os tres poderes elo Estado, quando, pela essencia elo r;;gimen, 
deve haver entre elles a mais perfeita harmonia alliacla á ma10r 
inclepenclencia. 

O Senado será, neste caso, e causrtdnr da a narchia ad!:;~'nis

trativa; o Senado, :Pensando prestar relevantes serviços á Re-
publica, julgando manter a fónna republic<cna federativa, virá fa-
ci!ita.r a perturbação mais clirecfa e mais profunda. " 

De outro lado, a competencia do Congresso Na cional t em sido affir· 
ma.da pelas maiores cerebrações parlamentares do Brasil. 

Levantada a questão da. competencia do Poder JucliciaJ·io, ficou enten-
dido como ponto pacifico da nossa legislação nacional, que essa compe-
tencia · se daria sempre que o caso politico envolvesse materia de direito 
privado, gara.ntido em lei ou na Constituição da Republica. Escapam-lhe, 
por consenso unanime, as questões m eramente, puramente, exclusivamente 
politicas, segundo a doutrina dos constitucionalistas a m ericanos. 

No proprio parecer sobre o referido vrojecto n. 7. r elatado pelo honrado 
Vice-Pre.sidente dest a Casa. eram relem.bra das todas es.sas circumstancias que, 
como antecedentes,' formam doutrina a favor da actua l intervenção sujeita. 
ao exame do Congresso N aciona l. 

Se se acceitar a conveniencia de deixa r de parte a discussão estel'il e 
inopportuna, sobretudo, de pontos de vista puramente doutrinarias, re'" ta a 

.examinar o c'lso concreto presente no Senado . 
O eminente Sr. Presidente da Republica bem agiu na emergencia. Es-

tabelecida a evidente dualidade do Poder ExP.cutivo elo Estado do ]]]spirito 
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Santo. S . Ex . , com as cautelas necessarias, aguardou, en1 um surto de pru-
<lente re;:peito á a utonomia estadual, - que o caso se resolvesse no ambito 
du E~tado. 

Logo após, porém, a lçada.s as armas dos contendores, - a ordem e tran-
Q ••'D.idade publicas foram fundamente perturba das, deixando demonstrada a 
impo~sibilidade de solução da luta politica por meios normaes . . 

Nesse momento, o Sr. Presidente da R ep ublica decidiu a sua interven-
. ~fio. obrigada já não p elo caso mérnmente político, mas por circumstancias 
d;; facto, a lta mente perturbadoras da vida administrativa e politica do Es-
t'.tdo, attingindo evidentes interesses ela União . 

Não importa que essa intervenção i::eja enquadra ela no n. 2 ou n . n . 3 
ào -art. 6°. Se a disposição constitucional exige a. requisição do poder esta-
dual (n. 3), e essa não existe nem ele facto nem ele direito, e nesse numero 
devesse ser capitulada a acção elo Sr. Presidente ela Republica; - poderia a 
eminente Ch efE' da Nação cruzar os braços, á espera de um pedido, que nunca 
lhe chegaria, feito pur in termedio de autoridade competente? 

Deveria assisti r , tra nquillamente, o suprem o responsavel pelos destino.i 
politicos do Brasil, -< ao desenrola r da sangren ta luta entre as facções em 
conflicto? 

De outro lado, co·mo se pôde n egar que a perturbação funccional de um 
poder estadual - parte de um todo, que é o regímen republicano federa tivo 
·- não interessa á União.1 que é, afina l, na su a impe'rsonalidade ~ o con-
junto dos interesses estaduaes, das vielas estaduaes , da P.xistencia dos Estado~; . 

Que a compõem? 
E' Esteviío Lobo, é João Ba,rbalho, é Barraãas, .é toda a geração dos riossos 

constitucionalistas, até ' o sr. Carlos .IJ!faxini.iliano, o ma is moderno delles 

que stimentam a doutrin:;t de qu e a pertm:bação na vida de qualquer 
dos poderes estad·flaes toca , qamnifica, fére o interes"'e ela União, 
consequentemente o seu regim en politico, que é o regímen republ i-
cano federati1;0 . . 

, 
A escola contraria , de que é pontífice maximo o Sr. Deputa do Afrani1i 

de Mello F ranco, que, u nico, a tem sustentado com brilho incomparavel, -
n'sf ringe as pP.rturbações elo r egímen apenas áquellas hypotheses em que o 
systema político da União es teja em c2.usa. 

E' a escc;Ja americana, qu e se fundou na neces.sidade ele amparar dete ,- .. 
minado r egímen, a applicav-se em um pa iz cujos vínculos nacionaes· eram cle-
bte'.s e periclita ntes. Funda -se, pois, em uma circumstancia de tempo e de. 
lugar . 

Para nós, do Bras il, e~sas circu mstancilcs de tempo e ele lugar são não 
radica lmente rlifferentes, rpas rac]icalmPnte oppostas. 

Quando, entre nós , o 11egim en republicano federativo se applicára, - os 
vínculos nacionaes eram a hsoluta m.ente seguros A nossa nacionalidade pren-
dia em laços inelestructiveis as Provincias, que a lém delles, soffriam no re-
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glmen J;JO!itico a nterior o influx o severo ele uma politi ca centralista. Não 
·vinha mas do descaso de ·uma a dminist ração colonia l; sahia mos ele um re· 
gimen e'm que g uwião naºcional se fizera a trav és das icléas. a tr::),v és dos sa -
crificios, a t ravés elo sangue elos grandes homens , que illus tra ra m o inicio da. 
historia política elo Brasil. como nação livre. 

Dest'a rte. o Brasil, ao r eceber .com o seu systema ele viela interna, o r e-
g;nwn r epubli can o f eclerativo, tra zia pa ra a acção elo Governo centra l o pa -
tri.monio ele um insus peitavel sentimento pa trio tico, ele um segu ro t empera - , 

, mento obediente, e. a fina l, ele uma insopitav el tenclen cia para a federação . 
. Esses sentimentos na turaes elo povo brasileir o, durante o la rgo tempo' em que 
temos v ivido 13ob o r egim en r epublica no federa tiv o, não soffrera m soluções 
de continulc1ac1e. Aquella.il experiencias feitas com o fi t o de an ormalizar ·esºsas 
1,ii.'.lnifestações ela vonta de popula r t êm sido todas, sem excepção, r epelÜdas 

. ~ bom m~ior ou m enor v iolencia . Ao e11vez, é ela nossa, historia ' politica ," a 
!verda de incontrasta vel que - todos os a ctos pra tica dos dentr o c1a quelles se n-
fonel') tos - têm, a inda os ma is dispa ra ta dos - sa lv o honrosas excepções -

. 1obt: ido completo, absolut o, e muitas vezes , porque não dizer? vergonhos o 
'«fJ'Xi to. 

Parece, pois , que a índole naciona l supporta , ele a ccõl'do com os seu:> 
juri.spruclentes, com a opiniã o lettra cla , - uma escola de mais a mpla inter ·-
venção nesEes e.specialissimos casos ele pcrttFba.ções na viela, elos poderes es-
tn cluaes. 

Seja como fôr. porém , a int ervençã.o do emin ente Sr. P r esidente da R c-
r ublica, no actual caso elo E spirita Sa nto, é perfei tamente justifica vel. 

Se no n. 2, - porque é evidente a pert urbação da vida elo regímen, na-
qciella unida de n a cion a l ; se no n , 3, - p ela a ltera ção ela ordem e tran-
'fJ \J iliic1acle publicas , em circumsta ncias taes, que a requil'!ção da intervenção 
c' e que cogita P.sse numero, era f eita pelos proprios fa ctos, pela anarchia em 
.q 11e Sfl debatia o Estado. 

Na primeira hypothese, S. Ex. interveio no momento oppor tuno , do 
qual, só mesmo S. Ex . poderia ser juiz; na segunda , a s· 'circumst'a ncias in-

, dica.vam, pedia m , impunham ü r em !Jclio . De , qua lquer f6rma , po,is, a inter-
v enção se impunha ta l como o foi pra ticad a e como está sendo s eguida , soo 
a .illl'isdicçã.o do Congresso Na ciona l, cl A a0cõrdo com üS inter esses da Re·-
publica, r·~m a s conwm iencia s elo ! cgim en e com os a ppla u sos da opinião 
publica. 

A ELEI ÇÃO DA MESA DO CONGRESSO E STADU AL 

Como vimos, pelo h~~torico do caso, sujeito á deliberação elo Sena.do. 
ponto capita l do di ssídio politico ha vido no E spírit o Sa nto - é, a t é mesm o 

pelo a~cõrdo ~la~ ]}ar tes i;>m confli cto, - a ele·içcío da JJfesa do Con gi<ess0 Es-
taàu,al . 

Desea circumstancia dependem todos os a ctos cm füscuss ão. 
Bn ,fO:· Nm!'lderad<i r egula r a Mesa pl'esidida p elo Sr . Genil1lo Via nn:t, 
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é · inconte.stavel a valida,de ·da posse dada ao Sr . Senador Nestor Gomes. 
como Presidente do E stado, resalvado, todavia, o direito a exame do pro-
cesso de ·reconhecimento de poderes, que deu lugar á quella posse. E as-
sentada essa r egularidade, ipso facto, se terá declarado a inexistencia da 
1.'fesa presidida pelo Sr. Etienne Dessa une, e, consequentem ente, a sem razão 
uo seu empossa mento como Presidente eventua l do Espirito Santo. 

A Constituição do Esta.do nenhuma r eferencia faz ao processo de re-
conh ecimento idos ·poderes do President:e e do .V:ice-Presidente . N'o seu 
art. 54, refere-se, a penas, áis circumsta ncias .da posse dos mesmos, peranie 
e Congre;.sc. Desta a rt·e, r, materia tem d.e ->.éor regulada p elas· dispos1 ·~Ú '~ 

de !eis onlinarias, que se não ·contraponham ás disposições constitucionaes. 
Entre essas leis, figura, em primeiro pla no, o Regim.ento Interno d& 

Con.oresso. 
Affirma no seu brilhante parecer o Sr. Afranio de Mello Franco: 

"Não ha duvida alguma - e o Relator deste parecer já o 
affirmou em outra occa sião, p·era nte esta pl'opria Com.missão -
que os Regimentos Internos das corporações. legislativas devem ser 
considerados como parte suwplementar das Constituições politicas, 
visto que elles co\üêm a norma de a uto-disciplina do poder em que 
se elaboram as leis e constituem fontes verda deiras do direito pu-
blico interno de todos os Estados." 

Logo a.pós a.o regimento, deve vir, no caso, como subsidio á ma.teria 
-, constitucional,. - a lei el\'itora.l do E s tado (n. 1. 008, de 30 de Outubro de 

Úl15) - cujos preceitos 9ão accõrcles com a quelle regimento no ponto em 
discussão (art. 101). 

O Regimento Interno do Congresso L egisla tivo do Estado elo E spirita 
Santo, diz, no seu art . ·42: 

"- Na prime~ra sessão d epois da ab ertura do Congresso quer rt 

reunião cleste seja ordinari,a, quer extraordinaria, se procederá 8 
eleiçã.o da Mesa, que será constituida de um Presidente, um pri-
meiro Secr eta rio er um segundo Secreta rio, " 

E' incliscutivel, diante; desse a rtigo de lei, claro preciso, sem possivel 
interpretação sophistica, -- a n ecessidade absoluta ela eleição da Mesa na 
pl'imeira sessão elo Congr19sso, - quer a reuni.ão seja odrina ria, quer seja 
extraordinaria. 

A sessào para r econhecimento dos poderes do Presidente e Vice-Presi· 
dente do E spirito Sa nto, ·.- é ordinaria ou extraordinaria? 

Ainda .que muito pése a .opinião do douto Rela tor do parecer da Caniara 
dos Deputados, - a que1,1 tã o rlifficilmente s offrerá duvida honesta. 
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Trata-se de um caso pura mente grammatical . Basta, para resolvei-o, a 
busca nos Iexicons . Nelles, encontra-se, - em todos, sem excepção a 
definição do que .seja extraorr'Unaria. 

Essa explicação é precizamente - extraordinaria é o que não· é ordi·· 
fiaria. 

Buscar fóra dessas duas expressões que abrangem, justamente porque 
lll!l~ se contrapõe á outra, - a universalida de, - divisões, sub-divisões, grãos, 
roinucias, 

é fa zer obra de sophism a que honraria os velhos gregos sempre 
tão admirados pelo joven Anacharsis . 

Não é, porém, trabalho que possa alterar a verda.de cry.stallina dos 
factos e das leis. 

Pelos termos do art. 42, - sente-se que o legislador espirito-santense 
11'Í.(l quiz abrir excepção á n ecessida de da eleição de Mesa na primeira ses-
são da reu nião do Congresso. Prescreveu o seu desejo em linguagem chã, 
~~correita pura, ao alcance de todos, faz·endo, pela sua clareza, cessar a 
interpretação. 

E, ainda como ma is a occurrencia, - disse no art . 153 do Regimento 
Interno: 

A treze de Maio do anno da expiração de càda periodo 
presídencial , o Congresso, de accôrdo com o n. 2 do art. 41 da 
Constituiição, - se reun~rá extraonJJinaria?nente, caso não esteja 
funccionando , para 1·econhecer o Presiden.te e Vice-Presidente do 
Estado, eleitos para o periodo semunte, - sendo indispensavel para 
tal fim, o voto assignado de dezesete Deputa dos, no minimo. ou 
treze, Be até a vespera da posse não comparecer aqu elle numero." 

Onde mais interpretações? Por que m a is pergunta s ao sophisma? Para 
qur. cançar-se a intelligencia em busca da verdade que sa.Jta, assim, núa, 
fulgurante, innegaveJ, sem contestação possivel do emmaranhado tecido, com 
!JUe a procuram mascarar. Onde pára o qualificativo especiosa - com 
o qual se n egou contra expressa disposição de lei, á maioria do Con -
gresso do Espirita Sa nto, - o limpido direi to, n ecessario , sem o qual. eiva-
das de nullida de seriam as s uas resoluções, tomadas de fórma illegal - de 
eleger a sua Jl!Tesa na sessão para reconhecimento dos podei·es do Presidente 

Vice-Presidente do E stado? 
Não colhe o argumento de que o a rt. 3° do citado Regimento, que é 

0 seguinte: 

Nos casos urgentes, em que rôr mistér a a utoridade do 
Congresso, este reunir-se-ha extraordina riamente, - mediante soli-
citação do Presidente do Estado, com designa.ção do d.ia e nomeação 
do ínteresse publico que isto determinar" 
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prescreva como ·sessões extraorclinarias, avenas 'quand o seja m a s rn~smas 

convoca elas pelo P residente do Estado. 
JiJs tas, são extrcwrclinarias, não pela solicitação elo Presiden te, mas pel.1 

<~Ondição de caso urgente, como se v'ê <lo mesmo artig-o. 
As sessões extraorcUnarias para reconhecimento de poderes elo Presidente 

E' vi.ce-Pres-idente do Est~do, - sei.o extraoràinarias por lei, obriga:L.oriamente, 
t a.xativamente. 

E se o Reg-.i.mento previu 11. hypothese el e eleição de Mesa pai-a as sessões 
<Jxtraord.inarias, convocadas por mêro caso fortuito, - como poderia deixar 
sem. essa providencia a quellas sessões que elle. proprio designava com ,, 
m esmo qualificativo inilluclivel, expresso, uniforme °(ar t . 153)? 

E' tão cla ro isto, são tão niticlas as palavras da lei qu e a impressão 
ele quem as recolh e é ele que se trata de um caso concreto m llterializaclo, 
~o~porificado. que se sen te, qu e se vê, como se fôra uma fi gu ra t er rana. 

Do contra rio; ·Se a lei na sua expressão não tive~se esse vigor; se se 
aclmittisio;e a hypothese <lo que a sessão do Congresso Legislativo para re-
·conhecimento dos poderes do Pres idente e Vice-Presidente do E sta.do 1ui.n 
é wma sessüo erctraorcJ.inaria, ella seria , então, uma sessão· ordinaria! 

De facto, ,,;e, corno quer o illustra clo R elator Dr . Afra nio de Mellv 
Fra nco: 

"esta sessüo e&tá vrevista conio fnncçcí.o nornial cio mesmo Con-
gi·esso. exer cida p pr ell e de quatro em quatro a nnos, em data de-
t erm ina da e f ixa, is to é, a t r eze el e Maâo · do a nno ela expiração de 
cada perioclo presidencia l" 

é evident e, innegav el, qu~ o reconhecimento elos poderes do E xecutivo do 
E spirito Santo. - pa.r t icipa dos trabalhos nonnae&, orclinar·ios cio LegiE-
iati.vo estadua l! ! 

Egveciosa, não equ.ivalente, - como querem o Sr. Gei-alclo Via n na nas 
·1>11as razões , pa ra contrapõr-se á lei e á vontade da m aioria elo CongresSL' 
Ti;stadual. e o brilha nte S11. R ela tor Dr. Afranio de Me.Jlo Fra nco. 

é que a sessão de que se trata, como qualquer um ll elo Poder 
L egislativo, - nãq póde . sor. 

Se não bastasse .o s illjpl ies raciocinio, - o conhecimento rudimentar cl:.1 
ling ua . - a ·Sciencia elerpentar elas cousas - a lição dos m estres diri<t 
i s~o m esmo. E' a una nim\dacle elos constitucionalistas, brasileiros e extran-
g.; iros , que affirma que ai; assembl éas legislativas só têm - se&sões ordi-
'.•ta.rias e extraorcUnarias, preced i.das, sempre, de sessõeg prevarntorias, indis-
pen~<aveis ao organismo <le sua installaçcí.o. Citações são dispensa veis, dada 
a univet"salida de da lição. 

N enhum mestre conh~ce, cita, lembra, r efere. idealiza - sessões es-
pcciaes, sessões não equi'llalen.t-es, sessões de qualqu er outra denominação 

· qu(I não - oi·dinarias e extraordi!narias - que são norma es, definitivamente 
in corporadas a o patlimonio da sciencia de todo o mundo. 
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E tarito é a.ssim, e tanto isso é verdadeiro - que o Sr. Afranio de Meljo 
F'ra.P.CO, apezar ao· seu nunca demais realçado ·miento, ao offerecer o pro-
Jccto de lei. que ora se discute, depois, é bem de salientar, de t er procul'a clo 
no corpo -do seu p<~recer, contornar as clifficulcla.des para não qua lificar· ele 
ex traorclina.ria a sessão do Congresso L egis la tivo elo FJspirito Sa nto, s ub-
mEltida a o seu estudo, - f.oi forçado, sem outra coacção que o valor elas 
pJ:oprias expressões a fazel- o pela fórma. seguinte: 

"Ar·t. 1. 0 E ' valido e legal o r econh ecimento de poder es dos Sr.s. 
N estor Gomes e Joio ele Deu s Rodrigues Netto, PresWente e Vice-
Prosiclente, respectiva mente, elo Estado elo E spir.ito Santo, :feito pelo 
Congresso Leg'islativo local, - na vr-i?nei.ra sessão· extra.orriina.r-ia ele 
23 ele Maio proximo findo , pa ra o quatl'iennio a expirar em 23 ele 
Ma io de 1924 . " 

Para di.spens-ar a eleição ele nova, Mesa,. na sessão extraorclinaria ele re-
conhecimento ele poderes elos orgãos do Executivo ·estadua l, - n em m esmo 
os ar0stos do Sup1·emo Tribunal F edera l, cu ja a utoridade, em momentos 
ele tk,o:vario ele 11.lg uns homens politicos bras ileiros, t em sido procurado des-
C(.m!Jec.er ou di scutir, 

poderia m ser invoca dos, m esmo quando pudessem elles ser a pplF 
ca dos a nalog ica m ente, a.o caso politico elo Espirita Santo. 

O venerando accórdão elo Egregio T ribuna l, dado no Jwbeas-corpits nu-
mero 3, 55,1, sobre questões ·do Esta.elo do Rio ele Janeiro, e invocado pelo 
voto ela Camara. elos Deputados, - não eleve - e esse especialmente - sei· 
usado como a rg umento pa ra manter a valicla cle ela Mesa, presidida pelo Sr . 
Gemido Vianna . 

- por ql!e, n es ta. parte, o Tribunal se baseio u no artigo 33 elo He-
gimen1.o Interno ela Assembléa L egisla.tiva elo Estado do Rio de 
.Janeiro , que prescrevia, j'us tamente o contrario do ·que é determA-
naclo vez.o art . 42 do Regimento Interno do Congresso . LegislM·ivo 
do E stado elo Esv·irito Santo. 

Assim, - n em o voto elo Supremo Tribunal, nem as disposições de lei, 
nem o senso commum, a dmittem, como verdadeira a doutrina de ser dis-
pensavel a eleição -ela Mosa na primBira sessão do Congresso L egisla t ivo do 
ffistaclo do E E<pir ito Sa nto, depois ela sua a bertura , na sua. reu nião extra. 
ordinaria, par::i reconhecimento ele poderes do Presidente e Vice-Prnsiden te 
do mesmo E sta.do . Ao contrario. ·A eleição dessa MP.s-a é necessaria, pres -
cripta. em lei, em termos imperiosos e claros, que prohibem a interpretação. 

Ne~tas condições, a Mesa presidida pelo Sr . Geraldo Via nna, ex cedeu 
o seu mandato, violou as leis. Nem lhe soccorre a aeta em que diz que a 
assembléa resolvêra mant el-a . 
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SE> a assembléa tivesse obrado dessa fórma, t eria a ttentado contra a 
lei em vigor, - teria attent.a do contra todos ·o.s precedentes, sendo nullo 
o seu procediment o uma vez que o m esmo nã o se revestio de formalidades 
legacs, inãispensaveis. Aqui, sim, - caberia o espírito do accórdão citado 
no parecer da Camara dos Depu tados! 

Não ha, pois, como man ter a a utorização da Mesa presidida pelo Sr. 
GeraJdo Via.una, perante a qual se procedeu ao r econhecimento de poderes 
dos eleitos de 25 cj.e Março de 1920, no E stado do E spirito Sa nto. 

O RECONHECIMENTO E A POSSE DO SENADOR NESTOR GOMES 

Se .se pudesse a dmittir como legaes os actos p i-a.tica dos p er a nte a Mesa 
presidida pelo Sr . Geraldo Vianna, - ainda assim o reconhecimento dos 
poderei;: do P r esidente e Vice-Presidente do Estado e a po.sse do Sr. Senador 
N~stor Gomes. - precisam ser exai1unac1os com minu cias necessarias. 

A Cons tituição elo E spirita Santo pres·creve, no seu artigo 43 , a fórma 
de deliberar do Congresso: 

"Art. 43. As deliberações do Congresso, ,~alvo disposição ex· 
pressa n esta Constituição, .serão to1nadas á plura lidade de votos so-
bre a maioria de 1 seus membros presentes . " 

E' evidente que o espirita. que presidio á orga.nização desse d ispositivo 
r.onstitucional, foi o espiJ·ito democrat.ico do respeito ~1. maioria. 

Sem duvida, a Constituição presuppõe que o Congress o esteja em con· 
di(<Ões de deliberar, dentrp da regra universal - de metade mais uni. Nüo 
é concebivel que . o constituinte p r et endesse que o Congresso pu desse votar, 
f;em o quorum indispensa:vel para esse effeito . 

Por consenso u nanim<i, esse numero é, para casos geraes, c01i1muns. -
o de metade mais um dos membros com_ponen t es da assembléa deliberante. 

Evidentemente, a Cons tituição do E spidto Santo, com o todas as outras, 
nã.o se poderia occupar da vida interna da sua corporação legislativa. A~ 

minucias intimas - deSSi~ -corporação, devirun permanecer a cargo do seu 
Regimento interno, - lei ·subsidiaria da Constituição . Nem pôde ser de 
outra fórma, porque se se desse outra interpretação á disposição do art. 43. 
- c.begariamos ao absurdo de qu e o Congresso L egislativo do E spirit<J 
S3nto, - composto de 25 r-iembros, poderia constitu cionalmente fazer as suas 
l eis, - com a -collaboração. a penas, de tres de seu s membros! 

E mais, como o art. 44 da Constitulçíio diz: 

"Em regra, cada projecto de lei, para ser approvaclo, deverâ 
soffrer tres ·cliSCU!jSÕes, sendo a primeira sobre a sua consti tuciona· 
lid8ocle e utilidade e as ou tras sobre .a seu texto. " 
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segue-.se que o parecer, reconhecendo os poderes do Presidente e Vice-
P•:·esiden t e do Estado - deveria percorrer os tramites por elle dictado., o que 
ni'w se deu . 

Ora, se se ·acceitasse a doutrina de repellir as di.spos·ições de leis que 
regulamentam preceitos da Constituição e de ficar-se atido á lettra consti-
íuciona.J existente, - terianios que chegar, tambem, ao absurdo de que não 
prescrevendo a Constituição, tanto a federal quanto a estadual, - normas 
pa.ra '° processo e seguimento d as leis e r esoluções - todas estas seriam in-
ronstitucionaes ou, pelo n1ei1os, estar.iam extra-r egularmente votadas. 

Teriamos a impressão d e que a interpretação ela. Constituição par a as 
f1mcções legislativas, seria um acto de metaphystca ! 

Não é, porém, assim. A Constitu ição Federal, no seu art. 18, cliz como 
Jevem ser entendidas essas ques tões na pa rte r ela tiva á União . Desse artigo 
vê-se que as d eliberações serão tomadas poe m.wiorüi absoluta <le votos, es-
t;rinelo presente em cada uma elas Cam aras ti. rnwioria absoluta cie seus mem-
bros. 

Ainda n esse artigo é de'Cermi.nada a competencia de cada uma das Ca-
rnArn.s do Congresso para elaboração ele seus respectivos Regimentos in-
ternos, nos .quaes é marcado o processo pa ra as resoluções .legislativas . 

A Constituição do E stado. do Espirita Sa nto, ·por sua vez, no seu a rt. 41, 
n. 5, dá competencia ao Congresso estadual para: 

"vota r e pronrnlgar as leis complementares ela Constituição." 

llO n . 8, para 

"orga nizar o seu Regime nto Interno." 

Ora, temos, pois, assenta do na Constitu ição F edera l que se entende po.e 
asswrn liléa - a r eiinião ele ?netacle ?nwis iim. de se·zis n~enibros . 

E se a Constituição do E spirita Sa nto nã o determinou o numero· legal 
para as funcções da assen1bléa do seu Congresso, é porque essa m ateria 
foi deixa,da ao Regimento Interno, que o f fa.!oii em 13 m .e1nbro·s sobr e a tota-
Udacle ele 25, no art. 80, paragra pho unico: 

Os R egimentos internos das corporações federal e esta dua l do E spirita 
Santo são, como vimos, nascidos de a utorizações constitucionaes, e tidos 
como instrumentos necessaríos· do apparelho a dminis trativo: são l eis com-
11/l'm.ent ares da s r espectiva.s Constituições, como muito bem qua lifica o Dr. 
Afranio de MeEo Franco , 

Não cabe o a rgumento ele que, na Cons tituição F ederal, o r econhecimento 
d~. poderes ele Presidente e Vice-Presidente ela Republica se póde da r com 
q1n lquer numero d e congressistas presentes, porque esse argumento não at-
linge .'1.s disposições da Constituiçã o espirito-sante.nse . 

E ' certo que ,esta não prescreve expressamente em nenhum dos· seus 
a:tigos o numero dos congressistas necessario pa ra o reconhecimento de po-
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<lRres dos orgãos executivos de E stado . Como ~e vê, são disposições que não 

EC encontram, e, assim, o argumento pecca por provar de mais. 
Tanto esse q1i.oritm ê de treze Deputados, que o Sr. Afranio ele Mello 

FJ:anco, no seu 3° considerandu1n elo pRrecer apresenta do á Ca m a ra dos Depu-
tados, foi obrigaílo a reconh8cel-o, escrevendo textualmente o seguinte: 

"Considerando que ainda mes mo que se quizesse considerar 
como reconhecidos aimla os poderes dos candidatos suffragrtclo~ 

unanimemente, e sem competidores, na eleição de 25 de Março ul-
timo, · no Estado c1o Espirito Santo, deferir novamente a funcção ve-
rificadora ao Congresso do mesmo Estado ê prolongar indefinfrla-
niente a grave crise actua l e deixar sem soluçil.o o conflicto con :;U-
tuciona l interno, visto qiw as duas fiincções e?n que se divide a 
Congresso nâo tonia, separaclas, o nit1nero necessario (treze) v arn 

.os trabalhos do r econheci1nento . .. " 

Acceitanclo, sem mais detido exame, só para argum.entar, a incorn;t:-
tuciona!idade :>,rguida pela Camara -dos D'eputados, do art. 153 do R e6i-
mento Interno, acima tra nseripto, o que, · entretanto, nunca poderia ser de-
elar-ado pelo Congresso Nacional - ainda assim, força ê confessar que p:. ra 
seu legitimo funccionamento - o Congresso Estaidual necess.itaria do 
r,:uorum legal indicado. 1 

Como vinws, esse quorurn é fixado em tre?.e membros p elo a.rt. 80 parn-
g1:.'1pho nnico elo Regimento Interno. Deliberações .só podem ser tomacla!1 
com a presença. desse numero, pür pluraUc1a c1e de votos . 

- Tinha a fa.cção p1,.esic1ida pelo Si·. Geraldo Vianna esse numero de 
.::ong.ressistas na sessão ele 22 de Maio ele 1920? 

- Evidentemente, não. 
Cons ta da acta, publicada no Diar-io da Manhã, orgão official do 1!:'1 -

tado, que a pós a sess ão sqlemne de in:;;tallação, com a presença de 14 Depu-
<a<Jos, dentre os quaes ·fil!íuravam os Srs. Sebastião Gama , José Cuper tino. 
[•'rancisco Rocha e Henri~ue L a ra nja. 

"foi •mviada á Mesa, discutido e approvado o pn.recer da Com m1s-
•são c1.e Pocl;er:eS/. opinando pelo reconhec~men;to elos Srs. Nestor 
Gomes e Joã o de Deus· Rodr.igues Netto, como Presidente e Vice-
Presic1ente do E s·tado. 

Embora nenhum credito, pudesse merecer essa publicação, porque ~ 

folha. officia.L na sua. edição desse difl. - apresenta 
textos diversos, na parte relativa aos tl'a.balhos do 
censtata do;; num,eros p1·e;sentes ao Senado -

exemplares c01n co11-

Congresso, como se 

todav.'a, esses quatro Deputa dos, sabedores por essa publicação do 
q ucla cioso e criminoso abuso que se fizêra do~ /'leus nomes -
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lu.vraram publico protesto contra o acto daquella folha offici a l, nos se-
guintes termos: 

protestam contra o abuso criminoso ela fa1s.ificação das 
smts assignaturas. po:s, absolutamente. não assignaram papeis, actas, 
escripttu-as, docunrnntos ou simples declarações a respeito de reco-
nhecimento ele quem quer que fosse. Essa tal reunião, em que se 
falsificára as assignaturas dos abaixo assignados, não se deu, não 
se effectuou em dia nem hora a'lguma , e isso não passa ele uma 
criminosa mystificacão com que se pretende embair a opinião pu-
blica ... " 

Foram mais longe. Protestaram no m esmo dia 22, em comp<mhia ele 
seus collegas da maioria, perante o Juiz de Direito da 2' Vara - contra 
esse attcntaclo aos seus direit os individuaes·, ibi: 

vêm protestar, com.o protestado têm contra semelhante 
acto, declarando ser falsa qualquer assignntura de. qualquer dos 
a.baixo assignados, em todo e qualqu~r documento ou escripto re-
fe1·ente ou allusivo ao reconhecimento dos Srs . N;>stor Gomes e 
João de Deus Rodrigues Netto. Declaram ainda, como Deputa dos 
que sã.o e constituindo a ma.i.oria do Congresso Legislativo do Es-
tado, · que na presente sessão extraordinaria o dito Congresso ainda 
não tomou conhecimento das eleições de Presidente e Vice-Presi-
dente rto Estado·, El não fez ainda o reconhecimento de candidato 
algum, sendo portanto falso e nullo qualquer acto que 1rnrja em tal 
sentido, como se evidencia das actas das duaR sessões legislativas 
hoje celebradas. Pedem a V. Ex. se digne mandar tomar por termo· 
o protesto, etc .... " 

Aincla !W clifl seguinte, 23, segundo consta da acta. da 5• sessão extr'!.-
ordinaria da sua assern!Ji~1'... junta :oios documentos ,sujeitos aio exame do Se-
nado, mais uma vez protei;ta r am esses quatro Deputados· contl'a a inclusão 
criminosa elos seus ni;me.s, <>ntre o.s presentes á sessã.o em que a acta d<t 
ma.ioria do Congresso diz 1er sido feito o reconhecimento elo Sr. Senador 
Nestor Gomes. 

Este protesto foi nos seguintes termos : 

"O Sr. J osé Cupertino, pedindo e obtendo a pa la vra, vem li 
tribuna e declara que, deparando no numero de hoje do jornal. 
Diario da Manhã, uma local em que dizia ha ver S. Ex. e seus colle-
gas Srs. H enrique Laranja, Francisco Rocha e Sebastião Gama 
tomado parte em uma pretensa reunião do Congresso, em. que se 
taria Pmpossado o Sr. N estor Gomes no cargo de Presidente. do Es-
ta.elo , drepois de algumas consic1eraçõEls, em nome claquelles seus cone .. ' 
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gas e no seu proprio, formula, um energico protesto contra a local 
do referido jorna l, pois nem S. Ex. n em seus illus tres collegas to-
maram parte na pretendida reunião. ou p1·atic:otram quaesquer actos 
que importassem no reconhecimento dos Srs. Nestor Gomes e João 
de Deus Rodrigues Netto, nos cargos <le Presidente e Vice-Presidente 
do Estado. Termina S. Ex. pedindo que esse protesto fosEe consi-
gnado em acta e que delle a Mesa désse conhecimento, por tele-
gramma, ás altas a utorida des da Republica e do Estado . .. " 

Mais longe foram. Aqui estão presentes, perante esta Commissãu, con-
jugados á maioria do Congresso espirito-santense ! ! ! 

E o que se contrapõe a ·esses protestos contínuos, permanentes, vividos 
e irrecusaveis? 

A demora do protesto, feito a posteriori? 
Não pôde ser, porque o protesto effectivo só poderia caber depois da 

fraude praticada. No caso em estudo, entretanto, os membros da maioria 
do Congresso Estadoal fizera~ se assim se pôde chamar, um protesto pre- , 
ventivo contra o passivei e ·esperado abuso de seus nomes. como ficou acima 
demonstrado. 

A asseveração de ·uma acta lavrada á revelia dos protestatarios, sem 
outras assignaturas que ais 

1
dos seus adversarias politicos, sem uma prova 

de authenticidade, sem nenhum caracteristico obrigatorio? 
Tem fé publica esse dO\fümento? Sim, teria. 
Teria se contra elle não se levantassem protestos dessa natureza 

vehemencia. Teria se os actps políticos pudessem escapar ás normas geraes 
do direito. T-eria se a fraud\l, o dõlo, a má fé se mantivessem, no direito 
commum, acima de todas as provas que as contrariassem, ,pelo sia<nples fac to 
de estarem lançadas ·em .parieis officiaes. 

Por que dar fé publica a esses documentos e negar a mesma ao . 
documento de igual natureza. em que os prot•estatarios, perante o Congresso 
estadoa!, se levantaram contra o abuso dos nomes? 

E por que negal-o á acta onde a ma ioria do Congresso estadoal elege 
a sua Mesa. nomeia Commi11sões, sob a direcção do Vice-Presidente, substi-
tuindo o Presidente na •sua áusencia? 

E por qu'e negai-o ao acto de posse do Sr. E.tienne Dessaune, no cargo 
de Presidente ·eventual do Elstado, lançado, - esse sim! - com todos os 
caracteristicos extrinsecos dfl authenticidade, de valor proba nte, em livro 
proprio, com assignaturas dE,l centenas de pessoas, com as firmas de todos 
os Deputados da maioria presentes, em numero de 13, devidamente reco-
nhecidas? 

Por que nega r se esses documentos ahi estão sujeitos a exame, tão 
seguros, tão bons. tão valiosps quanto os documentos, que lhes são contra-
postos? 
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Pelo facto de que estes estão assignados pelos orgãos de determinada 
Mesa? 

Não procede o argumento. E não procede porque, se não tivesse já 
ficado demonstrado a inutilidade desses orgãos, haveriamas de perguntar: 
- onde estaria o Congresso Legislati.vo do Estado? 

Gani a maioria. Com a m a ioria, cujo valor, no nosso regim·en político, 
dispensa genero de prova, documento. fonnulas, exames . 

São palavras dos mestres. 
E' o proprio eminente Sr. Presidente da Republica, Dr. Epitacio 

Pessôa\, que tem perlustraoclo todos os cargos supremos ela nossa organiza-
<; Cto politico-a dminstrativa, - quem o affirma com a sua a utoridade, cer-
tamente incontestavel entre os nossos homens publicos, pelas circumstan-
cias de cultura, ele talento e de tirocinio. 

Na sessão de 15 de Outubro ele 1Dl4, deste Se1Ja clo Federal, dizia aquelle 
{]Ue, cinco a nnos depois, viria a dirigir os destinos ocla Nação: 

" ... ·uma assembléa bipartida, fragmentada, diviclicl::~, scindida 
em duas partes, mas uma aissembléa só, e clescle que se trata dt> 
uma assembléa só, é claro, é i•ntuitivo que onde' estiver a maior 
parte desse todo, onde se achar a maioria desse Congresso ahi se 
encontrará o Poder Legislativo do Estado." 

Isto posto, teriamo.s como consequencia Jogica, irrecusavel, que o unico 
dooumento de valor abso;uto existente em todo este processo, como capaz 
de prova, seria o referido acto de posse do Sr. Etienne Dessaune . 

Em taes termos, o reconhecimento dos Srs. Senador Nestor Gomes e 
.João ele Deus Rodrigues Netto, como Presidente ·e Vice-Presidente elo Es-
tado do Espirita Santo, não póde .ser acceito como legal. Consequentemente 
illegal é, tambem, o acto ele posse na presidencia, praticado em favor do. ·sr. 
Senador N estar Gomes. 

ELEIÇÃO DO SR. ETIENNE DESSAUNE PARA PRESIDENTE DO CONGRESSO IJl A SUA 

POSSE NO CARGO DE PRESIDENTE DO ESTADO 

Como ficou exposto, dos documentos offidaes apresentados ao exame 
do poder federal, o unico que se revestiria dos caracteristicos extrínsecos 
de authenticidade irrecusavel seria o acto de posse do Sr. Etienne D essauna, 
Presidente do Congresso Legislativo cio Esp!rito Santo, na presidencia 
eventual do E s tado, porque esse documento está lavrado .no livro usual, 
assignado pela maioria dos membros do Congresso L egislativo e certificado 
·com assignaturas de innumeras pessoas, insuspeitas .e de elevado valor 
social. 

Para que, porém, a validade desse documento fôss·e incontestavel , ne-
~essa.rio seria que o acto a que elle se refere se tivesse originado de fontes 
limpidas e escorreita11. Ta l não se dá na hypothese. 
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Na impossibilidade de presta r fé publica á acta em que se dá corn0< 
existente a eleição do Sr. Etlenne Dessaune para a presidencia do Con. 
gresso Legislativo do Espírito Sa nto, porque a ella se oppõe outro document~ 

de igual valia, ·e como as provas circu mstan ciaes são, em relação a ambo~. 

incapazes de estabelecer a verdad~ 

é preferivel negar aos dous valia e força capa zes de nelles fazer· 
a;ssenta r qualquer solução legal . 

Demais, falta a essa resolução da maioria 
qu isito essencial da publicação, o que inquina 

do Congresso, a incta . o rc-
·l e nullida de. o acto prat1-

1 
cado . E' desnecessar i_o indicar preceitos de direito commum pa ra just ificar 
asserção desta na t ureza . 

Além disso, não se concebe que qualquer que fôsse a premencia da 
situação. a maioria do Congresso Esta doal pudesse rea liza r sessões sut:ces-
siva1\, como o fez , pa ra exercer seu direito . 

Evidentemente, o atropelo dessas sessões, a pressa nas suas decisõe~. a 
rapidez da sua fa;ctu ra, uma série, emfim, de circumsta n cia i;\, demonstrnm 
qu e nessas reu niões h ouve tumulto, qu e não per mitte que ellas produzam os. 
s'eus devidos -e legaes effeitos. 

Contra essas observações, baseadas em regras para applicação do <l!-
relto commum, e que deve91 ser empregadas nos casos do dire-ito poli tico - · 

não valem os docupientos apresentados e qu e provem a rea.lização. 
de taes sessões, 

Ora;, se não se podem a proveitar, por t u multo e nullidades, as 
ções da maioria do Congr~sso Esta-doai em taes opportunidades, 
mente, não s e póde acceitar como boa e valiosa '-'· posse do Sr. 
Dessau ne, como Presidente eventual do Esta do do Espírito Sa nto. 

CONCLUSÃO 

Está, pois, demonstradq que : 

cleliboni-
logica-

E t!enne· 

1º, a intervenção, orden;:i.cla .no decreto n . 14.191, de 27 dE\ Maio proximo 
passado, pelo Sr. Presiden ~e da Republica no E stado do E spidto Santo, 
1.1.fim de ma nter a ordem ppblica, até que o Congresso N acional res tabeleça 
a lli a fórma republican a federativj\ de accôrdo com o art . 6°, n . 2, da 
Constituição federal, a qua\ se acha de facto subvertida. e declare qual o· 
Presidente effectivo ou intf)ri no do m esmo E stado - era necessaria e, se 
justifica , s ob todos os pont9s de vista; 

2°, não é acceit avel a coacção do direito, baseado em lei, da maioria do 
Congresso E stadoal do Esp'irito Santo de eleger a Mesa desse Congresso na 
primeira sessãd, após a SUfl. installação; 

3°, não é possível. pelo facto anterior , ter como bom o processo d~ 
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:reconhecimento de poderes elos orgãos elo Executivo esta cloal, ·eleitos a 25 
ele Março proximo passado; 

4°, .não é de concordar c om as deliberações toma das p ela maioria ·do 
•Congre3so Nacional, sob outra presiclencia, que nã o a do Sr. Geraldo 
Vianna, por tumultuarias e inuteis. 

Donde 
Consideranclc, a conveniencia, a necess idade e a justiça da intervenção, 

.praticada 1no Estado elo Espírito Santo, segundo a mensagem dirigida pelo 
Sr. President•e da Republica a o Congresso Nacional, em da ta de 28 de 
.Maio prox·imo passado; 

Con.siderando que, perante as leis esta;cloaes, nã o era possível a perma-
iiencia da Mesa do Congresso Legisla tivo do Esta do, que servira na sessão 
·anterior, na direcção dos trabalhos -da sessão que, de accôrclo com os pre-
·Ceitos constitucionaes do Estado, devia ter inicio a 13 ele Mafo proximo 
passado, pa 1;a o fim de reconhecer os poder es do Pre>;ldente e do Vice-

.,Presiclente do Estado, ·eleitos a i5 de Março ultimo, devendo ser procedida, 
na primeira sessão, a pós a ele ins ta llação elo Congres~o a eleição de nova 
Mesa ; 

Considera ndo que a preterição dessa formalidade, prescripta no Regt-
rnento Interno daquella Cam ara, incapacita os trabalhos legislativos; 

Considera ndo que, em consequencia disso são nullos de pleno direito 
-0s traba lhos de reconhecimento de poderes dos cidadãos suffragados na refe-
• rida eleição; 

Considp,r ando que a inelegibilidade, arguida a um desses cidadãos, póde 
ser julgada pelo unico poder c ompetente - que é o Congresso L egislativo 
.Estadoal; 

Considerando que, pelos motivos acima - antes da verificação regular 
·v legal _desses poderes - não é Hcita. a posse elo Sr· . S enador Nestor Go-
mes no cargo de Presi-dente do Estado elo Espirito Sa nto - embora para o 
mesmo tenha sido inequivocamente eleito; 

Considera ndo que a s resoluções tomadas pela. m ai oria elo Congress&, 
·~ob a presidencia do Sr . Americo Coelho, Vice-Presidente da Mesa ante-

. ·rior, tambem não podem t er effeito legal, por motivo de nulJi.da cles e de 
tumulto; 

Considerando que assim sendo é de nenhum valor a eleição do Sr. 
:Etienne Dessa une para Presidente do Cong r es·so Estacloal; 

Consider a ndo que. pelo motivo a cima •expos to, é ele n enhuma valia a. 
lnvesticlura do Sr . Etienne Dessa une •no cargo d.e · Presidente eventual do 
Estado, que é uma funcção fortuita do Presidem0 do Congress.o Estacloal; 

Voto pa ra que seja a daptada a proposiçã o ua Ca m ara dos Deputados. 
co:n o segui.nte substitutivo n . 19 ---1 1919 . 
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S!llbãitut,ivo Me- O Congresso Na ciona l decreta : 
tallo Junior Art. l.º Ficam approva da s a intervenção mandada r ealiza r p elo clecrclo 

n. 14.191 de . 27 de Maio e a s consequencia s della decorrentes . 
Art. 2.0 São nulfos todos os a ctos pra ticados p Glo Cong r esso Legislativo 

do Estado do E spirito Sa nto a pós a sua sessão prepa ra toria .extra ordinaria 
de 21 de Maio de 1920 . 

Art. 3. 0 E' reconhecida como lega\, d e accôrclu com a s dis posições do 
Regimento Interno elo Congresso Legisla tivo do E s tado do E spirito Santo, 
- a Mesa que servira n a sessão anterior, assegura da á mesma Mesa a 
oompetencia, os direitos e a s attribuições que lhe sã o outorga dos nas leis 
estadoaes. 

Art. 4.0 Revoga m-se a s disposições em contrario. 

Sala elas Commissões, 6 ele Julho de 1920. - l'lletello Jun'ior. 

Ministerio ela Justiça e N egocios Interiores - N. 1 . 110 - Rio de Ja-
neiro. 27 ele Ma fo ele 1920. 

Exmo. Sr. 1° Secreta rio ela Ca m a ra dos Deputa dos - Tenho a honra 
de r·emetter, para os fins convenientes, a inclusa m ensagem do Sr. Presi-. 
dente da Republica, rela tiva á Intervenção f eder al no Esta do do E spírito 
Santo, afim de m a nter a 1 ordem publica, a té que o Congresso Nacional, elo 
a ccôrdo com o a rt. 6° , n. II. da Constituição, restabeleça a lli a fórma repu-
bllcama federativa. 

Reitero a V . Ex . os meus protestos de a i ta e.stirna e consideração . -
Alfredo Pi.nto Vie·ira de lt{fel4o. 

MENSA,GEM A QUE SE REFERE O P ARECER 

Srs. membros do Congresso Na ciona l - H avendo t erminado no dia 23 
de:;;te mez o periodo ele g pverno do Dr . Bernardino Monteiro, Presidente do 
Estado do E spirito Sa nto, dous cida dãos , os Srs. Nestor Gomes e F rancisco 
Etienne Dessa une, declaq1ra m-se investidos na presidencia do E s tado : 
primeiro diz-se eleito pelo povo ·e r econhecido e empossa do pelo Congresso; 
o segundo contes ta a ultima parte desta a.ffirma tiva e disputa a successão 
interina , como Presidente da Assembléa L egisla tiva, pa ra que diz t er sido 
escolhido no dia anterior. 

A comrnunica ção da posse a o Poder Executivo F edera l n ão veio acom .. 
panhada de qualquer prova ou jus tificação que lhe p ermittisse reconhecer a 
um da quelles cida dã os a leg itimida de do direito invocado por a mbos . Mas 
cemo p erma:necesse ina ltE;r a da a ordem · publica, e se mostra ssem os dous 
pretendentes, a julgar pela a ttitude em que se conserva va m e pelas com· 
municações da lli r ecebida$, inclina dos á solução da p endencia por meios 

· legaes, n ã o me senti n o ·C,lever constitucional ele a dopta r qualquer providen-
cia sohre o estranho casq . 
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Succe.de, porém, que a pa rtir de ante-hontem. á meia noite, as duas 
facções entraram em luta á mão armada na cidacle de Victoria, cada uma 
dellas apoiada em elementos da força policia l; :> commercio e os bancos 
fecharam, por ausencia de garantias; o panico invadiu os lares; a popula-
ção a terrada, exposta a os maiores perigos, aba ndonou a cidade; as ultimas 
communicações. tra;ns mittidas p·elo commandante da força federal no Es-
tado, pelos r epresenta ntes do commercio, por numerosas pessoas gra das e 
pelo jui.z seccional em exercício, fazem prever acontecimentos ainda m a is 
graves, occurrencias a inda m ais lamenta veis. 

Pareceu-me não ser licito ao Governo da Republica permanecer indif-
ferente a caso de tão m wnifesta urgencia e inilludivel gravidade, e pelo 
contn1rio lhe cumpria assegurar a ordem publicá, assim compromettida na 
cidade de Victoria, até que o Congresso Nacion·d, tomando conhecimento 
dos successos, res tabelecesse a fórma republica na federativa, evidentemente 
subvertida, ainda que de facto, no Estado do Espirita Santo. 

Com este exclusivo intuito r esolvi i•ntervir no referido Esta do e expedi 
hontem o .decreto de que vos envio a copia junta. 

Remetto-vos igua lmente copia dos t elegrammas que me foram dirigidos 
a respeito dos factos acima expostos. 

Tenho a honra de levar estes factos ao vosso conhecimento e a precia-
ção para que adapteis as providencias complementares e quaesquer outras 
que julgardes necessarias com o fim de r estabelecer a fórma republiéa·na 
de facto inexistente no Estado do Espirita Sa-nto, declarar qual o Presi-
dente legitimo, ·effectivo ou i-nterino, do m esmo Estado e assim habilitar o 
Poder Executivo Federal a reatar as suas rela ções officiaes com aquella 
parte da Federação. 

· Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1920, 99° da Independencia . e 32° da 
Republica. - Epitacio Pessôa. 

DECRETO DE INTERVENÇÃO 

Decreto n. 14 .191, de 27 de Maio ele 1920 - Decreta a intervenção 
federal no Estado do Espírito Sa nto, afim ele manter a ordem publica. até 
que o Cong1·esso Naciona l, de accõrdo com o art. 6° n . 2, da Constituição, 
restabeleça a lll a fórma republicama fedeq.tiva. 

O Presidente da Republica dos E stados Unido~ do Brasil: 
Considerando que no dia 23 deste mez, tendo expirado o perioclo de 

governo elo Dr. Bernardino Monteiro, Presidente do Esta do do Espirito 
Santo, dous cidadãos, os Srs . Nestor Gomes e Francisco Etienne Dessa une, 
se declararam ao mesmo tempo investidos do cargo de P residente: o pri-
meira., dizendo-se eleito pelo povo e reconhecido e empossado p elo Con-
gresso; o segundo, contesta ndo esta ultima affirmativa e disputando a 
successão ad interi.m na quaJicla de ele Presidente da A~ 8embléa Leg;!slat.iva 
para qu0 fõra eleito na vespera; 
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Considerando que a mbos esses cida dãos communica ra m sua posse ao 
Governo F edera l. ma s nenhum produ ziu p er a nte este qualquer prova em 
a p oio elo s eu direito; e como a disputa se ma ntinhfl. em esta do pacifico e o~ 
dous preten dentes se mostra va m dispostos a resolver o caso p or m eios le· 
g aes. o Poder E xecutivo F ederal nã o se senti u no dever de a cloptar provi· 
dencia; 

C onsidera ndo, porém, que a pa rtir de h on tem á meia noite a s dun.s 
facções .entrara m ·em luta arma da , ca da uma a poia da por u ma parte e~~' 

força de policia; o commercio e os bancos f echaram; a população a t erro. 
riza da abandonou a cida de; e segundo os ultimos t elegra mmas estã o imrni. 
nentes g ra ves acontecimentos e factos lamentaveis são ele prev er; 

Consider a ndo que, _em ta;s condições, n ã o é m a is licito a o Governo 
conser va r-se ina ctivo; o caso é de urgencia m a nifesta; cumpre a ssegur: •1· 
a ordem publica g ravem ente compr omettida na cida de da Victoria, a té que 
o Congresso Nacional. toma ndo -conh ecimento dos successos, r estabeleça 
f órma r epublicana . f edera tiva inexistente ele f acto no Estado elo E spiri '.o 
Sa nto. N ã o deve o Gove11no cruz.ar .os braços á espera dessa delibe ração, 
deainte de acontecim entos qu e, de um momento pa ra ou trq_ podem a ssurn:r 
gra vida ele excepciona l. Por ma is r a pido qu e seja o t empo toma do para essa 
deliberação. dentro delle f r.ctos irrepa ra veis podem occor rer; 

R eso1v·e intervir no E s tado do E spírito Santo, a fim de m a nter a ordem 
publica , a té que o C ongredso N aciona l, de a ccôrdo com o a rt . 6°, n . 2, <la 

Constituição, r estabeleça a l/i a fórm a r epublicana f.edera tiva, qu e se ach& 
de facto subvertida, e declare qual o P r esidente leg itimo, effect ivo ou inte-
rino,, do mesmo Esta do . 

Rio de J a neiro, 27 de Ma io de 1920, 99° da Indepen dencia e 32° da 
R epublica. -JiJvi tacio P ess(! a. - A lf r edo Pinto V ieira de M ello . - J oão 
Pandi á Oalogeras . 

DOCUMENT O N. 1 

Victor ia. em 15 de De:,rnmbro ele 1919. 
Exmo. Sr. Dr . B ernardino de Souza Monteiro. M . D . Presidente do 

Dc>eumentos sobre 
a situação poi i-
t ica <lo Es~ado 

do Espíri to San-
\ o Esta do - Os membros do Congresso estadoal já f or a m , por dua s vezes, o~ 

o. ~·bitros da s it u a ção, como centro de convergencia por occasiã o das duas 
lutas po!itica s tra va da s em torno da successão pr esidencial. 

Em 1912, forma r a m elfes um bloco indissoluvel e conduziram-se ele 
f,'1rma a m a nter unidos os va liosos elementos com que lev a ra m á P1·esidencia 
ào E sta do o -candidato do ?artido R epublicano E spirito-san ten se. 

Em 1916, tivera m a inda os m embr os do Congr esso esta àoa t a grande 
m issão de cong regar de n qvo os mesmos elem entos, conseguindo sustentar 
mais uma vez o pa rtido e µolloca r directamente sob a guarda de V. E ic . a 
viela e a honra ela a ggremi!'Lçã o política a qu e todos •nós pertencemos . 
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Coube. a V . Ex. a grande fortuna, que é tambem nossa, do restabeleci-
mento da verdade ácerca das nossas normas politicas e administrativas, jf1. 
fazendo uma politica de paz, já distribuindo just!ç.a com igualda de e já 
-Orientando os n egocios publicos de fórma a poder apresen ta r-nos com o 
nosso credito r es ta belecido e ·com o nome do E spirito Santo engrandecido e 
respeitado . 

A nossa posição d e agora, sendo bem o resul tado do esforço, do criterio 
e da dedicação de . V. Ex. pelas cousas do Estado, é tambem a confirma-
çiio das ·esp eranças e das convicções em que o nosso gremio politico s e 
inspiro!.\ em 1916, pa ra faze r de V. Ex . o depositario de s ua confiança e 
de seu s destinos. 

Se os membros do Congresso es ta doal. de 1912 a 1916, tiveram uma tão 
elevada missão a cumprir, ampara ndo a vida e a honra d e nossa aggre-
miação, veio a caber am; de agora a missão igua lmentt: elevada de concorrer 
para evitar a desuni ão entre os proprios elementos do partido . 

Ante a formação de duas correntes no seio do partido e da decisão de 
serem levados dous nomes á convenção que tem de escolher o candidato 
á Presidencia do Estado no proxim o quatri ennio, era natura l que nos ern-
penhassemos por um. enten~imento de que pudesse r esultar a união de todos 
os elementos do pa rtido em torno de um só nome . 

Felizmente a corrente qi!e t in hit corno seu candidato o Dr. Ceciliano 
Abel de Almeida,_ foi solicita em offerecer a clesistencia dessa candidatura, 
•Conforme documento junto, tambem em beneficio da conciliação. 

A outra corrente que Unha como seu candidato o Dr . H enrique de N o-
vaes, procedeu do mesmo modo, offerecendo a desistencia dessa candidatura , 
conforme documento junto, tambem em beneficio da conciliação . 

Ambas unidas nesse p ensam ento a ppella ra m para que-_ V. Ex. ind l-
casse um nome, de accôrdo co1n a conveniencia do Estado e capaz de con-
1.;-raçar as duas correntes, sm·gindo então a indicação que V . Ex . fez dos 
llOmes do D eputa do Dr . Ma noel Silvino Monjarclim, do Senador Nestor 

Gomes e do Dr. José Antonio Lopes Ribeiro . 
Dando cumprimento á nossa elevada missão de zela rmos pela integr!-

<lttde do partido, t emos a grande a legria ele communicar a V. Ex . que, com 
o concurso e a ppla u so da una nimida de da nossi.. ccrporação ~ com a satis -
fação plena de todos os elementos componentes da.quellas duas correntes . 
ficou adopta do o nome do Sena dor Nestor Gomes, como ca>ndidato de todos 
·elles e de todos nós. 

Conta mos que. esse nosso distincto correligionario não s·e recusará á 
~scolha que de seu nome fizemos pa ra ser levado á Convenção do nos"º 
partido, pondo assim mais uma vez em prova a sua grande dedicação á 
t·:i,usa publica e aos interesses do pa rtido a que todos pertencemos. 

Com os protestos da nossa ma is elevada considei·ação, subscrevemo-no;:>. 
De V. Ex. - Geralclo Vianna, Presidente do Congresso . - João de Deus! 
R . Netto. - F1·ancisoo Alves de AthayãeJ. - Abner Mou1'ão . - Alarico 
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ele Freitas. - Felinto Elysio Martins. - Nelson Monteiro. - Etienne 
D essaiine. - Ameri.co Ribeiro Coelho. - 111"anoel Nun•es elo Amaral Pe-
r eira . - Jacintho Antonio de J esits llfattos. - Oesar Vieira Machado . 
José Oupertino . - Franoisco José da Rocha . - José Mar·ia Gomes. -
João Pedro Fernandes Abandi.b . - Colombo Guarãiá. - Alvaro de Castro 
.M<ittos . - Wa.ntuyl Cunha. - Antonio Ilonorio da Fonseca e Castro. 

Reconheço verdac1eira s as fii,mas de Geraldo Vianna , João de Deus R. 
Netto, Francisco Alves de Athayde, Abner Mourão, Alarico de Freitas, Fe-
linto, Elysio ·Ma rtins, Nelson Monteiro, EU.enne Dessaune, Americo Ribeiro 
Coelho, Manoel Nunes do Amaral Pereira, J acintho Antonio de Jesus Mat-
tos, Cesar Vieira Machado, José Cupertino, Francisco .José da Rocha, José 
Ma ria Gomes, José Pedro Fernandes Aba ndib, Colombo Guardiã, Alvaro 
de ·Castro Mattos, Wantuyl Cunha ·e Antonio Honorio da Fonseca e Castro 
por ter dellas pleno conhecimento e dou f é. Victoria, 12 de Maio de 1920. 
Em testemunho (signa l publico) da verdade. - Griisialclo dos Santos Pi-
nheiro, tabell ião interino. 

O Tenente-Coronel Edua rdo Carneiro ele M <:mdonça, serventuario do 
10° Officio de Notas desta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republica 
dos Estados Unidos do Brasi\, servindo no impedimento do bacharel J oão 
Roquette Carneiro de Mendonça . 

Certifico que, revendo p livro de nota s deste ca rtorio, sob numero cento 
e quatorze, delle, a folhas setenta e nove v., consta o instrum·ento que me 
é pedido por certidão e cujo teõr é o seguinte: 

1 

Instrumento publico der renuncia de cargos que faz o Exmo . Sr . Nes-
tor Gomes, na fórma aba\xo. 

Saibam quantos este instrumento virem que no a nno do nascimento de 
Nosso Senhor J esus Christo de mil novecentos e vinte, aos oito dias do mez 
de Março, nesta ci-dade do Rio de J aneiro, em meu cartorio e perante mim 
tabellião, em virtude de distribuição que hoj e me foi feita, compareceu como 
outorgante o Éxmo. ·sr. l,~estor Gomes, solteiro, 1naioJI, negociante. domi-
ciliado na. cidade de Victoria, capital do Estado do Espirito Sa nto, conhe-
cido pelo proprio de mim tabellião e elas testemunhas adea nte nomeadas e 
assignadas as quaes são minhas conhecidas, do que dou fé. E na presença 
das m esmas testemunhas pelo outorgante me foi dito que renuncia desde 
hoje e para todos os effei tos., os seguintes cargos commerciaes que occu-
pava : Presidencia da Victqria Traction Light Improvements, Cº.; Director 
do Ba nco do Espirito Sa nto; da Companhia Predia l; da Companhia Alliança 
Mineira e da Companhia Colonização Noroeste de S. P a ulo, e membro do 
conselho de admi.nistração da Compa nhia Registro Mercantil do Rio de 
Janeiro. De como assim me pediu que lhe lavrasse em m i·nhas notas este 
instrumento, o que fiz por, intermedio de meu a judant e Felicia no Castello 
Branco, sendo-lhe lido e achado conforme o acceitou e assigna com as tes-
temunhas presentes Alva ro Augusto Tostes e Victor Manoel Almeida . E eu, 
Adrião Accacio Pereira de :rigueiredo .Junior, tabellião interino, a subscrevo. 
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·Rio de Janeiro, oito de Março de mil novecentos e vinte. - Nestor Gomes. 
- Alvaro Augusto Tostes . - Victor Manoel Al1neida. 'Esta vam colladas e 
devida mente inutiliza da s , duas esta mpilha s federaes no va lor de seiscentos 
réis . Era o que se continha em Cl\ instrumento de que me foi pedida a pre-
sente certidão que bem e fielmente fiz extra hir do livro numero e folhas · 
em começo declara dos a o qual me reporto e dou fé, em dezenove de Maio de 
mil novecentos e vinte. E eu, Adrião Acca cio P ereira de Figueiredo Junior, 
t abellião interino! subscr evo e assigno . - A drião A. P . ele Fif}ueir edo Ju-
nior . 

Rio, 19 de Ma io de. 1920. - A. de Fi.gueiredo Junior. 

Exmo. Sr. Pres idente da Cama ra dos Deputados - Rio. 
Victoria, 30 - Na minha qualidade de Presidente do Estado do Espirito 

Santo, eleito, reconhecido e empossa do, na fórma da lei, comprehendendo 
a necessidade de um livre exam e de poderes em bem do r estabelecimento 
constituciona l das a ltas funcções que exerço, t enh1J a honra de solicita r de 
V. Ex. a in t ervenção federa l nos precisos t ermos do artigo sexto numero 
dous da Constituição da Republica. Estou em que assim procedendo, com-
prehenderá V. Ex . o escrupulo com que m e subordino á necess ida de im-
periosa de collocar esta unida de da federação brasileira a o abrigo de qua es-
quer duvidas quanto á sua vida dentro da ordem constitucional e á atti-
tude que convém a mim como seu P residente, na s r ela ções officiaes . que 
-careço de conservar e m anter com o Governo Federal. Attenciosas sau-
dações. - Nestor Gomes, Presidente do E sta do do Espírito Sa nto. - A ' . 
Commissão de Constituição e Jus tiça . 

Victoria , 22 de Ma io - 17 hs . 20 m s. 
Tenho. a honra communicar a V. E x . que n est a da ta, com presença 

treze Deputa dos e a ss ist en cia a utorida des municipaes esta doa es e f eder aes. 
inclusive juiz feder a l e diversas cla sses sociaes foi eleita e empossada a 
seguinte Mesa do Cong resso L egisla tivo E 's ta doa l: Presidente~ Fra ncisco 
Etienne Dessaune ; Vice-P r esiden te , Dr. Americo Coelho ; Primeiro Secre-
tario, José Cupertino; Segundo Secr etario, Alva ro Mattos. Sa udações r es-
peitosas. - Etien e D essai tne, Presidente . 

Victoria , 22 de Maio - 18 h s . 30 ms. 
Cumpro o dever decla r a r V . E x . que honteir( cont r a riam ente a o a r-

tigo 101 , pa r agra pho unico, e 105 da lei elei t ora l. em sessão cla ndestina, de-
pois r ealiza da com assistencia dezeseis D eputados a sessão legal , treze 
DeplÍfados esta cloaes r euni ra m-se no edifício elo Congr esso e decla ra ra m 
aberta a sessão . H oje. d ia el e obertura elo Congr esso. na fórma cons ta nte 
füt lei ci,ta cla, depois de encerrada. a sessão a que comparecei,am vinte e 
tiua.tro Deputa dos. a in cl a cont.niriame11te R egimento I nterno, artigo 41 , ele-
geram Mesa r eu nidos em sessão cla,ndeqtina. Todo esse process o tem por 
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fi m prejudicar ordem constituciona l E s ta do, s imula ndo duplica ta de Presi-
dentes Congr esso, qu e n ã o existe nem póde exis tir, uma vez que estou em 
pleno ex er cicio e nelle m e mantenho a t é que delle v enha a decahir na 
fCirma da lei. - Geralclo Vianna, Presidente Congresso. 

Victoria, 23 de Maio - 9 hs. 30 m s . 
Comnrnnico V. E x . que romp eu contra poder constituido r evolução, 

E stou r epellindo . P eço V . Ex. a poio força f·eder:oLl. Sa udações . - Bernar -
cUno Monte·iro, Presidente E s ta do. 

·Rio, 23 de Ma io - 10 hs. 50 ms. - Comma nda nte 3° Caçadores -
Victoria - Determino-vos que presteis o a poio da força de vosso com-
mando a o Presidtmte B erna rdino Monteiro até o momen to em qu e elle deva 
passar o g overno a o eeu s uccessor legal. Sa udações . - Epitac10 
P essôa. 

Rio, 23 de Ma io - 11 hs. 10 m s . - P rnsidente E s ta do - Victoria -
D ei ordem comma nda nte t er ceiro caçadores presta r a poio V. Ex . a té 
rnomento em que V . Ex. deva p essar o governo ao seu successor legal 
Saudações. - EpUaci o P ess6a. 

Victoria, 23 de Maio - 1 lO hs. 15 rns . 
Sa udações r espeitosas . Acaba parte força p0li cia ! 

outra pa r te a qua rtela da P aJacio Govern o espera a ta que. 
r evoltar-se contra 
Força f edera l O• 

promptidã o n ecessar iam ente não intervirá Juta sem que tenha ordens para 
t•rnto. Urge V. Ex . torna r providencias urgentes emqua nto Congresso E~ 
tadoa l não deciçle successão. Ha dous Presidentes Congresso cada qual se 
julgando com mais di rei to toma r posse hoje governo. - Deputa do Anton-Io 
Llguirre . 

Victor ia , 23 de Maio :- 1 h. 35 ms . 
Tenho a honra de comn,1unicar a V . Ex. que, depois ele observa da s to-

das a s forma.licla des constitucionaes, transmitti hoje o g overno do Estado 
>.t o m eu s uccess or Cor onel Nes tor Gomes Pres idente ele ito e r econheci<lo 
para o quatr iennio de 1920 a 1924. Agra deço a V. E x. a s boas r elaçiJe• 
de cordia lida de. qu e sempre ma nteve com meu governo. R espeitosas sauoa 
ções . - B ernar dino Monteiro . 

Victoria, 23 de Maio - · 12 hs . 50 m. 
Tenho a honra el e comr,nunicar a V. Ex . que n esta <l a t a assum i pe, 

ran te o Congresso ;Legisla t ivo, o cargo de Preside nte do E sta do do E spírito 
Santo, pa ra ·O qua l fui eleitp e r econhecido pa ra o p eriodo de 1920 a 1924, 
installa n'ao-me no P alacio clq Governo depois de todas a s formalidades l t:· 
gaes . N est e posto V . Ex. me encontrará sempre a o serviço da R epublica. 
sendo-me a gra da vel ma nter com o pa triotico governo de V. Ex . as mes-
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rnas relações de cordialidade do meu illustre antecessor Dr. BernardLn<> 
Monteiro. Saudações muit o attenciosas. - Nestor Gomes, Presidente d<> 
Estado. 

Victoria, 23 de Maio - 13 h s. 46 ms. 
Sciente determinação V. Ex . Cumpri a mesma integralmente fazendo 

amda acompanhar Dr. Bernardino Monteiro até residencia, onde ficou 
guardado força f ederal . Cordeaes saudações. - Tenente-Coronel Ja11?na 
l'essôa, comm andante tercei ro caçadores. 

Victoria, 23 de Ma io - 13 hs: 50 ms . 
A' uma hora da tarde Dr. Bernardino Monteiro passou governo Col!\'.J-

,,eJ Nestor Gomes que ainda não fõra reconhecido p elo Congresso. A ' 
111esma hora, Congresso em maioria dava posse Etfenne Dessa une seu P re 
, idente. Força policial dividida em duas pa rtes. uma aquartela da palacio. 
óutra quartel. Situação mais anormal que antes. Sa udações - Antonio 
Aguirre. 

Victoria 23 de Maio - 15 hs. 
Tenho a honra de communicar a V. Ex. que hoje âs 13 horas na qua-

lidade de Presidente do Congresso L egislativo de,ste Estado, par;c o q trn\ 
fui eleito h ontem em sessão especial , após a de abertura solemne, fui em· 
possado solemnemente no cargo de Presidente do E stado nos termos da sua 
Constituição política . Este a contecimen to resultou de não ter sido possível 
íl.té agora o Congresso deliberRr sobre o reconhecimento do 'Presidente e 

' Vice-Presidente elei tos em 25 de M'!-rço findo, devido situação politlc" 
creada pelo Governo que deixou hoje o poder conforme jâ é elo conhech 
mento de V. Ex . Apezar disto cu mpre-me ta mbem levar a o esclarecido 
conhecimento de V. Ex. que o candidato ainda não reconhecido dizendo-se 
Presidente do E s tado tomou conta do edificio do palacio, onde se acha pela 

1 força de individuos armados , provocando . com esta attitude a -indignação 
' de todo o povo desta capital. Não é demais communicar t a mbem a V . EJ<, 
que a força publica do E stado convidada a prestigiar a illegal situação üe 
facto do candidato Nestor Gomes. r ecu sou-lhe o seu apoio vindo collocar-sl\ 
ao lado do Presidente e leito do Congresso .. Communico ainda a V. Ex. que, 
no intuito de resolver pacifica mente a situação, a.baixo assignado acaba dn 
apresentar ao juiz federal nes ta secçã o um pedido ele habeas-corpus. 
Fra.ncisco Etienne Dessaune, Presidente do Congresso no cargo de Presi. 
dente do Estado. 

Rio, 24 de Mal& - 20 h s . - Sr . Fra ncisco Et'.enne Dessaune - Victo-
ria - Senhor N estor Gomes affirma. ter assumido h ontem, á 1 hora da 
tarde perante Congresso L egislativo, o cargo de Presidente Estado. para o 
qual fõra eleito reconhecido mesmo Congresso h avendo-se installado pala. 
cio governo depois todas formalidades legaes . V. Ex a seu turno commti. 
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nica-me haver sido no mesmo dia á mesma hora empossado no mesmo cargo 
como Presi dente Congresso eleito ante-hontem em sessão especial apó~ 

sessão abertura. . Ambos p edem em favor autoridade a poio Governo Federal. 
Não me sendo possivel vedficar qual Governo legitimo em face Consti-
tuiçã o !eis Estado vis to ignorar como factos se passara m e não poder es. 
clarecel-os dia;nte duas informações diametralmente oppostas julgo meu: 
dever abster-me qualquer m a nifestação até que me sejam ministrados ele·· 
mentos mediante quaes possa julga r com segurança qual dos dous é legi. ' 
timo depositario Poder Executivo E stado. Sa udações. - Epitacio · Pessôa. · 

Victoria, 23 de Maio - 15 hs. 
'.renho a honra de communlcar a V. E". que em r eunião especial do , 

Congresso Legislativo do Estado foi approvado o parecer da Commissão d~ . 
Justiça reconhecendo Presidente e Vice-Presidente deste Esta do respectiva 
mente os Srs. Senador N estor Gomes e D eputado estadoal João Deu5 
Rodrigues Netto que foram empossa dos em segu ida na fórma constitucio. 
na!. Encerra m-se assim os trabalhos do Congresso reunido especialment~ 

para conhecer das ·eleições rea.lizadas a. 25 ele Março ultimo. Sa udações at. 
tenciosas. - Geraldo V~anna, Presidente Congresr,o. 

Victoria, 23 de Maio - 15 hs. 
Temos honra levar con\1ecimento V. Ex. que tendo sido installado 

hontem solemnemente Cong1
1
·esso Legislativo perante qual foi lida merisa, 

g em presidencial, hontem mesmo foi requerida para meia hora depois ses, 
são para fim eleger nova M-,esa Congresso de accôrdo com artigo 42 do se11 
regimento. Approva do requerimento, procedeu-se eleição ficando com pres!. 
dencia da propria minoria t~ssim constituída Mesa : Presidente, Etienne 
Alvaro Mattos. Marcada hontem nova sessão para hoje ás 10 horas manhã, 
Dessa u ne; Vice-Presidente, Americo Coelho; Secretario, José Cupertino 
sob fundamento Congresso 1irecisa va ouvir contestações á eleição presiden .. 
eia!, Governo Estado manteve fechado edifício Congresso, não obstante 
ordem habeas-corpus que Supremo Tribunal concedeu pa ra gara ntir aos 
abaixo firmados, livr.e exercício seu s mandatos. Solicitada intervenção dCI 
Juiz F ederal este recusou -a. Solicitada Intervenção commandante força 
federal. este r:onsegulu amistosamentP. abertura edificio ao meio-dia . Pre. 
sentes m a iorià e minoria Juiz federal, commandante força federal , a utori-
dades, pessoas qualificadas !)leio social , foi aberta a sessão pelo Presidente 
Congresso Etienne Dessa u ne qu"?, nessa qualida de , em virtude Constituição 
foi empossado pelo Congresso na presidencia do E stado emquanto não se 
iniciam ultimam trabalhos r-econhecimento novo Presidente. Minoria então 
rlltirou-se do edificio. Entretanto. no momento ein que telegraphamo~ a 
V. Ex., o Sr. Nestor Gomel/ candidato ainda não reconhecido, -desde cedo 
:nstallado no pala cio presidrncial, acaba de apoderar-se do Governo do 
Estado sob pretexto recebid\l das mãos do ex-Presidente Dr,· Bernardino 
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Monteiro, ent.rinc!te:ra ndo-se no palacio pres idencial, que está cheio força 
aBsalariada. · Por mais espantoso, ai~archico que seja esse gesto revoluciona-
rio, inr:oncebivel num regirricen r epublicano democratico, e não obstante 
todas garantias legaes assegurarem aos abaixo . assignados todos os meios 
de acção, para evitar derramâ!mento de sangue que resultará desse acto 
imprevisto de autoritarismo na Republica , em nome dos bons principios e 
•las leis 'nos amparam, s olicitamos de V. Ex., que é suprema guarda dessa s 
lüis, desses principios providencia s promptas que V . Ex. se digne dar. 
sentido de pôr cobro á ligeireza ·e violencia de um candidato que antes c'le 
st:r reconheciao se apodera do Governo · de um Estado republicano. -
Etienne Dessaune, Presidente. - Americo, Vice-Presidente. - José Cuper-
Nno, 1° Secretario. - Alva.ro Mattos, 2° Secretario. - Henrique Laranja. 
- Francisco Rocha. - Antonio Honorio. - José Mari a Gomes. - Sebas-
tião ela Gama., - Want11.yl Cunha . - A bner Mourão. - Oesar Machaelo. 

Jocio Lino ela Silvevra. 

Viçcoria, 23 de Maio - 15 hs. 

Acaba terminar · seu p•eriodo pres idencial .Dr. Bernardino Monteiro, 
tendo P.ido até momento plenamente garantido em <Jb efüencia leis Consti-
tuição esta.doa!, federal. Na hora regimental assumio Governo Estado 

Presidente Congresso DRputado EUenne Dessa une. Senador Nestor Gomes 
sem estar ai.nda legalmente reconhecido apoderou-se da a dministração E's-
tado com protesto formal elos Deputados maioria Congresso, da maioria po-
pulação Capital; intuito evitar p·erturbação ordem publica aconselho calma 
todos meus amigos, interpondo esforços para manter ordem inalterada: 
·Levo conhecimento V. Ex. todos estes factos assegura ndo-lhe tudo tenho 
feito rigorosamente dentro da lei . Força policial col·locando-se ao lado Pre-
sidente Congresso que recorreu Poder Judiciaria sentido pronunciar nulli-
dades occorridas proclamando irnperio lei. Saudo V. Ex. com a! to res-
peito. - Jeronymo Monteiro. 

V~ctoria, 23 - 15 hs. 10 ms. 
Assumind!J Governo em momento de cleso11dem insuflada p'Or maus ele-

mentos ido partido e desejando não usar da poli.eia para repr:ianir pequena 
rebellião havida, solicito de V . Ex., no jntuito evitar confUoto, consentir que a 
força federal me preste arux;ilio para esse fim. Peço tambem a V. Ex. ccm-
sentir que o policiamento da dda:de passe a ser feito pela força federa l duram-
te alguns dias. Resp eitosas saudaçõ.es. - Nestor Gomes, PresicTente Estado. 

Rio - 23 de :m.aio - 19 hs. Sr. N es.tor Gomes - Vi~toria, - H avendo 
recebido do Sr. Fra ncisco Etienne Dessau•ne telegramma. em ·que 1me commu-
nica ter assumido o governo do Esta;do na qualidade de Presidente do Oon-
gresso. ·por não haver si·do ainda apurada a eleição presi•denc[a l, e não tendo 
eu meios neste momento de verifica:r a qu~ eompete legalrniente o governo. 



-- 124 -

rleixo de attender á requisição da força federal qu<1 me fez V. Ex . · seu tele-
grarn.ma de hoje. Saudações. - Epitacio Pesson. 

Victoria. 23 de maio - 16 hs. 5 ·ms. 
T enho a .h onra de camnrnnicar a V. Ex. QJ.Ue o Congresso Legislativo do 

IDstado encerrc>U h oje os seu s t rabalhos, depois -d;:, h aver na fórma constitu-
cional r econhec!ido P r esi-dente e Vice-Presidente õo Estado e empossado 11.os 
respectivos cargos ·o Sena.dor Nesto·r Gomes e Deputado estadual João fle 
Deu s Rodrigu es Netto. Sa udações a trtenciosas. - Geraldo Vianna., Presidente 
Congresso. 

Victor.ia, 23 de maio - 16 hs. 30 ms. 
A Mesa do Congres·so L egisla tivo deste Estado tem a honra ele cornrnu-

nicar a V. Ex. que h oje a.ntes 13 horas empossotl solemnemente no cargo de 
Presidente do Estado o Presidente· eleito do Congresso Sr. Fram.cisco Etiennc 
Dessaun e, visto não se achar reconh ecido o Presidente eleito em 25 de março 
findo dev"clo á cr ise po!ititca provoc!ada pelo governo cujo m:andato hoje tm·-
m}na. Respeitosas .saudações. - Anierico Coelho-, Vice-Presi-dente em exerci-
cio. - J osé Oupertino Figue·ira Leite, 1 º Sec!retario. Alvaro ele Oas/.ro 
2° Secretario. 

Como bispo, pae e pastor desta diocese do E spirito Santo. rogo V. Ex. 
com urgencia .queira usar 

1 
bons offt<Cios perante Sena dor Nestor Gomes e 

Jerony·mo Monteiro, af.im -ele; ser evitado derramarnento de sangue, á v.ista da 
per spectiva sombria que t raz -alarmada a po-pulação desta Capita l. - B cne-
clicto de Souza, bispo. do Espírito Santo. 

Victoria, 24 de maio --, 10 hs. 20 ms. 
Na qual'idade candidato donites~ante eleição ciresidendal deste Estado, te-

nho honra commu nicar V . Ex. ante-hontern, 22 , install ou-se regularmente 
Congresso esta<luaL havendo eleição Mesa e hontem 23 não tendo sido ai~da 

siquer inicia dos trabalhOfl verificação poderes. nem recbnheci·mento qualquer 
candidato na fórma Consti•f.uição. deixando Presi.dente Berna.rdino exercicio 
cargo. foi empossado s olen,lJnemente Presidente E s ta do o Presidente Con-
gresso -coronel Francisco E pe=e Dessau ne. Após essa cerimonia, term;inada 
sessão posse, nova sessão l'.Jongr.esso e pera nte comrnissão verificação poderes. 
iniciaram-se então trabal'hqs r eferentes r econhecim.ento·, começando eu lei-
tura nti<nha contestação qu<p, por rnfllito extensa, -continuaria hoje 14 horns. 
Portanto, fivls.issima qua lquflr comm.utµcação enviada V . Ex. em contrario 
eS'ta. Congresso funccionamc,l.o com -maioria absoluta não reconheceu candi-
dato algum. Apenas ainda estfL em trabalhos redonhecimento. Com a mais 
elevada consideração s ou de V . Ex. attento e ve·nerador. - Philomeno José 
Ribeiro. 

Re]teraimos perante V. fx. nosso protesto contra posse clandestina Sena-
clÔr Gomes p•residencia E~tado . Treze depu tados abaixo assignados. con-
stituindo maiior ia Congresso, actualmente comp·osto de 23 m embros, só an te-
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Jiontem garantidos habeas-corpus, elegemos Mesa e só hontem corneçairnos 
j ulgamento pleito ,presidencial. Dr. Philomeno Ribel.ru, caindidato contestante. 
seus advogados apresentara;m con.testiação do ·c'Uploma Senador Nestor Gomes. 
Ao contestante foi ·conc!edido vrazo reginlentail para iproduzir suas aHega-
ções. Congresso s olemmemente reunido hontem edificio ·proprio presença 
innumeras pessoas, inclusive autoridades il'ederaes. não estando a1nda reco-
nhecidos Presi!dente e Vice~Presidente ·Estado. ·empossou naquelle cargo 
deputado Francisco EUenne Dessaun e, Presidente Congresso. assignou termo 
posse r es·pectivo livro. Deputados abai~o asigna dos já formularaim protestos 
j ucliciaes contra falsificação su~s assignaturas que sem duvida fora m feitas 
para simular o reconhecimento Senador Nestor Gomes. Pela pri!l1l:ei.ra vez 
lristorla Republica. tal escandalo •se cionsumma. Repetimos V. Ex. Congresso 
.ainda precisará alguns dias de funccionamento para julgar eleição presi-
dencial. Esperando governo Republica 'não se demore pôr •Cobro esse incrível 
escandaJo, respeitosamente apresentamos ainda uma vez a V. Ex. nosso ener-
gic!o ·.protes·to contra o mesmo. Attenciosas saudações. - Francisco Etienne 
JJessaiine, Presidente Congresso exercício presidoncia Estado. - America 
Ribeiro Coelha, Vice-Presidente Congresso. - .José Cupertino Figiieira Leite,, 
1° Secretario. - Alvaro de Castro . Mattos, 2° Secretario. - Abn·er Mourão, 
leaàer maioria. - Cesar Machado. - Sebastãio Gama. - Antonio Honor·io. 
- lt'rancisco Rocha. - João Lino. - Wantiiyl C·unha. - José Maria Gomes. 
- Henriqiie Laranja. 

Victoria, 24 de :rrullo 13 hs. 
Senador Nestor Gomes mantem palacio gover.no cheio camgaceiros ar-

mados sem disciplina, sem ordem. FamiHas residentes redor 1pal'acio estão 
alarm<Vdas pelas ini.moral.Wades ·e am.eaças ·Consta'Iltes desses .1 desordeiroi;;. 
Qualidade '.Presidente Congresso. no exeI'cicio preei-dencia Estado. apoiado 
pela ma,loria Congresso, tambem neste assignado, appE>llamos para V. Ex. 
guarda supremo da Constituição e '1eis nosso palz volte sua cons-ideração para 
este pequeno Es.tado, fazendo ·cess:i.,r 'desde já esse acto ·caudilhagem que 
tanto d ep.rime e anarchlsa nossa rudmlnistração publica. ·Sabemos com segu-
rança que Senador Nestor Gomes já encomimendou e f'ez seguir para esta Ca-
pital. em trem especia;l. grande numero ide jagunços destinados para pala-
cio. Qualquer tardamça ·em: fazer .desapparec!er esse centI'o •desol'dens compli-
cará situaçã.o, mantendo a larmada po,pulação -0apital. Confia.mos alto espirito 
justiça V. Ex. a quem saudamos respe1tosamente. - Etienne Dessaune. -
Abner Mourão. - José Cupertino. - Francisco Rocha. - Sebastião Ga~na. 

·- Arnerico Coelho. - Cesar Machado. - Want11yl Cimha. - Antonio Ho-
norio. - José Lino. 
José Maria Gomes. 

Victoria, 24 de maio 

Jie1wiqiie Laranja. - A.lvaro de Castro Mattos . -

i'5 hs. 10 ms. 
···'H.iLtif.ico em todos os · term,os telegre;m!l1la 3. 722, com .. 138 ipalav.ras que 

<lirigi hoje V. Ex. declarando não t er ainda Congresso reconhecido candidato-
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algum e estai: eu fazendo contestação eleições Presidente Estado. Saiudai;;õee. 
- PhiZomeno José Ribeiro. Redonheço verdadeira a. firma do Dr. Ph:ilomeno 
José Ribeiro e dou fé, em teste:rnunho da verdade. Victoria, 24 de maio de 
1920. - Manoel Bruno Vianna França. 

Victoria, 24 maio - 17 hs. 
Saudações respeitosas. Agora como representante El!>taclo venho pedir 

V. Ex. sua intervenção bcmefica, aif.iIIll cessar estado anormal siltuação, onde 
não existe tranquihl.iuaide, apezar correcto proceder força federal que ·merece 
applausos toda população, confirmando eu; urg~ V. Ex. tomar qualquer ai· 
vitre, pois e:ldstem dous governos. send<> que um apossou-se á força do pa-
la.cio. Si V. Ex. julgar conveniente irei até ahi relatar occorrido. - D epu-
tado Antonid .Aguirre. 

Vioto1ia, 25. de maio - 1 7 hs. 
Associação Commercial, representam.do a população desta cidade, alheia 

ás correntes ·políticas, receiosa de graves acontec..'imentos rpeJo encontro qua.si 
oerto entre ·as forças policiaes dos ·dous governos. vem pedir a V. Ex. urgen-
tissimas providencias no sentido. de pcrmane.cer em; toda a cidade a força !e· 
deral, unica que neste momento pôde garantir tranquillida:de publica. Sa uda-
ções. - Antonio Pinto ~e Ara1ijo, presidente da Associação Commer<!ial. 

Victoria, 27 de maio - 9 ·hs. 30 ms. 
Ao Sr. Ministro Interior dou conta em tel.egram.ma occurrencias horntem 

nesta capital. A1JpeJ.lo ainda mais uma vez V. Ex.. afim pôr cobro a tão de-
graoontes actos de •nosi>a educação política. Sou 'llm velho republicano da 
propaga nda e tudo isto ine entristece e me enoja. Descu:Lpe V. Ex. os termos 
deste dictados pela indi~nação que me acabrunha. Saudacões respettosas. -
Deputaido Antonio .Aguirre. 

Victoria, 27 de maio - 9 hs. ms. 

Espectador occasionwl gravissim.aa situação esta cidade, sinto-me dever 
trazer V. Ex. meu test~munho i'll.Suspeito affirmando população é presa pa-
nico motivado tiroteio que ·começou hontem tarde, '<l.br()U toda noite, continüa 
até hora presente, estando palacio governo sendo atacado tambem peqmmas 
bombas dynamúte, cujas explosões augmentam terror população. Face conjun-
ctura tomo liberoade dirigir-me V. Ex .. pedindo com todo respeito licença al-
vitrar medida restabelecíJdora ordem 1mblica tranquillidade animo população, 

. q uail seja ordenar V. Ex. guarnição federal ·dest1'l Estado. commandada 
integro coronel Jayme Pessoa. policie cidade; impedindo forças dontrarias 
tragam população sob reglmen terror decorrente tirolelo continuo desde 
hontem tarde. Posso atqrmar V. Ex. ·tal medida será recebida entre jubHos 
populaç~o. bem assim rp;;trcialidades .políticas luta. Respeitosas saudações. _ 
Qu.ilherme EsteZUta. 
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Victoria, 25 de maio - 8 hs. 20 ms. 

])a.ndo o <acolhimento que me cumpria a interferencia a.m;istosa do coro-
nal Dr. Jayme Pessôa., digno conl!IIlandante da força federal aqui aqua.r>telada. 
em favor de uma solução que evite sa;ngue ou perdas de vida, tenho a grande 
satisfação que concordo da melhor vontade em que eu, que me acho em-
possado no palac!io do Goveimo, e o coronel Francisco Etienne, que se diz 
empossados, ·mas que ,está. em outro local acceitomos e constituamos juntos 
wn m.a;ndatario unico que exerça a administração do Estaido, uma vez que 
esse mandatario seja pessoa de confiança e da escolha de V. Ex. Resolvida 
a questão pelo Poder Judiciario ou L egis·lativo Federal, assumirá., então, o 
Governo o que fôr assim consi'derado o presidente legal. Aguardarei com 
prazer a deliberação de V. Ex. nesse sentido. Respeitosas saudações. -
Nestor G01nes, Presidente do Estado. 

Rio, 25 de maio - 15 hs. 50 ms. 
Sr. Nestor Gomes - Vfotoria - Recebi o te.J.egra.mma. em que V. Ex . 

communica que, :para evitar sangiue ou per.das de vida. concorda em acc!eitar, 
com o Sr. coronel Francisco Etien:ne um mandatarjo commum por mim es-
eoJhido, que exerça a administração do Estado a1:é o P·oder Judiciario deci-
dir qual o presidente 'legal , e pede a minha deliberação sobre o assumpto. 
Em resposta, declaro a V. Ex. que agradeço a prova de confiança, mas não 
posso collabora r nesse accôrdo, que imrporta.ria entregar o Governo do Es-
tado a pessoa iHegitima em face da ConstLtuição. Sauda ções. - Epitacio 
Pessôa. 

Victoria, 26 de m ato - 13 hs. 40 ms. 
Agradeço t elegram,nia V. Ex. e fico sciente ce seu pensamento ou julga-

mento sobre não ser leg<l!l a fórmula de que me lembrãra, aliás recusada pelo 
grupo do coronel Francisco Eti'enne. talvez pelo mesmo motivo, antes da 
chegada do telegramma de V - Ex. Meus contendores a.i·nda mantém parla-
mentares em contacto commigo, conservando-me eu ein attitude de ·sindera 
boa vontade a r espetto de uma solução conciliatoria. Saudações . - Nestor 
Gcmies, Presidente do Estado. 

Victoria, 26 de m a!io - 17 ·hS. 50. ms. 
Agora mesmo força policia l empenhou combate contra palacio. Comrpleto 

alarme população. Saudações. - Jayme Pessôa, tc,nente-coronel COffil!llandan-
' e 3° batalhão caçadores. 

Victoria, 27 de maio - 11 hs. 35 ms. _ 

Na madrugada de hoje, em consequencia de um assalto dos revoltosos. 
houve prolongado tiroteio que decerto terá. ala.rmado muito a p·opulação, ras que em nada alterou as .posições do Governo. Saudações. - Nestor Go-

<mes, Presidente do Estado. 
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Victoria, 27 de maio - 13 hs. 40 ms. 
Ante rperspectiva choque duas forças divergentes commercio, bancos, fe· 

charam uns quatro dias e fa!Il'ilias encontram-se deba ndadas. Hontem 17 ho· 
•ras palacio atacado desenvolvendo-se ·cerrado tiroteio entre forças, bombar· 
deio a dyna.rnite que continuou até hora em que teleg.rapho e que fatalmen· 
t e continuará. por todo dia e ·noit e de hoje (!Om grande panico população e 
graves damnos e riscos nacionaes e estrangeiros, pois luta se desenvolve 
em pleno centro cidade, envolvendo toda ;população. Corno medida salvação 
·publica penso ser imperioso usar força f ederal em b en eficio de todos, pedindo 
para isso necessaria e urgentissima autorização V. Ex. Meu escrivãç,_ est~ . 
sem poder penetrar ca rtorio, estanclo fechado edi'ficio Juizo Federal. -
Luiz Antonio Fi.lho, juiz federal em exercici-o. 

Barra São Matheus, 23 de mai'O - 10 h s . 20 m s. 
Tenho subida honra ·communic!ar V, Ex .. que neste murnmp10 r eina me· 

~hor ordem .e completa paz. Todas a utoridades, povo em geral a poiando Go-
verno coronel Nestor Gomes, nome legailmente eleito e empossado Presidente 
do E stado. Respeitosas saudações - Bernardino Filho, Pres·idente Camara 
Municipal 

Cachoeiro do Ita!pemirim, 26 de Maio - 14 hs. 1 O ms. 
Communicamos a V. Ex. havermos sido empossados nos ca rgos gover-

1 ~adores municipaes ;no edificio da Camara, preenchida s todas formalidades 
legaes. Fieis sobenar ia povo espirito-santense, que elegeu quasi unanime-
mente Presidente Estado Senador Nestor Gomes, protestamos contra surpre-
hendente· dualidade presidencial que não sómente attenta contra lei, mas 
igua lmente a moral republicana. Appellamos para as nobres tra dições de 
V. Ex . confiante seu acendrado esplrito de justiça e amor á Republica . Sau· 
eações. - Attilio Vivacqua, Presidente . - Raphael ele llfartin·i, Vice-Presi· 
dente Camara. 

Victoria, 26 de ]fa io - 16 hs . 10 ms. 
A população des~a Capital desde dia 23 em que Sr. Nestor Gomes apo· 

<'lerou-se palacio presidencial nelle se fortificando e armando, que viw 
( 

sobresaltada com bo:i,.tos terroristas. Hoje situação aggravadissima com pro-
JJOsito manifestado s'p,hirem cangaceiros nelle homisiados para fim tomarem 
repartições em pocler Governo Etienne Dessaune . Alarme produzido por essa 
noticia intenso, tendp desde tarde de hoje sahido innumeras familias desta 
cidade. Pedimos ao coração humanitario de V. Ex. providencias urgentes 
riromptas, energicas , normalizem a o menos ordem publica, tragam tranqui· 
Eda de seio familia e13pirito-sa ntense. Aguardamos a nciosamente providen· 
~.ias. - João Simões. - Florencio Silva. - João Antunes Barbosa. -< . . . ~ 

,trthur Antunes Bar~osa Brandão. - Hortulano Fraga. - Basílio P.imenta . 
..:__ Olodoaldo Brandão. - João Bernardino Alves. - Augusto Simmer. 
Ra.ul Gonçalves. - Octavio Avancine. - Olinda V i ctorino Philemon . -



- 129 -

Onofre Elpidio Pimentel. - Joa.quim' José Bosdart. - .Deodoro da Costa. ~ 
Manoel Si lveira. - Antonio Narciso Pereira. - Olyntho P er eira Botelho. 
- Oscar Pinto Oliveira. - José Carvalho. - Alvaro Floriano Teixeira . 
Honorino Passos. - Hora.cio Machado. - Urbano Xav·ier Bodar Juni or. -
Raulino Silva. - JJfanoel Silva. - Manoel Nasci1nento. - Maria Bodart. - · 
<Yamillo Bodart. - Hugo M. da Victoria. - Antonio Marques, - Hora.cio 
Rocha P ·imentel. - Franklin Rasaria Lamartine. - Celso Nunes P er eird. 
- Sizenando Gomes. - A.dolpho Ro1Ul . - Rorneu Net-to. - Manoel .Davino 
<Jorriza R ·ibeiro. - Alonso Costa. - Manoel Tolentino. - Henr·iqiie P edra 
Laranja . - .t-lrnolin-i J esus . - Manoel Mendonça. - Oliverio Frciga Grij6 
Filho. - Dr. F erre·ira P"into. - Dr. Ltiiz Tinoco. - Dr. O. R eilly Souza. 
- Pedro O . · Relly. - Euclydes Souza. - Edgarcl O . Reilly. - Carlo.~ 

L-indenberg. - Juracy Souza .Doria. - Araujo Carlos Sá. - José Calazans 
P.into Azevedo. - Gravalino Silva. - Oswaldo Norbin. - .Francisco R ·ufino . 
- Dr . Clodoaldo Linhares . - Arlindo Marques. - Francisco de Paula. 
Pacheco. - João Victorino Pinto. - lJtloysés dos Passos. - Bel•rniro Ftwtado. 
- :Manoel Salles. - Esnierino Laranja. - Ary :Monteiro Lindenberg. -
Dr. Lorbello. - João .Dias Collares Jiinior. - A.lberto Frederico da Silva. 
-- Agenor Santos. - Dr. Atha.ycle. - Deputado Ubalclo Rarnalhete . 

Santa Cruz, 26 de Ma io - 16 hs. 50 ms. - Legitimos representantes 
município Santa Cruz, declaramos V. Ex . reconhecer e dar todo a poio go-
verno Coronel Nestor Gomes. Cordiaes saudações. - José Laniego, Presi-
tl!;nte Camara. - P edro Tabochi., Prefeito Municipal. 

Victoria, 26 Maio - 21 h s. 25 ms. - Somos inteiramente solidarios te-
lcgramma funccionalismo publico hontem transmittido V . Ex. - José Ol11m-
)lio A'breu. - Ma.noel FranClL, t abelliães 1 º e 2° officios .' - Clatulio M anhães, 
official registro especial. - Alvi?n Lyr-io. - João 1l!latta Aleixo . - Alvaro 
Pacheco, escripturarios, porteiro finanças. - Ca.rlos Norbin. - Marcelino 
Machado. - Oswaldo Norbin . - Antonio Barcellos, chefe e escripturarioG 
secção terras. - Alvaro Silva. - João S·il·vares. - Manoel Pinheiro. -

. Belmiro Ii'urtado. - Friclolino Niines Moraes . - Cardo Uno Roclrigues, func-
cionarios municipaes e serviço sanitario . - .Aclalgisa Fonseca. - G1iilhe·r-
rri·ina V ·ieira Matta. - Suzette C1iesclet. - .Du.rval A.ra1ijo, professoras, se-
cretario E scola Normal. - Aflodista JJ!lar-ia Conceição, professora publica. 
José Silva Qui ntaes, fisca l Governo Banco Espirito-santense. - A.lvaru 
Co1itinha. - Dia.rio da Jl!lanhii. - Eliadoro Cypr-iano .Duarte, auxiliar La-
boratorio Analyses - Carlos L indenberg, escripturario finanÇas . - O!odoalào 
'Brandão, chefe trafego. Cordiaes respeitosas saudações. 

Lajão, 27 de Maio - 9 hs. 5 ms. - Camara, a utoridacle, eleitorado destl' 
municipio Boa Flamilia, solida.rios com o Gov~rno do Coronel Nestor Gomes 
aqui hypothecam incondiciona l apoio . Respeitosas saudações - João Barbosa, 
Prefeito Municipal. - Joaquilm Cruz, Presidente Camara . - Antonio Epami-
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-r1ondas, Vice-Presidente Camara. - Arnei-ico ·Barbosa. - Canvillo Ji'rigeira. 
- Reynaldo Nogueira, vereadores. - Euclydes Menezes, Juiz disbictal Villa 
Boa Familia . . - Mario Senna, .Juiz districtal S . Francisco. - José Bolnaoo, 
Juiz diatrictal Figueira. - A' Commissão de Constituiçã.o e Justiça . 

l<Jxmo. Sr.. Deputado Dr. Afranio de Mello Franco, Relator, na Commis-
(<âo de Justiça, na mensagem presidencial sobre a eleição de Presidente do 
Espirito Santo. - Nestor Gomes, Presidente do Estado do Espirito Santo, 
i-•ede a V . Ex . se digne mandar juntar á mensagem do Presidente da Repu-
blica os documentos que a ella acompanham e que ~ão: 

As a ctas da sessão de installação do Congresso em 22 de Maio de 1920 
e as das sessões extraordinarios (duas), realizadas no dia 23 do mesmo mez; 

O manifesto ao eleitorado espirito-santense, indicando seu nome na. 
convenção do partido republicano, o Senador Nestor Gomes, para a presi· 
c!encia do Estado; 

O Diario da Manhã, . orgão official do Estado, de 24 de Maio, no qual 
foram publicadas as actas. 

Rio de Janeiro, 6 de Junho de 1920. - O advogado, 
Pimentel. 

DOCUMENTO N . 2 

Sancho de Bwrro.1 

AC'l'A DA IN S'.l'ALLAÇÃO DA JUNTA APURADORA DAS ELEIÇÕES PROCEDIDAS A VINT~ ll . 

CINCO DE MARÇO ])E MIL NOVECEJNTOS E VINT!';, PARA I'RESIDEJNTE E vrrn-l 
PRES11)JllNTE DO rnST!~DO 

Aos vinte e quatro dias do mez de Abril de mil novecentos e vinte, re-
'unidos na sala das sessões da Camara Municipal desta Capital do Espirito 
.Santo, ás dez horas da manhã, presentes os senhores Francisco Carlos 
Schwab Filho, presid:ente da Camara Municipal da Capital; Manoel Vieira 
Pimentel, presidente da Camara Municipal de Vienna; Carolino Rodrigues 
Pereira Firme, presid,ente da Camara Municipal de Cariacica; Carlos Pedro 
Gerhardt, presidente c,la de Campina; Bernardino de Oliveira Filho, da Barra 
c1e S. Matheus; Ignapio Barbosa Pinto de Amorim, de Santa Cruz; Manoel 
Pereira Pinto, de Palf Gigante; João Barbosa de Menezes, ele Boa Familia; 
·Jacintho Antonio de Jesus Mattos, de Benevente; Francisco Nunes da Fraga, 
da. Serra ; Francisco -{\.lfredo Verloet, de Santa Leopoldina; Alvaro Milagres 
J<'erreira, de Linhares ; Nicolau de Biasi, do Rio Pardo; Antonio Moreira de 
F a ria, da Ponte de Ita,bapoana; Herminio Jorge de Castro, de Nova Almeida; 
P edro José Merçon, 1º Espirita Santo elo Rio Pardo; Thomé Ferreira Ti·, 
n aco, do Rio Novo; Jpsé Marques Machado Soares, da Villa de Itapemirim; 
José Eugenio Vesloet, de S . Thereza; Anto1úo Soares Pinto Junior, de AI· 
fredo Chaves; Jayme +v.ronteiro de Menezes, de S. Pedro de Itabapoana; Luiz· 
Sia no, de S. ·João do :Muquy; constituiram-se em junta apuradora na forma.' 
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do art. 85, da lei n. 1.008, de 30 de 'Outubro de 1915, elegendo presidente. 
{la mesma junta Francisco Carlos Schwab Filho, que designou para secre-
tario o membro da junta Manoel Vieira Pimentel e pa ra proceder á leitura 
das authenticas o membro da junta Coronel João Barbosa de Menezes. Após 
haver assumido a presidencia, o Sr. Francisco Carlos Schwab Filho declarou. 
installada a junta apuradora e deu-se começo aos trabalhos da âpuração, 
tendo sido verificada a existencia qe cento e dezesete (117), authenticas que, 
provindas das mesas legaes, se achavam regularmente conferidas e concer-
tlj-das; a janta iniciou os trabalhos da apuração que á proporção que eram 
lidas as authenticas pelo membro para isso designado, eram a nnotadas pelo 
secretario e outro membro da junta, ao fim do que verificou-se o resultado 
seguinte: - Para Presidente do Estado: Coronel Nestor Gomes, dez mil 
trezentos e tres (10.303) votos; Dr. Philomeno José Ribeiro, setenta (70) 
votos; Coronel Rami'ro de Barros, vinte e quatro (24) votos; Dr. Henrique 
<le Novaes, dezenove (19) votos; Drs. Jeronymo de Souza Monteiro, Cecilia-
110 Abel de Almeida e Manoel Silvino Monjardim, um (1) voto cada um; ern 
branco. quatro votos; para Vice-Presidente do Estado, João. de Deus Rodri-
gues Netto, dez mil trezentos e cinco (10. 305) votos; Senador Nestor Gomes, 
Dr. Manoel Silvino Monjardim, Dr. Ubaldo Ramalhete Maia, Oscar Barauna , 
José Ferreira Braga e João Lino da Silveira e Souza, um voto cada um: 
padre José Bernardino dos Santos (2) dous votos e em branco cincoenta e 
C'inco (55) votos. Assistiu a todos os trabalhos da apuração o Sr. Elias 
Ferreira Coelho, na qualidade de procurador do candidato Dr. Philomeno 
.José Ribeiro, tendo exhibido a procuração de seu constituinte. Terminados • 
o~ trabalhos, o mesmo fiscal a presentou á junta um protesto escripto, não 
ieferente aos trab:alhos da apuração das authenticas, mas sim contra as 
i.rregulandades, nullidades decorrentes do processo eleitoral e contra a elegi-
bilidade do candidato á presidencia do Estado Coronel Nestor Gomes. O Pre-
sidente da junta submetteu á consideração dos membros presentes o refe-
rido protesto, que de accôrdo com o artigo 98 da lei 1. 908, de 30 de Outubro 
de 1915, deixou unanimemente de tomar conhecimento do mesmo protesto 
por não se julgar competente, visto ser sua funcção sommar os votos das 
:rnthenticas que lhes foram apresentadas e não julgar da validade das elei-
ções e inelegibilidade dos candidatos. Procedida, assim, com todas as for-
malidades, a apuração das eleições procedidas a 25 de Março findo, procla-. 
mou o Sr. !'residente ela junta o resultado da mesma, mand!ando fosse el1€' 
publicado pela imprensa official dentro do prazo da lei, e que se extrahissem 
as cópias necessarias para, depois de concerta.das pelo tabellião Dr. Nelson 
Goulart Monteiro, para esse fim designado, serem remettidas uma a o Exmo. 
Sr . Dr. Presidente do Estado, outra ao Secretario do Congresso Legislativn 
elo Estado e mais uma a ·cada um dos candidatos ·eleitos para lhes servir de 
diploma, tudo de conformidade com a lei eleitoral vigente. E para constar. 
eu Manoel Vieira Pimentel, membro da junta servindo de secretario, lavrei: 
a presente acta. Em tempo: ao fiscal do candidlato Dr. Philomeno José Ri-
beiro deu a junta boletim co;:n o resultado geral ela apuração . Francisc0> 
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<.:arlos 8chwab Filho, Manoel Vieira Pimentel, João Barbosa de Menezes,. 
José Marqu es Machado Soares, Thomé Ferreira Tinoco, Nicolau Debiasi , . 
• 1.ntonio Moreira de Faria, Francisco Nunes da Fraga, Ignacio Barbosa 
Pinto de Amorim, Pedro José Merçcn, Manoel Pereira Pinto, Hermínio Jorge 
de Castro, Jacintho Antonio de Jesus Mattos, Alvaro Milagres Ferreira, An-
tonio Soares Pinto Junior, José Eugenio Verloet, Bernardino de Oliveira 
Filho, Jayme Monteiro de Menezes, Luiz Siano, Francisco Alfredo Verloet, 
Carolino Rodrigues Pereira Firma e Carlos Pedro Gerhardt, Elias Ferreirn 
Coelho p. p. do Dr. Philomeno José Ribeiro. 

C. C. por mim Nelson Goulart Monteiro, tabellião que subscrevo e as-
signo em publico e raso na mesma data. Victoria, 24 de Abril de 1920. 
Em testemunho (signal publico) da verdade, Nelson Goulart .A:morirn. 

DOCUMENTO N. 3 

Congresso Legislativo do Estado do Espírito Santo - Sessão solemne 
de installação, em 22 de Maio de 1920 - Presidencia do Sr. Geraldo Vianna. 

A' hora regümental, feita á chamada, acham-se presentes os Srs. Ge-
. raldo Vianna, João de 1Deus, Francisco Athayde, Alarico de Freitas, José 

Pedro, Nelson Monteiro, Jacintho Mattos, Felinto Martins, Colombo Guar-
dla, Manoel Nunes, Antonio Marins, Antonio Honorio, Cesar Machado, Wan-
tuyl Cm1ha, Etienne De~saune, Americo Coelho, Alvaro Mattos, Abner Mou-
rão, José Cupertino, Francisco Rocha e José Maria Gomes. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. presidente d\lclara installa dos os trabalhos do Congresso Legis-
lativo, visto haver l'l:umero legal de Si·s. deputados. 

O Sr. segundo secretario procede á leitura ela acta da sessão anterior, 
a qual é approvada sem debate . 

O Sr. primeiro secretario declara estarem sobre a mesa apresentados 
r1elos Srs. Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues N etto, os seus diplomas 
de candidatos eleitos a :,l5 de Março do corrente anno, para os cargos, respe-
ctivamente, de Presidente e Vice-Presidente do Estado. 

O S.r. Abner Mourãp pede a palavra e r equer uma sessã o extraordinaria 
:rara eleição da mesa, por considerar materia urgente o estudo da eleição 
presidencial. 

O Sr. presidente indefere o requerime,nto; primeiro, porque considera 
((Ue a reunião actual dp Congresso é de caracter todo especial, a ponto de 
11rescinrlir da convocaç~o, pois, determinada na propria lei eleitoral (artigo 
101); segundo, porque essa disposição, combinada com a Constituição do 
Estado ~ com o regimellto interno, ainda deixa claro que não ha n ecessidado 
de nova mesa para dirig'ir os trabalhos da actua,l sessão; terceiro, porque, em 
liltimo caso póde. ser a Casa consultada sobre se concorda em. que a mesa 
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actual seja mantida, para os trabalhos de que ora se occupa o Congresso 
do Estado. 

O Sr . Abner MoJirão insiste no seu requerimento e o Sr. presidente 
mantem a sua anterior deliberação, e resolve consultar a Casa a respeito 
da manutenção da mesa actual. 

O Sr. Abner Mourão pede a palavra e combate essa deliberação, por 
;uJgar que é caso de nova eleição. 

O Sr . Alarico de Freitas, usando da palavra, diz que o Congresso deve 
adoptar o pensamento do Sr. presidente, pois que, effectivamente nos ter-
mos do regimento corroborado pela lei eleitoral e em face da Constituição 
do Estado, a sessão de reconhecimento do presidente e vice-presidente eleitos 
pelo car~cter especioso de su a convocação, não interrompe o manda to da 
mesa eleita na sessão ordinaria anterior . 

Posta a votos a proposta do Sr. presidente, verificou-se tei·em votado 
dez Srs . deputados a favor e dez contra, decidindo o Sr. presidente desem -
J;atar pela manutenção da mesa. 

O Sr. Abner Mourão, continuando a discordar, retirou-se com mais dez 
senhores deputados. 

O Sr. presidente resolve convocar uma sessão extraordinaria pa ra ih; 
vnze horas do dia 23, ·afim de se tomar conhecimento do parecer da Commis-
são competente sobre á eleição presidencia l, caso a esse tempo .seja apre-
sentado. 

Nada mais havendo a tratar o Sr. presidente declara encerrrada a ses-
são. - Geraldo Vianna, presidente do Congresso . - João de Deus R. Netto, 
1° secretario. - Francisco Alres .Athayde, 2° secretario. 

Reconheço verdareiras as firmas supra de Geraldo Vianna, João de Deu s 
R. Netto e Francisco Alves de Athayde, respectivamente presidente, 1° e 2• 
secertarios do Congresso Legislativo do Estado do Espirito Santo, e dou fé . 
Victoria, 24 de Maio de 1920. - Em testemunho (signal publico) da ver-
dade. - G-l"iTnaldo dos Santos Pinheiro, tabel!ião interino. 

DOCUMEN'.rO N. 4 

Congresso Legislativo do Estado do Espírito Santo - 1" sessão extra-
ordinaria, em 23 de Maio de 1920 - Presidencia do Sr. Geraldo Vianna. 

A's onze e meia (11 1\2) horas da manhã, feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Deputados Geraldo Vianna, Joã o de Deus, Francisco Athay-
de, Alarico de Freitas, Nelson Monteiro, José Pedro, Felinto Martins, Jaçin-
tho Mattos, Francisco Rocha, Sebastião Gama, José Cupertino, Antonio Ma-
rius, Colombo Guardia e Manoel Nunes. 



-134 -

Abre-se a sessão. 

O Sr . segundo secretario procede á leitura da a.cta da sessão anterior, 
quar, posta a votos, é approvada sem debate. 

Expediente : 

O Sr. presidente concede a palavra ao Sl" . D eputado que della queira, 
fazer uso. 

O Sr. Alarico de l<'reitas, R elator da Commissão de Poderes, apresenta 
e m a nda á Mesa um parecer opinando pelo reconhecimento dos Srs. Nestor 
Gomes e J oão de Deu s Rodrigues N etto, nos cargos de Presidente e Vice-
Presidente do Estado, respectivamente. 

O panecer toma o numero 1 e vae a in1primir para entrar na 01;dem dos 
trabalhos . 

O mesmo Sr. Deputado Alarico de Freitas, voltando á t ribuna requer 
q_u e se consulte á Casa s obre si consent e na dispensa do interstício do pare-
cer e sua publicação, 'afim ele ser posto na ordem do dia ela presente 
sessão. 

Consultada a Casa resolve pela affirmativa . 
Ninguem m ais fazendo u so ela palavra, passa-se á or'clem do dia. 
O Sr. Presidente a nnuncia a discussão e v otação do parecer reconhe-

cendo os Srs. Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, Presidente e 
Vice-Pr·esidente elo Estado, em vista, de ter sido approvado o requerimento 
Yerbal do Sr . Alarico de F reitas. 

Encerr ada a discu,isão e posto a votos o pasecer da Commissão de Po-
deres, é approvado. 

Na da m ais occorrendo, o Sr. Presidente convida os seu s collegas a com-
parecerem hoje, á h orac regimental , para a sessão de posse dos Srs. P resi-
dente e Vice-Presidente: elo Estado, e para a· encerramento da actual r eunião 
extraordina ria do Cong:resso, dando-se por finda a sessão : - Geraldo VianM, 
Presidente do Congresso. - J oão de D eu.s R. Netto, 1º Secretario . - F ran-
'Cisco Alves de Athayd,~, 2° Secretario. 

Reconheço verdadeiras as firmas supra de Geraldo Via.una, João de Deus 
R. Netto •e Francisco Alves de Athayde, r espectivamente, Presidente, 1° e 2' 
Secretarios elo Congresso Legislativo do E stado do Espírito Santo, e dou fé . 
Victoria , 24 ele Maio qe 1920 . - Em testemunho (signal publico) da ver-
cla de, Ü'r'inialào elos Scmtos Pinhe·iro, t ab ellião interino. 

DOCUMEN>r:O N . 5 

Congresso Legislativo do E stado do Espirito Santo - Sessão extra.ardi· 
na.ria e solemne, em !l 3 de Maio de 1920 . - Presidencia do Sr. Geraldo 
"Vianna . 
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A' hora r egimental, feita a chamada , acham-se p11esentes os Srs. Ge-
raldo Vianna, J!~rancisco Athayde, Nelscn Monteiro, Alarico de F reitas, José 
Pedro, Felinto .Martins, Jacintho Mattos, Antonio Marins, Colombo Guardia, 
Manoel Nunes, João de D eus, Francisco Rocha, José Cupertino, Henriqu e 
Laranja e Sebastião Gama. 

Abre-se a sessão . 
O Sr. segundo secr etario procede á leitura da acta da sessão anterio1·, 

a qua l posta a votos é approvada. 
O Sr. primeiro secretario declara não haver expediente. 
O Sr . presidente designa, na forma do art. 160 do Regimento, os Srs. 

Alarico de Freitas, Antonio Marins e Felínto Martins, para constituirem a 
Commissão que deve r eceber o Sr. Presidente do E stado, eleito e r econhecido-,. 
que se ach ava na ante-sala, para introdu>lil-o no recinto, afim de tomar 
posse do seu car go. 

E' introduzido n o r.ecinto pela Commissão referida o Sr. Nestor Gomes, 
que tomou assento á direita do Sr. Presidente do Congresso e tomou posse 
elo cargo de Presidente do Estado. 

O Sr. Presidente declara que o Sr . Nestor Gom,es , Pr·esidente do E s-
tado, vae fazer a affirmação solemne, determinada pelo a rt. 54 da Constitui -
ção do Esta do. 

Postos então de pé todos os presentes, o Sr- . Nest or Gom es pronuncia. 
em voz alta a formula constitucional. 

O Sr . Presidente do Congresso, em nome do povo decla ra empossado 
0 Sr. Nestor Gomes, no cargo de Presidente do Estado, expressando a con-
fiança que nelle deposita o E stado. 

Em seguida, o Sr. P residente do Estado retirou-se com as mesmas 
formalidades com que foi recebido, decla ra ndo 'º Sr. Presidente do Congresso 
encerrada a presente sessão, depois de haver s ido esta acta approvada. -
Geraldo Vianna, P residente do Congresso. - João de D e1ls R . Netto, 1º Se-
cretario. - Francisco A lves de A:thayde, 2º Secretario . 

R econheço verdadeiras as firmas retro de Geraldo Vianna, João de 
Deus R. Netto e Francisco Alves de Athayde, respectivamente Pres idente, 1° 
e 2° Secretarios elo Congresso Legislativo elo Estado do Espírito Santo, e 
dou fé. 

Victoria, 24 de Maio de 1920 . Em testemunho da verdade (estava o sig nal 
publico), G'limialdo dos Santos Pinheiro, tabellião interino. 

Commissão Justiça - Carnara - Rio - Victoria, 1 - Tendo chegado 
Hosso conhecimento que todos tabelliães existentes nesta capital havia m re-
conhecido firma D eputados :r-renrique L aranja, José Cupertino, Sebastião 
Oama e Fra n cisco Rocha em acta preparada para dar como r econhecido Pre-
sidente E stado Coronel Nestor Gomes, declaramos como tabelliães desta capi-
tal que jâmais reconhecemos firmas alludidos Deputados em qualquer do-
cumento que affirmasse reconhecimento Nestor Gomes . Saudações. 
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Manoel Bnmo Vianna França, tabelliào inter.ino do 1° officio. - José Olym-
pio de A.breu, tabellião segundo officio. 

Exm. ·sr. Presidente e demais Membros ela Commissão de Constituição 
e Justiça da Camara elos Deputados. - O abaixo assignaclo, advogado com 
:Procuração elo Coronel Francisco Etienne Dessaune, Presidente do Congresso 
Espirito-santense, no exercici,o ela presiclencia do E stado, requer que vo~ 

digneis de tomar conhecimento ela defesa escripta e dos documentos supple-
mentares aos que já vos foram presentes e que acompanham esta petição, 
todos r elativo:;; ao caso da intervenção no referido Estado, p edida pelo Sr. 
Presidente da Republica ao Congresso Nacional e ora entregue ao estudo 
desta Commissão . 

Rio, 3 ele Junho de 1920. - P. p. Francisco Solemo Carneiro da Cunha . 
Exm. Sr. Presidente e demais Srs. Membros da Camara dos Depu-

tados - Por seu a dvogado abaixo assignado (procuração jm-,ta), requer :t 
VV. EEx. o Sr. Francisco Etienne Dessaune, Presidente da Assembléa Es· 
tadual elo Espirl'l.o Santo, ora em exercicio ela presidencia elo Estado, que se 
dignem mandar levar ao conhecimento da Commissão de Constituição e 
Justiça os documentos que acompanham a presente e que intruem a defesa 
elo supplicante no caso ela intervenção Je,vacla ao conhecimento elo Congress0 
Nacional pelo Exm. Sr. Presidente ela Republica. 

Rio ele Janeiro, 1 de Junho de 1920. - Francisco Solcino Carneiro del 
Chinha. 

Dr. Francisco Solano - Voluntarias da Patria, 98 - Rio - Victoria, 
31 - O abaixo a5::,Jgnac10, .casado, brasileiro, residente em Victoria, constitue 
seu bastante procurador, pr. Francisco Solano Carneiro ela Cunha, advogauo 
11a Capital Federa l, com poderes especiaes para defender seu s direitos perant'' 
Congresso Nacional e perante suas Commissões, na qualidade de President" 
do Congresso Legislativo elo Estado do Espirito Santo no exercicio ele Pre-
sidente do Estado, podendo praticar todos os actos precisos e substabelecer. 
Victoria, 31 de Mai& de 19:20. - Francisco Etienne Dessaune. Reconheço ver-
dadeiras a lettra e firma retro, no presente telegramma feito por Fra.n cisco 
Etienne Dessa une. Victoria, 31 de Maio de 1920. Em testemunho a bem da 
verdade o tabellião, José Olympio Abreu. Está conforme á firma reconhecid:i, 
<> devidamente sellatla. - Raul Monteiro, encarregado, 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

1° c1ocu1nento: 

Publica fórma da cóJ~ia a.uthentica da acta da sessão preparatoria ex-
traorclinaria em 21 de Maio de 1920. 

2° documento : 

Idem, idem, da sessã.o solem.ne de installação em 22 de Maio. 
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3° docu1nento: 

Idem, idem, ua acta da primeira sessão extra ordinaria em 22 de Maio 
ás 3 horas e cinco minutos . 

4° documento: 

Idem, idem, da acta da segunda sessão extraordinaria em 23 de Maio 
.âs 12 horas. 

5º documento: 

Idem, idem, da sessão s olemne extraordinaria em. 23 de Maio. 

6° documento: 

Idem, idem ela acta da quarta sessão extra o1·dina ria em 23 de Maio 
ás 14 h oras . 

7° documento: 

Idem, idem, da quinta sessão extra ordinaria em 24· de Maio. 

8° documento: 

P ublica fórma da cópia authentica da acta da p r imeira r eun ião da Com-
missão de J u stiça, Constituição, Poderes e R eda cção de L eis. 

9° documento: 

Idem, idem, da acta da segunda r euniã o da mesma Commissão. 

10• documento: 

Idem, idem, da terceira reuni.ão da mesma Comrnissão. 

11 º documento: 

Publica fórm a do officio do T en ent e-Coronel J. J ayme Pess,oa da Sil-
veira, comrnandante da força federal. 

12° documento: 

Certidão do habeas-corpits requer ido pelo Sr. Geraldo Vianna . 

13° documento: 

Protesto dos depu tados da m aioria . 



14° documento: 

N umero do D iari o da .Manhã, edição de 24 de Maio. 

15º documento: 

Idem~ idem elo m esmo jor1ml, edição de 25 de 1\faio. 

16º documento: 

Certidã.o do Juizo Federal da intimaçiio judicial cio Sr. N es tol' Gomes e 
deputados da minoria . 

17º documento: 

R egimento Interno elo Congresso. 

18° documento: 

L ei n . 1.008. 

19° documento: 

Constituição politica elo Estado. 

Rlo, 1 de Junho de 1920. - Ivan Sol.ano C. d(L Cunha. 

DOCUMENTO N. 1 (2ª SÉRrE) 

P U BLICA F ÓRMA 

Congresso Legislativo do Estado do Espirito Santo. Sessão prepara to-
ria extraordinaria em 21 de Maio de 1920. Presidencia do Sr. Geraldo 
Vianna. A' h ora regimental, feita á chamada, verif ica-se a presença dos Srs . 
Geraldo Vian na, Francisco Hocha, digo Francisco Athayde, Alarico de Frei-
fas , Henrique Laranja, .José Maria, José Cupertino. Sebastião Gama, Etienn<'> 
D essaune, João Lino, Abner Mourão, Wantui! Cunha, Francisco Rocha. 
Cesar Machado, Antonio I-Ionorio, Alvaro Mattos e Americo Coelho (16) dei-
xando de. comparecer os Srs. João de Deus, Nelson Monteiro, Jacintho Mat-
tos, Ma noel Nunes, Colombo Guardia, José P edro, Felinto Ma rtins e Antonio 
Marins. Occupa a cadera de 1° Secretario o Sr. Francisco Athayde e a 
de 2° o Sr. Alvaro Mattos a convite do Sr. Presidente . O Sr. 1° Secretario 
decla ra nã.o haver sobre a mesa expediente. O Sr. Presidente declara que 
não se tendo ainda verificado o numero legal de Srs. Deputados para a 
insta!lação elo Congresso, por exigir a presente sessão extraordinaria a pre-
sença de 17 senh ores deputados, suspende a sessão . O Sr. Abner Mourãil 
p ede a palavra pelo ordem e declara que esse n umero de 17 já foi excedido, 
:pois o orgão official registrou já o comparecimento de 11 senhores depu-
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tados e sendo justamente hoje ve;spera do dia 22 , digo, deputados a lém de 
13 dos presentes. Accresce que tanto o Regimento como a lei eleitoral de-
terminam que no dia 22 de Maio o Congresso poderá funccionar com 13 se · 
nhores Deputados e sendo justamente vespera do dia 22, estando presentes 
16 senhores Deputados, ha numero legal para serem installados os trabalhos 
da presente sessão extraordinaria amanhã . Retiram-se os Srs. Francisco 
Rocha, digo, os Srs . Geraldo Vianna, Francisco Athayde e Alarico de Freitas. 
O Sr. Americo Coelho, na qualida de de Vice-Presidente, assume a presiden-
cia e convida o Sr. José Cupertino a occupar a cadeira de 1 º Sceretario, pas -
sando a occupar a de 2° o Sr. Alvaro Mattos. O Sr. Presidente mandou 
proceder a nova chamada, a ella responderam os Srs . Etienne Dessau ne, 
Alvaro Mattos, Americo Coelho, Abner Mourão, Cesar Machado, Henrique 
J,a.ranja, Sebastião Gama, José Maria, Antonio I-Ionorio, Francisco Rocha, 
José Cupertino, W a ntuil Cunha e João Lino (13) . O Sr. segu ndo secretario 
procede á leitura da acta da sessão a nterior que é a pprovada, tendo o Sr. 
Abner Mourão protestado contra a a ttitude da mesa a dmittindo no r ecinto 
das sessões o Sr . Antonio Marins, Deputado que em virtude de disposição 
legal, perdeu o mandato. O Sr . Presidente declara vendo promptos para 
os trabalhos no mínimo 23 D eputados que tantos são os que t eem compa-
recido ás sessões preparatorias, designa para amanhã, ás 13 horas, a sessão 
solemne de installação e manda que nesse sentido se officie a S . E x . o 
Sr. Presidente do Estado. Nada mais occorrendo o Sr. Presidente en cerra 
a sessão. Encerra-se a sessão ás 13. 45. - Anier·ico Ribeiro Coelho, Presi-
dente. - José Cupert ino Figueira Leite, 1 º Secretario. - Alvaro àe Castr a 
Mattos, 2° Secretario. Nós, abaixo assignados, tabelliães de notas nesta Ca-
pital, certificamos e damos fé que conferimos a presente cópia com o ori·· 
ginal dá acta que nos foi apresentada e a achamos em tudo conforme com 
~ mesmc origina l e reconh ecemos serem verdadeiras as firmas de Americo 
Ribeiro Coelho, José Cupertino Figueira L eite e Alvaro de Castro Mattos, ilo 
que damos fé . Victoria, vinte e tres de maio de mil novecentos e vinte. 
Jfün testemunho (signal publico) da verdade. - O tabellião, José Olynipio 
de .1bre1i. Em testemunho (signal p ublico) da verdade . - O tabellião in-
terino, Manoel Brimo Vianna França.. Estão colladas e devidamente · inuti-
lizadas quatro estampilhas federaes no valor total de mil e duzentos réis . 
Nada mais se continha em o transcripto documento que para aqui bem e 
fielmente fiz passar para publica fórma do proprio original a que me re-
porto e que para tal fim m:e foi apresentado, o qual vae ser entregue ao 
mesmo apresentante, juntamente com esta, depois de devidamente conferifüt 
e achada conforme. Dada e passada nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte 
e nove dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte. E eu, Ananias Emi-
liano Pereira do Lago, t abellião interino, que a subscrevo e assigno em pu·-
lllico e raso. - Em t estemunho (signa l publico) da verdade, Ananias Emi-
liano Pere-ira ao Lago . 
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DOCUMENTO N. 2 

PUllLICA ~'ÓRMA 

Congresso Legislativo do Estado do Espírito San lo. - Sessão solemns 
de installação em 22 de Maio de 1020. - Presidencia do Sr. Geraldo Vianna. 
A' hora regimental, feita a chamada, responderam os Srs. Geraldo Vianna, 
João de Deus, Francisco Athayde, Alarico de Freitas, J acintho Mattos, José 
Pedro, Nelson Monteiro, Colombo Guardia, Manuel Nunes, Felintho Martins, 
Antonio Marins, Francisco Rocha, José Maria, Abner Mourão, Alvaro Mal· 
tos, Americo Coelho, Etienne Dessaune, José Cupertino, Wantuil Cunha, João 
Lino, Antonio Honorio, Henrique Laranja, Sebastião Gama e Cesar Machado. 
Occuparn as cadelras de 1° e z0 Secretarios, respectivamente os Srs João 
de Deus e Fra11cisco Athayde. O Sr. 1° Secretario lê o seguinte expediente: 
Diplomas dos Srs. Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, cn.ncli-
datos á presidencia e vice-presidencia do Estado. O Sr. Presidente declara 
suspender a sessão por cinco minutos afim ele aguardar a chegada elo emis· 
sario do Exmo . Sr . Presidente do Estado, portador do seu relatorio. O Sr . 
Presidente nomeia os Srs. Nelson Monteiro, Jacintho Mattos e Americo 
Coelho 11ara r eceber o Sr. Secretario Geral do Estado. Esgotados os cinco 
minutos é reaberta a sessão, sendo introduzido no r ecinto dos trabalhos º, 
Sr . Dr. Secretario Geral, que toma assento na Mesa, ao lado do Sr. Presi-, 
dente do Congresso. E' dada a palestra ao Sr. Dr. Secretario Geral que leu 

' e relatorio presidencial, sobre os negocios publicos. Terminada essa lei-' 
tura, o Sr. Presidente declara ter o Congresso ouvido a exposição feita pelo' 
Sr. Secretario Geral, e que tomará na devida consideração esse relatorio. 
Retira-se o Sr. Dr . Se.cretario Geral, com as formalida des do estyl o. O Sr. 
2° Secretario procede á leitura da acta da sessão anterior, a qual é posta• 
em discussão. O Sr. Abner Mourão pede a palavra e diz h aver !~:;. acta • 
graves omissões, porquanto, tendo o Sr. Presidente abandonado a cadeira, o 
vice-presidente assumiu a presidencia, proseguindo os trabalhos, dos quaes 
foi lavrada a acta que passa a ler: "Congresso L egislativo. Na sessão ele 
)1oje, 21 de Maio, foi lavrada a seguinte acta: "Sessão Preparatoria E xtra-
ordinaria de 21 de Maio de 1920". Presidencia do Sr. Geraldo Vianna. A' 
hora regimental, feita a chamada, verifica-se a presença dos Ses. Geraldo 
Vümna, Francisco Athaycle, Alal"ico de Freitas, Henrique L aranja, José Ma-
ria, José Cupertino, Sebastião Gama, Etienne Dessa.une, João Lino, Abner 
Mourão, W antuil Cunha, Francisco Rocha, Cesar Machado, Antonio Honorio, 
Alvaro Mattos e Americo Coelho (16), deixando ele comparecer os Srs. João 
de Deus, Nelson Monteiro, Jacintho de Mattos, Manoel Nunes, Colom1Jo 
G-uardia, José Pedro e I<'elinto Martins . Occupa a cadeira de 1° Secretario o 
Sr. Francisco Athayele, e a de 2° o Sr. Alvaro Mattos, a convite do Sr . 
Presidente. O Sr. 1° Secretario declara não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara, que não se tendo ainda verificado numero legal 
de Srs. Deputa.dos para, a installação elo Congresso, por exigir a presente 
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.sessão extraorclinaria a presença de dezesete (17) senhores Deputados, sus-
pende a sessão. O Sr. Abner Mour~.o pede a palavra pela ordem e decla!'.""1. 
().Ue esse numero de dezesete foi excedido, pois, o orgão official registrou o 
C'omparecimento de onze senhores Deputados, além de treze dos presentes. 
Accresce que, tanto o Regimento com a lei eleitoral, determinam que no dia 
22 de Maio o Congresso poderá funccionar com treze senhores Deputados, e 
sendo justamente hoje vespera do dia 22, estando presentes dezeseis senho-
res Deputados, ha numero legal para ser em installados os trabalhos da pre-
sente sessão extraordinaria, amanhã . Retiram-se os Srs. Geraldo Vianna, 
Francsico Athayde e Alarico de Freitas. O Sr. Americo Coelho, na qua-
lidade de Vice-Presidente, assume a presidencia e convida o Sr. José Cuper-
tino a occupar a cadeira de 2° Secretario, passando a occupar a de 1º Se-
cretario o Sr. Alvaro Mattos, O Sr. Presidente mandou proceder a nova, 
chamada . A ella responderam os Srs. Etienne Dessa une, AI varo Mattos, 
Americo Coelho, Abner Mourão, Cesar Machado, Henrique Laranja, Sebastião 
Gama, José Maria, Antonio Honorio, Francisco Rocha, José Cupertino, 
Wantuil Cunha e João Lino (13) . O Sr. 2° Secretario procede á leitura da 
acta da sessão a nterior, que é approvada, tendo o Sr. Abner Mourão pro-
testado contra a attit ude da Mesa, admittindo no recinto das sessões o Sr . 
Antonio Marins, Deputado que em virtude de disposições legaes perdeu o 
mandato. O Sr. Presidente declai·a que havendo promptos para os traba-
lhos no mínimo 23 Deputados, que tantos são os que teem comparecido á!S 
sessões preparatorias, designa para amanhã, ás treze horas, a sessão solemne 
de installação e manda que nesse sentido se officie á S. Ex., o Sr. Pre-
sidente do Estado . Encerra-se a sessão ás 13 horas e 45 minutos" . O Sr. 
Abner Mourão declara, digo, requer, que a acta que acaba de lêr conste d11 
acta da presente sessão. Consultada a Casa resolve pela affirmativa . O Sr. 
Presidente declara que a Mesa providenciará, e diz que vae levantar a ses-
são, designando para ordem do dia a eleição da Mesa. O Sr. Abner Mourão 
pede a palavra e requer que seja consultada a Casa sob1·e si permitte na 
convocação de uma sessão, para dentro de 20 rninutos, para proceder-se a 
eleição da l\íesa, visto os trabalhos legislativos estarem atrazados e hav~r 
materia urgente a ser tratada .. O Sr. Presidente, diz que materia urgente 
e o reconhecimento do Presidente e Vice-Presidente do Estado, mas que 
eses reconhecimento depende da Commissão de Poderes, cujos trabalhos 
serão demorados. O Sr. Alarico pede a palavra e diz que a designação das 
sessões compete a o Presidente . O Abner Mourão, pedindo a palavra, diz 
que qualquer Deputado pode requerer a convocação de sessão, lendo o dis-
IJOsitivo regimental a respeito. O Sr . Presidente, abandona a cadeira da pre-
sirlencia bem como os Srs. 1° e 2° Secretaries . O Sr. Americo Coelho, Vice-
Presidente assume a presidencia e convida os Srs. José Cupertino e Alvar'l 
Mattos para occuparem respectivamente as cadeiras de 1° e 2° Secretarias. 
J>osto a votos é approvado o requerimento do Sr. Abner Mourão. O 8r. 
Presidente, encerra a sessão, convocando os Srs. Deputados para uma sessào 
ãs 15 horas e cinco minutos da tarde . Levanta-se a sessão ás 14 horas e 
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tiO minutos. - A.nierico Ribe·iro Coelho, Presidente. - José Cupertino Figuei · 
ni Leite, 1° Secretario. - Alvaro de Castro JJ1attos, 2° Secretario. Nós abaixo 
assignados tabelliães de notas nesta capital, certificamos e damos fé que con-
ferimos a presente cópia com o original da acta que nos foi apresentada e 
a achamos em tudo conforme com o mesmo original, e reconhecemos serem 
verdadeiras as firmas supra de Americo Ribeirn Coelho, José Cupertino Fi-
f~ueira Leite e Alvaro de Castro Mattos, do que damos fé. Em digo, Victoria, 
vinte e ires ele Maio de mil novecentos e vinte . Em t estemunho (signal pu-
blico) ela verdade . - O tabcllião, José Olynipio ele Abreii . Em testemunho 
eignal publico) ela verdade. - O tabelliã o interino, Manoel Briino Vianna 
Franca. - Em testemunho (signal publico da verdade . Victoria, vinte e 
tres de Maio de mil novecentos e vinte. - JJ1anoel Bruno Vianna Franca .. 
Estão collaclas e devidamente inutilizadas, oito estampilhas federaes no valor 
total de dois mil e quinhentos réis. Nada mais se continha em o transcripto 
clocumento que para aqui bem e fielmente fiz passar para publica forma do 
proprio original a que me reporto, e que para tal fim m e foi a presentado, 
o qua l vae ser entregue ao mesmo apr esentante com esta, depois de devi-
dam ente conferi ela e acha da conforme. Dada passada nesta cic1ade do Rio 
de J aneiro, aos vinte e nove ele Maio ele mil novecentos e v inte . E eu, Ana-
nias Emiliano P ereira do Lago, tabellião interino que a subscrevo e assigno 
em publico e raso. 

Em testemunho (signal publico) da verdade. - Ananias Eniiliano Pe-
1 eira elo Lago. 

DOCUMENTO N. 3 

Congresso Legislativo - 1 ª sessão ex traordinaria em 22 ele Maio de 
!.~20. Presidencia do Sr. Americo Coelho (Vice-Presidente) A's 3 e 5 d-1 
t:i.rde, feita a chamada, respondem os Srs. Americo Coelho, Josê Cupertino, 
Alvaro Mattos, Francisco Rocha, José Maria, Alves Mourão, Etienne Des-
io;aune, Wanluil Cunha, Joilo Lino, Antonio Honorio, H enrique L aranja, Se-
hastião Gomes e Cesar Machado (13), deixando de comparecei· os Srs. Ge -
raldo Vianna, João de Deus, Francisco Athaycle, Alarico de Freitas, J acintho 
Mattos, José P edro, Nelson Monteiro , Colombo Guardia, Manoel Nunes, Fe-
linto Martins e Antonio Marins. O Sr . Presidente convida para occupar as 
cadeiras ele 1° e 2° Secreta.rios, r espectivamente, os Srs . José Cupertino e 
Alvaro Mattos . Abre-se a sessão . O Sr. 2° Secretario procede á leitura a;, 
acta anterior, que é sem debate approvada . O Sr . Abner Mourão r equer 
que ella seja assignada por todos os presentes, o que é approvado . O Sr. 
:i.• Secretario declara não haver sobre a mesa expediente. Passa-se á ordem 
elo dia. O Sr. Presidente declara que se vai proceder á eleição da mesa. 
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<Começando-se pela de Presidente. Corrido o escrutinio são recolhidas 1:l 
0cedulas, que lidas e apuradas dão o seguinte resultado: para Presidente, Etien-
ne Dessaune, o qual é convidado para assumir esse cargo. Assume a Presi-
dencia o Sr. Etienne Dessa une, que agradece a seus collegas a prova de con-
fiança que mais uma vez lhe testemunham, promettendo proceder no desem-
penho daquellas funcções com o mesmo espirito de rectidão com que se houve 
da outra vez. O Sr. Presidente annuncia que se vae proceder á eleição de 
Vice-President e . Corrido o escrutinio são recolhidas 13 cedulas que lidas e 
apuradas dão o seguinte resultado: para Vice-Presidente, Americo Coelho, D 
votos; Abner Mourão, um voto. O Sr. Presidente, declara eleito Vice .. 
!'residente do Congresso o Sr. Americo Coelho. O Sr. Presidente annuncia 
.a eleição de 1° Secreta.rio . Corrido o escrutinio são recolhidas 13 cedulas que 
lidas e apuradas dão o seguinte resultado: para 1° Secretario, José Cuperti-
no, 12 votos; Abner Mourão, um voto. O Sr. Presidente declara eleito 1° 
Secretario do Congresso, o Sr. José Cupertino. O Sr. Presidente annuncia a 
€leição de 2° Secretario. Corrido o escrutinio são recolhidas 13 cedulas que 
lidas e apuradas dão o seguinte resultado: para 2° Secretari-0, Alvaro de 
Castro Mattos, 12 votos; Antonio Honorio, um voto . O Sr. Presidente de-
clara eleito 2° Secretavio do Congresso o Sr. Alvaro Mattos. O Sr. Abner 
Mourão pede a palavra e requer que seja marcada para ás 10 horas da 
manhã do dia seguinte uma sessão, afim ele nella ser eleita uma commissão 
de tres membros para estudar e dar parecer sobre as eleições municipaes, 
por ser o Regimento omisso neste ponto. Posto em discussão e a votos, foi 
esse requerimento unanimemente approvado. O Sr. Presidente cleclara en-
cerrada a sessão, convocando os Srs. Deputados para a proxima sessão. L e-
vanta-se a sessão, ás 4 horas. - Franc'isco Etienne D essaime. - Americo 
Ribc·iro Coelho, Vice-Presidente. - José Cuvertino Figueira Le-ite, 1° Secre-
tario. - Alvaro ele Castro Mattos, 2° Secretario. Nós abaixo assignados, ta-
lJelliães de notas desta Capital, certificamos e damos fé, que conferimos a 
presente cópia com o original ela acta que nos foi apresentada e a achamos 
em tudo conforme com o mesmo original e l'econhecemos serem verda deiras 
as firmas de Amer·ico Ribeiro Coelho, Francisco Etienne Dessaune, José 
Cupertino Figueira Leite e Alvaro de Castro Mattos, do que damos fé. Vi-
ctoria, vinte e tres ele Maio de mil novecentos e vinte . Em t estemunho (si-
gnal publico) da verdade. O tabelli~o, José Olymvio d'A breu. Em teste-
munho (signal publico) da ve1·clade. - O tabellião interino, M'anoel Brimo 
Vfonna Franca. Estão colladas e devidamente inutilizadas quatro estampilhas 
federaes no valor total de mil e duzentos réis. Nada mais se continha em 
o transcripto documento que para aqui bem e fielmente fiz passar para pu-
blica fórma do proprio original a que me reporto e que p ara tal fim me foi 
apresentado, o qual ·vae ser entregue ao mesmo apresentante, juntamente com 
esta, depois de devidamente conferida e achada conforme . Dada e passada 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e nove dias do mez de Maio ele 
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mil novecentos e vinte. E eu Amancio Emiliano Pereira do Lago, tabellifü> 
interino que a subscrevi e assigno em publico e raso. 

Em testemunho (signal publico) da verdade. - .A.rnancio Emiliano Pe-
reira do Lago. 

DOCUMENTO N. 4 

Publica-fórma - Congresso Legislativo do Estado do Espírito Sar,ito -
2ª sessão extraordinaria, em 23 de Maio de 1920, sob a presidencia do Sr. 
Franr,isco Etienne Dessaune. A's 12 horas e quinze minutos, feita a chamada 
verifica-se a presença dos Srs. Etienne Dessa une, José Cupertino, AI varo 
Mattos, Americo Coelho, Antonio Honorio, Cesar Machado, Wantuil Cunha, 
João Lino, Abner Mourão, Sebastião Gama, José Maria, Henrique Laranja •J 

Francisco Rocha (13); deixando de comparecer os Srs. Geraldo Vianna, 
João de Deus, Francisco Athayde, Felinto Martins, Jacyntho Mattos, Co-
lombo Guardia, José Pedro, Alarico Freitas, Nelson Monteiro e Manoel 
Nunes (10). O Sr. Presidente declara que estando presentes 13 Srs. Depu-
ta dos se acha aberta a sessão. E' lida, posta em discussão e, sem debate, 
approvada a acta da sessão anterior. O Sr. José Cupertino, 1° Secretario, 
declara que sobre a mesa não ha expediente. O Sr. Presidente declara que, 
não havendo expediente, passa .á ordem do dia, que constou de um reque-
rimento do Sr. Abner 11ourão, para que fosse eleita uma commissão para 
tomar conhecimento dos recursos e eleições dos municípios. Consultada á 
Casa, foi o requerimento do Sr. Abner Mourão approvado. O Sr. Presi-
dflnte mandoü então proceder á eleição. Corrido o escrutínio, verifica-se o 
seguinte: Abner Mourão, 12 votos; José Maria Gomes, 12 votos; Henrique 
Laran.ia, 12 votos; Sebasrião Gama, um voto; Francisco Rocha, um voto . O 
Sr. Presidente declara eleitos para a Commissão de exame dos r ecursos 
eleitoraes dos municípios os Srs. Abner Mourão, José Maria Gomes e Hen-
rique Laranja. O Sr. Abner Mourão requer ainda que seja suspensa a 
sessão, affm de que a referida Commissão dê o seu parecer . Consultada a 
Casa, foi a sessão su spensa e passado o prazo de dez minutos, volta a Com-
missão ao recinto, sendo reaberta a sessão . Pede a palavra o Sr. Abner 
Mourão e apresenta os pareceres ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10 .. que 
envia á Mesa e r~quer que, devido á premencia do tempo, por ter de se 
realizar á hora regimental a sessão de posse, foesem dispensados a impres-
são e interstício legal e f ossem os pareceres transcriptos na acta da 1" ses-
Bão . depois de dada a posse. Consultada a Casa, é approvado o requeri-
mento do Sr. Abner Mourão. O Sr. Presidente põe em discussão e não ha" 
vendo quem peça a palavra, põe em votação os pareceres, que se referem ás 
eleições dos municípios 91e Alfredo Chaves, S . Matheus, S. Pedro de Itaba-
poana, Cachoeiro de Itapemirirn, Barra de S. Matheus, Rio Pardo, Bôa Fa-
milia, Alegre, Affonso Cli!tudio e S . José do Calçado" sendo approvados, bem 
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.::orno o de Muquy. Não havendo mais quem pedisse a palavra, o s~. Pre-
·sidente declarou encerrada a sessão. Suspende-se a sessão ás 12 horas e u5 
minutos . - Franc'isco E'tienne Dessaune. - José Oupertino Figueira Leite. 
l.º Secretario. - Alvaro de Castro Ma"ttos, 2° Secretario. - Nós abaixo as-
signados, tabelliães de notas nesta Capital, certificamos e damos fé que 
conferimos a presente cópia com o original da acta que nos foi apresenta.da 
e achamos em tudo conforme com o mesmo original e reconhecemos serem 
verdadeiras as firmas supra de Francisco Etienne Dessaune, José Cupertino 
Figueira Leite e Alvaro de ·castro Mattos, do que damos fé . Victoria, vinte 
e tres de Maio de mil novecentos e virite. Em testemunho (signal publico) da 
verdade. - O tabellião, José Olynipio de Abreu. Em testemunho (signa.l pu-
blico) da verdade. Victoria, vinte e tres de Maio de mil novecentos e vinte. 
- O tabe!lião, Manoel Bruno Vianna França. Estão collocadas e devida-
mente inutilizadas quatro estampilhas federaes no valor total de mil e 
duzentos réis. Nada mais se continha em o transcripto documento, que para 
aqui bem e fielmente fiz passar para publica-fórma do proprio original a 
que me reporto, e que para tal fim me foi apresentado, o qual vae ser en-
tregue ao mesmo apresentante juntamente com esta, depois de devidamente 
conferida e achada conforme. Dada e passada nesta cidade do Rio de Janeiro, 
aos vinte e nove de maio de mil novecentos e vinte. E eu, Ananias Emi-
liano Pereira dó Lago, tabelliã.o interino, que a subscrevo e assigno em 
publico raso. Em testemunho da verdade (estava o signal publico). - Ana-
nias Emiliano Pereira do Lago. 

DOCUMENTO N. G 

Congresso L egislativo do Estado do Espirita Santo - 3ª sessão solemne, 
extraordinaria, em 23 de Maio de 1920. Presidencia do Sr. Americo Coelho 
(Vice-Presidente) . A' hora regimental, feita a chamada, verifica-se a pre-
sença dos Srs. Americo Coelho, José Cupertino, Alvaro Mattos, Francisco 

· Rocha, Henriqu e Laranja, Wantun Cunha, Antonio Honorio, José Maria, 
Cesar Machado, Sebastião Gama · (12), deixando de compa recer os Srs. 
Geraldo Vianna, João de Deus, Francisco Athayde, José Pedro, Alarico de 
Freitas, Jacintho Mattos, Nelson Monteiro, Manoel Nunes, Etienne Dessaune, 
Colombo Guardia, Felinto Martins (11). Abre-se a sessão . E' lida, posta 
e'm discussão e sem debate approvada a acta da sessão anterior. O Sr. 
primeiro Secretario declara não haver sobre a mesa expediente. O Sr. Pre-
sidente diz que, de accôrdo com o artigo quarenta e sete, paragrapho unico 
da Constituição do Estado, a presente sessão tem por objectivo empossar no 
cargo de Presidente do Estado, o Sr. Francisco Etienne Dessa une, Presi-
dente do Congresso, em vista de não haver ainda o Congresso iniciado os 
trabalhos de estudos e se pronunciado sobre as eleições procedidas para 
Presidente e Vice-Presidente do Estado. O Sr. Abner Mourão declara que, 
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esta.ndo na ante-sala o S1· . Etienne, digo, o Sr. Francisco Etienne Dessaune, 
i·equer que o Si· . Presidente nomeie um.a commissão a fim de introduzil-o no 
recinto para tomar posse. O Sr . Presidente nomeia uma commissão com-
posta dos Srs. Francisco Rocha, \Va ntuil Cunha e Abner Mou rão. Introdu-
zido no recinto o Sr . Fra ncisco Etienne Dessa une, toma assen to na cadeira 
elo Sr. Presidente. O Sr. Presidei1te convida o Sr. Fra ncisco Etienne Des-
sa une a prestar o compromisso constitucional. O Sr. Francisco Etienne Des-
saune, levantando-se profere as seguintes palavras: "Prometto cumprir as 
Constituições e as leis elo Estado e da R epublica, esforçando-me por exerce!' 
com lealclacle e patriotismo as funcções do meu cargo. O Sr. Presidente de-
clara empossado no cargo ele Presidente do Estado do Espírito Santo o Sr . 
Francisco Etienne Dessaune, convidando-o a assignar o termo ele affir:rna-
ção, o qual foi lavrado no livro comp etente, digo, a propriado. Ouve-se no re-
cinto e nas galerias prolongadas salvas de palmas e vivas; em seguida, re-
tir a-se o Sr. Francisco Etienn e Dessaune, Presidente do Estado, com as fot._ 
maliclacles do estylo . O Sr . Presidente declarou encerrada a sessão, marcando 
para a p r oxima a seguinte ordem do dia : Trabalho das Commissões . Encer-
ra-se a sessão ás qua torze horas. - A.merico Coelho, digo, A.merico Ribairo 
Coelho, Presidente. - José Ciipert·ino Figueira Leite, 1° Secretario. --
A.lv aro de Castro j)!Jattos, 2° Secretario. Nós a ba ixo assignaclos, tabelliães ele 
notas clesta Capital, certificamos e damos f é que conferimos a presente 
cópia com o original da acta que nos foi a presentada e a achamos em tudo 
conforn1e com o original e reconhecemos serem verdadeiras as firmas r etro de 
Americo Ribeiro Coelho e supra ele José Cupertino Figueira L eite e Alvaro 
de Castro Mattos, do que tuclo damos fé . Victoria, 23 de Maio de mil nove-
centos e vinte . Em testemunho (signal publico) da verdade . - O tabellião, 
José Olynipio de A.breu, Victoria, vinte e tres de maio ele mil novecentos P. 

vinte. - O tabellião interino, Manoel Bruno Vianna França. Estão colloca-
das e devidamente inutiliza das, qua tro estampilhas federaes no valor total 
ele mil duzentos réis. Nada mais havendo, fügo, se continha em o transcripto 
documento que para aqui bem, e fielmente fiz passar para publica-fórma do 
proprio origina l a qu e m e r eporto, e qu e para tal fim me foi apresentado, 
o qua l vae ser entregue a o mesmo a presentante, juntamente com esta, de· 
pois de devidamente conferida e acha da conforme. Da da e passada nesta cidade 
elo Rio ele J a neiro, aos vinte e nove ele m aio ele mil novecentos e vinte . E 
eu, Ananias Emiliano Pereira do Lago, tabellião interino, que a subscrevi> 
e assigno em publico e raso. Em testemu nho (signa l publico) da verdade. 
- A.nanias E1niliano Pereira do Lago. 

DOCUMENTO N. 6 

Publica-fórma - Congresso Legislativo elo Estado elo Espírito Santo -
4." sessão extraorclinari:1 em 23 de Ma io ele 1920. - Presidencia do Sr. 
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Americo Coelho (vice-presidente) . A's 14 horas e cinco minutos, f eita a. 
chamada, verifica-se a presença elos Srs. Americo Coelho, José Cupertino, 
Alvaro Mattos, Sebastião Gama, Francisco Rocha, José Maria, Antoni0 
Honorio, Abner Mourão, Wantuil Cunha, J oão Lino, Henriqu·-
Laranja e Cesar Machado (12); cleixando ele comparecer os Srs. Geraldo 
Vianna, João de Deus, Francisco Athaycle, Alarico de Freitas, Jacyntho de 
Mattos, José Pedro, Colombo Guardia, Nelson Monteiro, Manoel N unes e 

· Felinto Martins (10 ). Abre-se a sessão. E' licla e posta em discussão e sem 
debate approvacla a acta ela sessão anterior. O Sr. 1° Secretario dá conta. 
do seguinte expedient e : Contestação elo Dr. Philomeno José Ribeiro aos di-
Jilomas dos Srs . Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, candidatos 
á Presiclencia e Vice-Presiclencia elo Estado. Passa-se á ordem elo clia. O Sr. 
Presidente concede a palavra a quem clella queira fazer· uso. O Sr. José 
Cupertino, vindo á tribuna, chama a attenção da Casa para o facto ele es-
tarem ausentes tres elos membros qu e compõem a Commissão ele Constitui-
ção, Poderes, Justiça e Reclacção ele Leis e dois impedidos. O Sr . Presi-
dente designa então para a referida commissão os Srs. Abner Mourão, Wan-
tuil Cunha, João Lino, Cesar Machado e Antonio Honorio. O Sr. Presidente 
clecla1·a que est ando constituida a Commissão ele Constituição, Poderes, Jus-
tiça e Reclacção de L eis, vae remetter á mesma os papeis ela contestação dos 
diplomas expedidos aos Srs. Nestor Gomes e João ele D eus Rodrigues Netto 
apresentados pelo Dr. Philomeno José Ribeiro . Ninguem mais peclin<lo a pa-
lavra, o Sr. Presidente declara que vae encerrar a sessão, marcando para a 
proxima a seguinte Orclem do clia: Trabalho da Commissão. Encerra-se a 
sessão ás 14 . 30 . - Am .. erico Ribeiro Co_elho, Presidente . - José Cupertino 
Figueira Leite, 1° Secretario. - Alvaro ele Castro Mattos, 2° Secretario. 
Era o que se continha em a acta que fiz transcrever acima e retro fielmente 
<lo original e que eu l\foysés ele Medeiros Accioly, official da Secretaria elo 
Congresso Legislativo elo Estado ·do Espirita Santo, a subscrevo e assigno. 
Victoria, 23 de Maio ele 1920. - Moysés ele Medeiros Accioly. Nós abaixo 

, assignaclos, tabelliães de notas desta Capital, certifica mos que conferimos a 
presente cópia com o original qu e nos foi apresentado e achamos em tudo 
conforme e reconhecemos a firma do Moysés de Medeiros Accioly do que 
damos fé. Em testemunho (signal publico) da verdade. O tabellião, José 
Olympio de Abreu. Em testemunho (signal publico) da verdade. - Victoria, 
vinte e seis ele Maio ele mil novecentos e vinte . - Manoel Bruno Vianna 
França. Estão collocadas e devidamente inutilizadas, quatro estamp ilhas fe-
deraes no valor total de mil e duzentos réis. Está o carimbo elo Congress.1 
Legislativo do Estado do Espirita Santo, data ele vinte e seis de Maio de 
mil novecentos e vinte. - Americo Ribe-iro Coelho. - José Cupertino F 'i-
gueira L eite . - Alvaro ele Castro Mattos. - Reconheça verdadeir as 
as firmas de Americo Ribeiro Coelho, José Cupertino Figueira Leite, Alvaro 
Mattos, elo que eloµ fé. Victoria, vinte e seis de Ma io de mil novecentos e 
vinte. Em t estemunho (signal publico) da verdade. - O tabellfüo José Ol ym-
pio de Abreu. (Na pr imeira folha i1 margem, está o carimbo elo Congre~so 
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Legislativo do Estado do E spirito Santo, com a data de vinte e seis de 
Maio de mil novecentos e vinte. Nada mais se continha em o tra nscripto 
documento que para aqui bem e fielmente fiz passar para publica-fórma do 
proprio original a que me reporto, e que para tal fim me foi apresentado, o 
qual vae ser entregue ao mesmo apresentante juntamente com esta, depois 
de devidamente conferida e achada conform.e. Dada e passada nesta cida1ie 
do Rio de Janeiro, aos vinte nove de Maio de mil novecentos vinte . E eu., 
Ananias Emiliano Pereira do Lago, tabellião interino que o subscrevi> e !lS-

:oigno em publico e raso. Em testemunho (A. E. L.). da verdade. 
Ananias Erniliano Pereira do Lago. 

DOCUMENTO N. 7 

Publica -fórma . Congress o Legislativo do Estado do Espir;to Sa n·tc - a' 
sessão extraordinaria, em 24 de Maio de 1920 - Presidencia do Sr. Americo 
Coelho (Vice -Presidente). - A' hora regimental, feita a chamada, verifi-
ca-se a presença dos Srs. Americo Coelho, José Cupertino, Alvaro Mattos, 
Henr'que Laranja, José Maria, Sebastião Gama, João Lino, Abner Mourão, 
v:· q·11,uil Cunha, I•'rancisco Rocha, Cesar Machado, Antonio .IJ 01rnrio (12); 
deixando de comparecer os Srs . Geraldo Vianna, João de Deus. Francisco 
Athayde, Alarico de Freitas,. Nelson Monteiro, Jacintho Mattos, Manoel Nu-
11es, Colombo Guardia, José Pedro e Felinto Martins (10). Abre-se a sessão. 
O Sr 2° Secretario procede á leitura da acta da sessão anterior que é ~<ira 

deb·üe approvada. O Sr. 1° s 'ecretario dá conta do seguinte expediente: 'fe-
legrammas dos presidentes de Camaras Municipaes de Ponte de Ilabapoana, 
S.1nta LE:opoldina e Santa '.rhereza, communicando a posse elos respectivos 
verea:lores e prefeitos. - Sciente, agradeça-se. Terminada a leitura elo 
expediente, passa-se á ordem do dia .. O Sr. Presidente conc1Yle a palavra a 
qualquer dos Srs. Deputados que della queira usar. O Sr. José Cupertino, 
1:edinôo e obtendo a palavra, vem á tribuna e declara que de parando no nu-
mero de hoje elo jorna l Diario da lJIIanhã u ma local em que dizia haver 
S. E.x . e seus collegas Srs. Henrique Laranja, Francisco H.ocha e Sebastião 
Gama. tomado parte em ur:,aa pretensa reunião do Con.>;resso. em que se 
teria P.nl,possaelo o Sr. Nestor Gomes no cargo ele PresiJente deste JCSlaelo, 
deIJ<>i~. de a lgumas considerar;ões, em nome da quelles sau .~ collegas e no seu 
proprio, formula um energico protesto contra a local do 1·eferic10 1urnal, 
pois nem S. Ex . nem seu s illustres collegas tomaram parte na pretendida 
reunião, ou praticaram quaesquer actos que importassem no reconhecimento 
elos Srs. Nestor Gomes e Joiio de Deus Rodrigues Netto nos cargos de Pre-
sidente e Vice-Presidente do Estado. Termina S. Ex. pedindo que esse pro-
testo fosse consignado em aeta e que delle a Mesa désse conhecimento, pot· 
telegeamma, ás altas autoridades da Republica e elo Estado. O Sr. Presi-
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dente declara que a Mesa tomará em consideração o pedido do illustre Depu-
tado. Ninguem mais pedindo a palavra, o Sr. Presidente diz que vai en-
cerrar a sessão e convida os Srs. Deputados a comparecerem á proxima, 
designando antes a seguinte ordem do dia: Trabalho das commissões. En-
cerra-se a sessão ás 14.30 . (Assig.) Americo Coelho, Presidente; José Cuper-
tino Figueira Leite, 1 ° Secretario; AI varo de Castro Mattos, 2° Secretario. 
Era o que se continha em a acta acima e retro transcripta do original por 
IT'Jm Moysés de Medeiros Accioly, official da Secretaria do Congresso Le-
gislativo do E stado do Espírito $anto, aos 24 de Maio de 1920. Victoria, 
24 de Maio de 1920. (Assig.) Moysés de Medeiros Accioly. Nós abaixo 
assignados, tabelliães de notas desta Capital, certificamos que conferimos a, 

presente cópia com o original que nos foi apresentado e achamos em tudo 
conforme e reconhecemos a firma de Moysés de Medeiros Accioly, do que 
damos fé. Em testemunho (signal publico) da verdade . O tabellião, José 
Olympio de Abreu. Em t estemunho (signal publico) da verdade. Victoria, 
vinte e seis ele Maio de mil novecentos e vinte. - Manoel Bruno Vianna. 
França. E s tão collocadas e devidamente inutiliza das quatro estampilhas 
federaes no valor total de mil e duzentos réis. E stá o carimbo elo Congresso 
Legislativo do Estado do Espírito Santo, datado de vinte e seis de Maio . de 
mil novecentos e vinte. Americo R ibeiro Coelho, José Cupertino Figueira 
Leite, Alvaro de Castro Mattos. Reconheço verdadeiras as firmas de Ame-
rico Ribeiro Coelho, José Cupertino Figueira L eite, Alvaro de 
Castro Mattos, do que dou fé. Victoria, vinte e seis de Maio ele mH 
110vecentos e vin te. Em testemunho (signa.l publico) ela. verdade. 
O tabellião, José Olympio de Abreu . (Na primeira. folha. á m argem, está 
o carimbo elo Congresso Legislativo do Esta.elo do E spírito Santo, com a 
da.ta de vinte e seis ele Maio de mil novecentos e vinte.) Nada m ais se con-
tinha em o transcripto documento que para aqui bem e fielmente fiz passar 
para publica-fórma do proprio original a que me reporto, e que para tal fim 
me foi apresentado, a qual vai ser entregue ao mesmo apresentante, junta-
mente com esta, depois de devidamente conferi.da e achada conforme. Dada .. 
passada nesta cidade do Rio ele Janeiro, aos vinte e nove de Maio de mH 
novecentos e vinte. E eu , Ananias Emiliano Pereira do Lago, ta.bellião inte-
rino que a subscrevo e assigno em publico e raso. - Em testemunho (signal 
publico) da verdade . - Anan·ias Emiliano Pereira ão Lago. 

DOCUMENTO N. 8 

Publica-fórma - Cópia da acta da primeira reunião da Commissão de 
Justiça, Constituição, Poderes e Redacção de Leis. Congresso Legislativo do 
Estado do Espírito Sa nto - Primeira reunião da Commissão de Justiça, 
Constituição, Poderes e Redacção de Leis para examinar a eleição presiden-
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cial de vinte e cinco ele Março de mil novecentos e vinte. Aos vinte e tres 
ele Maio ele mil novecentos e vinte, ás quinze horas da tarde, reuniram-se 
na respectiva sala os Srs. João Lino, Wantui! Cunha, Antonio Honorio, 
Cesar Machado e Abner Mourão, designados pelo Presidente do Congresso, 
na fórma elo Regimento, para comporem a Commissão de Justiça na ausencia 
e impedimento elos seus membros effectivos. Por proposta do S1·. Abner 
Mourão foi eleito Presidente da Commissão o Sr. João Lino. Este Deputado, 
assumilldo a presidencia, agradece a honra con1 que os seus colleg·as aca. 
bam de distinguil-o, declara aberta a i·eunião e designa, com o assentimento 
elos demais membros, o Sr. Abner MourfLO para relator. Comfmrece o Dr . 
Phibomeno, ill.go, Philomeno Ribeiro, que decla ra, na qualidade de candicfato 
votado na eleição em julgamento, que pr-etencle contestar os diplomas ex-
pedidos aos Srs. Nestor Gomes e João ele Deus Rodrigues Netto, para Pre-
sidente e Vice-Presidente do Estado, com o auxilio elo seu advogado, Doutor 
Caio Monteiro de Barros. O Dr. Caio Monteiro de Barros, depois de exhi-
bir os poderes ele que se acha munido, inicia a contestação, a.bordando a 
questão da inelegibilidade do Sr. Nestor Gomes. A's dezeseis e cincoenta e 
cinco, requer o prazo de quarenta e oito horas, para, concluir a sua exposi-
ção em sessões que se deverão realizar dentro elo allucliclo prazo. Attendendo 
ao pedido, o Sr. Pr-esidente da Commissão clesigna outra reunião da mesma 
para o dia seguinte, ás quatorze horas. A reunião enC"errou-.se ás dezeseis 
horas. Sala das Commü;sões , vinte e tres ele Maio de mil novecentos e vinte. 
- João Lino da S·ilveira, Presidente. - .Abner Mourão, relator . - Cewr 

V-leira Machaelo. - .Antonio .T:lonorio ela Fonseca e Castro. - Wantuil Ro· 
drigues ela Cunha. Era o que se continha na acta da primeira reunião da 
Com.missão de Justiça, Constituição, Poderes e Redacção .ele L eis do Con-
gresso Legislativo do Jl1'stado, da qual fielmenbe extrahi a presente copia aos 
vinte e quatro de Maio de mil novecentos e vinte. E u, Moysés de Medeiros 
Accioly, official da Secretaria do Congresso Legislativo elo Estado do Espi-
rito Santo, a escrevi E• assigno. Victoria, vinte e quatro de Maio de mil 
novecentos e vinte. - Moysés de Medeilros .A.ccioly . Nós a.baixo assignados, 
tabelliães ele notas desta Capita l, certificamos que conferimos a presente 
copia com o original que nos foi apresentado e a achamos em tudo conforme 
e reconhecem.os a firma de Moysés de Medeiros Accioly, elo que dou, digo, 
que damos fé. Victoria, vinte e seis de Maio de mil novecentos e vinte. Em 
testemunho (signal pul~lico) da verdade . O tabellião, José Olynivio d'A.bren . 
Em tes temunho (signal publico) da verdade . Victoria, vinte e seis de Maio 
ele mil novecentos e vi1nte. - Mai~oel Briino Vianna França. Estão colla-
das e devidamente inutilizadas duas estampilhas federaes no valor total de 
mil e duzentos réis. Ei;tá o · carimbo do Congresso Legislativo ·do Estado do 
Espirito Santo, datado de vinte e seis ele Maio ele mil novecentos e vinte. -
.João Lino da Silveiira . - Abner JJfourão . - Cesar Vieira Machado. - An-
tonio Honorio e"la Fon~·eca e Castrn. - Wantiiil Roclrigiies ela Cunha . -
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Reconheço verdadeiras as firmas de João Lino da Silveira, Abner Mourão. 
Cesar Vieira Machado, Antonio Honorio da Fonseca e Castro e Wantuil Ro-
drigues da Cunha, do que dou fé. V ictoria, vinte e seis de Maio de mil nove-
centos e v inte . Em testemunho (signal publico) da verdade . - O tabellião, 
José Olyni,pio· d'.A.breii. (Na primeira folha á margem, está o carimbo do 
Congresso L egislativo do Estado do Espirita Sant8, com a data de vinte e 
seis de Maio de mil novecentos e vinte). Nada mais se continha em o 
transcripto documento que para aqui bem e fielmente fiz passar para pu-
blica-f6rma do proprio origina l a que me reporto, e que para tal fim ·me 
foi apresentado, o qual vae ser entregu e ao rnesmo apresentante, junta-
mente com est a, depois de devidarnente conferida 0 achada conforme. Dada 
e passada nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e nove de Maio de 
mil novecentos e vinte . E eu, Ananias Emiliano Pereira do Lago, tabellião 
interino, que a subscrevo e assigno en1 publico e razo, no impedimento occa-
sional do tabeUião respectivo. Em testemunho (signal publico) da verdade.-
Ananias EmfUcmo Pereira elo Lago. 

DOCUMEN'l'O N. 9 

Publica-fórma - Copia da acta da segunda reunião da, Commissão de 
Justiça, Constituição, Poderes e Redacção de Lei~ - Congresso J_,egislativo 
do Estado do Espirita Santo - Segunda reunião c1a Commissão de Justiça, 
Constituição, Poderes e Redacção de L eis, para examinar a eleição presíden-
cial de 25 de Março de 1920 - Aos 24 de Maio de 19 20, ás 14 horas da 

tarde, presentes os Srs. João Lino, Abner Mourão, Wantuil Cunha, Antonio 
Honorio 'e Cesa1· Machado, o Presidente, Sr. João L ino, declara aberta a 
reunião e continuar com a palavra o Doutor Caio Monteiro de Barros, pro-
curador do Dr . Philomeno Ribeiro, candidato contestante. O Dr. Caio Mon-
teiro de Barros prosegue na sua exposição até que, pelo adeantado da 
hora, é suspensa a reunião e marcada uma outra para o dia seguinte, ás 14 
horas. A reunião encerrou-se ás 17 horas. Sala das Commissões, 24 de Maio 
de 1920. - João Lino ela Si.lveira, Presidente . - Abner Mourão, Relator. -
Oesar Viei.ra Machado. - .Antonio Hon01·io da Fonsecd! e Castro. - Wa1itiiil 
Rodrigues da Cunha, . Era o que se continha na acta da segunda reunião da 
Commissão de Justiça, Constitu ição, Poderes e Redacção de Leis do Con-
gresso L egislativo do Estado, da qual fielmente extrahi a presente copia 
aos 25 de Maio de 1920. Eu, Moysés de Medeiros Accioly, offic!al da Secre -
taria do Congresso Legislativo do Estado do Espírito Santo, a escrevi e 
assigno. Victoria, 25 de Maio de 1920. - l'Ioysés de Medeiros A.ccioly -
Nós, abaixo assignaidos, tabelliães de notas desta Capital, certificamos que 
conferimos a presente copia com o original que nos foi apresentado e 
achamos em tudo conforme e reconhecemos a firma Moysés de Medeiros 
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Accioly, do que damos fé. Victoria, vinte e seis de Maio de mil novecentos 
e vinte. Em testemunho (signal publico) da verdade. - O tabel!ião inte-
rino, Man@el Bruno ·vianna França. Em testemunho (signal pu])lico) da 
verdade. Victoria, vinte e seis de Maio de mil novecentos e vinte. - O ta-
bel!ião, José Olympio de Abreu. Estão colladas ~ devidamente inutilizadas 
duas ·estampill;las federaes no valor total de mil e duzentos réis. Está o 
carimbo do Congresso Legislativo do Estado elo Espirita Santo, datado de 
vinte e seis de Maio de mil novecentos e vinte. -< João L'ino da Silveira. -
Abner Mourão. - Oesar Vieira Machado. - Antonio Honorio da Fonseca 
e Castro. - Wantuil Rodrigues da Cunha. Reconheço como verdadeiras as 
firmas dos Srs. João Lino da Silveira, Abner Mourão, Cesar Vieira Machado, 
Antonio Honorio da Fonseca e Castro, Wantuil Roclrigues da Cunha, do que 
dou fé. Em testemunho (signal publico) da verdade. Victoria, vinte e seis 
de Maio de mil novecentos e vinte. - Manoel Bruno Vianna França, tabel-
lião interino. (Na primeira folha á margem está o carimbo do Congresso 
Legislativo do Estado do Espirita Santo, com a data de vinte e seis de Maio 
de mil novecentos e vinte) . Nada mais se continha em o transcripto do-
cumento que para aqui bem e fielmente fiz passar para publica-fórma do 
proprio original a que me reporto, e que para tal fim me foi apresentado, 
o qual vae ser entregue ao mesmo apresentante, juntamente com esta, de-
pois de devidamente conferida e achada conforme. Dada ·e passada nesta 
ciclade do Rio de Jan·eiro, aos vinte e nove de Maio de mil novecentos e 
vinte. E eu, Ananias Emiliano Pereira do Lago, tabellião interino, que a 
s ubscrevo e assigno em publico e raso. Em testemunho (estava o signal 
publico) da verdade. - A.nanias Emiliano Pereira do Lago. 

DOCUMENTO N. 10 

Cópia da acta da terceira reunião da Comm.issão de Justiça, Consti-
tuição, Poderes e Redacçã.o de Leis. Congresso Legislativo do Estado do 
~spirito Santo. Terceira reunião da Commissão de .Jm1tiça, Constituição, 
Poderes e Hedacção de Leis para examinar a eleição presidfmcial de 25 de 
Março de 1920. Aos 25 de Maio de 1920, ás 14 horas da tarde, presentes os 
Srs. João Lino, Abner l\1

1
[ourão, Wantuil Cunha, Antonio Honorio e Cesar 

1-fach ado, o Presidente, Sr. João Lino, declara aberta a reunião e continuar 
,~om a lJalavra o doutor Caio Monteiro de Barros, Procurador do Dr. Phi!o-
meno Hiheiro, candidato contestante. O Dr. Caio Monteiro de Barros pro-
sE-gue na sua exposição 1'1.bordando, além da. questão da inelegibilidade do 
Sr. Nestor Gomes, candidato á presidencia, a da inelegibiliclade do Sr. João 
dt; Deus Rvdrigues Netto, candidato á vice-presidencia. Hequer a proro-
gac;;ão do prazo por mais cinco dias, afim de apresentar outros documentos, 
bem como lhe sejam apn~sentados -os documentos eleitoraes existentes no-
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Congresso . O Sr. Presidente s ubmette esse requerimento verbal ao exame 
da Commissão. O Sr. Abner Mourão, u sando da palavra, diz qu e o Reg;-
mento apenas a llude a um prazo de 48 horas , já esgotado. Deve-se consi.-
derar, porém, a gravidade da situação política. Até ::t da.ta l egal de 23 de 
Maio, par:i. transmissão de poderes, não h a via reconhecimento feito. Apezar 
diss'.\ u~and'l de burlas e violencias, entrin cheirara-se o Sr. Nestor Gomes 
no Palacio do ::..overno pretenden do a hi exercer autorida de. Impõe-se assim 
que o Congre~:oc exarn:r.e o mais cuidadosamente -rosl:ivel quando se r eferir 
~ eleiçfto e á situação legal dos candida t os. Acha a Commissão eompetente 
pura resolver. Vota pela concessão do prazo, podendo o Dr. Caio Monteiro 
de Barros desü;tir de parte delle se conseguir apressa.r o seu trabalho. Con-
wltados os demais membros, apoiam elles as pa lavras do Deputado Relator. 
O Presidente declara deferido o requerimento VPrba l do Dr . Caio Monteiro 
de Barros e levanta a reunião. A reunião encerrou -se ás 17 .10 h or as. Sa la 

.das Commissões, 24 de Maio de 1920. - João Lino da Silveira, Presidente. 
- "'Ahne.r Mourão, Relator. - Cesar Vieira Machado. - Antonio Honorio 
da F'onseca e Castro. - Wantuil Rodrigues da Cunha. Era o que se continha 

· na ·acta da terceira reunião da Commissão de Justiça, Constituição, Poderes 
t Rec1acção c1P Leis do Congresso Legislativo do Estado, d11. qual íielmen le 
extrahi a presente cópia aos 23 de Maio de 1920. Eu, MoyRés de Medeiros 
Accioly, offici'1.l da Secretaria do Congresso L egislativo do Estado do Espi-
r1~0 Santo, a escrevi e assigno. Victoria. 25 de Maio de 1920. - Moysés de 
iYJr,deiros .Accioly. Nós, abaix o· assignados, t abelliães c1P notas desta Ca pital, 
c~l'tificamos que conferimos a presente cópia com o origina.! que nos foi 
avrcsentado e achamos em t udo conforme e reconhecemos a firma de Moysés 
da Medeiros Accioly, do que damos fé. Victoria, vinte e fle is de Maio de mil 
novecentos e vinte. Em testemunho (signal publico) da verdade. O t abell1ão, 
José Olympio àe .Abrei~. Em testemunho (signal publico) da verdade. Victoria, 
vinte e seis ilP Maio de mil novecentos e vinte. - Manoel Bruno Vianna 
F·:·~nça . Estão collocadas e devidamente inutilizadas quatro estampilhas fe-
drraes no valor t ota l de mil e duzentos réis . Está o carimbo do Congresso 
l.t;gislativo do Estado do Espirito Santo, datado de vinte e seis de Maio de 
iuil novecen tos e vinte. - João L-ino àa Silveira. - .Abner :Mour ão. -
Gc.sr1r Vieira Machado. - .Antonio Honorio da Fonseca e Castro . - Wantidl 
Rndrigues da Cunha. Reconheço verdadeiras as firmas de João Lino da 
Silveira., Abner Mourão, Cesar Vieira Machado, Antonio Honorio da Fon-
s"ca e Castro. Wantuil Rodrigues da Cunha, do que dou fé. Victoria, vinte 
e ~eis de Maio de mil novecentos e vinte. Em testemunho (signal publico) 
da verdade. - O tabellião. José Olympio àe A breu. (Na primeira folh a , á 
margem, está o carimbo do Congresso Legislativo do Estado do Espirita 
Snnto, ·com a data de vinte e seis de Maio de mil novecentos e vinte. N a da 
n-iais se continha em o transcripto documento que p:ua aqui b em e fiel-
mente fiz passar para publica-fórma do proprio original, a que me reporto, 
e que para tal fim me foi a presentado, o qual vai ser entregue a o mesmo 
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apresentante, juntamente com esta, depois de devidamente conferida e acha-
da conforme . Dada e passada nesta cidade do Rio de Janeiro. aos vinte & 

nove de Maio de mil novecentos e vinte . E eu, Ananias Emilia no Pereira 
t1o Lago, tabelliã o interino, que o subscrevo e assigno em publico e raso. 
1I:m testemunho (signal publico) da verdade . - Ananias Emiliano Perei:ra 
clr! Lago. 

DOCUMENTO N . 11 

Exm . Sr. Dr. Commandan te do 3° batalhã o ele ·caçadores - O abaixo 
as~ignado, leader que é da maioria do Congresso LeRislativo deste Estado. 
pn:cisa para fins de direito e solicita de V. Ex., na qu alidade de Com-
mfl.ndante da força feder al designa da para g<vrantir a execução do habeas. 
corpus, .concedido pelo Supremo Tribunal á maioria do Congresso do Estado. 
a bondade de at.testar no rosto deste se, antes de penetrarem no edifício do 
Congresso o seu Presidente Sr. Etienne Dessaune e os Deputados da maioria, 
entraram os Deputados da minoria. aeompa,nhados do Sr. N estor Gomes: 
bem assim, se o mesmo Sr. N estor Gomes foi empossado no cargo de Pre-
>i dente do Esta do perante o Congresso na sessão <lo dia 23 do corrente e se 
V. Ex . o A.compa nhou depois de empossado até o Palacio do Governo . Sir-
vr.-me da opportunida de para àpresentar a V. Ex. a ltrn;: protestos de estima 
e consideração. R espeitosas saudações. Victoria, 24 de Maio de 1920. -
A l..ner JYioiwiio. Em resposta ao assumpto do presente officio cumpro o dever 
da mais r eslricta verdade em declarar que, quanto ao 1° quesito não posso 
clflr uma resposta preciza p orque não foi objecto el a minha apreciação, dado 
o momento el o conjunto de muitos factos para attrahir-m e a attenção; 
porém, quanto a o 2° affirmo que absolutamente não houve posse presidencial 
no Congresso do E s tado, no dia 23 do corrente, e sómente por informaçõe> 
v im a sab er t er ella havido no P a lacio elo Governo f?>ntre os a migos deste. 
Apenas acompanhei os Deputados da min oria do P a lacio ao Congresso e 
v ice-versa, por me terem sido solicitadas para os 1nesmos gar a ntias p eti-
soacs. P P.lo Sr. Presidente Dr. Bernardino Monteiro . Declaro ainda qu~ 

abzolutamente não assisti n enhum a cto ele posse de quem quer que seja . 
Victoria, em 25 de Maio de 1920. - J. JayTne P ess oa; à,a. Silveira, Tenenle-
c,1ronel. - Reconheço verdadeira a firma do Sr. Coronel J. Jayme Pessoa 
da Silveira e dou f é . Em testemunho Çsignal publico) da verdade. Victoria. 
vinte e ·seis de Mato de fUil novecentos e vinte . - Manoel Bntno V·iainna 
França. E sti"Lo colloca das e devidamente inutilizadas duas estampilhas fe-
::teraes no valor de mil e .duzentos r éis. Nada mais se continha em. o trans-
cripto documento qu e para aqui bem e fielmente fiz pass!Lr pa.ra publica 
f(•rma do proprio origina]- a qu e me repo.rto, e que para tal fim me foi 
apresenta do, o qual vai ser entregue a o mesmo apresentante, juntam ente 
com esta. depois de devidamente conferida e achada conforme. Da da e pas-
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sada nesta cida.de do Rio d J aneiro. aos vinte e nove de Ma io de mil nove-
centos e vinte. E eu, Ananias Emiliano Pereira do L ago, tabellião interino. 
que a subscrevo e assigno em publico e razo. Em t estemunho (signal pu-
blico) da verdade. - Ananias Emi liwno P ereira elo La.qo. 

Sr. Presidente da Commissã.o ele L egislação e Justiça da Camar a dos 
Dqmt:i.dos - Rio - Cachoeiro do Itapemirim, 31 - L evamos conhecimento 
V. Ex. esta Cam ara em sessão de hoje votou un animidade moção inteiro 
9.!)0io Governo legal Coronel l<~rancisco Etienne D essa.une. Sa udações. -
JGs:? .Alves Ra1igel, Presidente. - Roelolpho P ennaforte, Alvaro Ferreira 
Pinto, Joaquim .An,tonio GWiado, G"i lb8'rto Ferreira Machado, José Maria 
G~mes e EmygéUo l'a?·gas Corrêa, vereadores . 

Commissão de Justiça da Camara dos Deputados. - Rio - Santa 
Leopoldina, 31 - Na qualidade ele vereadores municipaes Santa L eopoldina 
Jc\'amos ao conhecimento V. Ex. que damos n osso franco decidielo a poio e 
solidariedade ao Coronel Etienne D essau ne prntestanrlo contra Governo il-
Jegal Coronel Nes tor Gom.es . - Respeitosas saudações . - JYiwr ianno Bar-
cellos, Presidente . - José Sannento, Antonio Pedlro M'endonça e Ranitlph'l 
Gonça.lves, vei·eadores. 

Exms . Srs. membros da Comrn.i!;s5.o ele L egislação e Justiça da. Camara 
d0s Deputados - Rio - Victoria, 31 - Os a b:üxo assignados funccionarios 
publicos, commerciantes e amigos vêm protestar perante V. Ex. mais in-
teira solidariedade cheia sympa thia pela causa vosso governo Sr. Etienne 
Dessaune . - Sizenando Go1nes, •commerciante. - Gustodtio José Liiiz, com-
merci::rnte . - Cabral A. Pimenta, commercianle. - José Ca?·valho, co1runel'-
ciante . - Manoel 'l'olentino Pinheiro, c ommerniante . - Manoel F elivpe 
Santiago e Lwi.z Dias da Si lva, commerciantes. - Akaro Pacheco, empre-
g1do publico. - João Pocal-ino . - Ferreirci Ribeiro. - Alonso Costa, em-
pregado publico. - Moiira & C., commercjante.s . - Amarolino Rib eiro de 
S .. Tesns, funccionario publico . - Jiweleciano Victormo dos Santos, com-
merciante. - Romeu TertuHano P ere·ira Barbosa. - B en eeUcto L eroza, ope-
1·ario. - Ugo Martins da V·iotoYia, funccionario publico. - L ea.ndro José 
ilos San·tos, operaria. - Argeo Bas·tas. - Ma?ioel Bahia. - José I 1uiz Bru·-
Lasa. - Cloàoaldo Branelão, chefe. elo trafego ele bonds. Jo·sé Antimes B ar-
basa., funcc iona rio publico. - José Ca.ssia?io elos Santos, f uncciona rio. - Al-
bertn Ba?Tos, conü~clor do Thesouro . - A11'"acleii Ma1·quet> Silva, commerciante. 
-· A lexandre .Moniz l!,reire, funcciona.rio publico. - Francisco Amalio at··ijó, 
'.unccionar io publico. - João da lvl<itta Pinto Aleixo, funccionario publico. 
- Olaiidio Li?na, empregado publico . - Ma.uricio Cabral, operaria. - Dr. 
Claàoalelo L'inhares.- M anoel Pinhe·iro Balla.- .1.Lnto1iio Ferreira da Silva. -
TI~racio 111ach:Ido, funccionario publico. - Anto1iio Julio Alegr·ia Ciinha. -
Agostin ho R inem, industrial. - Gil P eelro Santos, opera.rio. - Affonso 
Monteiro, fnnccionario . - Aristides Martins .Jesiis. - Francelina B ispo . -
.1.ntenor Guimarães, industria l. - Nelson Gostei, negociantes. - .llrgemiro . 
l'Gdro dos Santos. - R eynaldo Cara.1niwíi, funccionario publico. - Jo sé. 
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Francisco Silva, funccionario publico. - · Antero Gonçalves, comrnerciante. -
Ocsar So1iza, contador . - Manoel Loi;;es, operario. - Elpidio João Thomaz 

·Souza Junior, funccionario publico. - Carlos Pereira. - Oscar Debiase, func-
cionario-publico. - .Francisco Rodrigues Dodart Juni or, inspector escolar. -
Manoel Augusto Silveira, pharrnaceutico. - Francisco Rufino, funccionario 
publico. - João Ferreira Lima. - Antonio Augusto de Souza. - An·tonio 
Carneiro Lisboa, funccionario publico. - R·icard.o Mm·illo Leão. - João Gua.l-
berto, empregado do commercio. - .il!fanoel Cam.ara. - Maria Evangelista. -
José Pinto Al1;arenga, empregado publico. - L1tiz Fraga, funccionario pu-
blico . - João Victor·ino Pinto. - Preciliano Moraes, empregado publico. -
~1.-1;.tenor Antonio Athayde. - Sizinio Faria, empr egado no commercio. -
.li•a.qu-i'm Guimarães O lindo Pinto, empregado publico. - Padre Elias To-
11wsi, Dlrector do Gymnasio. - João Luiz Oliveira. - Alvaro Cleto Silva, 
empregado publico. - Arthur Brandão, funccionario publico. - Simões & 
Ol·i't'eira, commerciantes. - Aàolpho Simões, commerciante. - Rugemiro 
T elles Sá. - .T!Jmygdio Fogos. - Emiliano dos Santos. - Maria Cabral, ope-
rario. - José Pinto Machado, funccionario publico. - Manoel Bento Conde. 
-- Leonardo Barreto. - Francisco Roletti. - Affonso Cabral, negociante . -
.1.ntonio .Rosa. - Francisco Carlos Shwas Filho, vereador. - João Nunes 
A .. 1nnri·rn. - Elegoino Marques. - Salustiano Cai·neiro. - Litiz Borges, func-
cionario publico. - Carlos d.e Carvalho, negociante. - Arnianào de Oliveira 
-- Calixto Ribeiro Coelho. - Antonio Affonso. - Affonso da Silva. - .A.n-
tero Manoel Rodrigues de Oliveira. - Augusto Simmer, funccionario pu· 
tlico. - José Pedro Nasc·fmento. - Patrício F1·eitas. - Manoel Joaquini de 
01-h·eira. - Leandro Fraga,, - Joaquim d.os Reis. - Luiz Babeira, commer· 
dante . - Jones Lisboa. -- Ricardo Sobrinho. - Francisco d.a Rocha Faria. 
- Praxeàes Wanclerley. -- Dr. Carlos Xavier Paes Barreto. - Ramiro Bar· 
ros, Chefe do Contadoria do Thesouro. - Dr. Henrique O. Reily. - Carlos 
J,inàeniberg. - Dr. José ~l'eixefra Firme. - Moysés Acciol'IJ, Director da Se· 
cretaria. - Milton Souzci, advogado. - Moysés Passos, funccionario pu· 
blico. - Maria Costa Pereira, funccionario publico-. - José Luiz Duarte, 
funccionario publico. - .Manoel Moraes. - Horacio Pirnentel, commerciante. 
- José EUas Queiroz, funccionario publico. - Horacio O . Reilly de So1tza. 
- Bellarm,ino Loyola Borges, commerciante. - Clemencio Ribeiro, funccio· 
nario publico. - Benicio Martins. - Juracy Souza. - Paulina Zamprogno, 
profes:'lora. - Marcellino Machado, professor. - Hilarina Vianna. - Geny 
Grijó, professcira. - Hera.elita Pereira, professor. - Pedro Coutinho, func· 
~;onario publico. - José Dias Collares Junior, advogado. - Alberto Freàe-
ric<J Silva, commerciante. - Manoel Alberto Silva, commerciante. - Glycerío 
Martins . -- João Martins, commerciante . - Yirgilio Marques, operaria. -
Al.'redo Ferreira, operaria. - Zenoõio ZaniõelU, industrial. - D emetrio Fa!-
cã1J, funcciona.rio. - Ary Grijó, empregado publico. - Antonio de Barcellos, 
empregado pubUco. - Agenor Moreira, funccionario publico. - .Alfredo Ga-
1J·rielli, funccionario. - Manoel Onofre Assmnpção, empregado publico. -
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i[h'ba,no Machado, empregado publico. - Dr. ElpuUo .Pi?'nen-tel, lente da Es-
·~ola Normal. - Dario Arwujo, funocionario publico. - Dr. Cwrfo•s Sá, lente 
:la Escola Normal. - Durval Araiijo, empregado publico. - l~rancfaco .Pinto 
B·iq1wira, empregado publico. - Frcincisco Pinto. - G'ib Bap·tista Santos, 
.empregado no commercio. - Jacques Barcellos. - Antonio lnnocencio, em-
p1·egado publico. - José Rios, negociante. - Givstavo Miranda, operario. 
·1r:u Linclermberg, empregado publico. - Anton1.o Aures A.gwiwr, advogado. -
An·;yibol Capelliti . - AUv·io Vali.a.dares. - Manoel Francisco, negociante. -
.Tosé Ribeiro Sa.nt-iago, emprega.elo publico. - .Pahniri1io Ooelho. - Agenor 
Sunt;os . - Watdemar N a.súlmento. - Honorio elos Pa,ssos. - PauUno Silva. 
·- Luiz Rocha. -· Edgard Linclemberg. - Joaqwim Junqueira, empregado pu-
blico, - Aldo1wiro Pinto . - Dr. Jonas Montenegro, profe.!;'sor ele escola . - Dr. 
Ilercules l:'enna. - Pedro O. Reilly de Souza. - Dr. João Lorclello Ayres. -
- Manoel Nasci'Ynento, commercia.nte .. - Manoel Lyru Falcão, empregadÓ 
publico . - José Nunes Siqueira, empregado pubJi.co. - João Pcvrra, indus-
trial. - Dr. Aristoteles Santos, Secretario da Junta Commercial. - Man.oel 

Raulino Rios. - Man-oel Gaya. - ,Americo G1/Álnwrães. - Olivio Fraga. -
Norberto Wanzeler, empregado publico . - João Walfreclo Sil•vci , - Ormindo 
Chaga-s, funccionario publico. - Ricardo Teobalg·i. - Urbano Xav·ier. _ 
;1lvriro. Corrêa de Jesus, funcoionario publico. - João Pin-to 1l1achaclo, func-
cionario publico. - Walde1niro Corrêa ele Jesus. - João Didirno Rabello., 
commerciante.-Durva! Fernandes.-Manoel Lopes elos Santos, commerciante. 
-.Ezequieb .Paild.Lha.- Firmino Leopolclo Arau,jo. - Jorge Silva. - Clodo1ni1·0 
A.dnet. - Alcei. Adnet. - Dr. Ubabdo Ranwlhete, Deputado Federal. - Ri-
cardo Lowtci.ro. - Manoel Pinto Nasci?nento . - Cwrlos Norbim,, Director da 
Secretaria elo Interio·r. - Francisco Ara·1Ljo F'ilho . - A lide Grijó. - M elecio 
ZQflnprogno . - Braulio Macedo, ·commerciantes. - 1T·ineto• Zamv1·ogn.o. -
Oeniro Zainprogno. - Her1ninio Za.mprogno. - Geny Coutinho, empregado 
publico. - Olivio Grijó. - José Ribeiro Coelho, verea.clor. - José Ferreira 
Fernandes, vereador. - Dr . Perúlo Goulai-t , advogado. - Bci.zil'io .Pfrnenta, 
eommerci<Lnte. - Nilo Gouv·êa, empregado publico. - Major Alfrecfo Ra-
bayoli, Com mandante do Corpo Policial. - Ca pitão Ra1rl!iro MarUns, fiscal 
do Corpo de Policia. - Capitão José Vicente Conceiçéío. - Tenentes João 
Rrnesto Silva, --- Fi·ancisco Viotorino P ·into F'ilho. - l,qnacio Pinto Siqueira. 
- Jnsé .11-fatt·o·s .Barreto. - Capitão Hor'tencio Couti nho, pl'Ofessor publico. -
Jorlo Ribeiro Nasci?'ne1ito, negociante. -· M:aiioel San to·s F ernandes, nego-· 
r;iante. - Francisco Chimeli., negociante. - José Ja.cob Saad, negociante. -
felippe Chi1neli, negociante. - A urino Qilintaes, lente ele portuguez da E s-
col.a Normal, reclactor do Dia.rio ela Manhéí. - Sa rgentos Antonio .tlbici.o Fer-
11anàes. Domingos Alves SoiLza. - Joaqwi•rn Soiiza L'i1na. - João F elia; 

Oorrêci. Miguel F elivve . - Honoi•io Vicente Corrêa.: - José F ernandes 
l.fedeiros. - José Avolinar·io Soares. - Albertino Fra.ga. - Emygdio Cvrmo 
Soares. - HenriqiLe Go1nes Loreto. Franaisco Fa1' ia Oliv·io. - Silverio 
Sant'Anna. - José Joaquim Santos. - Manoel T eixeirq, Silva. - Joéío .Pe-
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1·eira da H<Yr a. - Alberto João Roàri.,ques. - Celestino Perei1·a Amorim,, -
,l osé Leopolàino Oliveira. - Francisco Oliveira. - Antonio Gcmies . - Fran-
cisco Elisiario Nunes. - Manoel Theophilo Machado. - A1itonio Carlos. -
.'\..lge11iirv Pinto Oliveira. - Quirino Carneiro Santos. - Virgílio Silva. - Se-
bust-ião Salv2dor. - Bem'Vindo Custodio Reis. - José Lino Santos. - Sim,ão 

Joaq1iim Rocha. - José Carneiro Silva. - Julio Rocha Barros. - Apollinario 
Francisco Alves. - Oliverio Gosta Azevedo.-Philomeno N1ines.-J osé Fran-
cisco Azevedo. - Antonio Ga,etano Sant' Anna. - Antonio R1ifino Siqueira. -
F irmino Marq1ies Santos. - J oão Dantas Nascimento . - .Manoel Oliveira 
Jocindo. - Antonio Oliveira Santos. - Vicen,te Ferreira Silva. - Herculano ' 

Rcnedicto Oliveira Carolino. - Domingos João Rebuso Santos. - Francisco 
.d.polinario. - Alàino Riàeiro. - Francisco Oliveira Santos. - Viotor Luiz 
I3m bosa. - Antonio Martins . - Dermeval Alves S01iza. - Antonio Augusto · 
Santos. - José Martiniano Britto. - Manoel Gomes Santos. - José Al-i;e.i' 
Cor rê.a. - Olym,pio Santos. - Manoel José Silva. - Aquilino Oliveira. -
Antonio Fer nanào Carneiro . - L oureiro Azevedo. - Antonio Alves Feitosa. 
- -· José Ferreira Anàrade. - Gasemiro Patrocínio Santos. - J oão Gypriano 
Silva. - Virgílio Toma.si Nascimento. - João Alves Silva. - I nnocencio 
Pedro Silva. - Domingos Simões Ferreira. - Manoel Joaquim Vianna. -
L evino Al1neida. - Francisco Cunha. - Deocleciano José Góes. - Ada.!-
1if'rto Pereira Mello. - Ar-istoteles Honora.to Gosta. - Estevão Romao. -
Gleto Ferreira Andrade. - Antonio Al'Ves Miranda. - Orlando Gwrneiw 
Lisboa. - Pedro Pnbdenc'io Vianna. - P edro Alves L ima. - Migm:l Fran-
cisco Lima. - P er gentino E lias Silva. - Avelino Mello Rocha. - Jorge Ma-
ciel.. - Oscar. Gandiilo Araujo. - José Miguel Vieira. - Enclacio Les-sa. -
Gf'!',til Alves Torres. - .A.lleneào Salles. - Wabderna?· Praia. - Agostinho 
F'clismino Santos. - João Accioly Menàonça. - Philonwno Pires Rangel. -
J uvencio Alves Amaral. -- José Maurício Sou.za. - Pedro· Fen·eira da Silva. 
- Alfredo João Oliveira. - Feli.zardo Pereira Araujo. - J oão Jgnacio Pinto 
Rangel. - .Flyppolito Ma.nano Oliveira. - Ulysses Niines Siqueira. - Giim.er· 
cindo F err eira Gosta. - Cecília José Carvalho. - João Macar·io Severo. -
Albertino Rangel. - Alci<ws Rocha Prado. - Antonio José Lima. - Augusto 
P ereira. - Amancio Gomes. - Antonio Gantidio Ferreira. - Francisco 
Julio Sili;a. - Adhemar Mcittos. - João Gomes L ima. - José Ignacio Oii· 
... ·eira. - João Octamano Ottoni. - Dr. Octavio Monteiro D ores. - Eustachia 
Tostes. - Gatharino Varejão. - Filismino José T efa:;eira. - Antonio Rodri-
gu,;s Pinto . - Manoel Rowr i gues Nascimento. - José Olympio Braz. - Oan-
dic?o Souza Pra.do . - VaLdemiro Moura. - Adrvrnastor Brito. - Manoel Lou· 
1e•ro Silva. - BernarcZino Ag·uiar. - J oão Antonio Oliveira. - José Gandiào 
J e1m.s. - Belmiro FurtaiZo, funccionario do serviço sanitario . - Francisco 
Muurão. - Celso Pereira,, empregado publico. - Alcides Nor'bim. - Argel 
Si?vo .. - João Pinto Nascimento. - AcZrião Ferreira Silva. - Nata.Uno Oli-
'l:eira. - Mnnoel Caldas Pimentel. - Joaquim Santos AzevecZo Coutinho. -1 

Gabriel Franco. - Heliodoro Borges. - Adalàerto AzevecZo. - Izaltino fü, 
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queira. - Wanàerlino Pinto Ribeiro. - Manoel Firme Nascim,ento . - Sulvio 
Rocio, redactor do Di(J/rio ela Manhã. - DiiciUo Batalha. - Ascenàino Moraes 
Leal. -- Epaminondas Martins. - Ubalào Maàeira. - José Tagarro. - Joã,o 
Cruz Barbosa. - Oscarino Adolpho Fernam,r'les Olive·ira, lente do Gymnas:io 
Espirito-Santense . - F ernanào Ribeiro Oliveira, professo1· da E scola Nor-
mal. - Fernanào Dii arte Rabello, profess-or da Escola Modelo. - A.n-
tunfo A.maneio Coelho Bras-iliano. - Braz Orrnvnào Pinto J esus. - Geralàino 
Rasei Machado. - Joaquim J osé Bodat A.g1hiar. - José Thomaz Scinto·s. __, 
p,:àro Furtaria !Jfaclwdo Lciert. - Luiz Nascimento . - OCJtacilio R(JJ1nos Baeta. 
·-- Florencio José Francisco . - Joã,o de Deus Gomes, Tenente. - Trajano 
.José Queiroz. - Francisco Pizzoqu ero, funccionario do Banco l nglez . 
Cludoaldo Linhares, prt;curador geral a.posentado. - Marcfonillo Santos. -
.li'rnnc:isco Qiiintaes. - Osca1· Glwves. - Silva Gou.tinho. - Garcia Siqueirri 
Brnz. - Pereira Alves. - Alípio Ribeiro Gostei. - José Antonio Oliveira. --' 
.A1itonio Manoel Diniz. - Amelio FalcCío. - Joaquim Gervasio Sant'Anna. -
Manoel 1'homé .A.lves. - Manoel Leã,o Nascimento. - Julio Francisco Mu.r-
tins. - Moysés Vitiz. - Joaqitim elei Silva Borges. - Dario Mendonça. -
Joaquirn Fernandes G1J1Jreste. - Eà1tardo Andrade Silva, professor. - Fran-
cisco, commercia.nte . - Carlos Rolemberg, operario. - Joã,o Capu chinho das 
Neves, commerciante. - .A.urino Lessa. - José da Silva Quintaes.- Drs .. Eus·· 
~achio Tostes.- Catharino Varejão.- F~lismino José Teixeira.- Antonio Ro-
àrig1ies Pinto. - Manoel Rodr igues Nascimento·. - José Olympio Braz. -
Candido So1iza. - Paiilo Valdemario M<nira. - A.dam.astor Britto. - Manoel 
J,oureiro Silva . - Bernardino Aguiar. - João .A.ntmies Oliveira. - José Mar-
cionillo Santos. - Francisco Quintaes. - Oscar Chaves Silva. - Catulino· .Gar-
cia Siqueira. - Braz Pereira. - Al:ivio Ribeiro Costa .. - José Antonio Oli-
·veira. - Antonio Diniz. - Amelio FalcCío. - J oaq1tim Gervasio Sant' .A.nna. 
- .. Manoel Thomé A.l.rves. - Manoel Nascimento. - .A.lcebi ades. - J oão .A.gu iar 
José T homaz santos. - P ewro F iwtado Machado Haei·t. - L1iiz Nascimento . 
- Octacilio Ramos. - Baeta Florencio. - José Francisco.- J oão de D eus Go-
mes. - Tenente 1'rajano José Queiroz. - F r ancisco Pizzoq1iero, funccionario 
publico, digo, ao Banco Inglez. - Clodoalelo Linhares, procu rador geral apo-
scntailo .- .A.dolpho Fernandes Oliveira, lente do Gymnasio E spirito-8antense . 
_ .. _ Fernanào Ribe·iro Olive·ira, .professor da Escola. Normal. - Fernando 
n1wrte Rabello, professor da E scola Modelo. - .il.ntonio Amancio Coelho. -
Brasilia.no Braz. - Orrninào Pinto Jesus. - Geraldino Rosa Machaelo . ---. 
.Joaqiiim José Bodan-t. - fleleodoro Borges. -.A.dalbei'to Azevedo. - I zaltino 
8iq1ii;~ra. - V andelino Pinto Ribeiro . - Manoe~ F i rme Nascimento. - Sylvio 
Ror.io, red::i.ctor do Diario da ManhCí. - Dacilio Batalha. - .A.scendino Moraes 
J,ra.l. - Evarninonàas Mewtins. - Ubalclo Madeira. - José Tagaro. - .João 
Ornz Barbosa. - Oscarino Candido J esus. - Belmiro Furtado, funccionario 
do Serviço Sanitario . - Alberto .A.tange, commercia nte. - Francisco Souto. 
·-· Cerqueira Soitza. - Henrique Monte-iro, commercia nte. - J oão Silva .Lo1.i -
reiro. - Philemon Onofre Ass1iinpção .. empregado publico. - J oão de Souza 
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:Magalhães. - Olym.pio Pinto Mar'"tins. - José Olym1iio Abreii. - JYia.noel Da-
µremon. - Rome1i da Silva Moreirci. - Dr . Ara.ujo Prinw, Secretario do Su-
p er!or Tribuna.! de Justiça . - Manoel Bruno Fonseca. - llfanoel Cassil11as, 
funccionario da. Directoria de Obras. - Walter Novaes S·iqueira, empregado 
do -commercio . - Emilio Pinto Siqueira. - Manoel Franca. - Sebastião 
Claudio Manhães. - Maria Onofre Coiitvnho. - Maria Ne·ves Silva, professor 
publico . - J osé Sirnões Filho, Secretario da Camara Municipal. - José Ca-
:azans, professor publico . Manoel Seilles, funccionario municipal . -- Adal-

uizc Fonseca. professora da Escola Normal . - G1iilher1wina M"atta. - Su-
z<!tte Ci!endit, professora . - J osé Q1iintaes. - JoaquinL Rodr·igi1.es Araujo. -
:Manoel l gnacio Passos, empregado municipal. - Jo°ão Vango . - .Ãlfredo 
Barreto. - D eodJoro Luiz Costa. - Oswaldo Coeilw. - José Laves Piinheilro. 
- lintonio Dias Martins, -commercia nte. - Camilo Boélart. - Mari a Bodart, 
professora. - L ibania Boélart. - Herminia Wanclerle11, professora. - Be-
ncdicto Bwrbosa, operaria. - Aug1i sto Adnet, administrador das Capatazias. 
- Antonio dos Santos Junior, guai•da-mor . - AlfreClo José Li1na. - José 
Ribeiro Coelho, vereador . - Cicero Pinto Cle Alvarenga., funccionario. -
:llfanoeZ Cle Mendonça, official dos Correios. - H elvecio Besouchet. - Afro-
·d.izio Ribeiro Coelho, negociante . - Alvaro Oliveira, Inspector escolar. -
A maur y. - llfirandci. - OctGJVio AvanC'ini, neg·ociante . - Grego1·io Miranda 
Barrozo, negociante. - Antenor Guimcwães cf C. - Oswaldo Giiimarães. -
.Jr,sé dos Fogos, negociant e. - Raphael Bian.co, joalheiro. - Francisco San-
torio . - José Cynise. - Rubertino Braga. - HerothiàJes NorbinL. - Olyntho 
A.lves. - Moysés Pereira Freitas. - Joa.qwim, Manoel ãe M·ira?1,da. - José 
Paulino de Oliveira, funccionario publico. - E11.genio Anchieta, funccionario 
publico, - Antena?· Villas Boas, funcci ona rio publico. - José Conde Rorl.ri-
gues. - Euridi.ce Souza, professora. - Lad·islau Paelilha. - Mano eL Alcebi.a-
des, negociante. - Philogo·nio Alves· ela Motta,, funccionario publico . - Ozor·io 
Paclilha. - Capitão Joaqui1n Lines. - Braga P essoa cf C. - Jesuino Barbosa 
âos fJantos.-lJianoel Anton-/o Br-itto.-Manoel Pa?ilo dos Santos, operario·.-Joa-
quini Silva.-Pedro do·s Sarvtos .-Francis"co ela Silva Corcleiro.-Manoel Lopa.-
TJgydio Antonio.-JJl[arcellino Nog1Liera.-Euf lano?- ele Oliveira.-Orozimbo Bar-
bosa, opera?·ios.-Luiz Rocha, e1npr egado co?iL?nercio.-Jorge Rodrigues.-Se-
gisnimiclo L eão Fraga.-Samul Silva, operario.-Alberto Qiiintaes.-Osman Í/JJ-

rio. -- Lcopolrlo Vieira. - Rivides Mirancla. - Mano·el Jgnaci.o. - Ern,iUo F er-
cisco de fliqtieira, funccionario publico . - Danti BoUi, official do Registro 
Civil . - L eocadio dns Sa.ntos Machado, empr ega.do do commercio . - Ofo-
711.ente Costa. - José Maga,lhães. - José Jacob Asseff, commerciante. - José 
Jorge c/,e Serra, empregado publico. - Dalma.cio Soãr é. - João Corrêa Sobri-
nho. - Manoel Yrino Milagres . - L eovollio Hygino Góes. - João Ribeird 
Silva?-es, professores . - ~~acito Neves. - J o·ão Gi1:terres, comrnerciantes . -
José G-uterres, negociante . - Aristides Ribe·iro dos San·tos. - Francisco Digno 
de A.raujo, opera.rio. - M a.noel Arwujo ele Oliveira, commerciante . - A.n-toniD 
F erreira. - Antonio da Rocha Pinto, commerciante. - Venancio Santas. -
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Mmioel Oliveira. - Vice?>te Costa, empregado do -com.mercio. - Joaqwirn 
Candido Pereira. - Rmneu, Alvarenga Carneiro. - João Alves Barcellos . -
Julio Ramalhete. - Arlindo Ribeiro. - Antonio Vieira. - Be-rli.ndo Vieira. -
·- .Machado Netto. - Francisco Severo, empregado publico, digo commercio. 
José Rocha. - Nestor Botelho. - J oão dos Santos Braga. - J oaq1Wm Pe..; 
reira da Silva. - Ermelinélo Neves. - A?~tonio PinJto . - Bermudes Libe?·aZino 
Le:al. - J oão Ribeiro da Victoria. - P eàlro J osé Si.1nões, commerciante. -
.A.ntonio F er reira Braga, commerciante. - Adroaldo Rod1·i.g1tes. - Euclyd es 
Souza O'Reilly, empregado publico . - lYioacyr B(J!rros. - Antonio M(JJr q1/,es 
Si l'l>CL. - Adoald,o Soares. - Haroldo Siniões. - Francisco Ass·is Sant' Anna. 
- Manoel Elia-s Neves. - Manoel Rodrig1ws Nasclnnento. - - JJ>lanoel D1/,ar.w 
I.im.a. - Peclro Santos Vallaclcvres. - Achi.lles AtlicvzJde. - J oão Ramires 
Costa. - Domingos Alvarenga Carneiro. - Manoel N?1,nes L eão. - M(J!noel 
Fe•-raz Cout-inho. - M(JJnOel Gmnes Alnwida - José S·ilva Lar anja. - Bene-
rl.icto Tolent·ino Penha. - Adolpho Laramja. - José Rio Alrneída. - J oão 
Thom.az Souza Netto. - Ernarvi Souza. - AntO'/ii.o A ra1tjo, empregado pu-
blico. - .tUexandrino Cruz. - P edro Francisco Jesus.- Antonio José Athayde. 
-- Gabriel Santos. - J i ilio R ibeiro Nascime1ito, negociante. - Manoel Neves 
Pernira Brandão. - Clovis Ramii res Costa, empregado publico. - I gnacio 
Pereirn Alm.ei.cZa. - João Pirv.to Cou.tinho. - SebM1tii.io R(J!ngel Silveira . -
!Jiogenes Coutinho. - 'l'orq'l1.ato Larwnja. - Esmerindo Laranja . - Afrodisia 
ll!aria Conceição, professora publica . - Paulo Mattos. 

Illustrada Commissão de Justiça - Camara - ruo - Guarapary. 1 -
Camara solida ria Gover,no coronel Etien:ne Dessaune por reconhecer um l u-· 
ctador criterioso promp.to aru...'CiJial -o pa ra salvação Estado 'POr ser governo 
lega:! protesta governo Hlegrul Nestor Gomes. - Cyr·i.aco Ra?n.alhe"te Oliveir a, 
Presidente Ca ma ra. 

A' Exma. Commissão Justiça Camara Deputados - R io - Alfredo Cha-
ves, 1 - Camara Mu nicipal .AJfreclo Chaves, representada seu s ver eador es 
abaixo assignados vem perante V. Ex. declarar ser solidaria Governo legal 
coronel Etienne Dessaune e 'Protestar contra iiJ.egruli cla:de Governo coronel 
Nestor Gomes. Sa udações. - Jo"Sé Tognere J1tnior, presidente. - Solidonia 
GarC'ia. - José Magno Tiburcio. - Esteves L1•iz Franzotte, prefe·ito. 

Exmos. Srs. Presidente demais membros Commissão Justiça Camiara 
Deputados - Rio - Vic,'toria, 2 - Ahaixo assignados, vereadores Gamara 
Municipal cidade EspirLto Sa nto ver ificam peramte i.Jlustre Commissão solida-
riedade política affirmada moção nesta data enviada Governo legal Etienne 
Dessaune. como p1-.otesto vlvo seu a poio causa mesmo Governo em nome ela 
lei. direito justic;:a e razão. - Francisco Freitas Dr111n1/Yllionà, vice-presidente. 
- José Azevedo Vereza. - Elias Manoel. - Eíias Neves. - José Ribeiro 
Ooelho . - João Roàrig1•es P essôa. 

Presidente da Republtca - Pailacio do Cattete - Victoria, 1 - Conti-
nuando fechadas repartições Estado. em consequencia n ão quererem funccio-
narios .do quadro .peril'lJittir ~om ·suas presenças. que coronel Nes.tor Gomes 
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exerça actos Governo ·como pretende e acontecendo que, por sua orden1, vão 
ser abertas ~·epartições sob direcção dos a uxiliares afunini tração, que 
exerceram funcções até ~2 maio, ma.s que se exoneraram nesse dia, receben-
do até essa data respectivos vencimentos; estando ainda dependente Con-
gres o Nacional solução dualidade de facto Governo deste Estado, é evidente 
que. nem o Sr. Nestor Gomes que ainda •não foi reconhecido Presidente E s· 
tado, nem coronel Etienne Dessaume, Presidente Congresso Legislativo, cuja 
autoridade Sr. Nestor Gom,es contesta podem exercer quaesquer actos sobre 
essas repartições. Para evitar, porém, anarcb.i.a serviços publicos. ha-
vendo coacção da parte do Sr. Nestor Gomes, pretendendo funccionamento 
r-epartições sob direcção auxiUares, cuja missão te-rminou com Governo findo 
e já exonerados; bem como para evitar desvio dinheiros publicos, ja crim.i.no· 
sa:rnente applicados pagamentos jagunços que estiveram garantindo pessoa 
Sr. Nestor Gomes em Palacio, como aconteceu. é ind.i.spensavel que Reparti· 
ção Finanças fique sob d.i.rec!ção chefe contabilidade que é mais graduado 
dos funccionarios dessa repartição e substituto legal respectivo d.i.rector; 
igualmente que chefiem as demais repartições ·os chefes dos respectivos 
quadros, tambem substitutos legaes, sem que sobre os mesmos tenham inter-
rerencia ambos os pretendentes á Presidencia do Estado. Neste sentido, solici· 
tamos. providencias de V. JlJx., afim evitar delapida.ção dinheiros rmblicos e 
amarchia afuninistrativa :mstado. . Convém ainda scientifica.r V. Ex. que 
maioria dessas irepartições, inc!Jusive finanças. e:stá installada dependencias 
proprio edificio PalacJ.o. Saudações respeitosas. - Ramiro de Barros, chefe 
Contabilidade, vitalício da Directoria de Finanças, substituto do d!i•rector. -
Alberto de Barros, aju,dante do chefe da Contabilidade. - João P·into Ma· 
chaào, auxiliar do d.irector do Interior e Justiça. - D ario Araujo, secretario 
da Directoria Ensino Publico. - Carlos Noràin. substituto director Agric!ul-
tura, Terras e Obras. ~ Jiercules Penna, substituto d.i.rector Serviço Sani· 
tarfo. 

Comm,issão Justiça Camara Deputa.elos - Rio - S. Matheus, 1 - Em 
nome Camara deste municipio manifestando solidariedade e franco apoio Go-
ven10 legar Etienne Dessaune. protesto contra Governo illegal coronel Nestor 
Gomes. Saudações. - Aàeoãato Santos, presidente. 

· Commissão Justiça Camara Federal - R io - Calçado, 31 - Na reunião 
Camara Municipal hoje, vereador Dr. Astolpho Lobo propõz voto solidarie-
dade Governo Nestor Gomes. unico legail.mente constituído, confiando alto 
criterio Congresso Nac!iona.l resolução caso Espírito Santo. Proposta verea• 
dor Astnlpho foi unanimen1ente a pprovada. A enorme assistencia sessão Ca-
mara a11plaudiu gesto Caim.ara. havendo 11rolongadas salvas palmas. Sauda-
ções. - João Marcellino, presidente Camara. 

Commissão Legislação e Justiç.a - Camara Federal - Rio - Ponte 
Itabapoan~.. 1 - Nós abaixo assignados, hypotheca.m,os intefra solidariedade 
politlca ao Exmo. Sr. coronel Francisco Etierune Dessaune, Presidente Estado 
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e do l!::xmo. Sr. Senador Dr . . J·eronymo Monteiro. - JuUo T rin ela.de, vereador. 
- Domingos Barb osa, verea dor. - Osorfo Fernandes, v ereador . - Franlclin 
do Carmo, vereador . . - .Antonio Carlos, secreta rio. - .A.n·tonio Moreira, pre-
feito. - Alfredo Castro, c'ollector estaduail. - José .Antonio F aria, tabellião. 
-José Pereira, delegado litte ra rio. - .A.genor P ereira, delegado sanitario. 
- Joaq1~im Timotheo, coltlector federal . - Agostinho Barbosa, 1" juiz distri-
ctal. - Manoel Pereira, fiscal Carnara. - Jus't'iniano Gomes, proprietario. -
Qiiintino Pacheco, agent e estação. - Zi.ldo Nery. - Osorío Mendes, propr!e-
tario. Saude e fraternidade. 

Commissão Justiça - Carnara Deputados - Rio - Barra de s. Ma-
theus, 1-Os abaixo assign ados, prefeito, presidente, vereadores deste muni-
clpio, vêm respeitosamente perante V. Ex. 1Jrotestar contra iUegalidade go-
verno Nestor Gomes. Saudações. - J oaquim Duar te, prefeito. - José Bença, 
presidente. - José Alexandrino. - Manoel P ereira. - Leonel Serra Silva . . ~ 
Lyrio sebastião Fonseca, vereadores. 

·Exmos . Srs. Membros Commiss[LO Ju st iça - Caro.ara. Deputados - Rio 
- Piuma., 1 - Na qua.lidaide r epresentantes m aioria povo deste municipio de 
Piuma. perfeitamente conhecedores dos meios empregados pelo coronel Nes.tor 
Gomes para posse governo deste Esta do, virr1os respeitosamente m a nifestar 
VV. EE:x. .. ·que não podemos deixar de ser s olida.rios com governo coronel 
Etienne Dessa.une. Sa uda.ções respeitosas. - José Mendes Rangel, presi.de.nte 
Camara Municipal. - Jdylio Biiriz, vice-presidente. - 17erissimo Moraes. -
Vicente Lourenço, vereadores. 

Commissão Justiça - Camara Deputados - Rio - Alegre, 2 - Muni-
cipio Alegre protesta solidariedade governo P r esidente Etienne Dessa.une, la-
mentando Senador N·estior Gomes pretenda m<wula1· lei, creando situação 
vexatoria republicana. - Ernesto V ieira, presidente Camara. - Joaqu-i·m 
Marcellino, vice-presidente. - Georgino Moreira, vereador . - Geraldino Go-
~e~, vereador . 

C01~missão Jus tiça Camara .. - . Victoria, 2 - Congregação Escola Nor-
m:i,l annexas hoje reunida r esolveu telegraphar VV. EEx. protestando contra 
assalto Coronel Nestor Gomes, Governo Estado acto vergonhoso credito insti-
rnir,ões nosso regimen exemplo trist e corrupção moe!ctade de que é guarda 
fiel pedindo valioso apoio moral VV . EFlx . defesa. causa justa legal r e-
publicana governo Etienne Dessaune, VV. EEx. espiritos esclarecidos rectos, 
üx!mios cultores Direito maximos representa,ntes democracia. brasileira, bem 
podem impedir tamanho desastre brio honra povo espirito-santense . Res-
peitosas saudações . - Carlos Gwnes Sá, lente Histol'iit Universal. instrucção 
dvica. - ELpidio Pimentel, l ente litt eratura pedagogica. - A.urino Quin-
taes, lente portugu ez . - Professores: Eduarcio Andracle Silva. - F ernando 
'labello . - Guilher?ninci Motta. - H ermi nia Wanderley, - ilfaria Neves. -
Maria Onofre Coutinho. - .A.àalgisa Fonseca. - Suzette Cuend:et. - Olga 
'coutinho. - Cor·ina. Salles. - Jzabel Martins. - P erped1igna Cout'inho. - Nair 
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Grijó. - José CaZazans. - Fernwnão Olivevra .. Inspectores escolares: Alo-ns°' 
Ol·i11eira Bodart Junior. - Secretario Instrucção Publica, Dario ArCl!ltjo. 

• Cornmissão Justiça Camara Deputados - Victoria, 2 - Revoltados con-' 
tra :.iittitude Coronel Nestor Gomes quei·er perma necer palacio governo, occupa· 
do assalto ântes reconhecimento ainda contestado na qualidade educadores 
fazemos appello sentimentos pa triotismo VV. EEx . a fim evitar este pessimC> 
exemplo mocidade. Nós lentes e muitos alumnos Gymnasio Espirito-santense-
assistimos todos actos Congresso podendo .portanto affirma r unico legalmente 
empossa do Coronel Etienne Dessaune, não passando farça v ergonhosa papel 
Presidente Nestor Gomes . - Padre Elias Tcmvmasi, cath edratico, director. 
- Arlolpho Fernandes ·Oli veira, ca thedraico, vice-director. - Jonas Meira 
Bezerra Montenegro, cathedratico. - F ranc-isco Climaco F eu Rosa, cathedra-
t.ico . - Hercules Penna, lente de physica chimica. - Heraclito Anwnc:io Pe· 
reira, cathedratico. - Cec:iliano Abel d e Almeida, ·cathedratico. - Durval 
Araujo, professor de desenho. 

Commissão Justiça Camara dos Deputados - Santa Thereza, 2 - Ca· 
mara Municipa l unanime pede venia protestar . p era nte esta illustre comrnis-
são acto prepotente Senador Nest'or Gomes. apossando-se violentamente pa-· 
lácio presidencial sem · estar reconhecido Congress o unico poder legal Etienne· 
Desi;:aune Pre.sidente Congresso. Sa udações . - Carlos Mattos, Presidente da 
Carnara. - João Eiqueira1

, Vice-Presidente. - Alfredo Affonso. - Epiplianio 
Zamprouno. - G-<Wmano WaJ]cantt. 

Oommissã:o Justiça Carnara d os Deputaétos - Victoria, 2 - Abaixo-
assignados vereadores Oarnara Munic ipail Vfotoria, subscreveram moçãio . in· 
teiro apo1o governo legal Eti:enne Dessa.une. soLern/narnen<be empossado 23 
maiio protestando contra u surpação pa1•aciu governo Sr. Nestor Gomes. que 
nelle -continúa nã:o obs1Jante .não ter sid,o reconhectido n em empossado (.>argo 
Presidente do EstaJdo. A-ittenc.losas saudações. - Francisco Carlos Schwab· 
Filho. - José Fernande'I T eixeira. - DomJingos Santos Braga. - J qaouim 
Bermudes, vereadores . 

Commissão Justiça -- CamiaJra Deputados - RLo - Sa nta Thereza, 2 -
Cultuando verdade af:für1naunos a V. Ex. que nas elJeições realizadas •neste 
muruicipi-o unico canfilda~e V'otado para P<r·esidente f.ai o Coronel N estor Go· 
m es com quem estão eni- re1ações autoridades locaes. Todos confiam espirnt0> 
justiça a ltos poderes R :epublica reconhecendo verdade u rnas. ll.espeitosas 
saudações. - Dr. Carlos Pirajá Martins, delegado sanitario. - Leonel Soa-
res da Silva, secr:etar'Jo ~unta alisil:amen t:o m dlitar. - P edira G-asvarini, colle-
<!tor estadua l. - Carlos Arcencilni, delegado litterario. - Attilio Zottich, 
a ente Companhia Viação Geral. Na qua lidade r epresenta ntes m a ioria povo 
deste municipI:o de P111l1Il)a perfeitam ente conhecedores dos rn:eios empregados. 
pe'lo cm·onel Nestor Gorr,ues p a ra t-0mar posse- governo d este Estado, vimos' 
respeitosamente manifesj:ar V. Ex . que não podemos deixar de ser solida-

i.-ios com governo coronel Etienne Dessaune. Sa udações .- José M .endes Ran- . 
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gel, ipresiclJente Oamara Munidpal. - ldylio Be·iriz vice-pr esi-0.ente. - Veris-
si.m.o Moraes e Vicente Lourenço, vereadores. 

CONSTITUIÇÃO DO ElS'!'ADO DO ElSPIRITO SANTO DE 1915 

Das inelegibilidades 

Art. 4. 0 Não pocler~o 1ser •eleitos Presrudente e Vice-P:reslidente do E stado· 
os que não reunireim aJS condições exigi.d.as pelo art. 50 da Constituição do• 
Estado ·e os a lcançados pelo a rt. 51 e pelos numeros 5 e 7 do art. 34 da 
mesm11 Cons1fütuição. 

, •••••• • • •4• •• • • • .• 

Art. 8.0 As ine1egibd1Lclade•'3 de que tratam os arts. 4°, 5°, 6° e 7º desta lei, 
deixarão •de •prevalecer confra os eleitos .si até H. uia.s antes ida e leição ti-· 
verem deixa.do de ex-istir. 

CAPITULO III 

Art. 14. O exercic1·o ·do <largo 11e Presidente d;o Estx'l:do é incompativel 
com a exploração d!irecta ou infürecta de qualq·uer ramo de indus.trja, com-
mercio ou outra e ajnida com a c-0-par-ticrpação em qualquer serviço a lheio. 
ao oorgo (a;rt. 55 da Oonstituição). 

Art. 101. A 13 de maio do ·anm:o ·ela expiração ·de aacla per-todo presiden-
cial, ·o Congresso, de a;ccõrcfo com o '11.. 2, do a rt. 41. da Co·nstituição, reunirá 
para r·econhecer o Presi!dente 1e Vice-Preffidente c'to Estado e:leito para o pe-
riodo seguinte, sendo indispensave!, para tal fim, o voto assignado de deze-
sete Deputados, pelo m enos, ou treze, ·se a té a ve.spera da posse não compa-
recer a quel1e numero. 

Paragrapho unico. O Ccmgirooso só se r eunfrá pa ra reoonhecim;ento do· 
P.residenite ·e Vice-PlreS'i!denrte do Estad:o ·com deze,sete de seu s membros. · 
1 
pelo menos; se até 22 ·de m~o não 1se reunLrem .cJezesete Deputados. se fará 
o reconhecimento com o numero de treze, pelo menos. 

Art. 102. Reunido ·O Congresso, o Presiidente e o Vice~Presd.dente eleiitos· 
em pessoa ou representados, entr egarão á Mesa os seus dip~omas que .serão 

1enviados á Commissão ·de Constituição e Poderes para o fim de ser dado pa-
reser a respei.to, o qual d.everá s.el' vota;do na mesma sessão em que fôr 
apresenta:dci. 
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.Art. 103. A Comm!i.ssão de Constituição e Pod.eres ·do Congresso poderá 
.requ~s.itaJr qualquer documento ou Jlivro da 1eleição quando endcmtrar duvi-
das que possam prejudicar o processo de reconhecimento. 

Art . 104. No caso de ·contestação de diploma do Presidente ou do 
Vice-PDes.idente à:o E sta{[o, •serão appücadas as mesmas disposições do8 
§§ 2°, 3° e 4° ·do art. 112. 

Art. 105. Votado o parecer reconhecendo o Presidente e o Vice-Presidente, 
o que só poderá ser f 1eito com a pressnça de dez·esete Deputm:Los, pelo menos. 
ou de treze, de conformida de com o paragrapho unico do art. 101. serão elles 
prodla mados eleitos e reconheClidos e conv1dados '];lar•a tom.a r posse de seus 
.cargos com as solemllJidaJdes do estylo e J10 dia unarca:do pela Constituição. 

•§ 1.0 Em caso de força maior, não podendo -0 Presidente tornar posse, 
entrará ·em exerciciQ o Vke-P~·esridente e, n a Jialta deste. entrar ão em exer-
cicio os ·subsitlitutos, ·de accõrdo com a Const·itu.ição do Estado. 

Art. 106. § 1°. As vagas que occorrer em por haver ·o Presidente ou Vice-
Preside:nte i•ncorrido em quaàquer das 1.ncomipa tibiJti-dooes estabeledidas nesta 
lei, ou por se ter verlfi.caJdo a iJnelegübiU.diade do votado ·e as que provierem 
de Tenuncia .ou de nãio ter o eleito tornado posse no prazo legal. serão co· 
nheoidas e ju.lgadas pe'lo Oongresso, salvo o ·disposto no para gra pho se· 

,guinte. 
1 

REGIMFJN'ro f º CONGRESSO LEGISLATIVO DO E STADO 

.Art. 29. Reconhecidos DeputaJdQS em numero de treze p elo menos. dará 
a Mesa conhedmento a o y residente do Estado de se achar o Congresso 
oonstituldo, mar.camdo dia e hora piara sua installação s olemne e exped.ir!L 
.convites ás demais a utoridaides federaes, estaduaes e munioipaes e ás pessoas 
.graidas pa;r·a assiJstirerri a sessão. 

Art. 36. Nos ·oukos a.nnos ela ·leg•üila t u ra e nas convociações extrao1·di· 
na.rias, as sessões prepara.torias começarãio dous ·dias antes do deSigna,do 
·para a installação do Con~Tesso, afim de se verifica r s! ha numero e fazer-se 
a communicação de que t rata o. a rt. 29. 

CAPITULO II 

DAS SESSÕES St()LEMNES Dlll ABERTURA 

Art. 38. No dia da i·nsta.Uação reunidos os membrc;>s do Congresso na 
sala desti·nada ais sessões o Presi·dente con'V'i.dJa.1-os-ha a aifflirrnairem o com-
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promlsso solemne de bem ,desempenha.r seus dever es, da fórma pela qual 
1llle passa a fazel --o; ·e levantando-se : assim como todos presentes, dirá 
Eu, representant.e do povo espirito-santense, prometto toda dedicação ua 
Estad?, observar fie!mente a sua Constituição e Leis e esforçar-me pela sua 
prosperidade e pelo engrandecimento ·da R epublica. E. em segui·da mandará 
o· 1° Secretari'O proceder á chamada ·dos demais membros do Con g r esso, prin-
ci-pianclo p·ela mesa, os quaes, á m ecfül:a que ·forem, sendo dcci'i llaJdos os seus 
nomes. dirão: "Assi1n pr01netto" . 

. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ~ . . . . . . : . 

CAPITULO III 

DA MESA DO CONGRESSO, SUA ELEIÇÃO E AT'.rRIBUIÇÕgS 

Art. 42. Na primeira sessão depois da abertura do Congresso, quer a 
i-eunião dest e seja ordinaria , · quer extr a ordinaria se procederá ã eleição da 
Mesa, que será c onstituída de um preside rnte, um primeiro e um segundo 
secrefario. 

Pairagrapho un1'éo. Para s upprir a fa l ta do Presi·dente haverá um Vice-
Presidente ·e para supp.rir a dos .Secretarios, um prin:i.eiro e um segund-o 
supplente.. 

Art. 43. Os m embros da Mesa e seus ·subsütutos, serão eiettos por es -
crutinto secreto, e m cedulas ·sepa railas, por rnai-or ia absoluta de votos dos 
Deputados presentes. 

Paragrapho unic o. Entende-se por numero lega,! a presença de 13 ou 
·mais Deputados no ·recinto das sessões . 

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

CAPITULO VI 

DO MODO DE DELIBERAR 

Art. 101 . As deliberações d~ Congresso serão tomadas a pluralidade d.e 
' votos sobre a m a ioria de seu s membros p resentes. 

Paragrapho unico . Qua ndo Porém , se tratar de desannexação e consti-
tuição de novo município, da s uppressão e creação de camar as e do julga-

, menta da procedencia das accusações formuladas c ontra o Presidente do E s -
tado ou seu substituto em exerc ício, só se resolverá com dezesete votos a 
favor . 
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CAPITULO VII 

DO MODO DE VOTAR 

Ar.t. 117. Nenhuma votagão se poderá .effectuar sem qu e estejam ,pre-
sentes. 13 Deputados .Pelo menos, salvo casos especiaes previsto nesse Re· 
gimento. 

T ITULO IV 

Do Presidente e Vice- Presidente; do Estado 

CAPITULO IV 

DO RECONHEJCIMENTO DO PRESIDENTE E VICE- PRESIDENTE 

Art. 153 . - A trese de Maio do anno da expiragão de cada período pre-
sidencial, o Congresso, de a<:côrdo com o n. 2, do art. 41, da Constituição, ~e 
reunirá extraordinariamente, <:aso não esteja funcciona ndo, para reconhecer 
ü Presidente e Vice-Presidente do Estado eleitos para o periodo seguinte, 
ser.do indisprn~avel para 

1 
tal fim, o voto a&~ignado de dezesete Deputados, 

n o mínimo, ou treze, se .ri.té a vegpera da posse não comparecer a quelle nu-
mero. 

Paragrapho umco. St,» por qua1quer circumstancia , se esgotar o prazo 
marcado para a apuração, sem que a respectiva junta tenha concluido o seu 
t rabalho, o Congresso fal··o-á nos termos da lei eleitoral. 

Art . 159. Annullação do pleito eleitoral só se verificará se obtiver os 
deus terços dos votos presentes .pelo menos. 

CAPITULO II 

DA POSSJ;J DO PRFlSIDENTE E VICFl- PRESIDENTE DO ESTADO 

Art. 160. No dia desi,gnado para a posse do P residente e Vice-Presidente 
do E stado, o Congresso n;unk-se-ha ·em sessão extraiordLnaira e solemne com 
.treze de seus •rnellllbros p Hl-o menos.. E a.berta a sessão, o Pres.W:ente do Con· 
gresso nomeará UID!a com,missão pa.r a recebei-os á p·orta do edificio e intro-
du zil -os ·no recinto. 
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DOOUMENTO N. 19 

CONSTITUIÇÃO D.O EISTADO DO ElSPIRIT.Q SANTO, DEI 1913 

Art. 41. 1ncumbe exclusivamente ao Congresso, independ_entemente de 
-sancção : 

l º,_ recon'heder -os .poderes ele seus membros . .Ucencial-os e julga r das 
accusações crimlinaes contra os m ·es1n10s; 

!º, reconhecer .os poderes do Presldente e do Vice-Presidente do Estado. 
dar-fües posse, licenciai-os ·e tomar üontas de sua gestão. 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 

DO PRESIDEINTE E1 VICEJ- PRESIDEJNTE DO ESTADO 

Ar~. 47. O .Poder Executivo é exercido pelo Presidente do Estado. eleitv 
rior suffragfo directo e maioria absoluta de V'otos. 

Paragrapho unico. O Presidente será substitutdo, nos seus impedimen· 
tos ou fa;lta, por um Vice-Presidente, ·e -eleito nas mesmas condições, e, na 
falta deste, su·c!cessivamen.te, -pelo P -residente .e Vioe-Pres•idente do Con-
.gresso. 

. ·~ . 
Art. 54. O perio0do presiidencial com;eçará no dia 23 de maio tom.ando 

posse o Pres-idente e o Vice-Presidente perante ·o Cong·resso, que, para esse 
fim, se reunirá em -sessão extraorclinaria e s olemne, com qualquer numero, 
proferindo os -empossantes. oom a mão -direita sobre a Constituição do Es-

' iado. a seguinte declaração: "Promeito cumprir as Constitui(}ões e as 1-eis da 
Repub!Lca, esforçando-,i-ne por exercer ·c~m lealdade e patriotismo a s .funcções 
do meu cargo." O Presidente do Congresso em nome do povo, decla rará enJ-
possados o ?<residente e o Vice-PreS'idente, expres~ando a confiam(}a que 
nelles deposita o Estado. 

Art. 111. Os representantes do Estado são considerados residindo dentro 
-- -do terrLtorJ.o deste. 

DOCUMENTOS APRESENTADOS Â COMMISSÃO PEILO SR. ABNER MOURÃO 

Exmo . .Sr. ·Prefilcli;,ntc, e -demais n.embros da Commissão de Constituição 
--~ Diplomacia do Sena.cio Federa;! - Do que odcorreu no Congresso Legisla-
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tivú do Estado do Espírito Santo, na sessão extra'Ordinaria para reconheci-
mento e posse dos candidatos ã, Presidencia e Vice-Presidencia el"'itos para 

o quatriennio de 1920 a 1924. tem-se sciencia cabal p.elas a:ctas das sessões 
preoaratoria s e 'J)lenarias, -como da Commissão dE! :Poderes, de que as publi· 
cas fórmas figuram entre os documentos offerecidos ao esclarecido exame 
desta Cornmissão. 

Por um requinte de precaução, adoptado, a requerimento meu, -r11c .pri· 
m eira sessão extraordinaria em 22 de maJo de 1920, presidida pelo Sr. Ame· 
rico Coelho, V.icP.-Presi0dente do Congresso na sesEão ·passada e reeleito para 

;, actual. além de a..~signada,, pel;,. Mesa, na ·fórma do Regimento, ha actas 
que foram aJnda ,assignadas por todos os deputados presentes, tendo sido feito 
<:· reconhecimento das firmas. 

Por essas actas, pois cujt. authe11ticidade (; irrecusave< fi.;am patentes 
da.rn:; factos ·ca,pitaes: 

1°, que o Sr. Fra ncisco Etienne Dessaune foi regula rmente eleito Presi· 
dente do Congresso Legislativo; 

2°, que os Srs. Nestor Gome" e João de Deus Rodrigues Netto ainda não 
foram reconhecidos Presl·dente e V.ice-Presidente do Estado do Espirito 
Santo. 

Assim, ·nos termo" do art. 47 e seu paragrapho da Constituição estadual, 
ait4\ que o Congresso ultime os trabalhos de reconhecimento, o Presidente le· 
gal do Esp_irit.o Santo é o Sr. Franciosco Etienne Dessaune, c,)mo Presidente 

. do Cóngresso 1 

ELEIÇÃO DA MESA. 

A eleição dh Mesa ~ imperativa, .nos ternllos do art. 42 do Regimento In· 
t erno , (documento tambem presente é. Commissão), quer a sua re'lnião seja 
ordinaria, quer extraorcji.naria. 

E' evidente que nãp ha reunião do Congresso que si não enquadre em 
uma d.essas especi·es. P:ara dissipar qualquer duvida, <porém, o art. 153 do 
Regiment0 ·diz q:iie, pap. o recoo'.hecimen.to. "o Congresso. cie accôrdo com 
e n. 2 do . art. 41 da. Cozrstltuição, se reun~rã, extraordinariwmente, etc." 

A .proposiç:âo da c,~mara declarando valido e legal (formula éuja in· 
constitucionrul.tdaãe f tã.c fJagr amte que nem vale a vena sobre ella insistir 
cliante de tão doutos i1iristas como são os membros desta Commissão) um 
reconhecimento qus nã9 ·ex.iste, apoia-se no parecer ·do Sr. Afranio de lV[ello 
Franco, Relator do casq perante a Commissão de Justiça. O. nobre .Deputado. 
porém, desprezou todos . os clocum.entos apresentados - para considerar uni· 
camente as actas falsa~ publicadas no Diario da Manhã, orgã o officia!, que 
havendo o Sr. Nestor Gomes. com a coniven:éla do Presi-dente cujo mandate 
expirava, toma do vi-oleri tam!'mte o Governo,, igualmente cahiu em seu poder 

E' um caso raro .no13 annaes da nossa historia politica o da falsificação d1 
acta.s de assemblêas l e9islativas. Occorreu agora no E spírito Sa nto e foi en· 
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dossado, não 1pela Caim.ara, de que os membros não tiveram ensejo de exami-· 
nar taes amas. mas pelo {3r. Afranio de Meno ·Franco que as acceitou .para 
€!laborar o seu parecer, ap.pel1ando para a circumstancia de "ha verem sido 
assignadas por uma Mesa que. regimentalmente, não podia m.ais s ubsistir e 
:1mbli:c!adas no orgão de um governo que não era , legalm·ente, governo. 

De passagém faço notar que o Regimento do Congres.so do E s.pirito 
Santo sendo de 19.15, a disposição do art. 42, que .torna obrigatoria a eleição 
da Mesa. foi já applicada. na sessão extraordinaria, em tudo igual a de maiO' 
ultimo, em que se reconheceu e empossou , em 1P16, o .Sr. Bernardino Mon-
teiro. 

PJ!OVAS DE FALSIDADE DAS AGrAS JUSTH'ICADORAS DA PllOPOSIÇÃO DA CAMARA 

Passemos em rapida r evista as provas de que são ·falsas as actas consi-
deradas pelo Sr. Mello Fra n co : 

1' prova: 
A Mesa que ta;es actas assignou, sendo a eh sessão passada, tinha sido 

regimental e .publicamente substituida.. 
Ad:mittamos, poré·m, para argumentar e melhor provar, a acta falsa da 

sessão solemne de installação em 22 de maio. 
Nella se dá a presença de 21 deputados. O numero total destes, cons'ide· 

rando a penas a vaga existente por ·morte. é dt; 24. Faltam, assim, os 
Srs. Henriq,ue Lara;nja, Sebastiií.o Gam.a e João Lino. m embros da maioria. 

Ha um tre.cho dessa ·preciosidade que é precizo contemplar n a integra : 
"O Sr. Abner .Mourão pede a pala vra e requer uma sessão extraordina ria. 

para a eleição da Mesa, por considerar materia urgente o estudo da ele·í.ção 
presidencia;l. O Sr. Presidente indefere o requerimento, pri·meiro porque· 
considera que a reunião adtua l do Congresso é d e caracter todo especia l, a 
ponto de presc.indir da conv·ocação, pois é determinada na propria lei eleito-
ral (art. 101); segundo, porque essa disposição, combinada com a Constituiçã~ 
do Estado e ·com o Regimento Interno, ainda deixa cla ro que não ha n ecessi-
dade de nova. Mesa para dirigir os trabalhos .da aotual sessão ; t el:1ceiro, por-
que, em ultimo caso, pôde ser a Casa consultada sobre se concorda em que a. 
Mesa actuail seja m.antida para os trabalhos de que ora se ocdupa o Con-
gresso do E stado. O Sr. Abner Mourão insiste no seu r equerimento e o 
Sr. Presidente mantém a sua anterior deHberação e ·resolve consultar á Casa 
a respeito da manutenção da Mesa actual. O Sr . Abner Mourão pede a pa -
lavra e combate essa d eliberação. p·or julga r que ·é caso de nova eleição . 
O Sr . Alarico de Freitas usando da palavra. diz que o Congresso deve 
adoptar o pensa.mento do Sr. Presldente. pois que, effectiv.arnente, nos ter-
mos do Regimento corroborado pela lei eleitorail. e em face da Constituição do 
Estado, a sessão de reconhecimento do Presidente e Vice-Presidente eleitos. 
pelo caracter espccioso (es.pecios o, Srs. Senadores, é o que está dom todas·· 
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. as lettras), de sua convocação. não interrom1pe o m a ndato da Mesa eleita na 
sessão or.dinaria anterior. Posta a votos a proposta do Sr. Presidente, veri-
ficou-se terem votado 10 Srs. Deputados a favor e 10 contra, decidindo o 
. Sr. Presidente desempatar .pela manutenção da Mesa. O Sr.' A:bner Mourão, 
continuando a discordar, retirou-se com mais 10 deputados." 

Como se vê. o Sr. Gera ldo Vianna sup;primiu o -Regi.mento, por cuja 
·execução lhe competia velar, e sem o menor constrangimento . 

E' o Regimento que torna, dmno já vimos, imprescindivel a Mesa nova. 
A antiga pôde ser mantida, é certo, mas com a reeleição. Onde se viu essa 

historia de consultar â, Casa sobre <L manutenção da Mesa antiga? 
E' um · truc i'nacreditavel. para o qual bem poderia ser pedida uma pa-

tente de invenção ! 
Applicado o truc e consultada a Casa ha, como Já se diz, empate. 
Dez, por dez, pois, ·havia 21 com o Pil'esidente. O Sr. Geraldo ainda desta 

vez não se constra·nge e decide o empate a seu favor. l\1as, "continuando a 
discordar", o Sr. Abner Mourão retira-se, acompanhado de mais 10 Depu-
tados. Eu e mais 10. pela conta de sommar, s omos .onze. São onze, pois, se-
gundo a propria acta, que não cioncorclam :com o truc da consulta á Casa 
para m.anutenção ·da Mesa. 

Presentes 21. onze contra 10. Onde vae para·,-, pois, o empate q.ue o 
'Sr. Geraldo Vianna desempatou a seu favor? 

Não, Srs. Senadores, 1 appellemos. por honra do Cougreg.so do E spirita 
Santo, para as ·actas verdadeiras, incluidas entre os .documentos .neste instan-
te nas mãos do nobre s 1na dor Relat-or. A mysti:fücação pubhcada no Diario 
·da Manhã é tão cwlva que de fórma alguma poderá subsistir. 

2' prova: 
As actas considerada~ como boas pelo Sr. MeHo Fra nco estão no orgão, 

dito otticial, .de 24 de maio, que tem o ·n . 235. I-'fa, .porém, entre os documen-
tos presentes a esta Corr1missão <lous numei,os d.o Diario da Manhã, com a 
m esma data, com o mes1no n. 235 e absolutamente d.iffere.ntes. E assim 
sendo perJThitto-me eu pe11guntar: - qua l ·delles é o verdadeiro ? 

Chamo para o estranho caso a attenção dos nobres Sena'.dores. Ahi estão os 
jornaes. Trata-se da m esmíssima edição. ü primeiro. porém, tem duas a<.!tas: 
.a da 1 • sessão -extraordin11ria e a da sessão extrao!'dinaria e solemne de· pos-
se, ambas em 23 <le maio. O segundo, a lém destas, -COilltém ainda a publicação 
·da pit1;oresca acta da ses:,ião de installação que já examinamos. 

E isso mostra como a falsificação é serr:pre ingrata e difficil ! Depois 
. ' de fabricadas as wctas de reconhecimento e posse, verificaram os f abricantes 

que havia m reconhecido e -empossado, inventado e :consagrado a presidencia 
do Sr. Nestor Gomes. antes m .esmo de terem installado o Congresso e delibe-
rado sobre a Mesa, ·domo a lei mandava . Dahi e. recolhimento d.a edição do 
Diario da l\1anhã, já .posta na <rua e o 'preparo de outra, correcta e augmen-
tada, que circulou amp.lamen.te pelo meio do <lia 24. Mias alguns numeros da 
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primitiva ·obra escaparam e um exemplar della ahi está. No orgão official. 
n. 235, -Oe 24 de maio, quiz o Sr. Mello Franco ·basear a proposição votada 
pela Cania.ra. Da fé que esse ·orgão merece, depois que cahiu sob o domínio 
do Sr. Nestor Gomes, avaliem os nobres Senadores por esta estupenda dupli -
cata do referido n. 235, de 24 de maio, que ahi fica, tangível e irrecusavel. 

PARENTHElSIS PARA NARRAR COM•o FOI ELEITA A MESA 

.. 
E' indispensavel aqui um .parenthesis, embora ligeiro, para narrar como 

foi eleita a Mesa ·do Congresso do Es:pirito Santo e narrar de accôrdo com os 
faotos, tão largamente t estemunhados pela :população de V.idtoria, e com o 
registro das actas verdadeiras de que as publicas-fórrnas se acham submetti-
aas ao exame desta Cornlrnissão. 

Installado a Congresso, o hu'll?-ilde Deputado que ora aqui falla. investido 
pela confiança de 12 dos seus pares na leaderança da maioria , requereu, na 
fõrma dü art. 84 .do Regimento, urgencia para o.u e fosse convocada .para o 
mesmo dia a sessão de que cogita o art. 42, af.im de eleger-se a Mesa. 

Os motivos dessa urgencia eram os mais irrecusaveis. Estava-se na 
vespera da posse ·e o Congresso apenas se intallára. Era, poi, .indispensav·el 
organizal-o definitivamente para levar a cabo o trabalho <lo reconhecimento, 
bem como o do julga;nento de a lgumas eleições municipaes, de accôrdo conl 
a lei, submettidas ao Poder Legislativo estadual. 

O art. 84 diz: 

"Os requeri·mentos -Oe urgencla serão apresentados em qualquer 
occasião, salvo quando orar qualquer Deputado, quando o Congres-
so estiver em votação de materla encerrada e ficarão prejudicados 
caso não haja numero legal." 

Pois bem: o Sr. Geraldo Vi:anna, assumindo o :papel de dictador, pre-
tendendo annulla:r o Congresso, recusou-se a submetter ·o requerimento á de-
liberação da Casa e abandonou a sessãJo. 

Ora, a maioria .não podia acceitar esse a cto de .prepotencia pess oal. 
O vice-presi<lente, Sr. Amerido Coelho, assulll:iU a .presidencia, a sessão pro-
seguiu, o requerimento ·de urgenc!a foi discutic1o e a:pprovado. a sessão para 
ll. eleição da Mesa convocada para o mesmo dia. 

Com o numero regimental de treze, maioria absoluta, a sessão realizou-se 
e a Mesa fo! eleita. Obteve o Sr. Etienne Des.saune 12 votos .para Presidente. 

Eis como S. Ex. foi regularmiente eleito Presidente do Congresso Legis-
lativo do Estado -elo E spírito Santo. 

3• prova: 
Na ª?ta da sessão em que foi . votado o parecer reconhecendo os !Srs. Nes-

tor Gomes e João de Deus (·parecer que não ·Se sabe como f·oi fabrka.do, pois 
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delle n enhmna divulgação .houve aité ·este momento) foram da dos como pre· 
·sentes os D eputados Francisco Rocha, Sebastião Gama e J osé Cupertlno. Na 
a ctta da ·sessão .a.e posse, além .destes, foi incl'Uido o Deputado Henrique La· 
ranja. Contra ·esta inclusão e em nome ·destes quatro congressistas, como seu 
basta nte procurador, é que €stou perant e esta Commissão pr otestando . 

.Si em taes aictas houvesse uma sombra siquer de verdade, não seriam 
eHas rectificad.a.s no D iario da JVfanhã, d e 25 de maio, como o foram, em uma 
.simples local da primeira ·.pagina, nestes termos redigida: 

"Congresso Legis.lativo - O Exmo. Sr. Presidente do Congresso 
L egislativo, Deputado Geraldo Via nna , a utorizem-nos a .declarar 
que, na confecção das duas act:as das sessões .de ante-hontem da· 

J 
quella corporação legi·slativa e que publicárr10s em nossa edição de 
·hontem, deixou de •constar, por omissão, que os traibalhos da pri· 
m eira sessão do dia 23 do corrente .foram approvados pelo voto de 
onze Srs. Deputados, dontra tres e na •Segunda sessão do referido dia, 
.os alludidos tra balhos foram a;pprovados por onze votos contra qua· 
tro .de outros Srs. Deputados." 

Este j ornal. tambem aqui está ·e~tre os documentos. 
Pergunto a os nobres Senadores : as actas de uma assEl'!llbléa legislativa, 

depois de a pprova das e ·p~blicadas, podem ser rectificadas e modificadas por 
esse processo summario ? , 

Não! Evidentemente ritão ! . Isso é fraudar escandalosamente, é passar por 
cima de toda.s as leis e dE/ todas as pra:lées parlamentares! 

· Pôde, pois, ser acceit9 como valido e legal o que em taes actas se 
contém? 

4ª .prova : 
Ch~mo a vossa att~mção. Srs . Senadores, para o a rt. 101 da lei eleito-

ral e o art. 153 do Regimento, que nada mais é que uma reproduc9ão da-
quelle. Por isso a qui cito apenas o art. 153: 

"A 13 de Ma io do a nno da expiração de cada periodo pr·esid.en-
cial , o Congresso, p·e accõrdo com o numero 2, do a rt. 41 da Consti-
tuição, se reunirá ·,extraordinariamente, caso não esteja funccionarido, 
para reconhecer q Presidente e Vice-Presidente do Estado eleitos 
.Pa r a o periodo se15uinte, sendo indispensa vel para t a l fim, o voto 
assignado de d!ezes,ete Deputados, no minimo, ou treze, se até a ves-
pera da posse não compar-ecer aquelle numero." 

Esse a rtigo, çomo se v~, é de uma absoluta clareza. · De boa fé ninguem 
lhe dará duas interpretaçqes. Não pôde hav.er r econhecimento, sem o voto 
assignado de treze Deputap.os no minimo. E' uma formalidade imprescindi-
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-ve!. E ella foi omittida exactannente segu'nd-o as actas em que se baseia a 
proposição da Camara! Nem ao menos os fabricantes de taes actas se lem-
braram de resalva.r essa drcumstancia em urn,a das reproducções e rectifi-
cações feitas. 

A omissão é completa em qualquer das variantes q·ue se considerem. 
Aproveito a opportunidade para chamar a attenção desta Commissão 

para o facto de não conter a Constituição estadoal disposição particular 
quanto ao processo de reconhecimento, unica1mente regulado .pela lei eleito-
ral e pelo Regim.ento do Congresso. 

5ª prova: 
Havia uma contestação produzida pelo Dr. Philomeno ·Ribeiro aos diplo-

mas de Presidente e VLoe-Presidente, allegando a inelegibilidade de ambos e 
fraudes occorridas e por esses fundamentos pretendendo annullar a eleição, 
'de accôrdo com as alineas. d e e do art.. 143 da J.ei eleitoraL 

O Dr. Philomeno Riheiro foi candidato á presidencia, nas eleições pro-
cedidas a 25 de Março ultimo. Contr,a as irregularidades e nullidades do 
pleito protestou por escripto perante a Junta Apuradora, conforme a acta 
da mesma, tambem .pres·ente a esta Commissão. 

:EJm carta a:berta ao Exmo. Sr. Presidente da 'Republica publicada nos 
tI pedidos do Jornal do Commercio, de 13 de Maio ultimo. renovou o seu 
protesto, apoiando-o nos pareceres de algu·ns dos nossos mais acat:;i:dos ju-
risconsultos, annunciando que contestaria os diplomas expecflidos aos can-
didatos el ~itos. Chegando a Victoria antes da installação do Congresso, 
desde que este começou a funccionar apresentou, com o auxilio do seu ad-
vogado. a contestação. As actas da Commissão cie Poderes, cuja primeira 
sessão teve log·ar no dia 23 de Maio, á tarde, ahi estão, devidamente authen-
ticadas. Como dessa contestação tão publica, tão notaria, tão perseverante-
mente feita, não se cogita nas actas em que se phantasiou o reconheci-
mento do Sr. Nestor Gomes? 

Poderia o Congresso pôr summariamente de parte os direitos do candi-
dato contestante? 
l 

O Congresso tem attribuições para negar os fundamentos desse direito. 

1 Não pôde, porém, de modo algum, fechar os ouvidos a quem os 
allega. 

Na sua soberania de tribunal julgador o Congresso pôde rejeitar a con-
testação. Mas .não pôde deixar de ouv'il-a. 

A inexistencia, pois de uma referencia siqu er á contestação do Dr. 
Philomeno Ribeiro, é mais um indicio, de alto valor probante, da falsidade 
das actas estampadas no Diario da Manhã. 

6' prova: 
Como se vê, as actas acceitas pelo Sr. Deputado Mello Franco são de 

uma falsidade exhuberante que aponta e escorre por todas as suas juntas, 
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tão inepta e grosseiramente tomadas. Peço, porém, a esta esclarecida Com-
,missão. que considere ainda este documento: é uma declaração enviada aos 
membros da Commissíj.o de Justiça da Ca mara e divulgada por a lguns jor-
.I,Jaes desta Capital, do dia 4 do corrente mez e. do teôr seguinte: 

"Exmos membros da Commissão de L egislação e Justiça da Camara 
dos Deputados - Os abaixo assignados presentes que foram a todas as ses-
1sões do Congresso Legislativo deste Estado, realizadas no dia 23 de Maio 
.findo, vêm protestar contra a a llegação de haver sido o Sr. Nestor Gomes 
reconhecido Presidente do Espírito Santo pelo seu Congresso Legislativo e 
contra a perma nencia d·elle no palacio do governo, af.firmando sob palavra 
de honra e perante Deus: 1°, que no dia 23 de Maio findo, á porta d~ edifi-
cio do Congresso Legislativo só foi aberta ás 11 horas ·e 45 minutos, não ' 
h avendo ninguem dentro do mesmo; 2°, que no referido dia e hora , entra-
ram na frente e a ntes de quaesquclr outros, os Deputados da maioria tendo . 
à frente o Sr. Francisco Etienne Dessa une, Presidente do Congresso, en-
trando depois os Deputados da minoria, tendo á frente o Sr . Geraido 
Via nna, que com elles se r etirou logo após, sem occupar suas cadeiras; 3', 
que logo após á abertura da porta, o Sr. EU.enne Dessaune occupou a ca-
.cl eir a da presidenéia, :servindo de Secretarios os Deputados José Cupertino 
Figueir a Leite e Alvaro de ,Castro Mattos; 4°, que J')sta sessão foi declarada 
ab~rta ás 12 e 3.0 milutos com apresença unicamente dos Deputaclos da 
.Maioria em numero d<t 13 e nella fora m apresentados e votados diversos 
pareceres sobre r ecursos de e leições municipaes depois do que foi encerrada 
e rp.arcada nova, para ~ls 13 horas; ,5°, que essa segunda .sessão foi presidida 
pelo Vice-Presidente do Congresso, Deputado Dr. Americo Ribeiro Coelho, 
sendo Secr.etarios, os ~lrs. José Cupertino e Alvai"ü Mattos, para o fim de 
E-specialmente empossar, como de facto empossou o Deputadç:> Fra ncisco· 
.Etienne Dessaune, no cargo de Pr·esidente do Estado, depois do que foi 
encerrada a sessão, seFdo convocada nova, ás 14 e cinco minutos; 6°, que 
essa terceira sessão fqi presidida a inda pelo .Vice-Presidente do Congresso· 
Dr. Americo Coelho, secretariado pelos Srs. José Cupertino e Alvaro Mattos 
e neUa f·ez a Mesa nomeação de tres membros para comporem a Commissfo 
de Justiça, perante a iJ.Ual o Dr. Caio Monteiro de Ba rros, como advogadO' 
do Dr. Philomeno Rib-piro, apresentou contestação escripta aos diplomas de 
Presidente do Sr. N·est or Gomes e de Vice-Presidente do Sr. João de Deus ,. .. 
Rodrigues Netto, sendo encerrada ás 16 horas, mais ou menos; 7°, que os 
Deputa dos José Cupertino Figueira Leite e Sebastião Monteiro da Gama, 
Francisco Rocha. e H o:inrique Gonçalves L aranja, estiveram sempre presen· 
tes a essas tres sessõe~i do Congresso dellas nã o se retirando até ao encerra· 
mento da ultima sessi\.o; 8°, que a lém dessas tres sessões não houve outra 
no edificio do Congres~o ou em qualquer sala do m esmo, promovida ou pre· 
sidida por Deputa;dos \1<1. mi·noria; 9°, que nas sessões rea lizadas no edificio 
do Congres,go no dia 23 de Maio nenhum Deputado apresentou e votou pa· 
recer algum, reconhec:endo o Sr. Nestor Gomes, Presidente do Estado, & 
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.João de Deus Rodrigues Netto, Vice-Presidente; 10•, que no referido dia 23 
de Maio, nem o Sr. Nestor Gomes, nem o Sr. João Rodrigues Netto, foi 

·empossado pelo Congresso em qualquer das sessões, realizadas nos cargos 
-Oe Presidente e Vice-Presidente do Estado; 11º, qu,o, no dia, 23 de Maio, ne-
nhum Deputado da minoria tomou parte em qualquer das tres sessões reali-
.zadas no Congresso; 12°, que foi enorme a assistencia publica ás tres ses-
sões realizadas pelo Congresso, achando-se o salão do edifido !itteralmente 
.cheio de pessoas de todas as classes, testemunhas oculares da posse solemne 
do Deputado Sr. Eüenne Dessaune, no cargo de Presidente do Estado, em 
virtude de ainda não ter sido reconhecido o Sr. Nestor Gomes. 

Assignamos e e ntregamos a presente em mãos do .Dr. Linhares, em 
·virtude de ter o mesmo requerido ao Juízo Federal uma justificação no sen-
tido de provar os itens que nesta e contêm e haver o referido juiz determi-
nado que a mesma fôsse iniciada no dia 4 do corrente, sem tempo já de pro-
«'luzir os effeitos juridicos em vista." 

Esta declaração foi assignada por grande numero de autoridades e 
pessoas altamente qualificadas, 

Do j.l!ustre advogado Dr. Clocloaldo Linhar·es acaba de receber o Sena-
-Oor Jeronymo Monteiro a seguinte carta que aqui está, com a firma reco-
11hecida: 

"Victoria, 2 de .Junho de 1920. - Exmo. Sr. Senador Jeronymo 
Monteiro - Saudações. Tendo requerido perante o Juiz f·ederal uma 
justificação, afim de provar a burla de que lançol.ll mão o Sr. Nestor 
Gomes, para apossar-se do Governo do Estado, sendo o meu reque-
rimento entregue ás 10 horas de hoje, o juízo com a má vontade já 
tantas vezes manifestada, designou o füa 5 para ter Jogar a referida 
justificação apeza1i da urgencia que pedi. Sabendo que tal justifi-
cação não chegaria a tempo, as testemunhas apres·entadas em grande 
numero e todas ellas pessoas do mais alto conceito e posição em 
nosso meio, resolveram enviar a V. Ex., por ·meu intermedio e 
como seu advogado, o abaixo assignado junto em que são provados 
todos os itens da mencionada justificação. Sem mais, etc . " 

Este abaixo assignado é a reproducção da declaração dirigida á Com-
missão de Justiça d·a Camara. Infelizmente, porém, apezar dos termos da 
.carta do Dr: Linhares, esta · chegou desacompanhada elo documento, que, 
todavia; virá em tempo e será immediatamente entregue a o Sr. Senador 
llelator. 

7• prova: 
A sessão de reconhecimento nas actas falsas é dada como tendo sido 

realizada ás 11 e meia da manhã. Entretanto, conforme documento junto, · 
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o Sr. Juiz federal affirma que a porta do Congresso nesse dia 23 de Mail} 
só foi aberta ás 11. 45 . 

CONb'ISSÃO DECISIVA 

Provada como fkou a falsidade das actas, m edia nte ás quaes se tem 
pretendido que o Sr . Nestor Gomes foi r econhecido, devo dizer a VV. Exas., 

' . 
Srs. Sena dores, que o proprio Sr. Geraldo Via nna solemnemente a ffirmou· 
em documento publico , no dia 21 de Maio, que era. materia l e totalmente im-
possivel concluii·-se essa formalidade essencial . 

·O Sr. Geraldo Via nna , no referido dia 21 de Maio, impetrou do Superior 
Tribuna l de Justiça do E spirito Santo um habeas-corpus para que, como 
Presidente do Congresso, lhe fôsse gar a ntido o exercicio dos direitos e pre-
rogativas cla quelle cargo, afim de assumir a presidt'ncia do Esta do no dia 
23, por expira i• nesse dia o período gov·ernamenta l e não haver mais possibi-
lidade de reconhecer-se ·em tempo o novo Presfdent.e . 

A petição figura verbo aà verbum entre os documentos. Della tomo a 
lib erdade de salientar o seguinte decisivo trecho: 

" Se só a 22 de Maio conseguir reunir-se em numero d e treze, o· 
Congresso, e esse insta lla r os traba lhos parlamentares, só na pri-
m eira r eunião qye se seguir se cogitaril da ·eleição da nova Mesa: 
art . 42 do regimento. Mas, a 23 de Maio, diz a Constituição do Es-
t ado, art . 54 - começará o p eriodo presidencial toma ndo posse o 
President e e Vice-Presidente, perante o Congresso. - Não sendo· 
possivel eleger-se nova Mesa, como não é, pois, que est a mos a 21 
ele Ma io e não h ouve numero legal, installa do o Ccmgresso a 22, 
porque a reunião seguinte é a da posse (23 de Maio), s egu e-se caber 
ao Presidente dq Congresso, a pa rtir de 23 de Maio, a presidencia 
do E stado a t é que seja constituida a Mesa e ela borado o parecer do· 
reconhecimento e logo posto a votos ·em sessão de reconhecimento 
dos novos eleitofj. 

Isto, não h'tvendo ·contes tação de diplomas do Presidente 
Vice.,Presidente, por que se se verificar a hypothes-e do a rt. 104, da 
lei eleitor a l, que é a referida, da cont estação dos• diplomas, a lei 
confere a os cont1,ista ntes e a o contestado prazos para a discussão e 
deba tes das• mat,erias a llegada s na contes•tação, pra zos qúe o arbi-
trio ela Mesa escapam restringir OUJ n egar porqu e a lei expresamente· 
os estabeleceu. 4-rt. 112, pa ragraphos 3° e 4°, da lei 1 . 008 . Do que 
se conclue qua e;r.pira do o periodo presidencial a 23 de Maio, o outro. 
deve ser inaugurado nesse m esmo dia, embora não reconhecidos 
ainda os Pr·e.sid•ente e Vice. -Prestd·ente. eleitos para o quatriennio-
inlciado na data ,constitucional, cu ja lacuna a Co.nstituição estadoal e-
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a lei eleitoral evitam, attribuindo ao Presidente do Congresso assu-· 
mir o exercicio da presi.dencia, pois ' o Gover no .. não poderia' ficar 
acephalo, a a dministração publica ;não haveria de soffrer um espas~ 
mo no funccionamento de seus orgãos: Constituição Estadual, ar- ' 
tigo 47, paragraipho unico." 

Não estão ahi condensados, pelo proprio Sr. Geraldo Vianna, todos os 
irrecusaveis argumentos que v·enho produzindo? 

E' elle quem proclama a obrigação regimental de eleger-se a Mesa, de 
tomar-se conhecimento da , contestaçã_o e a impossibilidade irremovivel de 
se fazer o reconhecimento a ntes da data e da hora da transmissão de po-
deres. Não houve reconhecimento algum, Srs. Senadores! E nada é mais 
revoltante do q·ue .pretender-se que actas inacreditavelmente falsificadas 
possam prevalecer contra a !lmpidissima verdade dos factos. 

UMA EXCEPÇÃO 

Nesse a montoado de falsificações ha uma excepção. Não se falsificou 
ao que conste o termo de posse do Sr . . Nestor Gomes. 

P~.ra as posses h a, ·entre os documentos apresenta dos , este livro, guar-
dado na secretaria do Congresso . Nelle estão as posse.s de todos os Presl-
clentes e Vice-Presidentes, a começar dos Srs. Marcondes Alves .de Souza: e · 
João 1,ino da Silveira, Ubaldo Hamalhete e Alexandre Calmon. Vejam os 
Srs. Senadores: nene está a posse legal do Sr. Francisc? Etienne Dessaune, 
por não estarem a 23 de Maio ultimados os trabalhos do reconhecimento. 

O paragrapho unico <lo a rt . 54, da Constituição estadual permitte a en-
trada do povo no recinto do Congresso, na sessão extraordinaria e solemne 
de posse. 

Em virtude dessa permissão constitucional o recinto daquel!a _Casa, na 
sessão de posse ultima , ficou repleto. E, além da Mesa ·e elos Deputados · 
presentes, muitas pessoas e ·entre ellas figuras de destaque n'a sociedade de 
Victoria, assigna ra m o termo de posse. 

E' a essa posse assim legal , assim publica, que se deseja contrapor uma 
posse ri.diculamente forgka da , da qual não houve uma simulação siquer! 

Estamos, r epito, deante de uma excepção: tudo se falsificou, menos o 
termo de posse, pois só o verdadeiro aqui estã. e gritando a verdade num 
tom mais rubro que o da capa de velludo deste livro acantoado de ouro! 

OS PRO'.l'ESTOS 

De protestar, Srs. Senadores, estamos nós cançados : não apenas os 
quatro Deputados tão sem cerimoniosamente incluídos em actas mais falsas 
do que Judas, Deputados em cujo nome fa lia nest<i momento, mas. todos os 
J3 membros da maioria do Congresso do Es.pirito Santo. 
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Desde muito que vivemos, os treze, asphixiados ·por uma pesada atmos-
phera de violencias e de fraudes. Para purificai-a um pouco, para tornai-a 
mais respiravel, f.oi que pedimos e obti~·emos do Supremo Tribunal Federal 
o habeas-corpus para, segundo os termos do respectivo accórdão, entrarmos 
e sahirmos livremente no edificio do Congresso, elegermos a Mesa e prati. 
carmos todos os actos decorrentes ·da soberaniá dú que nos achamos in· 
vestidos. 

Vindo especialmente a o Rio para obtermos a eff.ectivação das garantias 
concedidas por esse julgado do mais alto Tribunal da Republica, fizemos, a 
17 de Maio, de bordo do Geará, o protesto de que oí:fereço a esta Commissão 
um exempla r. Dizia m os então ao ai tivo povo da nossa terra, cuja maioria 
tão expontaneamente esteve e continúa a nosso lado: 

"Os a baixo firmados, maioria que são do Congresso Legislativo 
do Espirita Santo, scientes e ·conscientes de que representam de 
facto o povo ·espirito-santense, não se sentindo garantidos no exer-
cicio de seus mandatos de Deputados em face das violencias e bur· 
las já levadas a effeito umas, já projectadas outras pela minoria do 
CongTesso, ampara(la desabridamente pelo Executivo ·estadoal, reti· 
ram-se para a 

1 
Capital da Repub!.ica afim de, pessoalmente, solici· 

tarem as garantias negadas pela autoridade judicial federal daqui, 
embora já autqrizadas pelo ha,beas-corpus que lhes foi concedido 
pelo Supremo 'Ilribunal Federal. De bordo <'!o Geará, protestam con· 
tra o doloroso estado de cousas que obrig·a. a decisões desta natu· 
reza, declarando-se disposto a não transigir, de modo algum, na 
def·esa de seus direitos politicos, que têm a obrigação de livremente 
exercer." 

Está assignado p'elqs treze Deputados da maioria. 
Entre os documentps apresentados estão os protestos feitos, antes da 

data dessa "vfagem, perante os juizos local ·e federai, contra as violencias, 
fraudes e burlas que denunciavamos como preparadas contra a maioria do 
Congresso e que afinai excedera m á nossa ·expectativa. E o Sr. M:ello 
Franco declarou que o protesto dos quatro, feito a posteriori, não merecia 
consideração. Mesmo aoceitando como impeocavel essa theoria, porque não 

lançou o nobre Deputado os olhos sobre os protestos a priori realizados e que 
foram submettidos á sua consideração? 

Protestámos, antes e depois do attentado que se consummou na capital 
do Espirita Santo, pelOfj jornaes; perante o Supremo Tribuna l Federal; pe-
r ante a justiça federal e local; perante o Sr. Presidente da Republica e o 
seu Ministro da Justiça; perante a Mesa da Camara e a, sua Commissão de 
Justiça; perante a Mesa, · do Senado e, ainda agora, perante esta illustrissima 
Carnmissão, aproveitando-me mesmo do ensejo para lhe offei·ecer o ·edital , 
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de protestos dos quatro, feito perante o Juizo Federal no Espirito S1mto e 
publicado pela imprensa local, bem como a lguns numeres da G.azeta de Vi-
.ctoria, em que a reportagem registra fielmente os factos e mais este pro-
testo dos 13, perante o Juizo Federal, contra a a lludida falsificação. 

T·emos protestado, alto e bom som e documentadamente. E tud·o isso 
ainda não será sufficiente? 

PELA VERDADE E PELO mJGIMEN 

Todos os nossos protestos, toda a nossa acção têm sido escudados na 
força do direito. Não podemos concordar em que se annulle a Constituição 
<la Republica, que igualmente se annul.Jem a Constituição do Espirita Santo 
e as demais leis do Estado, que se t ripudie sobre o seu Congresso, requzindo 
a sua soberania a pó, com a entrega do Governo a um Presidente que a inda 

'não passou pela formalidade ·essencial do reconhecimento, como se conclue, 
não só dos documentos bons, como do. que aUegam e apresentam os interes-
sados na espantosa mystificação. 

Na.da é ma.is intoleravel, nem poderia ferir mais fundo o regimen, elo 
que essa aventura aggravada pelas falsificações sem exemplo com que se 
pretende legitimai-a. 

Sr. Presi.dente e demais membros desta Commissão: qualquer que seja 
a marcha. dos acontecimentos, uma satisfação nos ficará sempre e · das mais 
preciosas - à da certeza do dever cumprido. Defendemos palmo a palmo, 
enfrentn.ndo excessos de violencia, .prodigios de má fé e temerosos amon-
toados de fraude, a dignidade do Congresso Espirito-Santense, como o 
decoro da Republica. E se nesta tão difficil e arriscada emprnza tudo nos 
tem faltado, não nos tem faltado o apoio caloroso e inequívoco da opinião 
publica da nossa terra. 

Estamos, felizmente, no ultimo trecho do doloroso caminho . Que o 
Senado da Republica, cúpula augusta do Poder Legislativo, não imite o 
gravíssimo gesto da Camara, fechando os olhos ao esplendor da verdade, e 
collocando as imposições e conveniencias de ordem politica não só acima da 
verdade, como dos interesses s·uperiores do regimen ! 

ABNIUR MOURÃO. 

Por procuração dos Deputados Henrique Gonçalves Laranja, Fra ncisco 
José da Rocha, Sebastião Monteiro da Gama e José Cupertino Figueira 
Leite. 

O Sr. Alttltico de Freitas : - Prescindindo, Sr. Presidente, do prazO' que 
V. Ex. me off.erece para refutar as allegações aql1i produzidas pelo meu 
collega de representação no Gongresso Legislativo do Estado do Espirito 
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Santo; prefiro entrai· desde já nos debates iniciados perante es ta. douta. 
CommiRsão. 

Todo este malfadado ca,so que a gita a politica da minh<t terra, pertur-
bando-lhe o brilhante surto de actividade, tumultuando a administração pu-
blica, com a demóra de uma solução que devia ser urgente ·e efficaz - eu 
não quero concorrer, pessoalmente, para lhe retardar o desenlance. 

O empenho, todo esforço da argumentação lida. pelo Sr. Abner Mourão, 
resume-se, antes de tudo, na ·indagação de como "e originou a dualidade de 
governo. 

Mas é forçoso considerar, primeiro, Srs. Sena dores, o s imulacro da 
eleição da mesa, <la qual nasceu, como subs tituto eventual do Presidente do 
Estado que deixou o seu periodo de governo - o Sr. Etienne D essaune. 

O reconhecimento do Presidente <lo Estdo prende-se a essa origem. 
O art. 42 do Regimento Interno, do Congresso determina que se proce-

derá á eleição da Mesa sempre que esta se reuni.r em sessão ordinaria ou 
extraor<'linaria. 

Mas ·não diz o que sejam sessões ordinaria e extra ordinaria. 
Só a Constituição do Estado é que faz uma referencia clara a essa dis-

crimina.ção; é o art. 31 que estabelece: 

"Nos casos urgentes, em que fôr mister a autoridade dOI Cong1:esso, este 
reunir-se-ha extraordinariamente, mediante solicitação do Presidente do 
Estado com designação ªf dia e nomeação do interesse publico que isto de-
terminar." 

Insisto, Srs. Senadoz1es em ferir os termos ·em que . está redigido 
artigo - o Congresso se reunirá - e.z:traordinwriam.ente por convocação do 
presidente do Estado qu~.l dirá as razões em decreto para esse fim, espe-
cialmen~e . 

Só, pois, por convocação do Poder Executivo, haverá sessões extraordi-
narias no Congresso do fspirito Santo. 

o SH. METELLO dá um aparte. 
O SR. ALARICO DE FRE,:ITAS : - A convocação de que trata o art. 54, em-

bora usando do termo - sessão extraordinaria - p <;.ra a posse do Presidente 
do Estado . .. 

O SR. METELLo: - Mas este a rtigo cogita tão sümente da posse do Pre-
sidente. (Ha outros apartes.) 

o SR. ALARICO DEl FHEJITAS: - . Por que tanta hostilida de? Eu l}UVi o 
nobre Deputa do Mourão, resigna do e com paciencia; nãio lhe dei o menor 
aparte, não o perturbei e tambem a Commissão, ouvi-o sem o apartear, cornG 
poderei eu estabelecer a:;; premissas da ·exposição que faço para tirar as 
minhas conclusões, se tenho o meu raciocinio constantemente interrompido? 

O SR. PRESIDENTE: - Tem toda razão: o seu collega que fa llou anterior-
mente não foi aparteado; o orador não deve ser tambem interrompic'!o ; con-
tinue a faze~ a sua expo:,iição. 
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o SR. ALARICO DE FREITAS: - A sessão de que trata o artigo 54 citado, 
da Constituição do Estado, por isso mesmo que expressamente prevista 
ex-vi tege - perde o caracter de extraordinaria nos terrnos do artigo ta~
bem ·citado 31, sob pena de serem ambos os t extos contradictorios, para ser 
uma s-essão de caracter especial, exclusivamente convocada para determinado 
fim - qual o do reconhecimento -e posse do Presidente do Estado. 

Aliás - essa questão já está á saóedade demonstrada no brilhante pa-
recer do eminente Sr. Afranio de Mello Franco, e eu não quero fatigar a 
attenção dos Srs. Senadores . 

. Mas o que eu desejo demonstrar é que não '5e tratando, como de facto 
não se trata de uma sessão extra orc1ina ria e não sendo a do reconhecimento 
e posse, tambem, de caracter ordinario, por isso que tem o seu fim prede-
·terminado em lei e differe no seu funccionamento das de caracter a nnual, 
reunidas para os trabalhos orc1inarios de legislar e fornecer ao governo, do 
Estado as leis de meios, segue-se, por log1ca deducção que o mamdato da 
mesa eleita anteriormente, isto é, na sessão ordinarja <la reunião anterior 
celebrada em 1919, não pôde e não deve soffrer interrupção, que a mesma 
mesa eleita na reunião anterior tem o seu ma ndato em vigor na sessão 
reunida agora, especialmente, para reconhecim-ento e posse do Presidente e 
Vice-Presidente eleitos. · 

Não entenderam, porém, assim, os <la facção contraria que obedecem á 
orlentação do Sr. Abner Mourão; e não tendo a mesa, que era o pivot de 
toda a questão do reconhedmento, sentindo que importava. isso na pertur-
bação dos planos . que architectaram de depuração do candidato eleito sem 
competidor, resolveram lançar mão de um golpe de força: - simularam 
uma sessão á part e, reuniram-se fôra da mesa legal depois de encerrada a 
sessão de . 22 de Maio, como consta da acta em poder da Commissão de 
Justiça ... 

o SR .. PRESIDENTE: - De Constituição e Diplomacia, faço capital questão 
elo nome . .. 

o SR. ALARICO DE FREITAS: - .. . da Commissão de Constituição e Diplo-
macia, satisfazendo á louvavel a dvertencia do meu venerando mes tre, cuja 
austeridade tanto me evoca a lembra nça dos saudosos tempos da Faculdade 
de Sciencias Juridicas. 

o SR .. IRINEU MACHADO: - Tocou-lhe a corda sensível. .. 
O SR. ALARICO DE FREITAS (continuando): - ... e a ssim reunidos, clan-

destinamente, depois de encerrados os trabalhos da sessão e fôra da mesa 
iegal que vinha presidindo á reunião do Congresso, elegeram, simularam 
eleger uma supposta M·esa, .para preparar o advento da posse do sr: Etie1;me 
Dessaune, ·que, como Presidente do Congresso, nos termos da Constituição, 
1seria, portanto, o substituto legal do Presidente do Esta do, ,Para o que as 

.cousas já estavam dispostas e prepara das com a gréve dos Deputados fac-
ciosos que não deram numero ás reuniões para que com calma, escoiman-
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do-se t odos os vi-cios e fraudes que occorressem, regula r e legit imamente, 
·b"?tudando o p leito, opinassem pelo reconhecimento ou não dos candidatos 
eleitos. 

I sso é que seria . r egular e sério! Não o fizeram, porém. 
Ao r evés disso, quando o Deputado Mou rão requereu urgencia para o 

seu requerimento sobre eleição da mesa, requerim ento que o Presidente in-
deferiu e eu combati, mas que o espir ita de toleramcia do Sr. Geraldo 
Vianna concorreu para pôr a votos, apurada a votação, estando prasentes 
21 Srs. Depu tados, houve ·empate na contagem elos votos, tendo em taes 
circumstancias, desempatado em favor do seu ponto de vis ta, o Presidente 
do Congresso. 

Podia tal fazer o Presidente do Congresso, pergunto eu ? 
Certo qu e s im - ex-vi, do art. 48 do Regimento que lhe dá direito ao 

·voto de qualidade, diz o art . 48 - (lê): 
"O Presidente não poderá a presentar .projectos, indicações ou r equeri-

mentos, n em .discu tir qualquer assumpto, sem passar a Presidencia ao seu 
.s ubsti tuto. 

E terá voto, sómente nos escrutinios secretos, nas v otações nornLnaes, e 
no.9 casos de empate." 

Disse o •nobre Deputado Mourão - .fazendo enorme alarde, que no dia 
·dessa reunião, · acceitand9 como real a acta presente á Comrr.fasão - sendo 
·21 os Deputados presentis e após a votação retirando-se com el!e Deputado 
Mourão mais àez - clar p que tinha maioria no momento - como se prova 
pois a mystifcação, a bu11la que se contém na adta. 

Effectivamente. Srs. Sena dores. Dos 21 Deputados, 11 deixaram o rn· 
cinto. o Sr. ·Mourão dirigi.ndo nove commandados e o outro, foi o humilde 

-.orador que sah iu, não ·qbediente ao comrnando do iUustre •col!ega, mas ao 
dever profissional, para ir sustenta r ~o Tribunal Sup·erior de Justiça do 
Estado, uma ordem !ie habeas-corpus impetra da na vespera em favor do 
coronel Geraldo Vianna, a inda em defesa da ordem legal, que ameaÇava ser 

.subvertida por esse audacioso golpe de força! 

Mas, pergunto eu , Sw. Senadores, .poderá merecer fé, reputar-se-ha legal 
uma Mesa eleita com tãp visiveis mostras de clandestinidade, .depois de en· 
cerrados os .trabalhos, fõra da 'hora legal, na a usencia da Mesa regularmente 
·eleita ? 

Não, certamente. Eu não posso resistir ao bnsejo que se apresenta de 
ler á conspidua comrJs~ão a opiniãJo do nosso maior ·constitucionalista, lu· 
minar .das lettras juridiocas da .nossa Patria, o Sr. Senador Ruy Barbosa. 

Na celebre questão de dualidade de -governo do E stado do Rio - tam-
·bem originada por desaqcõrdo na,, eleiç[o da Mesa na Ca mara L egislativa, 
quando uma .parte da representação desejava organizar uma Mesa doei! aos . 
manejos politicos, um grupo raccioso fez uma: reunião -clandestina e elegeu 

<.uma Mesa que l•h e diri:gisse os trabalhos. 
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Apreciado ·o aspecto da questão da tribuna do Senado, disse, a propo-· 
sito, o Sr . .Senador Ruy Bavbosa (lê): 

"Esta questão (refere-se â interpretação do Regimento), fõra decidida 
pelo Presidente, resolvendo este, bem ou mal, mas resolvendo, não h avia que· 
proceder â nova eleição ·da Mesa. Tal é a i-nterpretação dada pelo Presi-
dente da Assembléa; tal é, por.ta nto, a Iei em :presença do art. 2°8 do Regi-
mento da Casa. 

Logo, senhores, qua ndo a Mesa com a interpretação da da pelo Sr. Pre-· 
sidente, sustenta da a sua ijegitimidade. ninguem Jh'a podia ·contestar. E ssa 
Mesa, era a Mesa legitima da Assembléa do Estado do Rio de .Janeiro. 

Ora, senhores, na.<i Assembléas delibera ntes, a Mesa dom a adrni.nistra -
çflo, ou a directoria ·nas soci-edades anonym,as, a mesa é a r epresentante ju-
11dica da assembléa, é o orgão legal da sua vitalidade, isso por tal modo, 
Srs. Senadores, que em todas as assembléas do mundo é dogma reconhecido· 
por todos que uma a ssembléa não se ·considera constitu ída sinão desde o• 
momento ein que se procede â eleição de sua Mesa. 

Sendo assim, a Assembléa Legislatfva tinha necessariamente de se1· 
aquella que funccionasse em .torno da Mesa .J egal. 

Senhores - Argumenta-se com a consideração de maioria ou mi·noria, 
mas si fosse possível admittir qué mna parte do Senado se separasse da 
outra, que 32. membros des14 Casa , desaggregando-se dos outros 31, resolves-
sem fi.mccionar fóra desta Casa, debaixo de uma presidencia que não fosse· 
a da Mesa regularmente eleita . pelo .Senado, porventura essa fracção do Se-
nado, pelo f•actto de encerrar em si maior num:ero de Senadores, fica sendo 
o Senado legitimo, si ella funccionar fóra da su a Mesa, debaixo de uma pre-
.sidencia que não era legal?" 

O SR. A.DOLPHO GoRDO: Era urr! ajuntamento illicito. 
O SR. RuY BARBOSA: - Era um a jun ta mento Hlicito. n.ão era o .Senado 

Brasileiro. 
Não ha, senhores., nada mais claro. 
Por uma desgraça que Deus nos livre, se cortassem, a qualquer de nós· 

as duas pernas, não su ccederia que esse individuo ficara dividido em duas 
individualidades. 

O humlilde, que se está .dirigindo á Assembléa •neste momento. não 
ficaria sendo dous Ruys :pelo facto de Jhe .terem cortado o corpo pelo m eio. 
Naturalmente a minha i-ndividuaJi.dade ficaria onde estivessem os orgãos 
assenciaes ·da Ininha vida, ·o meu cerebro, o meu ·cor:;i.ção, os centros nervo-
sos da minha energia vital, <la minha cil'cul•ação organida. 

Claro, é, portanto. senhores. que a divisão de um corpo em duas partes 
não constitue .necessar.ia.m/ente uma dualidade de entiodade do .indiv.iduo ou do· 
corpo organtco. 
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... . .... a parte que se separa, sem ·levar os eiementos essenciaes da vida. 
é uma parte morta, que não constitue, indivi.dualidacle por si 1nesma. 

rnxerceu o supremo Tribunal n este caso alguma funcção de ai•bitrio? 
Não. Reconheceu wn titulo legal. verifkado materialmente pela apre-

sentação de docu·mento qu e o c!omprova ·de um modo a uthenüco e irrecusavel. 
como si diante delle •oompai-ecesse um individuo qualquer com o Ütulo de 
aoquisição de umia propriedade ou de noniea ção para um cargo publico feita 
pela autoridade com1petente. A nomeação, o acto de instituição, na hypothese. 
era o acto de interpretação do Regimento feita p elo Prestdente da Assem-
bléa do Estado". 

(-· I ntervenção nos Esiaclos, vol. VIII. pags. 132 e seguintes.) 
Eis senhores Senadores a .Jição do mestre incontestado do Direito Con-

stitu cional, cujo auxmo .neste momento doloroso para a historia poli·tica da. 
minha terra eu invoco satisfeito e ·donfiante. 

Que mais disse .o ·meu collega de representação. que argumento novo 
adduziu , que tenha r ealce ? 

A dupla edição em um mesmo dia do jornal officia!, do Diario da Manhã, 
orgão do governo do Elsta.d·o. 

Rebentada a revolf:a, contra o IJ)Oder constituido, ainda sob o governo 
do Sr. Bernardino Monteiro, ficou a capital da minha terra entr egue ao ter-
ror implantado pela força, polida! sublevada, a cidade. as famiHias em panico 
pelo bombardeamento do:~ edificios pubhcos ! 

Não vale· o m ·eu testE1muI11ho, mas eu o dou, Srs . .Senadores, sob palavra 
de honra. revoltada a forç<t, publica ás 9 horas do dia 23 de maio quando :1 
1 hora se faria a transmissão do governo, tudo ficou tumultuado, no estado 
de anarchi·a até ha pouc!o verifi1cac10, antes ·de se consolidar o governo Nes-
tor Gomes, de fõrma que era, materialmente, diffLcil manter .nas offici·nas da 
·imprensa official 'OS typographos h abitua.es. 

Buscavam-se .novos e sEmJ.pre em lucta, com reduzido nuinero. fazia-se 
a 1mpressão da folha. 

Mas a corrupção que vinha campeando, o suborno já implantado nas 
prati-cas de umia '])oliti-ca bastarda -e fac-ciosa, levou tudo de vencida e houve 
a lguem q.ue criminosCl!me'1n.te, .na offidna do jorna l offictlal, subornado .. tle-
,pois ele prompta a folha do dia segui.nte .. , . 

O SR. METELLo: - Mas toc1os os typographos. em tão grande numero ? 
O SR. ALARICO DE FREITAS: - Que é mais de admirar-se; Srs. Sena-

.dores, si houve dinheiro para assaJariar a jagunçada contra o Governo do 
E sta.do, pa ra as tropelias q·ue todos conh ecemos. si esse dinheiro maldito 
corrompeu a força publica, lança,ndo-a .contra o poder constituido, como não 
·Chegar atê os humildes operarias typographicos do Diario àa Manhãf 

O SR. IRINEU MACHADO: - Mas qual das duas edições sahiu primeiro? 
o SR. ALARICO DE FRFlI'rAS: - Difficil de responder a pergunta de V. Ex ... 
O Sa. IRINEU MACHADO : - Eu pergunto po.rque isto elu cida bastante o 

,caso pendente d o nosso €•s tudo. 
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O SR. ALARICO D!Jl FRmITAS: - Sahiu .por força a edição que traz as tref!I 
a ctas .do Congresso, .dos .dias 22 e 23 porque essa foi a que se divulgou am-
·plarnente, ao passo que o numero aqui exhibi:do c1a edição -clandestina é um 
dos pontos, ou talvez unico que a mão criminosa conseguiu com a s ubtracção, 
·ou modificação elos paquets (não conheço a technica elas officinas typogra-
phicas) organizando um j.ornal como esse aqui lança.elo á guiza de .do-
cumento irreto-rquivel àe uma rfraude que é imaginari•a, de um embuste que 
nunca existiu ! 

E' estrarnhavel, .Srs. Senadores, que ai.nela affrontando a insigne res:pe!-
tabilidade desta douta Comm.issão, venha o meu distincto -co.Jlega de Ass=-
bléa agitar neste severo recinto a ficção de dualidade de governo na minha 
terra. 

Reconhecido como foi -o Sr. Nestor Gomres; iadto que não discutirei si-
não invocando o esrtudo aclmiravel contido no parecer MeJ.lo Franco, que .em 
materia de Iogica, de argumentação .doutrinaria e paciente pesquiza dos fa-
dos. esgotou comip'letaimente -o assumpto, .como se vem ainda nesta ' hora 
cogitar da exhsten.cia inverosimil de actos praticados pelo governo ·<$.ricato 
do Sr. Etienne Dessaune ? 

Essa d'l.lali clade não exi.srte ! 
A administração publica do Estado, depois a.e contida a jagunçada e en-

curralada a força rebelde no quartel, ;pela 'linha do IDxercito, toda ena gra-
vita em torno do Presidente Nestor Gomes, cujas ordens são obedecidas e 
respeitadas . 

A munici.palidade de Victoria, que até ha pouco continu ava •acephala, 
€stá hoje adminlstrada -pelo Prefeito norr:eado pelo Presidente Nestor Gomes, 
tendo a Camara Municipal da dapitaL a eX'emplo da quasi unarumidade, 29, 
faltando a pena.s duas, das elo Estado, as~egurando ao Sr. Nestor Gomes os 
•protestos de sua solidariedade rpolitica. 

Na tentativa de. assalto á presiden0ia, depois da, mystifi.cação da eleiçiLo 
da Mesa do Congresso, ·para se consolidar o Governo pretenfüdo com taes 
embustes, l'equereram no juizo seccio.nal de Victoria um.a ordem de habeas-
corvus em favor do .Sr. Etienne Dessaune. 

Mas o honrado, o integro juiz substituto federal, naquella secção, ctene-
gando a ·ordem, foi -essa denegação co11iü'I!la,da, em gráo de r ecurso, em uma 
de suas uiltimas sessões rpelo Egregio Supremo Tribunal que, em recentissi-
mo accórdão dedlarou -confirmar o desp-acho do j·uiz seccional, porque ao 
Sr. Etienne não assistia n enhum direito certo, liquido ·e incontestavel ! 

E', pois, ·im!Pertinente qualquer indagaçãio em torno clesse caso morto e 
liquidado. 

Lamento estar fatigando por tanto tempo os Srs. Senadores , repisando 
~sses factos já tão sobejamente .conhecidos de todo o paiz; e tendo prestado 
J meu depoi•m ento j!lessoa'1 con10 leader do Governo na assembléa do meu 
l8Jstado, no momento agudo dessa situação que o a fflig·e e atordôa, eu espero 
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que o Senado da Republica acloptando a proposição da Camara dos Depu-
tados, consubstanciada no parecer MelJo FranclO - torne a minha terra. 
triste e .infeliz agora, ao q u e eUa .tem sido .de progressista com o trabalho 
sadio e fecundo de seu s filhos, dos que sirncera.mente querem e estremecem 
aquelle adrniravel, viril ·e energico rincão da terra brasHeira. 

Termo de promessa que presta o Excellentissimo Senhor Francisco 
Etienne Dessaune, para exercer o cargo de Presidente do Estado, por não 
estar r econhecido o camdidato votado nas ultimas eleições, reconhectdo pelo 
Congresso. Aos vinte e tres dias do mez de maio do a nno (le mil novecentos 
e vinte, trigesimo da Republica dos Estados Unidos do Brasil, na sala das 
sessões do Congresso L egisla tivo do E stado do Es.pirito Santo, funccionando 
em sessão especial e extraordinaria para rec onhecimento dos ca.ndiclatos vo· 
tados e posse ao Presidente do Estado, e não tendo a inda o Congresso pro-
cedido ao reconhecimento do votado para •Presidente e do votado para Vice· 
Presidente, nas eleições de 25 de março d este anno. comparece á mesma 
hora (1) da tarde (.treze horas) o Sr. Francisco Etienne Dessaune, Presiden· 
te do Congresso. L egislativo do Estado e na fónn..o't do art. 47 paragrapho 
unico, profere ·perante a Mesa do Congresso presidida pelo Vice-Presidente 
Dr. Americo Ribeiro Coelho, com a mã;o direita sobre a Constituição (lo Es· 
tado a seguinte dedaração: "Prometto cumprir as Constituições e leis do 
Estado e da Republica, esforçando"'l!le por exercer ·com lealdade e .patrio· 
tismo as fundções de n;~eu cargo". Prestada a Pl'omessa l egal, paro o men· 
cionado cargo de Presi.clente do Estado, empossou-se no referido cargo, o 
Senhor Vice-Presidente do Congresso na presiclencia mandou o present<J 
terrno o qual subscreve, e assigno, termo em o qua1 assigrni, com o empos· 
sante, comrnigo 1º ·Sec11etario, com o 2° Becretario, Deputados presentes ~ 

sessão e demais pessoaf,3 q u e o quizerem. - Francisco Etienne nessaune. -
A.merico Ribeiro Coelho, - José Gupertino Figueira, 1º Secretario. - .Alvaro 
de Castro Mattos. · - E,fenrique Glz. Laranja. - José Maria Gomes. - Se· 
bastião Monteiro da Gqm\a. - João Lin.o da Silveira. - Abner Mourão. -
W. Rodrigues da Cunha. - Francisco José da Rocha. - Gezar Vf3ira .i!Ia· 
ch acl.o. ~ Antonio Honorio da F . e Castro. - Francisco O. de A. Rosa. -

Salvaclor E1isatti. - A-rrtonio Narciso Pereira. - Horacio da Rocha Pimentel. 
- Glycerio Monteiro. ·- Antonio Marques da Silva. - A.dhel.lo Ed1tarào 
Renauld. - Ólodoaldo :pranàão. - Francisco A.ma.no Grijó. - Alceu de S. -
Edgar O. Reilly de So1tza. - Jose Ga,l azans Pinto de Azevedo. - Osivalào 
Ribeiro Coelho. - Alberto de Navarro Marins. - João Antunes Barbosa. -
Alberto de R. - Olinclq P into àe R , - Luiz Tinoc~ da Fonseca. - A. <hijó. 
- M ario Bodcirt . - :parcilio Batalha. - Benedicto Barcellos. - .Arth1tl' 
Brandão. - Indalecio .Mendonça. - Dino G. Silva. - .La1tro Souza.-José 
Simões Filho. - Santos Juni or. - Heroules Penna. - Ouero Pinto de .Alva-
rnnga. - P. Elias To7r1rmasio. - Demosthenes Veiqa. - Demosthenes àeMIL· 
[Jalhães. - José Leite P ereira. - Antenor Borges. - Antonio Ferreira. - . 
José Sebastião da Rocfia T(l!Vares. - Flavio Marques da Gosta .. - Joaquim 
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Leopoldina Lopes. - A. Ribeiro Coelho. - Eduardo Andrade Silva. - An-
tonio Villas Boas. - Rarmi ro de Barros. - Adalberto da Rocha. - Tauarro. 
- Moysés d e CarvaJho. - Adolpho Osleuher. - P. Motta. - João de Padua 
Martins. - Areobaldo Bandeira. - Torquato H,;nrique Gonçalves Laranja. 
- Laudelino Silva. - João Ra'1111ires da Costa. - João 'l'homaz de Souza Ju-
nior. - Ellpidiu Pimentel. - Octavio Anancir1!1.. - Antonio Lisboa àa Sifoa. 
- Antonio da Rocha Pimentel . - D eoclecio Corrêa de Jesus. - Luiz Borges. · 
- Carlos Xavier. - L .orababel. - José Corrêa. - Manoel Tolentino Pinhei-
ro. - Hugo Martins da Victoria. - Dario Araujo. - Bodart Junior. - Fla-
vio Coutinho. - Nilo Barreto de Gouveia. - Romulo Serrano. - Agenor 
Couto. - Carlos Fernando Monteiro S., escripturario de Finanças. · - Manoel 
de Moraes. Reconheço verdadeiras as firmas de Francisco Etienne Dessa une. 
Dr. Amsrico Ribeiro Coelho, José Cupertino Figue ira L eite, Alva ro de Cas-
tro Mattos, Henrique Gonçalves La ra nja , Lino d.e Oliveira. Abner Mourão. 
Wantuil Rodrigues da Cunha. Fra n cisco José da Rocha, Oezar Vieira Ma-
chado, Antonio Honorio ,da Fonseca e Castro, por ter delles pleno conh eci-
mento e t erem sido feitas em minha. presen ça, do que dou f é. Em tes temu-
nho (signa! do tabellião) da verda de. O Tabellião, digo, Victoria, 23 de maio 
de 1920. - O ta be!Iião. José Olympio de Abreu. 

"POLITICA DO lllSPIRITO SANTO - CARTA ABERTA AO 1JJXM;O. SR. DR. ElPITACIO PEJSSÔ,\, 

PRECLARO CHEFB DA NAÇÃO 

Militamdo ha cerca de d ez a nnos na política do Espírito Sa nto, onde 
nasci, sempre opposicionista. por princípios, e 1·ão rpor conveni'encias pes-
soaes, agora rn.ais do que nunca , esgotarei todas as ·minhas energias no de-
votamento á causa p'U'blica, procurando impedir, pelos m·eios legaes a o meu 
alcance, o m a ior crime contra a 1noraJidade r epubliéana - qual o de vir a. 
ser o Sr. Senador Nestor Gomes. Presidente da minha terra na ta l. 

Ha mezes, os irmãos Monteiros entra ram em hostilida des por causa da 
successão presidencial, querendo o .Sr. Be1,nardino, actual Presidente, que a 
sua vontade e os seus ~nteresses se sobrepuzesem aos do E s ta do .na escolha 
de seu su ccessor. 

Tendo primeiramente apr esentado o nom/e c1o seu ·proprio sobrinho o 
Dr. Henrique de Novaes, foi esse nome afina l s ubstituido por accôndo rpelo 
do Senador N estor Gomes. 

Por sua vez, o m eu partido, de que é chefe · o Dr. José Gornes Pinheiro 
Junior, acolheu com s ympathia esse candida to, <>,cabando por a poia i-o, como 
ê notorio e consta de um boletim espalhado em Cachoeiro de Ita pemerim. 

, por occasião do pleito. 
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Eu, que conhecia tão bem como todos os meus correligionarios, a falta 
.à.e idoneida füi e as incompatibilidades irremoviveis do Senador Nestor Go-
:mes para o cargo, repelli logo, na primeira reunião do partido, ,em Dezembro, 
essa candidatura, e, por fim, resolvi á ultima hora apresentar-me candidato 
á presidencia com. o· intuito de, ao menos, protestar solemnemente contra a 
unanimifüvde apregoada das adhesões e resalvar as minhas responsabilida-
des futuras como politico e como cidadão. 

Não houve a bem dizer, eleições no Estado; no em tanto, appa1··eceu um 
resulta.d o que abrangia quasi todo o eleitorado! Nos poucos logares em que 
a .s eleições se r ealiza r a m, vota ram cidadãos que se fizeram eleitores poucos 
ãias antes, tal o empenho de prestigiar a ca ndidatura miraculosa e augmen-
tar-lhe a votaçã o! 

Não foram publicados editaes com as listas de eleitores, tornando-se,. 
assim, o alistamento clandestino . 

Apezar de tudo, á proporção que se a pproxima o dia da verificação de 
poderes, mais crescem as hostilidades entre os irmãos chefes, sendo que o 
Presidente Bernardino (ou porque não dispunha da m a ioria do Congresso 
para os seus designios ou porque tema que a minha contestação consiga, 
como espero, impressionar os Srs. Deputados por occasião do reconheci -
mento do novo Pres·idente), está levando ao a uge o seu desespero, já man-
dando a policia fazer diepredações e até assassinatos, já quer·endo impedi< 
que a assembléa se reurn,1 e delibere livremente. 

Até eu mesmo tenho recebido, ainda aqui, ameaças de violencias. O 
proprio filho do Sr. Dr. Bernardino, o Dr. Nelson Monteiro, que é figura 
saliente no Governo do ~eu progenitor, não se conteve e me transmittiu, de 
Victoria , uni telegra mm[\- insultuoso e ameaçador." 

Tal é a situação em que sigo para a Capita l do meu Esta do, a fim de 
presta r-lhe os majs desir, teressados serviços, procurandO' salva i-o dos maiores 
desastres futuros e irµpedindo se consumma o crime premeditado contra o 
decoro da Republica. 

Não desejando que as minhas palavras p a reçam despeito, nem querendo 
trazer !!. publicidade, despe já documentos que muito depõem contra a feição 
imoral do canãidato goyernista, pei·mitta V. Ex. que eu me limite a dar 

a conhecer os parecere,s dos notaveis advogados e jurisconsultos e quem 
consultei, o eminente Df. Clovis Bevi!a.qua, o provecto Dr. L evy Carneiro, 
1~ Secretario do Instituto de Advogados; os Drs . Fróes da Cruz e Mario 
Via nna, director e professor da Faculdade de Direito do Rio de J aneiro e, 
ainda, o consagrado jur isconsulto Dr. Martinho Garcez. Todos elles con-
demnam a ca ndida tura do Senador Nestor Gomes á Presidencia do Estado 
d.o E spirito Santo. Essl) é o aspecto estrictamente legal da queetão que 
V. Ex. está habilita do a apreciar, por si mesmo, m elhor do que ni·nguem . 
A elle se liga, como V. Ex. verá das proprias consultas e dos pareceres, o 
aspecto moral do caso. 
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o· r.roprio candidato, quando em Fevereiro ultimo, contava que ninguem 
viesse cumprir o dever cívico de se oppôr ao seu nome, deu uma entrevista , 
publicada textualmente na A Razão de 16 daquelle mez, cujos principaes 
trechos aqui transcrevemos: 

"Quand<> á !aliada inelegibilidade da mlnha pessoa pa ra o cargo 
que eu não solicitei e sim recusei muitas vezes, ma s que me impu-
zeram, ANTECIPO-ME EM DECLARAR QUE ELLA EXISIT'E EM 
GRANDE NUMERO, avultando, entre todas, a que resulta do facto 
de ter eu deixado de ser eleitor, em obediencia ao meu desejo de 
não exercer mais cargos publicos desde qua deixei a repa rtição da 
Fazenda em princípios de 1918. 

Os que quizerem pleitear a minha inelegibilidade, não terão tra. 
baJho; ao contrario, o Congresso Estadual é que, para reconhecer-
me terá que renova r o trabalho que por vezes já tem tido (como tan-
tos outros Congressos, inclusive o Federal) ele furar um pouco a 
lei eleitora l e a Constituição." 

Essa confissã o a ssombrosa bastaria para fazer qualquer partido, recuar 
do seu proposito, e .mostrar a sans façon (digamos assim) do candidato do 
Governo. Elle proprio julgou antecipadamente o procedimento da Assem-
biéa Legislativa que o reconhecesse Presidente. 

A V . Ex., patriota a quem em tão feliz hora foram entregues os desti-
nos do Brasil, e agora que os mais descrentes começam a confiar em melho-
res dia s para nossa Patria, ouso dirigir um appello. 

Aconselhe V. Ex. os políticos de minha terra a respeitar os interesses 
naciona es, os interesses do Estado, os sãos princípios da democra cia repu-
blicana. 

Não é o rrieu reconhecimento como Presidente o que eu vou pleitea r . 
Mas, é o sentimento de revolta que o conhecimento dessa situação des -

perta necessariamente em todos os bons republicanos - o que me leva a gora, 
com sacrifício de interesses pessoaes e com risco da propria vida, a o meu 
Estado natal . 

V . Ex. ha de ter os mesmos sentimentos, inteira ndo-se dos factos. E 
V. Ex., não deixa rá de acompa nhar com a solicitude esclarecida de verda -
deiro patriota os factos que s e vão desenrola ndo no E stado do Espírito 
Santo. 

De V. Ex. Att., Venerador e menor criado. - Ph·ilomeno José Ri-
beira . 

Rio de Janeiro, 12 de Maio de 1920 . 
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PARECEU~ DO DR. LElVY CARNEIRO 

Ao 1° quesito: 
A Constituição do Estado do E spírito Santo, era em vigor, foi promul. 

gada aos 13 de Maio de 1913 . 

A Constituição a nterior - d0 2 de Maio de 1892 - não continha dispo. 
sitivo analogo ao do art. 50, n. 3, transcriplo na consulta . Mas, na primitiva 
Constituição do mesmo Estado - de 20 de Junho de 1891 - se ·encontrav;1, 
assim redigido, o art. 27: 

"São condições essenciaes ,para ser eleito Governador ou Vice-Governa-
dor: 

...... ·l· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 

"2.0 - estar no goso dos direitos políticos" 

A Constituição de 1892 supprimiu, por completo, esta razão de inelegi-
bilidade. 

Mas, na de 1913, o impedimento resurgiu nos term0:; reproduzidos acima. 

1 
"3. 0 - estar no goso e exercício dos direitos poli ticos. " 

Ora, na. intercurrencia dessas duas leis, occurreu a memoravel campanh:, 
da eleição presidencial de 1920. 

Nessa occasião, o Sf · Ruy Barbosa demonstrou exuberantemente que, 
exigindo a Constitu ição :r·ederal, no arí . 41, § 3°, n. 2, como. condição essen-
cial para ser eleito Presidente ou Vice-Presidente da Republica - "estar no 
exercício dos direitos políticos" - equivale a exigir que o candidato estej~ 

effectivamente a listado como eleitor . (llfernoria nCil Diario do Congresso Na-
cional, Julho de 1910 .) 

D epois disso, o legisla dor constituinte do Espiritu Santo reproduziu 
o texto do a rt. 27, da primitiva Constituiçãc;, de 1891, no art. 50, r .. 3, a~ 

nossa Constituição - entendeu de o modificar, exigindo, não apena.s 

"o goso dos direitos politicos. . . mar;, sim, 
" o goso e eq;ercicio dos dlteitos politicos ... " 

Essa modificação é tanto m ais signif1cativa quanto um dos pontos que 
\Inais frizára o grande mestre do constitucionalismo brasileiro fõra o 1la 
distincção entre o goso (de que nãc. falia a Constitu«;:ã«D Federal) e o exei·-
cici& (a que ellá. SÓ se refere) dos direitos polith:OS (loc. cit. n s. 7 a 19). 

F azendo tal modific(l.ção, estabelecendo discrimina damente o goso e o 
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exercíci o dos di r eitos políticos como condições essencia es pa ra a elegibili-
dade do Presidente do Estado - a Cons tituição espirito-santense adheriu 
cla:ramente a essa interpretação, a essa dou trina , •Consagrando com inequí-
voca cla reza a exigencia de se a cha r a listado o ca ndida to pa ra ser ele-
gível . 

E s 1o> o candidato Nes tor Gomes n ã o se achava a lista do a o t empo das 
&leições p res idencia es, não podia s er entã o ·eleito . 

Ao 2° quesito: 
Dos documentos offerecidos a exa m e consta i·nquestiona velm ente: 
Que o ca ndid a to N estor Gomes a lugá ra casa em seu nome nesta Ca pita l, 

em 1913 e 1917, como se vê das r espectiva s cartas ·de fian ça; 

Que o m esmo ca ndida to declarava ter a qui domicilio a os 30 d e Dezem-
bro de 1918 (acta da cons tituição da Itaba poa na Rai!wa y Comp.); 

Qun o mesmo ca ndida to f azia p arte como socio solidado, em 1918, da 
firma commercia l Gomes Irmã os & Comp., com sede n esta Capital - rua 
Theophilo Ottoni n . 83 - na qua l a té desempenhava "a direcção su perior 
de todos os negocios socia es e a superintendencia de escriptorios ". De tal 
sor te, nã o preenche elle a con di ção essen cia l de r esidir " eff ectiv a :e inin-
tcrnip t:amen te no E stado os dez annos a nteriores á ·eleiçã o". (Gon s t., a r -
tigo 50, n .: 4 . ) 

Ainda neste ponto, o ·confronto do dispositivo da Constituição vigente 
com o correspondente da d e 1891 e o da de 1892, mostra a intenção do le-
gislador de exigir confüções m ais rig orosas e complexas. 

Assim, o a rt. 27 da Constituição de 1891 estabelecia como condição a 
"residencia de cinco annos, pelo m enos, no E s tadc"; a ele 1892 decla ra va 
inelegíveis os que não r esidirem no E s ta do, ha seis •a nnos, p elo m enos, salvo 
~e houverem nelle na scido e residido ha. qua t r o a nnos a.ntes'. pelo m enos " . 

A Cons tituição a ctuaT a.ugm entou o pra.zo fixa do, eleva ndo -o a um cle -
cennio; exig iu que seja. continua; exig iu que seja immeclia ta m ente a nterior 
á eleição; exig iu qu e a r esidencia no E s ta do seja. effectiva. 

Basta qu e s e tenha inter rompido a r esidencia no E s tado dura nte o 
dP.cennio a nterior á eleição presidencial, pa ra qu e nesta não se possa s er 
suffragado. 

Nenhuma Constituição esta doal poz, :ta lvez, m a ior rigor no requ isito da 
resiàencia, que muitas dellas cons·igna m , para ·elegibilida de pr esidencia l . 

P or isso m esmo, não será facil illudir no caso vertente a exigencia., como 
em outros se t em il!udido . 

Nem o c a ndidato indica do ex erceu f un cção, ou cargo f edera l, qu e lhe 
perrrú tte, siquer, .invocar certa exdruxula t h eoria na r esiden cia simulta nea 
em todos os pontos do territorio do pa iz . . . 
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De resto, a r esidencia, é, sab!idamente no conceito indiscu tido da univer-
salida de dos a utores, facto material, positivo, inequivoco, inconfundível com 
o domicilio, a que se liga a intenção de permanencia, o ani?no def initivo. 

E a Constituição do Espirita Santo, por um r equinte .de cla r eza, e · com 
o rigor qu e a caracteriza, nesta materia, exigiu de candidato a residenclc. 
effectiva . 

Ao 3° quesito: 

Consta dos documentos exhibidos : 

Qu e a firma Gomes Irmãos & Comp., de que era sacio solidaria o candi-
dato Nestor Gomes, possu ia 5 . 986 acções das 6.000 que constituira o capi-
tal da Itabap oana Railway Company, e 

Que r eceberam pela versão de uma estrada de fer r o e respectiva con-
cessão do Estado do Espirita Santo (Diario Officiai de 23 de F evereiro 
de 1919) ; 

Que o proprio Nestor Gomes e a Itabapoana Railway Company verte-
ram varias concessões do Estado do Espirita Sa nto para formarem o capi-
tal de u ma n ova sociedade anonyma - Victoria Traction L ight Improve-
ments Company - ela qua l Nestor Gomes foi incorporador e eleito Presi-
den te, possuindo pessoalynente 4.000 acções, além c16 5 .986 que couberam á 
Itabapoana Railway Company e de 2 . 000 qu e couberam á Victoria (Brasil) 
Railway Company sobre 'um total de 12.000 acções: avultando, dentre as 
attribuições dos directores, a de celebrar contracto com os poderes publico3 
(a rt. 22, n. 7, dos esta tu tos - vide D íario da Manhã de 31 de D ezembro 
de 1919). 

Essa s ociedade anol"\yma (empreza), a que se transferira m concess~ús 

1e~tadoaes, gosa, sem dt,tvida ·passive!, "de poderes do Estado" . Aos seus 
!lonas e directores a ttinge a inelegibilidade determinada na Constituição 
estadual, art. 34, n. · 7. 

Não pôde h aver duvida sobre quem sejam os seus dírectores, eleito:s, 
emposgados de suas fUJlCções com as solemnidades da legislação commer-
cial. E nessa condição ;se encontra o candidato N estar Gomes . 

Além disso, porém, elle - grande accionista, quasi exclusivo acr.io-
nista dessas emprezas -- é, sem contestação pla u sivel, dono c1ellas . 

Em se tratando de ·emprezas não se pôde pensar em um só clono: -·" 
donos são os accionistas, a lei exige a pluralidade destes - Jogo, todo 
~·ccionista é dono, em mft.ior ou menor proporção, e a todos fere a prohibiçãc 
c onstitucional. Por esta razão, portanto, era, ainda inelegível o candidn.to 
Nestor Gomes. 

Sub censura . 

Rio, 24 de Abril c1e 1920. - J_,ev·C Ca1'neírü . 
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PARECER DO SR. CLOVIS BEVILAQUA 

I 

Um Senador da Republica está, necessariamente, no goso <l.b exercicio 
dos direitos politicos, muito embora não seja eleitor, porque a represeuta-
ção do Estado no Congresso F ederal, é, indubitavelmente, exercicio ife di-
1·eito poHtico de alta importancia, do qual decorrem outrost muito ... 

II 

A Constituição do Estado do Espirita Sa nto, a rt. 50, n. 4, estabetec& 
ser ·condição essencial para alguem ser eleito Presidente e Vice-Pre$1dente 
elo Estado: residir effectiva e ininternipta-mente no Estado os clez annos an-
teriores á eleição . 

A consulta affirma que o Presidente eleito não residiu por dez a nnos se-
guidos no Estado, antes da eleição, isto é, que ao se proceder á sua eleição 
não podia a sua residencia no Estado contar dez annos contínuos. 

Dessa affirmação ha provas irretorquiveis, como sejam o facto de ter 
o candidato a direcção dos negocios de uma firma s ocia l estabelecida no Rio 
de Janeiro e o de superintender os serviçt.Js de escriptoriG da mesma firma. 
Ambas essas funcções exigem a presença de quem as exerce, pelo menos nas 
visinhanças da cidade onde se acha o escriptorio da casa commercial. 
Accresce que na escriptura relativa á constituição da Itabapoana Railway 
Cº., o candidato affi rma achar-se domiciliado no Rio de Janeiro. 

Parece, pois, certo, que não podia ter os dez annos de residen(,'ia ette-
ctiva e ininterrupta no Estado do Espírito Sa nfo, e que, portanto, não tinha 
um dos requisitos essenciaes exigidos pela Constituição ão E stado. 

III 

São inelegíveis pa1~a os cargos de Presidente e Vice-Presidentb do Es-
tado do Espírito Santo os que forem donos ou cUrectores de empreza que 
gozarem de favores do Estado . (Constituição art. 51, n. 4, com referencia 
aoart. n. 34, n . 7.) 

O candidato é cl1rector de uma companhia nessas condições ! 
A tres de Dezembro ele 1919 era clirector da Victoria Light Irrwrovements 

Company, para a qual entrou ·em tres contractos r elativos ao serviço de 
aguas, esgotos, electricidade, bonds e telephones da. capital do Estado. 

Cessou a inelegibilidade da lei espirito-santens& de 30 de Outubr<> 
de 1915? 

Se não cessou, o candidato era inelegivel tambem por esse motivo. 

Rio, 7 de Maio ele 1920. - Clow Bevilaq1la. 
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PAREJCEJR DO Dl?. M ARIO VIANNA 

Passo. estudando o assum1pto sob o seu aspecto juridico, a responder si. 
á vista da exposiçã o que precede á consulta e dos documentos a ella juntos, 
era A inelegível Presidente do Esta do do E spírito Sa nto. 

ü n. 3 do a rt. 50 da vigente Constituição do Espírito .Sa.nto diz ser essen· 
cial para ser eleito Presidente. 

"Elstar no goso e exercicio ·dos direitos pol11t1cos"'. vequisito que não era 
exigido •pela de 2 de m ai o de 1892. desse E st a do. 

Por isso m esmo que é essencial, indispensavel essa condição: quem não 
a .tiver por si .será inelegível. 

Que ·signilfilca, ,POré•m. "10.star no goso e exercicio ·dos diireitos ·P01'iticos"? 
O n. 11, .do § 3° do a rt. 41 da. Colllstitu.ição F.ederal igualmente consider~ 

essencial iia r a ser eleito Presidente da Republich " estar no exerc·icio dos di· 

r ei tos politicos ''. 
da autori-dade 
n. 11). 

entre -os quaes '"o de intervir e tomar parte no ·exercicio 
nacfonal" (J. Barbalho, Const. F ed. Eras. Comm., art. cil. 

A Constituiçã o F ederal não usa da s pa la vras - "no goso''. que se con· 
têm na do E stado do E spirita Sa nto. E .nlem dellas .precisaria de usar por· 
quanto o legitimo exercício ·de um direito envolve o respectiv o goso ou posse 
delle, razão por .que João Barba J.ho, justificando a condição c ontida nesso 
n ,1 11 e relativa aos direitos poiiÜcos, salienta, •no ruJ.lud1do commentario, a 
importancia "da exiger,tdfa d!a posse delies", o q U'e importa em ·dizer do seu 
goso pa ra -o seu exercicio. 

Por isso ·m esmo qt,te, sem o goso ou passe dos direitos de 'Cidadão bra· 
sileiro ·ni.ngu eml os p6d1i exercer, inelegíveis são as pessoas a que alludem os 
§1§ 1º e 2° do a rt. 71 e o § 29 do art. 72 da Constituição Federal; o que da 
modo algum ·conduz á c onclu1são de que .o cit. n. 11 unicamente se refere fi.s 
hypotheses de que cog\tam ·esses paragraphos dos a rts. 71 e 72 . 

Entreta nto. b em a:pdou a vigoratlte Oonstituição do Estado do Espirito 
Santo empregando a exprassã.o - goso e exercício, .porque, assim procedendo, 
reveJ.ou insophismavelrr1ente ·cla ra a intenção de não b astar, p ara a elegibili-
dade. o goso dos direitos ·politicos, isto é, ser a lguem legalm,ente apto ao 
aproveitamento d as vantagens decorrentes delles iou legalmente eia.paz de os, 
ter, coniorme (embpra •Contra o •nosso modo de ver) é. em geral, interpretada, 
na especie, a signi.ficaçp.o da .paJ.avra - goso. 

Assim é que Th. qeftne o . Goso de um, direito como "a aptidão legal 
de um·~ pessoa para se aproveitar das viwt agens reconheci.das úU sa,ncc!o· 
nadas p,ela lei''. accrescentando ,que "dorufunde-s e o goso com o propnio direi· 
to" . (Comrrn. ThéM. et Pr. ãu Coa. Civ., vol. 1, n. 219, ed. de 1892) ·; mas, é, 
o :proprio Huc quem (in loc d.it.) define o exercício como a pratica do goso .. 
isto é, a effectivi.dade dessa aptidão legal. 
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kdmittimos, pois, qu·e o goso .seja a, méra aptidão Ie~al, como se tem ·pre· 
tendido; o q:ue ã. saciedade se verifica é Que a vigente Constituição do. Espl-
rito Santo não julgou essencial á e legibi.lidade sómente a aptidão leu<il 
(o goso) para ser eleitor: exigiu, m11.ls, que essa aptidão legal (o goso) se 
tiff€ctivasse em seu exercicio, fato é, que o .candJidato ã. presidenoia da;quelle 
Estado fosse rCalm,ente eleitor, ou praticasse o goso (o direito), o facto que 
corresponde a esse .direito, como diz Huc: "o e:reróicio é o facto quo cor-
responde a esse direito" . 

Se a vigente Constituição do E s pirito Santo se limitasse a empregar o 
vocabulo - exercicio, teria nelle implicitamente encerrada a palavra - goi;o. 

Se houvesse u sado sómente do termo - goso, demonstraria contentar-s" 
com a aptidão legal, conf.orme a interpretação gerrulmente acceita, 

Empregando, porém, a expressão - "goso e exercicio" - deixou evl -
dente ·que julga essenciaes a apUdão legal (o goso) e a pratica dessa aptidão 
(o exercicio ). E se assim não fôra, não se explicaria a 0conjun cção - e - ·en-
tre a~ palavras - goso - e exercicio - no cit. n. 111. do art. 50, certamentu 
não empregai<'l!a. (nem o poderia ser) para inc'Uicar,,., synonymia, ma;s .ccmsas 
diversa~ . 

O ·texto é. conseguintem'ente, claro e - in clú.ris non est interpretandum .. 
Nem obsta que o 1ditado com:mentador houvesse dtto, tratando ciios direitos 

políticos. ser .imconcebivel o goso sepa.rado do exercicio e concluido a contu-
são 1destes ·do facto de 'não poder.em esses di.reitos s'er exercidos .por man-
dantes . 

O que Huc assim doutrinou Jioi. neeesswrjan~ente. que s·e não exerce um 
llireito do qual se não go·sa; mas nunca poderia .e].]e, que dissera s.er o goso 
a aptidão legal e o exercício a. pra.tida dessa aptidão, sustentar que aquene 
importa neste, que a méra aptidãio para a pratit;a comlpreh endie ª. pratica já. 

etfeotivatla. 

Com effeito; si Huc faz defluir, nos direitos .poJiücos, a confusão do goso 
e do exercicio do facto de não p•oderem el1es ser exerciclos por mancla tario, lim-
põeise a convicção de que Huc, a o .dizer incondebivel sevarar-se a aptidão 
para tae·s di-l"eit:os da pratica dos mesmos, queria signif.icar que esta (o 
exercicio) ·presuppõe aq'ueI!a ('D goso), manifestando-se contempo!'aneamente. 

Nesta:s condições, respondo ao 1° .quesHo .que A ., nã:o ·s encl!o .el8iitor. não 
estava no goso e exercidio dos direi·tos poJ<itkos e ·era, porta nto, 1ne1egivel. 

O n, IV, do art. 50, da vigorante Constltuli ção do Espirita Santo consi-
dera tambem essencial para ser el·eito Presidente: 

"Residir effectiva e ininterriiptattnente no Estado dez annos au·· 
teriores á .eJeiçã;o." 
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A de 2 d.e IIJJai'O lf.e 1892 e ra m enos exigente, pois que declarava 1neleg1 .. 
veis: 

"Os que não residia m no Estado h a s<:is a nnos pelo menos, salvo se hou· 
vessem nelle nascido e residido ha quatPo ainnos antes pelo m·enos." 

T ratando, pois. de cainfü.dato que não ·houvesse nascido no Espirito Santo 
(e lã não nasceu A.), cont entava-se a Constituição de 1892 com o ter res•idido 
elle no Estado durante seis annos a:nteriores á eJ.E-ição. 

Confrontada s essas duas OonstLtuições. vê-s a que: 
a ) a vigente exige residencia por àez annos, ao .passo que a de 1 89 ~ º' 

limitava a seis; 

b) a vigente quer imperiosarm,ente .que e ssa residencia . seja. <Jffe<J.tiva e 
1nin terr U<Pta, o que nãio era exigido pela de 189:l. 

H ou ve, pois, profundas modificações quanto á residiencia e 4':Ssa col!diçâo 
essencial se não terá verificado si •não existir nos termos em {[Ue a lei ba-
s ica o requer. 

Não se satisfaz, portanto, a vigen:te Constituição com a :residencia e/te· 
ctiva (qual:ificativo, aliás, não u sado pela de 1392); exige qu e tambem (e) 
fosse ella ininterrupta, sem solução de continuidaide, constante dentro dos 
10 ·annos anteriores ao pleito. 

Aventa-se, porém, a 1 pr.ovavel objecção de t i;mporar!a ausencia fürçadl! 
pelo exerdicio do manda)~º de Senaid!or da R epublica deferido a A. Essa 
objecção careceria, entrefanto, de procec1enoia, porque ut expos1çao e do-
cumentos. a eleição para P1'esidente ,teve Joga r em 1920, e. antes de eleito Se-
nador. em 1918 atê o co1neço de 1919, r esidiu A . no Districto Federa l. como 
confessou em escriptura publica, cartas de fiança e contra cto social. 

Consequentemente A , não residiu etfectiva e ·ininterrupta·mente no Es-
P'irito Santo durante dez annos immedlatamente anterioDes ao pleito para 
Présidente daquene Esta(lo. 

Logo, ao segundo quesito l'espondo que A tambem era inelegivel, em 
virtude do n. IV, do art. 60, da Constituição que v.igorava no Espirlto Santo, 
qua ndo se feriu esse pleito. 

O n. IV do a rt. 51 da vigente Constituição ão Espirita Santo donsider<t 
tambem inelegiveis PresdÇlen te e Vice-Pres i.den t e : 

"Os alcançaidos pelas alíneas 5 e 7 do a rt. 34 " , que a.ss!m 
•di'spõe: 
"Art. 34. Não po~erão ser Deputado ao Congresso: 

7 . Os que fof em àonos mi àirectores de em prezas que goseni de 
favores do Estadp." 
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De accOrclo, portant o, com estes dispositivos, é . inelegível Presidente do 
Espírito Santo o Presidente director de uma companhia que gosa de favo -
res desse Estado. 

Ora. segundo a exposição e os documentos offei,ecid.os, A é (o era a<> 
tempo da eleição) presidente da Victoria '1.'racti.on, Light hnprovements Oom-
11any, da qual tinha acções no valor de 2.393:000$; e essa compal]Jhia gosava, 
e gosa, de varios favores concefü.dos pelo Espirita Santo ·e espeoifidados -n es-
ses documentos. 

Logo, A era inelegível, nos termos dos citados dispositivos, ficando assim 
responclido o t erceiro q u esito da consulta formulada. 

Adduza-se qu e este motivo de iinelegibi!idade, além de baseado na 
Constituição do Espírito Sainto e na l ei n. 1. OOS, de 30 de ou t ubro de 1915 , 
tem solido f u ndamento de ordem moral accei.to pelas assemblêas constitu intes 
e peln. legislação eleitoral dos Estados. 

Tal é o m:eu parecer . S. M. J. 
Rio, 9 de maio de 1919. - Mario Viann.a. 

PARECER DO DR. MARTINHO GARCEZ 

F aze ndo acompanhar a con s ul ta -da Constituição do Estado do Espirit<!> 
Santo e de varlos docu me ntos, que li e examinei, passo a respondet· ao dou-
to consulente : 

a) porque não sendo eleitor, não estâ. no goso e completo exerdicio dos 
(\irei tos politicos; 

o) porque não tem residido •effectiva e ininterruptamente no Es·tado os 
n annos anteriores â. eleição; 

e) por não ter tido dom..lcilio no Estado durante quatr o annos, antes di>. 
eleição ; 

cl) por ser dono e director d.e e mprezas que gosarn de favores do Estado. 
Dispõe a Constituição do E stado do E s pírito Santo: 
São condições essenciaes para s'er eleito Pres·idente e Vice-Pres idente do 

Estado: 
1°, ser br,asileiro nato; 
3°, estar no goso e exercido dos cltreitos politicos; 
4°, 1·esidir effect-iva e ininternoptam.ente no Estado os dez anAws ante 

riores á ele·ição; 
5°, ter domiC'ilio no Estado cl1irante q·natro annos antes da eleição, para 

os que nelle h ouver·em nascido. 
Art. 51. São inelegíveis para. •OS cargos de Presidente e Vice-Pt<es·ide'nte: 
lº, o substituto do Preside nte que houver exeroido a .presidencia dentL·o 

~O! seis mezes anteriores ã eleição; 
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2º, os parentes até o 2° gráo civil do Presidente ou de seu substituto, 
que houver exc:rcido a presidencia de ntro dos seis mezes anteriores á eleição; 

3°, os que exercerem funcção publica, civil ou milita r, de qualquer ca-
racter da União, dos Estados ou dos municipios, salvo as electivas; 

4°, os alcançados pelas alíneas 5 e 7 do ar t . 34. 
Art. 34. Não poderão ser Deputados ao Congresso: 

7°, os que forem donos ou directores de emprezas que uosem àe favores 
do EstadG. 

A lei eleitoral em vigor no Estado do E spirito Santo, lei n . 1. 00 8, de 
30 de Outubro de 1915, assim dispõe, em obediencia aos precei tos constitu- , 
cionaes citados: 

" Não poderão ser el eitos Presidente e Vice-President e do Estado os que 
não reunirem as condições exigidas pelo art. 52 da Constituição elo E~tado e 
os a lcança dos pelo a rt. 51 e pelos ns. 5 e 7 do art. 34 da mesma Consti-
tuição." 

Ora, ·dos documentos que tenho deante dos olhos e que examinei, do-
cumentos dignos de fé , consta: 

a) que N estor Gomes não é eleitür no Espírito Santo. Logo, não está 
no goso e exercicio dos direitos politicos•, o primeiro dos quaes é o de votar, 
para poder ser votacl'o. Não pócle ser eleito quem não póde eleger; 

b) que Nestor Gomes era restdente e dom'i•ciliado n esta cidade no anno 
de 1918 até principioE/ do anno de 1919, tendo escriptorio commercial á rua 
Theophilo Ottoni n. 83 e sendo socio solidario da firma. Gomes Irmãos & C., 
(domicilio) e res:idinqo na casa n. 39 á rua Bittencourt da Silva. Logo, 
falta a condição da residencia effecti'L'a e ininterrupta no Estado nos dez 
annos anteriores á eleição (Art. 50 , 4° da Constituição do E spirito Santo); 

e) que prova do q domicilio de Nestor Gomes n esta cidade no anno de 
1918 e anteTi-ores e n,o começo do a nno de 1919, falta a condição de ter o 
domicilio no E st ado dura nte quatro annos da eleição (Art. 50, 5º, da Con· 
stituição do E spir'ito Santo); 

d) que pela escriptura de 1 de Dezembro do anno passado, Nestor Go-
mes transferia para a sociedade "Victoria Traction Light Impr ovements 
Company", pelo valor de 2. 239: 000$ e elegendo-se a si mesmo presidente, 
com todos os poderes de administração, não tendo que presta r contas senão 
a si mesmo, todos os contractos e concessões que tinha do Governo do Es-
itado do Espirita Sanvo, a saber : a.) contracto da Estrada de F erro de .São 
Pedro do Itabapoa na ao Calçado (Ma rcondopolis), comprehendendo os direi- . 
tos creditor'ios de Gorpes sobre a dita estrada e a ga rantia de zona e immis-
dendo va rias fa vores. Logo, sendo Nestor Gomes, de facto e de direito, do1101 
são na posse de todos os favores inherentes ás vias ferreas; b) o contracto, 
de luz ·electrica, bondjlS, aguas e esgotos da cidade de Victoria, comprehen-
dend o'varios favores. Logo, :sendo Nestor Gomes, de facto de direito, dono 
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ou director de empr ez;as que gosam de favores do Estado, não pôde ser eleito 
presidente (Art. 51, 4°, da Constituição do Espirito Sa nto) . 

A lei eleitoral do Espirito Santo diz "não poderão ser eleitos presiilente 
e 'Vice-pres·idente do E stado os que não reunirem as condições exigidas pelo 
art. 50 da Constituição do Estado e os alcançados pelo a rt. 51 e pelos nu-
meros 5 e 7 do art. 34 da mesma Constituição". 

Não voderão ser eleitos, diz a lei. Segundo o conceito do excelso Du-
moulin (a1md N1illidades dos actos jurídicos, volume 1º, pag. 146) "a lo-
cução - Não pôde - tira todo o poder de direito e ele facto, resultando disso 
uma necessidade preciza de se conformar com a lei e uma impossibilidade 
absoluta de fazer o que en a p rohibe." Negativa propo·sita verba potest tolit 
potentiani juris et facit; et in4-ucit necessitatem v r ecisam desi.Qnare actua'I'"" 
impossibilitem. 

Prejudicados os outros _quesitos. 
Este é o meu parecer. S. C. 

Rio de J a n eiro, á de Maio de 1920. - Martinho Garce.z. 

PAP.ECER DO DR. FRÓES DA CRUZ 

Consulta: 

A Constituição do Espirito Sa nto : 
São condições essenciaes para ser e leito Presidente e Vice-Presidente do 

Estado: 
Estar no goso e exercicio dos direitos po!iticos. 
Residir effectiva e ininterruptamente no Estado 10 a nnos anter iores á. 

eleição. Artigo 50, cil ineas 3 e 4. 
São inelegivej,s para os cargos de Presidente e Vice-Presidente: 

Os alcançados pelas alineas 5 e 7 do artigo 34. 
Diz o art. 34 na sua a linea 7: 

....... ..... ..... .. .. 
Os que fore·m donos ou directores de emprezas que goza,m favores· do 

Estado. 
Em obediencia a taes d'isposições, wz a lei n. 1 . 00 8, de 30 de Outubro 

de 1915, que é a lei eleitoral em vigor: 
Não poderão ser eleitos Presidente ·e Vice-Presidente do Estado os que 

não reunirem as condições exigidas p·elo a rt. 50 da Constituição do Estado 
e os alcançados p elo art. 51 e p elos ns. 5 e 7 do a rt. 34 da mesma Consti-
tu i~ão - L ei 1. 008, de 1915, art. 4°. 
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As inelegibilidades de que tratam os artii:-os 4°, etc., desta lei, deixarão 
de prevalecer contra os eleitos, si atê 15 dias antes da eleição tiverem dei-
xado de ·existir - Lei n. 1- 00~, de 1915, art. 8º-

Procedendo-se no Espírito Santo em 25 de Março findo á eleição para 
o cargo de Presidente do Estado, foi suffragado o nome do candidato Nes-, 
tor Gomes pa ra o qua driennio de 1920 a 1924. 

Acontece, porém, que esse candida<to: 
a) não é eleitor; 
b) era, em 1918, antes de ser eleito Senador Federal, residente nesta. 

Capital, tendo escriptorio commercial á rua Theophilo Ottoni n. 83, a que 
allude a escriptura junta de 1 de Dezembro do anno passado, sendo ainda 
s ocio solidaria da firma Gomes Irmãos & c., com sêde nesta Capital; 

e) fez-se concessionario de diversos contractos por escripturas passa· 
das no cartorio dos Feitos da Fazenda do Estado, concedendo-lhe este: 

Quanto ao contracto da Estrada de Ferro de S. Pedro de Itabapoana 
ao Calçado (Marcondopolis): 

lº, subrogação a titulo precario dos seus direitos creditorios sobre a 
.dita •estrada de ferro, no valor ele 200: 000$000; 

2°, garantia de zona e 1mmissão na posse ue todos os favores anterior· 
mente concedidos e inheren<tes ás vias ferreas, inclusive o do prol~ngamento 
da referida estrada, modificação de bitola e tarifa de transportes. 

Quanto ao contradto de luz electrica, bondes, agua e esgotos da Victoria: 
1 lº, privilegio para as installações electricas• da Victoria; 

2º, taxa fixa para consumo de luz e agua e preço de -pa;ssagens; 
3°, ·privilegio para · esses serviços; 
4°, cobrança executiva das taxas estabelecidas para serviço de a gua e do 

luz electrica e esgoto!j, etc.; 
Com estes contraytos, o referido ca ndidato organizou .uma famosa em-

preoo. denominada Vi,ctoria Traction Light Improvements Company. 
Pelas duas escrip·~uras de 1 e 2 de Dezembro do anno passado, juntas 

publicadas no' Diario dp. Manhã de Victoria, as quaes dizem haver transfe-
rido as concessões acima mencionadas pelo valor de 2. 393: 000$, além de se 
haver constituído seu 'director-presidente com as attribuições referidas nos 
respectivos estatutos que enfeixam nas suas mãos os poderes de adminis-
tração e exclusiva ac\.)ão para os negocios e fins da mesm empreza; 

d) não desistiu :qerante o Governo do Estado nem declarou por acto 
publico que desistia das concessões ou privilegios e favores inherentes aos 
contractos com que organfaou a sua Victoria Traction Light Improvements 
Company. 

Pergunta-se: 

Primeiro - Põde-s.e considerar o candidato Nestor Gomes no goso 
exercicio dos seus direitos politicos, a despeito de não ser eleitor? 
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E' .elegível no caso exposto? 
Segundo - A residencia do candidato Nestor Gomes, no Rio de Janeiro, . 

pelo prazo acima referido, e ant·es de ser eleito Senador Federal, tornou-o 
ou não inelegível ao cargo de Presidente do Estado? 

Terceiro - O candidato Nestor Gomes, senhor e possuidor da quasi 
totalidade das acções da Victoria Traction Light Impr·ovements Company 
e com as attribuições outorgadas pelos ·estatutos dessa empreza, é ou não 
dono quasi exclusivo da mesma? 

Quarto - Tendo passado o objecto dos dous contractos a que alludem 
~s escripturas de 1 e 2 de Dezembro de 1919 a constituir o objecto da Vi-
ctoria Traction Light Improvements Company, qual a empreza que gosa 
hoje dos direitos privilegiados, ou favores concedidos pelo Estado e em razão 
daquelles contractos? 

Quinto - Deveria ou não o candidato Nestor Gomes, para o fim de 
se desincompatibilizar, renunciar à directoria, transferir legalmente as acções 
dessa empreza., e dar publicidade a essa renuncia e transferencia até 15 dias 
antes da eleição? 

Resposta: 

Ao 1°-Não está no exercício de direitos políticos quem não é eleitor 
e, consequentement e, não póc1e ser eleito Presidente do Estado, conCorme 
leis que me são apresentadas. 

Ao 2° - A falta de residencia effectiva e ininterrupta, no Estado, nos 
dez annos anteriores á eleição, torna o candidato inelegível. 

Ao 3° - Nestor Gomes, sendo director-presidente da Companhia, que 
gosa favores do Governo do Estado, é incompativel. 

Ao 4° - O cessionario gosa dos direitos do cedente. 
Ao 5° - Nestor Gomes devia, por ser director-presidente, nos termos 

da resposta ao 3° quesito, renunciar o lagar na directoria a•té quinze dias 
antes da eleição; não o tendo feito, é, ainda por este motivo, incompatível. 

S. M. J. 

Nitheroy, 30 de Abril de 1920. - Fróes da Cruz. 

Victoria, 26 de Maio de 1920. 

Exrno. Sr Dr. Juiz Federal da secção deste Estado. - No intuito de 
resalvar direitos dos :Deputados ao ,Congresso Legislativo deste EstaL1o, venho 
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na qualidade de l eaãer da maioria dessa Assemblêa, merecer de V. Ex. a 
gentileza de informar si no dia 23 deste mez o edificio do Congresso Legis-
lativo desse Estado foi aberto e franqueado aos. Deputados da maioria, 
garantidos pela sentença de habeas-corpus do Supremo Tribunal Federal, ás 
dez horas da manhã, hora que fõra designada pelo mesmo Congresso, em 
sua sessão do dia 22 e communicada a V. Ex., para o fim de, em cumpri-
mento do dito habeas-corpus, prestar as devidas garantias aos pacientes. ' 

Em caso negativo solicito se digne V. Ex. :inf•ormar a que hora foi 
aberta a porta desse edifido e si os Deputados da maioria estavam prom-
ptos a nelle penetrar, para alli exercer as suas func.;;ões desde a hora de-
signada (isto é, desde as dez horas), para as sessões, e communicada a 
V. Ex. para a effect1vidade do habeas-corpus. 

Outrosim, solicito jnforme V. Ex. qual o motivo por que não f-Oi aberta 
a porUJ, desse edificio na hora determinada e a que hora compareceu V. Ex. 
ao Jocal do edifido r-eferido para o cumprimento do habeas-corpus. 

Sirvo-me . da opportunidade para saudar a V. Ex. com pTotestos de con-
sideração e estima. 

Respeitosas saudações. - A.b·rz,er Mourão . 

Em cumprimento i
1
w despacho do MM. doutor Juiz Federal, tenho a in· 

formar que po·r este 1Juizo fni r.equisitada a força federal necessaria para 
garantir os Deputados aos quaes foi concedida ordem de habeas-corpus pelo 
Supremo 'l'ribunal Fedrral, ás 8 horas da manhã; que pelo MM. doutor juiz 
federal me foi determipado que procurasse o Presidente elo Estado Dr. Ber· 
nardino de Souza Monteiro e de!J.e solicitasse as necessarias ordens no sen-
tido de serem abertas as portas do Congresso Legislativo do Estado, afim 
de no mesmo ·edificio ter Jogar a sessã.o designada para as 10 horas da ma-
nhã; que pelo alludido Presidente foi dito que scientificasse· ao MM. Juiz 
Federal de que já tinha providenciado nesse sentido e que dentro de poucos 
minutos seriam abertas as portas; que isso se passou pouco antes do meio 
dia, isto é, ás 11,45 miputos; que sahindo do Pala.cio do Governo, para levar 
a resposta ao MM. Dr. Juiz Federal, de sua casa voltei em sua companhia' 
já depois elo meio dia, e chegando ao Congresso com o Juiz. já o encontra! 
mos aberto e nelle funccionando em sessão os Srs. Deputados. 

E' o que tenho a1 informar. 

Vdctoria, em 26 de Maio de 1920. - Vicente João fàa Boamorte, escrivã< 
federal. 
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Em tempo: Declaro que esse facto se passou no dia vinte e tres do cor-
rente mez de Maio. - Vicente João da liloamorte. 

Reconheço v,erdadeira a firma retro do escrivão do ·Juízo Federal, Vi-
c1lmie João da Boamorte, do que dou fé. 

Victoria, 26 de Maio de 1920. Em testemunho (signal publico) da ver-
dade. - O tabellião, José Oli;mpio d' Abreu. 

Ju.izo Federal da Secção do Espirito Santo: 

Protesto - Francisco Etienne Dessaune, doutor Americo Ribeiro Coe-
lho, José Cupertino Figueira Leite, Alvaro de Castro Mattos e outros, Depu-
tados ao Congresso Legislativo do Estado. 

Autuação - Aos v;inle e quatro dias do mez de Maio elo anno de mil 
novecentos e vinte, •na cidade da Victoria, em meu cartorio, autuo, para os 
devidos effeitos, a petição e despacho que se seguem. - O escrivão, Vicente 
João da Boamiorte. 

Recebida ás 15 horas de hoje. 
Victoria, 24 de Maio de 1920. - Lu,iz Antonino Filho. 

E:xmo. Sr. Dr. Juiz Federal - Dizem os abaixo assignados, membros que 
são do Congresso Legislativo deste Estado, em numero de treze, portanto 
a maioria absoluta dessa corporação politica, que jâ tiveram opportunidade 
de protestar perante a justiça contra a burla e simulação de reconheci-
mento dos candidatos que na eleição de 25 de Março findo obtiveram vortoo 
para os cargos de. Presidente e Vice-Presidente do Estado, burla que a 
minoria do Congresso projectava de accôrdo com o Presidente Bernardino, 
cujo mandato terminou, para empossarem hontem nos cargos de Presidente 
e Vice-Presidente do Estado os Srs. Nestor Gomes e João de Deus Rodri-
gues Netto. 

Sabe o rpovo desta capital, sabem os officiaes da força federal presen-
tes a todas as sessões do Congresso, sabe V. Ex. que teín assistido ?.!' ses-
sões, como juiz que preside a 'execução do habeas-corpus concedido á maio-
ria do Congresso, que este não tem ainda tempo de concluir os trabalhos de 
reconhecimento dos candidatos que obtiveram votçs na eleição de 25 de 
Março, os quaes, apenas foram iniciados na sessií,o de hontem, quando con-
stituída a Commissão ele Verificação de Poderes, com a apresentação pelo 
candidato Dr .. Philomeno Ribeiro de contestação á validade dos diplom?-" 
expedidos pela junta apuradora em favor de Nestor GomE·E e João de Deu:;; 
Rodrigues Netto. 
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Foram a pena s idici:i.dos, como se disse, os trabalhos c~a contestação, que 
por s er adiantada a hora, foram interrompidos e mar_cr1ida a sua contiuua-
ção para hoje , ás 14 horas, quando, de novo s·e reunirá a Commissão de Ve-
rificação de Poderes. 

Deu-se, porém, que terminado honéem o m a ndato ·do Dr. Bernardiuo 
Monteiro e depois que este se retirou pa ra sua residencia particular, Nestor 
Gomes pene trou no edificio do Pala cio e nelle se conserva, cercado de 
capangas a rma dos, fazendo propala r que fôra reconhecido Pres·idente do 
Estado, o que é absolutamente falso declaram os abaixo assignados, que 
constituem a maioria do Congresso L egislativo, r egulannente funccionando 
no proprio edifício das suas sessões, havendo, como já se disse, apenas ini-
ciado hontem os trabalhos de v erificação de pod€r'es, contesta ção e r econhe' 
cimento dos a lludidos candida t os. 

Por ta es nrntivos, •OS aba ix o assigna dos, na qua liclad€ de. Deputados, 
como maioria que .são daqueUe corpo leg islativ o, veem• protesta r contra a 
simula çã o e contra a burla do pretens o r econhecimento de taes inclividuos 
a os cargos ele Presidente e Vice-Presidente -do E s tado, a qual s ó se pode-
ria legalm ente fazer p elo voto assigna do de t reze D eputados, pelo menos. 
e nenhum dos supplica ntes QJrestou a sua a ssignatura em qualquer Jlaprl, 
livro ou documento que tenha a.o menos relação com a burla de t al r eco-
nhecimento, sendo fa lsa G criminosa qualquer a ssigna tura attribuida aos 
supplicantes e que a ppareça e1n qualquer papel, l'ivro, acta ou documento 
em que se a llegue ou co1nste ha verem sido reconhecidos taes· indivíduos aos 
ca rgos de Presidente e Vice-Presidente do Estado . 

.A,ssim, pois, requ eren,i que V . Ex. se dig ne de m anda r toma r por t ermo 
o presente protesto, que fazem para o fim de não res olve r, não t er existen-
cia , não produzir •effelto qualquer docume.nto, escripto, ou a cta em que po1·-
ven tura figure ou appa r eça o nome ou nomes dos a baix o assignados, r eco-
nhecendo, votando ou proclama ndo eleitos , reconhecidos ou empossados n o~ 

carg os ele Presidente e Vice-Presidente do Estado os indivíduos Nestor Go-
m es e Joã o de Deus Rofüigues Netto, pa ra o peri-0do de 1920 a 1924. 

R equer em m ais que depois de toma-do por termo -0 protesto seja publi-
cado na imprensa desta. Ca pital e na. da Ca pital Federa l e entregue a os sup-
pl icantes , i.ndependente d,e trasla do. 

P . Deferimento. 
Victoria , 24 de Maio de 1920. - Francisco Eticnn c Dessaime. - A.me-

rico Ribeiro Ooelho, Vice-Presidente. - José Oupertino Figueiredo L eite, 
1• Secretario. - AZvaro de Oastro Mattos, 2° Secreta rio. - L11mer Mourão. 
- João Lino da Silveirq. - Franci.sco José da Rocha. - Wantitil R odri-
mies d'a Oitnha. - Oesa1r V ieira Macha.ao. - Sebastião Monteiro da. Gm•w .. 
- A ntonio Hono1'io da B'onseca Castr o. - H enrique G. I1aranjci1·a. - .fosé 
Ma.r·ia Gom.es. 

R eco nheço verda deiras as firmas abaixo lançadas de Francisco Etiennc 
Dessaun e, Americo Ribeiro Coelho, José Cuperetino l!~igueiredo Leite, Alvaro 
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.:!e Castro Mattos, Abner Mourão, José Lino da Silveira, Francisco Jos.<i da 
.Rocha Wantuil Rodrigues da Cunha, Cesar Vieira Machado, Sebastião Mor;i-
teiro da Gama, Antonio Honorio da Fonseca e Castro, Henrique Giz. La-
ranjeira e José Maria Gomes.-

Victoria, 24 de Maio de 1920. Em testemunho (signal publico) da ver-
·clade. - O ta bell:ião, José Olymp'io d'A. breu. 

Termo de protesto. - Aos vinte e quatro dias do mez de Maio de mil 
novecentos e vinte, nesta cidade de Victoria, e em m eu cartorio, assignaram 
os senhores Francisco Etienne Dessaune, Antonio Ribeiro Coelho, José 
·Cupertino Figueir edo, Alvaro de Castro Mattos, Abner Mourão, João .lAno 
da Silveira, Fra nci•sco José ela Rocha , Wantuil Rodrigues da Cunha, Cesar 
Vieira Machado, Sebastião Monteiro da Gama, Antonio Honorio ela Fonseca 
e Castro, Henrique · G-:mçalves Laranja e José Maria · Gomes, e presentes a s 
testemunhas abaixo assignadas m e clecla rararrn, na fórma de uma petição 
retro que fica fazendo parte in1tegrante deste t ermo, p1·otestavam como pro-
testado teem, na qualidade de Deputa dos Esta duaes, constituindo maioria 
do Congresso Legislativo elo Estado do Espírito Santo, contra a simulação 
e contra a burla do pretenso reconhecimento dos senhores Nestor Gomes 
e João de Deus Rodi·igues Netto, nos cargos de Presidente e Vice-Presi-
dente do Estado, o qual só se poderia fazer p elo voto de treze Deputados, 
pel.o menos, devidamente assignado e n enhum dos supplicantes prestou a 
sua assignatura em qualquer pa pel, livro ou documento que tenha rela çã o 
com a burla de tal r econhecimento, sendo falsa e criminosa qua lquer assi-
gna tura ,at!tribuida aos .supplicantes, que a ppareça em qualquer papel, li-
vro, acta ou documento em que a llegue ou conste haverem sido reconheci-
dos taes indivíduos- nos cargos de Presidente e Vice-Presidente elo E stado, 
pelos motivos e:-.."Postos na sobreclita p etição. Assim o disseram, do que para 
constar lavrei o presente termo que, sendo lido e achado conforme, assignazri. 
Eu, Vicente João da Boannorte, escrivão, escrevi. - Francisco Etienne Des-
sam,ne. - A.merico Ribeiro Coelho. - José Cuperlino Figueira Gosta. - .A.Z-
va.1·0 de Castro Mattos. - A bner 111ourão. - João Lino da Silveira. - Fran-
cisco José da Rocha. - Want1tiZ Roclrimtes da 01tnha. - Cesar Vieir!l. Ma.-
cliaclo. - Sebastião Monteiro da Gama. - Antonio Honorio da Fonseca 
Castro. - H enriq1te Gonça'lves Laranja. - José llfm·ia Gomes. Como t es temu-
nhas : - Dr. Lwlz Tinoco aa Fonseca . - Oscar Pinto de Oliveira. 

Certifico que nesta data passou-se o m a ndado para sciencia do Doutor 
Procurador da R epublica, nos termos do des.pacho retro do que dou f é. 

Victoria, 25 ele Maio de 1920. - Vicente João da Bowmorte, escrivão. 

Certifico que nesta data extra hiu-se o edital para ser publicado pela 
imprensa, o qual foi enviado á redacção do Diai·io da Jlfanhcí, para esse 
~im , do que dou fé . 

Victoria , 25 de Maio ele 1920. - Vicente João àa Boa1norte, escrivão. 
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Certifico que remetteu-se tambem á redacção do 'jornal Gazeta da Vi· 
ctoria, o edital a que se refere a certidão supra, afim de ser pela mesma. pu· 
blicado, do - que dou fé. 

V-ictoria, 25 de Maio de 1920. - Vicente João da Boamorte, escrivão . 

.Juntada: 

' Aos vinte cinco dias do mez de Maio cl.e mil novecentos e vinte, nestA 
cidade de Victoria e em meu cartorio, junto a estes autos o mandado e 
certidão que se seguem. Eu, Vicente Joã-o da Boamurte, escrivão, escrevi. 

Mandado: 

O Doutor Luiz Antonio de Souza Neves Filho, Juiz substituto no exer. 
cicio pleno do cargo de juiz federal da secção do Espirita Santo, na fórma 
da lei, etc. : 

Mando a qualquer official de Justiça deste Juizo, a quem este fôr apre. 
s entado -indo por mim assignado, que em seu cumprimento, se dirija nesta 
cidade e sendo ahi inti:lne, digo, scientifique o Doutor Affonso Corrêa Lyrio, 
procura dor da Republica nesta secção, por todo conteúdo da ,petição, des-
pacho e termo de protesto retro: Excellentissimo Senhor Doutor Juiz fe-
deral - Dizem os abaixo assignados, m embros que são do Congresso Legis· 
!ativo des te Esta do'. ~m numero de treze, portanto, a maioria absoluta dessa 
corporação política, 1,1ue já tiveram opportunida de de protestar perante a 
justiça contra a burla e simulação de reconhecimento dos candidatos que 
na eleição de vinte 1 cinco de 'Março findo obtiveram votos para , os cargos 
de President e e Vice-Presidente do E stado, burla que a minoria e o Con-
gresso projectaram de accôrdo com o Presidente Bernardino, cujo mandato 
terminou, para empossa r em hontem nos cargos de Presidente e Vice-Pre-
sidente do Estado 'o:,> Senhores Nestor Gomes -- e João de Deus Rodrigues 
Netto_ Sabe o povo desta capital, sabem os officiMs da força federal presen· 
tes a todas as sessões do Congresso, sabe vossa E xcellencia que tem assis-
tido ás sessões, comp juiz que preside a execução do habeas-corp1is conce· 
dido á m aioria do C\)ngresso, que este não tem ainda tempo de concluir os 
trabalhos de reconpecimento dos ca ndidatos - que obtiveram votos na elci· 
ção de vinte e cin,cq de Ma rço findo, os quaes apenas foram iniciados nn 
sessão de · hontem, quando constituída a commissão de verificação de pode-
res, com a apresentação pelo candidato Doutor Philomeno Ribeiro, de con-
testação a nul!idade dos diplomas expedidos pela junta apuradora em fav~ 

de Nestor Gomes e Joã o de Deus Rodrigues Netto . Fora m a penas iniciad~I 

como se disse os t rabalhos da contestação que por ser adiantada a hol\ 
foram interrompidas e marcada a sua continuação para hoje ás quatorg 
horas, qua ndo, de novo se reunirá a commissão de verificação de poderf., 
Deu-se, porém, que terminado hontem o mandato do Doutor Bernardin! 
Monteiro e depois qp.e este se retirou pa ra sua residencia particular Nestor 
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Gomes penetrou ' no efü.fici.o do palacio e nelle se conserva cercado de con-
fiança, digo, de capangas ar~ados; faz.endo ,Propalar que fôra reconheddo ' 
Presidente do Estado, o que absolutamente falso como declaram os abaixo 
assignados que constituem a m aioria do Congresso Legislativo regularmente 
funccionaindo no proprio ewficio das suas sessõea, havendo, como já se 
disse, apenas iniciado hontem os trabalhos de verificação de poderes, .con-
testação ,e reconhecimento dos alludidos candidatos. Por t aes motivos, os 
abaixo. assignados, na qualida de de Deputados, como maioria que são da-
quel!e corpo legislativo, vem protestar contra a simulação e contra a burla 
do pretenso reconhecimento de taes individuos aos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente do Estado, o qual só poderia lega lmente f azer pelo voto 
assignado de treze Deputados, pelo menos, e nenhum dos supplicantes pres-
tou a sua assignatura em qualquer papel, livro ou documento que tenha, ao 
menos relação com a burla de tal reconhecimento, sendo falsa e .criminosa 
qualquer assignatura atribuída aos supp!icantes e que appareça em qual-
quer papel, livro, acta ou documento em que se allegue ou conste haverem 
sido reconhecidos 'taes indivíduos aos cargos de Presidente e Vice-Presidente 
do Estado. Assim, .vois, requerem que Vossa Excellencia se digne de man-
d!Lr tomar por termo o presente protesto que fazem para o fim de não va ler, 
não ter existencia, não produzir effeito, qualquer documento, escripto ou 
acta em que porventura figure · ou a ppareça o nome ou nomes dos a baixo 
asslgnados, reconhecendo, votando, ou proclamando eleitos, reconhecidos ou 
.empossado.s nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Esta do os i.nd.i-
viduos Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto para o período de 
mil novecentos e vinte a mil novecentos e vinte e quatro . Requerem mais 
que depois de tomado por termo o protesto seja pubJJcadc:J na imprensa ·desta 
·capital e na da Capital F ederal e entregue aos supplicantes independente de 
traslado. Pede deferimento. Victoria, vinte e quatro de Ma io 'de mil nove-
centos e vinte . - Francisco Etienne Dessaune . - Americo Ribeiro Coelho. 
~ José Cupertino Figueira Leite. - Alvaro de CastrQ, Mattos. - Abner 
Mourão. - João Lino da Silveira. - Fra.ncisco José da Rocha. - Wantuü 
Rodrigues da Cunha. - Cesar Viei.ra Macha.do . - Sebas'tião, Monteiro da 
Gama. - Antonio Honorio. da Fonseca e Castro. - Henrique Gongalves . 
LÇ1ranja. - José Maria Gomes. Estavam colladas quatro es.tampilhas f e-
deraes no valor de :qiil e duzentos réis, devidamente i·nuttlizadas . Termo de 
protesto - Aos vinte e quatro dias do mez de Maio de m.il novecentos e 
vinte, nesta cidade da Victoria e no meu caz:;orio, compareceram os Senho-
res Francisco Etienne Dessa une, Americo Ribeiro Coelho, José Cupertino 
Figueira Leite, Alvaro de Castro Mattos, Abner Mourão, João Lino da Sil-
veira, Francisco José da Roc.ha , Wantuil Rodrigues da Cunha, Cesar Pe-
~ eira Machado, Sebastião Monteiro da Gama, Antonio Honorio da Fonseca e 
l . 
:astro, Henrique Gonçalves L ara nja e José Maria Gomes e presente as 
:estemunhas abaixo assignadas me declara r a m na fõrma de sua petição r e-
tro que fica fazendo 'parte integrante deste termo protestavam como pro-
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testam ria qualidade de Deputados estaduaes constituindo a maioria do, 
Congresso Legislativo do Estado do Espirito Santo, contra a simulação e 
contra a burla do pretenso reconhecimento dos Senhores Nestor Gomes e 
João de Deus Rodrigues N€tto, nos cargos de Presidente e Vice-Presidente-
do Estado o qual só se poderia fazer pelo voto de treze Deputados pelo me-
nos devidamente assignado e nenhum dos supplica ntes prestou a sua as-
signatura em qualquer papel, livro ou documentos que tenha relação com a. 
burla de tal· reconhecimento, sendo falsa e criminosa qualquer assigna tura 
attribuida aos sup,plicantes que se offereça em qualquer papel, livro, acta 
ou documento em que se allegue ou conte haverem sido reconhecidos taea 
individuos nos cargos de Presidente e Vice-Presider,te do Estado, pelos mo-
tivos expostos na sua dita petição. Assim o dissera m do que para constar 
tomei o presente termo que sendo lido e achado c0nforme assignam. Eu, 
Vicente João da Boamorte, escrivão, escrevi. - Francisco Etienne D essa11ne. 

· - Ame.rico Ribeiro Coelho. - José Cupertino Figueira L eite. - .cilvwro de 
Castro Mattos. - Abner Mourão. - João Lino ela Silveira. - Francisco. 
José d::L Rocha. - Wantuil Rodr·igues da Cunha. - Cesa.r Pereira llfachaào. 

· - Sebastião Monteiro da Gama. - Antonio Honorio da Fonseca e Castro 
Junior, digo, ela Fonseca e Castro. - Henrique Gonçalves Laranja. - Jos& 
G011>çalves, digo, José Maria Gornes. - Como testemunhas: Doutor J,uiz 

Tinoco da Fonseca, Osc8í11 Pinto de Oliveira. O que cumpra -se. Dado e pas·-
sado nesta cidade da Victoria, capital do Estado do Espirito Santo, aos 
vinte e cinco dias do mez de Maio de mil novecBntos e vinte . Eu, Vicent& 
João da Boamorte, escrivão, o subscrevi. 

Victoria, 26 de Maio de 1920. - V ·icente João da Bo111Ynorte. 
Certifico que em c~mprimento da petição, rugo, do mandado retro, d~· 

que, digo, mandado retro, intimei em sua pro,pria residencia o Sr. Dr . 
Affonso Corrêa Lyrio, rirocurador da Republica nesta secção, do que ficou 
bem sciente, do que d0t,t fé. 

Victoria, 25 de Maio de 1920. - Theophilo Justo de Ccll/'valho, official de 
justiça. 

Conclusão - Aos vinte e cinco dias do mez ds Maio de mil novecentos 
e vinte, nesta cidade da Victoria, nesse cartorio, faço estes a utos assignado.'i 
pelo meretissimo Doutor Juiz federa l. Eu, Vicente João da Boamorte, escri-
vão, subscrevi . 

Nomeio peritos para darem valor á causa ·o Dr. Fra ncisco Climaco F. 
Rosa e Augusto Figueif ôa Costa . que deverão prestar o respectivo com-
prornis:>o. 

Victoria, 25 de Maio de 1920. - Luiz Antonino Filho. 
Data - Aos seis dia;s do ·mez de Maio de mil novecentos e nove nesta 

cidade da Victoria e em meu cartorio me foram entregues estes a utos com o 
despacho supra. Eu, Viqente João da Boamorte, escrivão, o subscrevi. 
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Certifico que nesta data intimei nesta cidade, em suas proprias pessoas 
os Senhores Doutor Francisco Climaco · Fen, Augusto Figueirôa Costa, no-
meados peritos no despacho retro, pa ra virem prestar o compron1isso de seus 
cargos do que fica ram scientes. 

Victoria, 25 de Ma io de 1920. - Vicente João da Boam,orte. 
Termo de promessa - Aos vinte dias do 1n ez de Maio de mil novecentos 

e Vinte, nesta cidade d~ Victoria, ·e em meu cartorio, digo, na sala das au-
diencias do Juízo Federal, presente o Senhor Luiz Martiniano de Souza Tor-
res Filho, Jui:;:; substituto em exercicio, pela a usencia do juiz federal, com-
migo escrivão acleante nomeado, assignaram os Srs. Doutores Francisco 
Climaco ]'en Rosa e Augusto Figlteirôa Costa, nomea do·s peritos para resol-
ver a causa e assignam. - Luiz Anto11Jino. àe Souza Filho. - Franc'isco 
CUmaco Rosa. - Augusto Figueirôa Costa. 

Visto. Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte, 
nesta cidade da Victoria e em meu cartorio , faço esses a utos com vista ao 
promotor Doutor Francisco CHmaco Fen Rosa. Eu, Vicente João da Boa-
morte, escrivão, escrevi. 

Com vista - Para os effeitos de pagamento Ja taxa judiciaria, dou a o 
presente effeito o valor de seiscentos mil réis . Victoria, em 26 de Maio de 
1920. - Francisco Cli?naco Firmo Rosa .. 

Visto - Aos vinte e seis dias do m ez de Maio de mil novecentos e vinte, 
nesta cidade da Victoria e em meu cartorio me foram entregues uns autos 
com o laudo supra. Eu, Vicent~ João da Boamorte, escrivão, escrevi. 

Extracto - Aos vinte e seis dias do m ez de Maio de mil novecentos e 
vinte, nesta cidaide da Victoria e em meu cartorio me foram entregues uns 
autos com vista ao perito Augusto Figueirôa Costa. Eu, Vicente João da 
Boamo.rte, escrivão, o escrevi. 

Com vista - Concordo com o la udo retro. Victoria, 26 de Maio de 1920 . 
- Augusto Figueirôa Costa. 

Visto - Aos vinte e seis dias do m ez de Ma io de mil novecentos e 
vinte, 1113sta cidade da Victoria, e em .m eu cartorio me foram entregues uns 
autos com o la udo supi·a. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o 
escrevi . 

Conclusão - A os vinte e seis di as do mez de Maio de mil novecentos e 
,vinte, nes ta cidade da Victoria, e em meu cartorio, faço estes a utos con-
clusos ao meritissimo Doutor juiz f ederal. Eu, Vicente .João da Boamorte, 
escrivão, p escrevi . 

Sello: 
Sellados, preparados, pagou a taxa judiciaria, 8 conclusão . Victoria, 26 

de Maio de 1920 . - Luiz Antonino .F iilho . 
Autos - Aos vinte e seis dias do mez de Maio de m il novecentos e vinte, 

nesta cidade da Victoria, e em meu cartorio, m e foram entregues esses a u-
to~ com o prazo 1it supra. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o es-
crevi, 
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Resumo - Aos vinte e sels dias do mez de Maio de mil novecentos e 
•vinte, nesta cidade da Victoria e no meu cartorio, faço estes a u tos com 
resumo do Doutor Ma rcelli·no Carneiro. E u , Vicente João da Boamorte, 
escrivão, o escrevi. 

Remettidos - Cópia em separado. Victoria, 26 dE' Maio de 1920. - J!ar-
cellino Carneiro. 

Data - Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte, 
nesta cida de da Victoria e em meu cartorio, me foram entregues estes auto; 
€Om a data supra e conta que segue . E u , Vicente João da Boamorte, escri-
vão, o escrevi. 

J ·:.mtada - Aos vinte e seis dias do m ez de Maio de mil novecentos e 
vinte, nesta cidade ele Victoria, e em meu cartorio, junto a estes autos a 
conta das cu stas que se segu e . Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o 
escrevi . 

Ao Dr. Juiz Federal: 

Assignatura do mand. e comp .. . ... . . .. .............. . 
E scrivão .. 
Autuação . 
Termo de protesto .. . ............. ... ......... . .. .. . . . '. 
Certidões na rrt. . . .. . 1 • • • .• •• , •• ••• • • • • • ••••••••..••••• 

Termo de 300 r éis .... . .... . ...... . .. ...... . .......... . 
Mandado de fls . ...... _ .... ... . . ... . ..... .. ...... . ... . . . 
Intimações 
Edital . . .. .... ... .. , .. . ... . ...... . . .. ... . .. . ........ . 
Guia .. 

O.fficia.l 'l'heophilo: 
I ntimação . 

Recebi. - Theophilo Justo de Car valho . 
Ao Contador: 

Desta conta 

Sr. 

Recebi. - Carneiro. 
Aos peritos: 
F en Rosa 

R ecebi. - F en Ro:,ia. 
August& Figueirôa . . ... . . .....• . .. - . . . .. . ........... . 

R ecebi. - Augusto Figueirôa Costa . 
Sellos dos autos .. ... .... ... ........ ... .. . .... . ........ . 

Conta das custai 

1$000 
1$000 
81\000 
4$800 

10$970 
46$000 
20$876 

$500 

4~000 

4$000 

5$000 

5$000 

1$500 

91$146 

4$00D 

~;ooo 

10$000 

6$000 

117$246 
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Victoria , 26 de Ma io de 1920. - Marcellino Carneiro. 
Certifico que nesta da ta intímel n esta cidade em suas proprias pessoas, 

os Senhores · Fra ncisco Etienne Dessaune, Americo Ribeiro Coelho, José 
Cupert.ino Figueira L eite, Alva ro da Costa Ma ttos , Abner Mourão, João 
Lima ãa Silveira, Fra ncisco José da R ocha, W a ntul! Rodrigues da Cunha, 
Cesar Alvim Ma chado, Sebastiã o Monteiro da Gama, Antonio Honorio da 
Fonseca e Castro, Henrique Gonçalves Lara nja e José Maria Gomes, por 
todo conteúdo dos despachos e conta retro, do que dou fé e fica ra m scien-
tes. 

Vktoria , 26 de Maio de 1920. - Vicente Jo<ío d.a Boamorte. 
Certifico que nesta data passou-se g uia pa ra pagamento da taxa judi-

ciaria á Alfandega desta ca pital, elo que dou fé. 
Vic toria, 26 de Maio de 1920. - Vicente João da Boamort e. 

J us tada. 
Aos vinte e se>s dia s do m ez de Maio de mil novecentos e vinte, nesta 

cidaàe da Vdctoria e em meu ca rtorio, junto a ·estes autos o .talão ·que se 
segue. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivã o, o subscrevi. 

Alfandega de Victoria - Sello por verba - Exercicio de 1920 
Rs . 1$500. 

No livro da receita fica debitado o thesoureiro pela quantia de mil e 
quinhentos réis, recebida do escrivão do Juizo F ederal, da taxa judicaria nos 
autos do protesto r equerido pelo Coronel Fra ncisco Etienne Dessa une e 
outros Deputa dos . 

Alfandega de Victoria, 26 de Maio de 1920. - O fiel do thesoureiro,, 
Ma.n.oel Emygdio Marques. ~ O escripturario, Santa Clara,. 

Emolumentos do Dr. Juiz Federal, Rs. 1$500. 
Victoria , 26 de Maio de 1920. - Vicente João da Boamorte. 
Paga selio de fls. 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, Rs. 6$600. 

Victoria ; 26 ãe Maio de 1920. - Vicente João da Boamorte . 

Conclusão: 
Aos vinte sei·s dias do mez de Ma io de mil novecentos e vinte, nesta 

cidade de Victoria, e do meu ca rtorio, faço estes ;iutos conclusos ao meretis-
simo Doutor Juiz federal. Éu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o 
subscrevi. 

Conclusos : 
Entreguem~se estes autos á parte, independente do traslado .para de!Jes 

fazer o uso que lhe conviér . 
Victoria, 26 de Maio de 1920. - L1tiz Antonio de Souza N1tnes F-ílho. 
Aos vinte e seis dias do mez de Ma io .de mil novecentos e vinte, nes ta 

cidade da Victoria, e em meu ca rtorio, me foram entregues estes a utos com 
o despacho retro. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o subscrevi. 
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Entrega : 
Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte, nesta 

c idade da Victoria, e em meu cartorio, me foram entregues estes autos com 
o despacho retro. Eu, Vicente .Jo!Lo da Boamorte, escrivão, o subscrevi . 

. Juízo Federal da secção do Espirito Santo: 
Protesto - Coronel Fra ncisco Etienne Dessaune, Dr. Americo Ribeiro 

Coelho, Alvaro de Castro Mattos e outros, Deputados ao Congresso Legisla-
tivo deste Estado, supplicantes. 

Autua ção - Aos vinte e tres dias do mez de Maio do anno de mil nove-
centos e cinco, na cidade da Victoria, em meu cartorio, autuo, para os devi-
dos effeitos, a petição e despacho que seguem. - O escrivão, V'icente Jo<io 
de Ramos. 

Sr. Juiz federal substituto em exercicio - Dizem os aba ixo a ssignaclos, 
Deputados ao Congresso L egislativo deste Estado, c;,u e, tendo deliberado, em 
sessão hontem realizada, convocar uma sessão para hoje, 2.3 de Maio, âs 10 
horas do dia, o . que foi noticiado hontem mesmo pela imprensa, tendo sido 
deste acto dado conhecimento a V. Ex. por officio da Mesa, acontece que, 
á requisição de V. Ex., foi pelo commandante da Força Federa l com a 
mesma diligencia dos outros dias, collocada nas immediações do edifício do 
Congresso a força necessr-ria para guarnecer o edifício . e garantir os Depu-
tados amparados pela or~em de habeas-corp1is, concedido pelo Supremo Tri -
bunal Federal, desde nove e meia horas do dia, entretanto, não pudera m os 
mesmos D eputados penetra r no edifico por se acha·,- este f echa do por ordem 
elo Governo do Estado, a~1sim perma necendo até ás 12 horas do dia, quando, 
p or intervenção de V. Ex. e a custo, foi aberto o edifício e franqueado o 
ingresso aos Deputados requerentes . 

E como isto constitu:1 uma transgressão no cumprimento da ordem de 
habeas-corpus e importe em uma continuação da coacção que motivol,l a 
concessão do habeas-corpus, que hoje ampara e garante o livre exercicio 
dos seus mandatos de Deputados, vêm os abaixo a ssignados protesta r como 
protesta do têm, contra e"ls e facto, pedindo se digne de mandar tomar por 
termo o seu protesto, inrimando-se delle o Dr,. procurador da Republica, 
sendo-lhes entregues os ii-utos independente de traslado, afim ae fazer re-
messa delles a o Supremo Tribunal FederaJ, para a purar a responsabilidade 
decorrente do acto que motiva o presente protesto, que fazem ás doze horas 
o cinco minutos. 

Pedem deferimento. 
Victoria, 23 de Maio de 1920. - Francisco Eti.enne Dessaune. - A111e-

rico Ribeiro Ooelho. - 4 1varo de Castro Mattos. ---' José Cupertino Fi-· 
gue'!ra Leite. - Sebastiãp Monteiro da Gama. - José Maria Gomes. -
Oesar Vieira Machado. - Antonio HonOrio ela J.i'.onseca e Castro. - Wantui'l 
Roclrigues da Cunha. - J'oão Lino da Silveira . - Francisco José da Rocha . 
- H enrique Gonçalves Lt;iranja .. - Abner Mo1irão. 
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Reconheço verdadeiras as firmas de Americo Ribeiro Coelho, Alvaro de 
Castro Matos, José Cupertino Figueira .Leite, Sebastião Monteiro da Gama, 
José Maria Gomes, Cesar Vieira Machado, Antonio Honorio da Fonseca e 
castro, Wantuil Rodrigues da Cunha, João Lino da Silveira, Francisco José 
da Rocha, Henrique Gonçalves Laranja e Abner Mourão e a primeira de 
Francisco Etienne Dessaune. 

Victoria, 23 de Maio de 1920. - Em testemunho (estava o signal pu-
blico) de verdade., - O tabellião, José Olympio de: Abre:u. 

Termo de protesto - Aos vinte e tres dias do mez de Maio de mil nove-
centos e vinte, ás cinco e meia horas da tarde, compareceram em ·meu car-
torio os Senhores Coronel Francisco Etienne Dessaune, Doutor Americo Ri-
beiro Coelho, Alvaro de Castro Mattos, José Cupertino Figueira Leite, Se-
bastião Monteiro da Gama, .José Maria Gomes, Cesar Vieira Machado, An-
tonio Honorio da Fonseca e Castro, Wantui! Rodrigues da Cunha, João Lino 
da .silveira, Franc\&co .José da Rocha, Henrique Gonçalves Laranja e Abner 
Mourão, dos quaes dou fé ser os proprios e perante as tetemunhas abaixo 
assignadas me declararam que, na fórma da petição retro que fica fazendo 
parte integrante deste termo, protestavam contra o Governo do Estado, pelo 
facto . de transgredir no cumprimento da ordem d;, habe:as-corpus, que lhes 
conceÇ!eu o Egregio Supremo Tribunal Federal, mantenho fechada a porta 
do Congresso Legislativo até ás doze horas do dia, quando foi aberta, por 
interven.ção do Doutor .Juiz federal, impedindo-os, assim, de penetrar no 
alludido edificio para poderem exercer as funcções decorrentes do seu man-
dato, ás dez horas da manhã, para quando havia sido marcada a sessão, para 
trtar de assumptos vrios e apezr d presença da força federal, que prompta-
mente foi requisitada e accorreu áquelle edificio. Assim o disseram, do que,, 
para constar, escrevi este termo, que lido e achado conforme, assignam com 
as testemunhas referidas. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão do .Juizo 
Federal, o escrevi. - Francisco Etie:nne: De:ssa1.ine:. - .Americo 'Ribei.ro 
Ooel1w. - Alvaro de Castro Matos. - José Cupertitno Figueira Leite. -
SebasUão Monteiro da Gama. - José Maria Gomes. - Cesar Vie'ira Ma·-
chad9 ... - .Antonio Honorio ela For.seca e Castro. - Wantuyl Rodrigue:s da 
Cunha. - João Lino da Silveira. - FranGisco José da Rocha. - Henrique 
G. Laranja. - .Abner Mourão. 

Certifico que nesta data se expediu o mandado para intimação do Doutor 
Procurador da Republica, o qual foi entregue ao official de justiça Theophilo 
Justo de Carvalho, para fazer a diligencia, do que dou fé. Victoria, 23 de 
Maio de 1920. - Vicente João da Boa1norte, ·escrivão. 

Juntada - Aos vinte e quatro dias do mez de Maio de mil novecentos e 
vinte; nesta cidade da Victoria, e em meu cartorio junto a estes autos o 
mandado e certidão, que assigno. Eu, Vicente da Boamorte, escrivão, o 
escrevi. 
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MANDADO 

O Dr. Luiz Antonio de Souza N eves Filho, Juiz su bstitu to, no exerclcio 
pleno do cargo de Juiz f ederal da secção do Espirito Santo, na fórma da 
lei, etc. 

Ma rrdo a quaJ.quer official de justiça deste juizo, a qu em este fôr apre-
senta do, sendo por mim assim assignado, que em seu cum.primento se 
dirija n esta ·Cida de, e sendo a hi intime o Doutor Procurador da R epublica 
9or todo conteúdo da petição, despache e termo de protesto abaixo tran-
scripto: Excellentissimo Senhor Doutor Juiz federal substituto em exercicio. 
Dizem os abaixo assignados, Deputados ao Congresso Legislativo deste Es-
ta do, que, tendo deliberado, em sessão hontem realizada, convocar uma ses-
são para hoj e, vinte tres de Ma io, ás dez horas do dia, o que foi noticiado 
hontem mesmo .p ela i•mprensa , t endo sido deste acto dado conhecimento a 
\ fossa E xcellencia por officio da Mesa, acontece que, â requisição de Vossa 
E x cellencia foi commandante da força f ederal, com a m esma diligencia dos 
outros dias, collocada nas immedia ções do edifi.cio do Congresso a força ne-
eessaria para .guarnecer o edificio e gara ntir os Deputados a mparados pela 
ordem de habeas-corpus, concedido . pelo Supremo Tribunal Federal desde 
nove e meia horas do dia; entreta nto, não poderam os m esmos Deputado~ 

penetrar 1no ·edifício por se acha r este fechado, por ordem do governo do E :; -
tado, assim .permanecencld até âs doze horas do dia quando intimação de 
Vossa Excellencia e a custo, foi aberto o edificio e franqueado o ingresso ao~ 
Deputados requerentes . E1 como isto constitua uma tra nsgressão no cum-
pr.Lmento da ordem de hcibeas-corpus e importe ·em uma continuação da 
)coacção que motivou a concessão do habeas-corpus, que hoje ampara 
garante o livre exercicio dos seu s mandatos, vêm os a ba ixo assignados pro-
testar, como prot·estado têm, contra esse facto, pedindo se digne de mandar 
tomar p or termo o seu protesto, intima ndo-se delle o Doutor Procurador da 
Republica, sendo-lhe ·entr egu es os autos independente de traslado, afim el e 
1'azer remessa delles ao ~upremo Tribuna l Federa l, para a purar a r espon-
sabilida de decorr.ente do acto que motiva o presente protesto que fazem fcs 
doze .horas e cinco minut os . Pedem deferimento. Victoria, vinte tres tle 
Maio de mil novecentos ei vinte. - Francisco Etienne Dessaune. - .Ame-
.rico Ribeiro Coelho. - A.Zvaro de Castro Mattos. - José Cupertino F. 
Leite. - Sebastião Montp ro da Gama. - J osé Maria Gomes. - Cesai· 
Vieira Ma.chado. - A ntonio IIonoria da Fonseca e Castro. - Wantuü Ro-· 
drignes da Cunha. - Joãq L ino da Silveira . - Francisco José da Rocha. -
Henriqu.e Gcm,çalves Lararyja. - Abner Mourão. E st ava colla da uma estam-
pilha fecleral no valor de mil réis devidamente inutiliza da . A ., tome-se por 
termo o protesto, feitas as n ecessarias intimações . Victoria, vinte tres de 
Maio de mil novecentos e vinte. - Luiz Antonio Filho. Termo de protesto. 
Aos vinte tres dias do m çz de Maio de mil novecentos e vinte, á s cinco 
m eia h oras ~ tarde, con,1pareceram em m eu cartorio os Senhores Coronel 
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Francisco EUenne Dessaune, Doutor Americo Ribeiro Coelho, AJvaro ae 
Castro Mattos, José Cupertino Figueira L eite, Sebastião Monteiro da Gama, 
José Maria Gomes Cesar Vieira Machado, Antonio. Honorio da Fonseca e 
Castro, Wantuil Rodrigues da Cunha, João Llno da li:ilveira , Francisco José 
da Rocha, Henriqu e Gonça lves La ranja e Abner Mourão, dos quaes dou 
fé ser os proprios e pera nte as t estemunhas abaixo assigna das me decla-
raram que, rra fórma da p etição retro, que fica fazendo parte integrante 
deste termo, protestavam contra o Governo do Estado pelo facto de transgre-
dir no cu mprimento da ordem de habeas-corvus q.ue lhes concedeu o Egregio 
Supremo T ribuna l Federal, mantendo fechada a porta do Congresso Legis-
lativo até ás doze horas do dia , quando fo i aberta por intimação do Doutor 
Ju iz federa l, impedindo assim de penetrar no a lludido edifício para poderem 
exercer .as funcções decorrentes do seu mandato ãs dez horas da ma nhã, 
para quando ha via sido m a rcada sessão para tratar d e assumptos va rios e 
apezar da presença da força federal, que promptamente foi requisitad:t e 
accorreu áquelle edificio. Assim o disseram, do que, para constar lavrei 
este termo que lido e acha.do conforme assignam com a s t estemunhas r efo-
ridas . Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão do Juizo Federal, o escrevi. 
- Francisco EtiB'Tlll'le D essa.une . - Americo Ribeí:ro C:oelho. - Alvaro de 
Castro Mattos . - José C1wertino Figueira Leite. - Sebastião Monteiro da 
Gama. - José Maria\ Go?'nes. - Cesar Vieira Machado. - Antonio Honorio 
da Fonseca. e Castro . - Want1ii l Rodrigues da Cunha. - João Lino da Sil-
veira. - Frnncisc~ J osé da Rocha. - Henrique Gonçalves Laranja. - Ab~ 
ner Mourão. Como testemunhas: Doutor Lu-iz Tinoco da Fonseca . - Osca1· 
Pinto de Oliveira . O que cumpra nos termos da lei. Dada e passada nesta 
cidade da Victoria , capital do Estado do E spírito Sa nto, aos vinte e quatro 
dias do m ez de Maio de mil novecentos e vinte. Eu, Vicente João da Boa- ' 
morte, escrivão, o escrevi . 

Victoria, 24 de Maio de 1920 . - Vicente João da Boamorte, escrivão . -
Luiz .A.ntonio de Souza Nunes Filho. 

Certifico que nesta data. intimei em sua propria .pessoa o Sr, Dr , 
Affonso Corrêa Syrio, Procurador da R epublica nest a secção, todo o conteúdo 
do, digo, intimei em sua propria pessoa o Sr, Dr. Affonso Corrêa Syrio, 
Pt·ocurador <la R epublica nesta secção, do protesto requerido pelo Dr. Ame-
rico Ribeiro e _,ais m embros do Congresso Legislativo do Estado: do que 
dou fé. - T'n.co-,,liilo Justo de Carvalho, official de jus tiça . 

Conclusão - Aos vinte e cinco dias do mez de Maio de mil novecentos 
-e vinte, n esta cidade da Victoria e no meu cartorio, faço estes autos con-
clusos ao M. l\II. Doutor Juiz f ederal. Eu, Vicente Joã o da Boamorte, es-
crivão, o escr evi. 

Conclusos - Nomeio peritos para darem valor á causa os Srs .. Dr . 
Franc.isco Climaco Feu Rosa e Augusto Figueirôa Costa, que prestarão a 
promessa legal. 
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Victoria , 2 5 de Maio de 19 20 . - Lwi$ A nton'io F'ilho . 
Data - Aos vinte e -cinco dias do m,ez de Ma io de mil novecentos e 

·vinte, nesta cidade da Victoria· e eml meu ca rtorio, me foram entregues estes 
a u tos com o despach o su pra. E u , Vicente João da Boamorte, escrivao. Cer-
t ifico qu e nesta da ta antimei n esta cida de em sua s proprias pessoas os 
Senhor es Doutor Fra ncisco F eu Rosa e Augusto Figueirõa Costa , para virem 
prestar o compromisso dos car g os de peritos pa ra que f ora m nomeados, na 
d esignação retro, do que fica r a m bem sci,ent es e dou fé . 

Victoria, 25 de Maio de 1920 . - Vicente João lla Boamorte . 
Termo de promessa - Aos v inte e seis dias do m ez de Ma io de mi! 

n ovecentos e vin te, n esta cida de da Victoria e na sala da s a udien cias do 
Juizo F ederal , p r esente o Dr . Luiz Antonio de Souza Nunes Filho, juiz 
:Substitu to em e~ercicio no ca rgo de juiz federal, commig o escrivão de seu 
cargo adeante decla ra do, compa r eceram os Senhores Dr . Fra ncisco Climaco 

Feu Rosa e Augusto Figu eirôa Costa , peritos, nomeados pa r a darem valor 
a o presente protest o, a os qu aes o J uiz d eferiu a promessa da lei de servirem 
sem dolo nem ma licia no exer cicio de seus cargos e, r ecebida a promessa, 
a ssim o promettera m cumprir . Eu, Vicen te João da Boa morte, escrivã o, o 
escrevi. - Luiz Antonio lle Souza Niines Filho. - FranC'isco Cli'rnaco Feu 
Rosa . - Augiisto Figueirôa Costa. 

Vista - Aos vinte e seis dias do m ez de Maio de mil novecen tos e vinte, 
.n esta cidade da Victoria, 1e em meu cartorio , present es o Doutor Fra ncisco 
de Oliveira Feu Rosa . E ,eu , Vicente João da Boa morte, escrivão, o escrevi. 

Com vista - Para os effeitos do pagam ento da ta xa j u dicia ria , dou ao 
pr esente f.eito o valor de seiscentos mil r éis . Vict oria , 26 de Ma io de 1920, 
- Francisco Oliveira F eu Rosa. 

Data - Aos vinte e s1lis dias do m ez d e Maio de mil novecentos e vinte, 
n est a cidade da Victor ia e em m eu cartorio m e fora m entregu es estes au tos 
com o laudo supra . Eu, V icente Joã o da Boa morte, escrivão, o escrevi. 

Remessa - Aos vint e seis dia s do m ez de Ma io de mil novecentos 
vinte, nesta cidade da Vict pria e em meu cartorio, f a ço esses a utos com vista 
a o perito. Auuiisto F i giufi rôa de Castro. - Eu, Vicente João da Boamor te, 
escrivão, o escr evi . 

Com vista - Concordo com o laudo r et r o . Victoria , 26 de Ma io de 1920. 
- A ugusto Figueirôa Costa . 

Data - Aos vinte e seis dias do m ez de Maio de mil novecentos e vinte, 
nesta cida de da Victoria e em m eu cartorio me fora m entregues es tes autos 
com o la u do supra . E eu , Vicente J oã o da Boamorte, ,escrivã o, o escrevi. 

Conclusão - Aos vinter e seis dia s do m ez de Ma io de mil novecen tos e 
vinte, nesta cida de da Victoria, e em meu cartorio, faço est es a utos con-
clusos ao m eritissimo Dr . Juiz f edera l . E eu, Vicen te Joã o da Boamorte, 
escrivão, o escrevi. 

Conclusões - Sellaclos, prepara dos, pa ga a t axa judidaria, á conclusão . 
Victoria, 26 de Maio el e 19~0 . - Luiz A n t onio F ilho . 
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Data - Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte 
nesta cidade da Victoria e em meu cartorio m e foram entregues uns autos 
com a data supra. 

Remessa - Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e-
vinte, nesta cidade da Victoria e em meu cartorio, faço remessa destes au-
tos ao contador da Fazenda. E eu, Vicente João da Boa morte, escrivão, o 
escrevi. 

Remettidos ---'- Conta em separado. Victoria, 26 de Maio de 1920. 
1l!arcellino Carneiro. 

Data - Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte 
nesta cidade da Victoria e em meu cartorio me foram entregues estes autos 
'Com a data supra e a conta que se segue. Eu , Vicente João da Boamorte, 
escrivão, o escrevi . 

Juntada - Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e 
vinte nesta cidade da Victoria e em meu cartorio junto a estes autos a conta 

·que se segu e. - Vicente João da Boa.morte, -escrivão, o escrevi. 

Conta das custas: 
Ao Dr. Juiz federal: 

Assignatura do mandado e comp ....... .. ....... . ......... . .....• 

Escrivão: 
Autuação . . 
Termo de protesto ...... . ........................................ . 
Certidão nan t. . . . . ..... . .. . ............ . ... , ..... . . . .. ... .. .... . 

. Termos de 300 réis ... . ..... . . . ....... , . ...... .. .. . . .. ..... .. ... . . 
Mandado ele fls ... . ....... . .. . ... ..... ... .. ...................... . 
Intimação de f ls. a fls .......... . ..... .. .... . ...... . ... . ..... .. . . 
-Guia .. ........ . . . .. ... . ........ . . . ..... ... ... ....... .. . ... . . ... . 

Official Theophi!o: 
•Intimações de fl s . . .. ... . .... . ..... . ...... ... .. .... ...... .. ...... . 

Recebi. Theophilo Ju,sto cie Carvalho. 

Contador: 
Desta conta . 

Recebi. - Carneiro. 
Sello dos a utos .... .. .... . ... . ... . ........................ . ...... . 

Aos peritos : 
Dr. Feu Rosa .... . ................ .. . . . ..... .. .... . . .. . .... . . .. · . 

Recebi. - Feii Rosa. 
.Augusto Figueirôa 

Recebi. - Ai1.giisto Figiieirôa Costa. 

1$500 

1$000 
1$000 
4$000 
4$500 
9$176 

46$000 
$500 

4$000 

4$000 

G$000 

5$000 

5$000 

88$676 
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Victoria, 26 .de Maio de 1920. - Marcellino Carneiro. 
Certifico que nesta data. intimei o Doutor C&-io Monteiro de Ban-os. 

advogado, digo, intimei em suas proprias p·essoas, os supplicantes Coronel 
Francisco EU.enne Dessaune, Alvaro de Castro Mattos, José Cupertino Fi-

-:gueira Leite, Sebastião Monteiro da Gama, José Ma ria Gomes, Cesa r Vieira 
Machado, Antonio Honorio da Fonseca e Castro, Wantuil Rodrigues da 
Cunha, João Lino da Silveira , Francisco José da Rocha , Henrique Gonçalves 
Laranja e Abner Mourão ... (original illegivel) e dou fé. 

Victoria, 26 de Maio de 1920 . - -- Vicente João àa Boamorte . 
Certifico que nesta data passou-se a guia para recolhimento da ta.xa ju-

diciaria á Alfandega desta capital, do que dou fé . 
Victoria, 26 de Maio de 1920. - Vicente João àa Boamorte. 
Juntada - Aos vinte e quatro dias do m ez de Maio de mil novecenlos 

e vinte, nesta cidade ela Victoria e em meu cartorio, junto a este auto o 
talão que se segue. Eu, Vicente Joã o da Boamorte, escr ivão, o subscrel'i. 

Alfandega de Victoria - Sello por verba: 
Exercicio de 1920, 1$500. 
No livro da receita fica debita do o thesoureiro pela quantia de mil e 

quinhentos réis recebida do 'escr ivão do Juizo Federal, da taxa judiciaria 
nos autos do protesto requerido pelo Coronel Francisco Etienne Dessaune e 
outros. 

Alfa ndega de V!ictoria, 26 d·e mwio de 1920. - O fiel do thesoureiro, Jío· 
noel Emygdio Marqu9 . - O escripturario Sa nta Cla ra. 

Conclusão - Aos vinte seis dias do mez de maio de mil novecentos e 
vinte n esta cMa-de de yictoria e de meu cartorio faço conclusão dos ,presentes 
a utos a o MM. doutor juiz .federal. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão. 
escrevi. 

Conclu-sos - Entfl\'lgue-se á parte independente de traslado para destes 
autos fazer 'º uso que -convier. 

Victoria, 26 de maio de 1920. - L 1âz Antonio de Souza Neves F i lho. 
Data - Aos vinte seis dias do m-ez de rna,io de m~l novecentos e vinte, 

nesta cidade de Victoria e em m eu ·cartorio me f.orarrn entregues estes autos. 
E _u, Vicente João da Boamorte. escrivão, escrevi. 

Entrega - Aos vir1te seis drias -do m ez de maio de mtil novecentos e V'inte, 
n esta oidade de Victo·rda e em m ·eu cartorio faço .entrega destes autos ao:; 
r.:uppJ.i.camtes. Eu, Vicente Joã o da Boa:morte, 'escrivão, escrev<i. 

DOCUMENTO N . 12 

PUBLICA FORMA 

Exmo. Sr. DesemJ:iwrgad!or Presidente -do Tribunal Superlor de lustiça.. 
Dê-se. - Salvas a.s entrelinhas - P11esid:ente ·e v erbo ad verbwm. - T. S. 
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·d~ J. ·wcto!'ia, 25 -de ma;io de 1920. (Assig) F erreira Coelho. - O a baiixo assl-
gnado necessita que V. Ex. se dig ne m.anclar que -o Dr. Secretario desse 
Egregio Tribunal ·certifique o seguinte : 1 º) O coronel Gera ldo Vianna impe-
trou. por intermedio do Dr. A larico de F reitas, no dia 22 do flue nte .perant"l 
esse Tri'buna l uma ordem de ha beas-cor1nLs ? 2°) Qual o teôr verbo-aa-
verbmn da petição de habeas-corpus ? 3°) A ordem foi concedida ou negada ! 
4°) Houve desistencia por parte do a dvogado do impetrante, no caso affit--
m<ttivo qual o moti1'o a llegado e -em que termos achava-se o andam e-nto dv 
11rocesso. A!s's~m. P . Defo1iimiento. V1cto1,i·a, 24 ele maio de 1920. - Franoisco 
Cl<imaco Feu Hosa. - Arthur Lourenço '-de Ara ujo P1-:imo, bach a r el •em scie n-
cias juridicas ·e socü•es pela F a;culdia cle de Dh·eito ·elo R ecife, Srecretario do 
'l'ribunal Superio1· <lie J ustiça do Estad10 do lDspirito Santo, por no:meação ·na 
fórma da J·ei, ·etc., e:tc. Cer ti.f<Lco. em conform1idad1e co.m o r equ erido na peti-
-ção rntro. que o Doutor Ala ri.co de Freitas iJnpe trou, na ta rde de vinte e um 
do corrente mez, no Tr.ibunal Superi•or de Justiça. uma ordem df, habeas-
corpu.s em favor do cornn!el Gera ldo -Vianna, tendo sido na r espectiva petiição 
111·of&rido dospacho, pelo S1·. Desembargador P residente do Tribunal , marcam-
do uma sessão ·extraorelina ria 'para o dia 'segudnte, vinte e dous, ás onze ho-
ras do d.ia . CerNfico, m ais, que é -0 seguinte o teôr da r ef.erida petição: 
"Excellenti-ssimo Senhor Presi·dente do '.rribunal Sup·erior de Jus tiça. O ci-
dadão infra a ssignado, brasileiro, advogado nos a uditorios desta capital, vem 
perante este Egregio Trfüunal impetrar uma ordem de habeas-dorvus em 
favor 'C'Lo •coronel G.era ldo A"evedo VJanna, Presidente do Congresso L egis la -
tivo do Estado, p a i-a q11e soh a .protecçã o da ·provi·cl:enci·a judiciaria p.osrsa livre 
ele qualquer .coacção mJJtrar no edificio do Congresso Leg~·slativo do E stado e 
·exercer l'iW·emente tod:as ws attribulições que por lei lhes são conferidas . 
A medi-ela judiciaria recla ma;da, Egregio 'frfüunal , é J'Il'dJ:isp ensav el no mo-
mento e s-em e lla esta ria o pa.ciente vedado de exercer suas a ltas funcções, 
tanto mais res.pei taveis quanto envolvem eHas interesse de ordem . publica 
interesses de ordem constituciona l que seriam inJevHavelmente sacrificadC1s 
si este Egregio Tribunal não interpuzesse sua. a utorid01clJe em defesa da lei 
basica e ela segurança individual ele quem é o ·cleipositario de um cargo de 
que o querem des·pojar, .com a lei expressa que est e Tribuna l c ompete manter 
mi sua dnteUigencia. ·e con:serv,a r na sua ·execu ção. A lei e-leitoral numero mil 
e oito, a rtigo cento e um esta1belece qu1e a t r eze de maio do anno da expira -
·çfoo ·de caida perioc1o pa·esidendial. reun~r-se-ha o Congresso para r econhecer 
P~esidente e Vice-Presidente do Esta,d.o ·eleito l)a ra o p erlodo seguinte, exigin-
do, entretanto, (sendo i ndispensavel, diz a lei) o voto a&ignado de dezesete 
Deputados pelo iffi;e·nos:. :Pl'.ide diar-se, p,orém. o .caso de· nã;o rleuni-r ol -Cong1'0ss·o/ o 
numero exigi.ao de Deputados 1pa r a a su a installação. pnis o numero legal para 
taJ effeito, dligo, tal effeito é expressam.ente previsto pelo a r tigo e le.i oitadios, 
M capit ulo cl:ez, da 1'ei rnlil e oito, que cogilta ·d11. espeoie , isto é. cl:a a puração-
àa eleição e -reconhecimento •do Presid:ente ·e Vtce-Pres,i·dente do Estadia .. 
Decor-r idos os dia,s, da data em que deviia Teunir--se com dezoito Dep,utados o 
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:Jongresso (treze de m aiio) até vin1e e dous deste mesmo mez, reunir·se-·h\L 
en1ãio a quelJ·e e-0m treze de •seus n1embvos, e, conlforrrue o paragrapho unico 
do artigo cento e Um/ da lei: ·citada, " se fairá o redonheci1nento com o numero 
de treze, pelo menos, si até vinte ·e dous de maio. ves·pera do dia em que u 
Presiclenrt:e reconhecido devia entrar em ·exercicio, nàJo se reun:irem os deze· 
sete Dsputa dos; (paragra pho unico do .artigo cento e um) . O artigo cento e 
um ·da lei mH e oito - para m elhormente caracte1.,izar - conveni'encia da 
ordem, ·PUbl·ica, investindo elo carg•o de Presidente elo Estado, o c .idadão eleito 
verda deiramente, depois de b em apuradas as condições em que occorreu a 
eleição, ·a pós ·detido exaime e Ja rgamente discutidas todas as drcum.stancias 
que o cercam, escoimando-as de sophism ais .e duvtidas, esta'uelecem prelimi-
narmente o criterio da a bsoluta :maiioria na r eunião de v;otos obtidos em ple-
nario amplamente debatido, para em irrecorrivel julga mento dizer sobre o 
assumpt o digo merito daJs eleições, pa.vece . tornar bem clai·o o ·espJrito do le-
gislador que .ex\g1u a pr.esença dos dezesete D eputados comprovaido por voto 
a;ssignado, ou ·dos treze, si até á vespera da posse a quelle numero o Con· 
gresso não reunisse. O que ·pa1iece conter uma I'edunda ncia .no pa ra graplrn 
unico do a rtigo ·cento e um não é m ais que a confirmação desse criterio acima 
dito. Parece á prjmeira v>ista uma repeticão clesnecJessaria e desvaliosa, mas 
bBm apurada é a interp1,etação g ra mmatiooJ do t e:>..-to, ver.i1lica-se ser uma 
essencia mesma do principio íJiegaJ consubsrtanciado no artigo cento e um, 
reforça!do ·no seu (parag~·apho) unico .para,,grapho, que, absolutamente, pre· 
cisa com o adjectivo só -- a dmprescindável c ondiçã o ·ele funccionamento do 
Congres•so, para s·e desempenhar d a rnJissão ·donstitucional do reconhecimento, 
determinando nitidamente que só se veunirá o Congresso com d ezesete 
Deputaclos para os traibSyfüos de recon.hecünen.t·J. 0 Regimento Interno do 
Congresso L egisla tivo do Esta:clo, no capitulo primeiro, do I'econhecimento 
do P;residente e Vdüe-Pre:,>idente do Estado, artigo cento e cincoenta e tres, 
estabelece mutatis mutandis, as mesmas disposições ela lei citada (mil e oito) , 
isto é, que só se r eunrir.á o CongreSiSo para deliberar sobre o reconh.eciimento e 
poss1:1 do Presidente e Vfoe-P.residente do Estado com dezesete Deputados; 
sã, :i;,orém , a vinte 'e dou9 ele ma1o nã;o sd reunir esse numero, o Congresso. 
deliberm.-á com treZ<e de seus niembros . Pó ele dar•se o daso, ·entretanto, de 
a inda a vinte e dous de m.aio não .poder ·ou não querer o Congress o reunir-se, 
não da ndo numero os SE/US membros, 1p a ra reunião de installação, neste 
e.uso os trabaJhos parlam1mtares perturbado~, não poderá o Congresso delibe· 
rar sobre a reconhecimeirto, e ainda menos, sobre a .posse dos noV'OS eleitos 
Presidente e Vice-Presid!i•nte do Estado competindo, portianto, ao Presidente 
elo Congresso que presidE,l a os trabaJhlos •ela !!'eunião extrao;rdinaria de reco· 
nhecimento e posse do Ppesi·dente e Viic'e-Presidente •eleitos, convocada ex-vi" 
Zege, que é o Presidente do Congresso •eleito na ultima reunião ·legislativa 
ordina rja assul!lji.r a Pres[denci•a do Estado, oomo es·tatue o paragra pho 'Pri-
meiro da •lei , digo, do artigo cento ·e s·eis da lei mil ·e oito (eleitocal) em caso 
<de força maior nàJo podendo o Prei>idente tomar poss•e entrairá em exercicio 
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0 Vi-de-Presidente e na falta deste entrarão em exeroicio os substitutos, de 
accõrdo com a Constituição elo Estado. Prescreve a Constituição do Estado, 
artigo quarenta .e sete, ·paragraipho uni0

1
b: o Presidente será substituido nos 

seus impedimentos ou falta por um Vice-Presidente .eleito nas m esmas con-
Congresso. Não parece em f a,ce da lei eleitorail e do r egimento interno que é 
lei de caracter especial e privaclo ex-vi d a Constituição do E st.o'Ldio, a rtigo 
quarenta e um, pa ragrapho oitavo, se•r indispensavel, necessaria a o legal 
funccionamento do Congresso da eleição de nova Mesa pa ra lhe presid!ir os 
trabalhos dura<11te a sessão especia l do reconhecimento e posse dos Presidente 
e Vice-Presidente eleitos e isso porque o R egim·ento não determina princi-
palmente, qua ndo cogita da reuniào do Congresso especialmente para reco-
nhecimento e posse do Presi'dente e Vice-Presidente eleitos que· se proceda a 
nova eleição da Mesa. E', p ortanto, fóra de duvida qu e o feito do especial 
dessa r.eunião convocada ·expresamente ex-v·i da Constituição ·do Esta;do que 
lhe precisou a da.t<L e os fins especiaes o caraicter .particula r da instaUação do 
Congr esso. não interromJPe o m a ndato da m esm:a eleita no periodo da leg1sla -
çao anterior, que escapa a exigencia contida no airtigo qua renta e dous do 
regimento, porque', por a n a logia não é 1possivel inferir-se o rigor desse pre-
ceito regimenta l, invocado o principio "quod lex non distinguit nemo füstin-
guera potesrt ". E' ta nto assim, tão razoa.vel. ·se impõe esse ractocipio que as 
Commissões do Congresso não têm o rna nclato interrompido dada a superve-
nienoia da reunião extraordinar.ia , durando o seu m andwto um a nno con-
tado da data. de ·cada, digo eleição, ·no começo de cada •r eunião ordinaria ex-vi 
elo artigo clncoenta e tres ·do R eg·imento. As r euniões extra ordinarlas a que 
se quer referir o artigo q:uarenta e dous ci-tado são a s convocada s .pelo Poder 
Executivo dentro das attribuições do artigo trinta e um da ConsUtuição do 
Estado, não a que é expr essam ente prevjst:a . .pela •lei mil e oito, ·artigo dento 
e um e que se realize [ndependen.te de qualquer convocação. Dado que não 
seja, porém, qqe a argumentação supra venha aqui chmnada a titu1o de 
distm·ssão do protesto para controversias seja para logismo grosseiro, CJ.ue au 
contrar.io justamente do raciocinio exposto, haja necessida de imprescindíve l 
ao regula r funccionamento do Congresso e legal ser :sua reunião da eleição da 
nova mesa pa:ra presidfr os trabalhos ela reunião de reconhecimento e •POS8e 
do Presidente e Vdce-Pres1dente eleitos , enqua drará na hypothese do artigo 
quarenta e dous do Regimento, essa eleição só será legal, valida e subsistente 
si effe<;'tuada de accôrdo e nos termos do a r.ligo cento e cincoenta e tres do 
Regim ento do Congiresso, isto é, depois ·de ·insftalla do e reunir-se com dezesete 
de seus membros, antes de vinte dous de a:naio. Si só a vinte e dous conseguiu 
reunir-se ·em numero de treze o Cong.resso e este installar os trabailhos .par-
lamentares, só na .primeira reunião que será no ,dia seguinte aio da &nstalla-
ção se cogitará da •eleição da •nova mesa, a rtigo quarentJa e ·dous do Regi-
mento. Mas, a vi'nte e tres de maJio diz a Constituição do Estai.lo, fil'tigo 
cincoenta e qua tro. c omeçará 10 perj.oclo prestdenciial, tomando posse o P r e-
sidente e Vice-Presidente pera nte o Congresso. Não send:o possível e1eger-se 
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a nova mesa, como não é por dsso que estamos a vinte e um de n1aio e não 
houve numero .legal, installado o Congresso a vinte e dous, porque a reunião 
seguinte é a ·de posse ·dia 23 de maio, segue-se caber ao Presidente do Con-
gresso a 1partiT de vinte e tres de maio a Presidencia do Estado até que sejam 
oonstituida a mesa e elaborado o parecer ·de reconhecinrnnto s-i .Jogo posto a 
v.otos em ~·eunlão de reconhecimento dos .novos ·eleitos. Isto nruo havendo 
contestação dos diiplomas do Presidente e Vice-Presidente, porque sl se veri-
ficar a hypot:hes·e do artigo cento e quatro da lei eleitoral que é referida de 
contestação dos ·diploma s a lei confere aos contestantes e ao con1estado 
prazos para discussão e d ebate da s m ·at011ias aJlega das na contestação, pra· 
zos que ao a rbitrio da mesa escapa restringir ou negar, porque a lei expressa-
mente os estaJbeleceu: artigo cento e doze, paragraphos dous, tres e quatro 
da lei ntil e oito. Do que se conclue que expirado o período presidencial a 
vinte e tres de maio,out110 eleve ser inauguraclo nesse mesmo dia, embora não 
reconhecidos ainda o Presidente e V.ice-Presidente eleitos para o quatriennio 
1nic!iado na data constitu cion;aL cuja lacuna a Constituição estadual e a lei 
eleitoral evitou . attribuindo ao Presidente do Congresso assumir o exercicio 
da P·resddencia, 11ois, o Governo não poderia ficar acephailo, a administração 
publica não haveria de ·sofif'rer um espasmo no ·funcciona:mento de s·eus or· 
gãos: Constituição estadua;J, artigo quarenta e sete, paragTapho unico. Em-
quanto .não se .reunirem .os ·d:ezesete Deputados para o effeii1:o do ·disposto do 
artigo cento e um da lei 1 mhl e oito de outubro, de 1915, não estar'â. installado 
o Congresso e oonseque1ttemente não se pode:râ. depois, digo na primeira 
reunião, depois da abert~ra do Congresso em sessão ·exbraordinaria, proceder 
á eleição da mesa nos precisos termos do artigo quarenta e dous citado 
acima . O nurneno Iegal Jlara o caso especia l da insta.ilação dos trabal·hos de 
redonhecimerito e posse do Presidente e Vfoe-Presidente ·eleitos é de dew-
sete membros até vinte ~' dous de maio, d igamol-o inclusive, si, nesse dia os 
dezesete Deputados não estiverem reunidos, teve o legislador premido pela 
vigerrcia do tempo, 'º qau:teloso emipenho de n ão pertw·bar a vi·da constitucio-
nal do Estado dando ·ens1,ijo a urna solução de continuidade na administração 
publica es11labeleceu, um mínimo, o terço da representação ·do Congresso, o 
numero ·de tl'eze Deputados para cogitarem. da homologação ou não dos ru-
sultados a q'ue chegou a Comm~ssão de Verificação de Poderes quanto a os 
dlplom,as dos <recem-eleitos P .residente e Vioe-P.reS'idente uo Estado. Os ter· 
mos inequivocaveis em f!Ue estâ. plasmado o pe1nsame11to do legislador. O 
Congresso só se reunirá 11ara reconhecimento do Presidente e Vice-Presidente 
do Estado dom dezesete dos s·us membros pelo menos; si até o dia Vlinte e 
dous de rna1io não se reunirem dPtzesete Deputados .se !farâ. õ reconhecimento 
com o numero de tretze p13lo menos (paragarpho Uil!ico, airtigo cento e u.m, lei 
mil e oito), não tolera outra interp.reta9ão sinão as que Q·esul.ta da leitura do 
primeiro .texto, cuja evi:d€(ncia se impõe com a clareza de urna verda:de inso-
p·hismavel - interpetratio cessat in clwris. Não ha ahi ambiguidade, nem 
controversias nas expresf1 ões, as palavras são precisas, clM·as e o texto não . 
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a<!a.rr eta nenhuma confissão n en1 coHcle com nenhum outro ·clisp,ositivo que 
possa · a.mpa.ra.r o girosseiro sophism<L com que se procu1·a macul;;i.r a lin1pidez 
áe sua inte1'.pretação literal. São necessarios, r epeti.mos, clezesete Deputa dos 
pelo m enos pal'[L se reuni r o Congres;so, ele treze ·de maio a vinte e dous :in-
elusive, desse mez; e si nesse numero não .se r eunir, far-se-ha co1n treze o 
reconhecimento ·do Pres,1clente e Vice-Presrne.nte eleitos, no dia (22) vinte e 
dous de meio, cun in verbis 1Hilla a1nbig1iitds est non àe/Jet a·cinietti volun'-
'latis q1w,estio. E ste é que é o cli!.emma . E' inconfundível o texto analysa:do ·do 
urtigo cento e um e pa ragrapho da lei mil e oito, em que foi calcada iclen ·· 
tica disposição e inscri•pta no artig o cento e cincoenta e tres e seu pa ra.grapho 
un1co ·do artigo oitenta desse ultimo: " entende-se por numero J.egal a p.re-
sença de treze ou m a is Deputa dos no re.cinto c1as sessões. Que, digo. esse 
artigo do Reg.imento q·uer referir-se a o funccionamento ordina rio da:s s essõe1'! 
da ordem dos traba lhos, ·em época normal de sessã,o legisla tiva d e caracter 
commum ·ordinaria ou extra orclinaria, sem a r azão especiosa d e r eunião ex-
pressamente convocaJda ex-vi lege .para os trabalhos · de reconhecimento e 
posse dos Presidente e Vice-Presi·dente do Estado, eleitos. Nem outra, ·dollen-
do o Tribuna l, é a i·ntelligencia a pouco dada pelo Egregio Supremo Tribuna l 
Federal, q11andio a pouco obtivera, fügo. quando a pretexto ele vicilenda obti-
veram alguns D eputwdos P')lo v'Jt o d e Minerva, prov·imento ao recrnrso !n-
terposto a ordem de habeas-corp1ts denegada pelo honrado julz secci'onal des•te 
Esta:do. Assim é que ·invenerando accórclão d eu priovimento a o r ecurso .para 
o fim de assegurn~· a os paicientes ·o goso ela mais completa liberdade d e lo-
comoção pa;r a que possa exer cer livremente o seu manda.to polit i·co, <:Jompare-
cendo no ecUfia io ·do Congresso estadual não só na s reuniões·, :prepara.todas 
como ·na ·ele :i·ns.taHação, dig.a·, e na.s que se seg.ukem para eleição da Mesa e 
reconhecimento do Presidente e Vice-Presi-clente do Estado, isto sem a m enor 
coacção ou cons-tra ngi•mento. Acontece, porém, E greg.Lo Tribuna!. que com 
o maior desrespeito a ·lei que dispõe a m a.teria como acima vimos, enderrada 
hoje a sessão por falta de numero, treze Deputados c om •o fim de organiza-
rem em termos e despoja r em o actua.J Presidente, Deputado Geraldo Vla nna , 
reuniram-se em sessão dandesti-na na qual intenta:tn -declarar installado e 
Congresso. afim 'Cle contra expressa diosposição da lei, elegerem Mesa e jul-
garem por este processo em, temerosa ·escalada a •C'U rul Presidencial. De modo 
que a vingar tal theoria, teria.mos, collendo Tribunal, o preparo medita do, 
machinado. urgido para a. manipulação de Presidente do Estado, sem embargo 
da lei que reg11la a materia. Ao abrigo 'Cleste col!fmdo Tribunrul , estão as lels 
·do Estado, e ao seu abrigo aincla vem collocar-se o paciente, pa ra que pro-
vado ·como se acha com o inclu so documento na qualidade de Presidente do 
Congresso, ser m a ntid·a em todas a.s f;Uas aittribuições de que não pôde ser 
despojado cointra a lei e contra o für'eito quaiesquer que sejam os protestos 
invocados. Mas seja m os pretextos digo. rnJas não poderá ser m antido nessas 

·attrilmições sem a protecção da medida judiciaria agora invocada isso por-
que communicando a Mesa clanclestinam/ente organizada, pelo Vice-Pres1dente 
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do Congresso ao actuaJ Sr. Presidente do Esta do uma ins ta1lação que de fa-
cto ·não se verificou porque de fü.reito não era possível verificar-se, t endo sido 
hoje encerrada essa sessão d.o Oong·resso por seu l eg,i·timo Presidente. dev·ido 
a falta de nu.mero, p1•oporciona uma situa ção de impedim.ento a que preside 
a. ressão de amanhã e ·as seguintes até que seja verificada a sua substitui-
ção n a fórma da l ei. Essa coacção immin ente que virá. por 1certo, -do E x;ecutivo 

. uma vez que se julgu e como de facto o Congresso careça prevenido, wté por-
que ficaria imp·efüdo o Presiclente Geraldo Vi·anna, de exercer as s uas [ un· 
cções, sinão tivesse a medida do recurso impetrado a .protegel-o. Não termi· 
namos a expo·sição -dos f undarn.entos de que nos amparamos sem lembrar ao 
Egredio Tribuna l que não se trata ·ele 1\1.m caso de -cluaHdacle. Este ·só pód6 
haver quando são incertos e contrav ertidos os resultados de um m esmo pro-
cesso eleitor ;;i,l. Trata-se apenas evident emente de pura questão de que de 
um Jaclo está o ·direito qu a este Tribunal ·compete recoIJJhecer e rumpara.r e 
do outro lado a força'. ele cujas c onsequencias desejam ,preservar o ·paciente. 
Nesta conformidade, espera o impetrante ·seja -concedtclo Delas ~·azões expostas 
e ·doutos .supplem.entos que innova r am, digo, que invocam mesmo para o ar-
ticulado nesta, afim de ser _concedido o hcib eOJS·corvus, ora impetrado, para 
que livre ·de qualquer coacção, fique assegura do a o paciente Deputado Ge-
raldo Vianna o -direito de exer cer liv.ren"JJente as suas attribuições consti-
tuciona.es que lhe assistem {fomlo ·P residente do Congresso a:té que deixe o 
cargo por superveniencif, ·de -irnpeclimento ou ·e'1eiÇão de .novo Presidente do 
Congresso, na :fõrm;a da. lei. Assim esp era deferimento. (sobre uma estampilha 
estadual de oinco mil r l(is e , -digo, e tres d e quatrocentos i·éi.s). V•ictoria, 21 
de ma io de i.920. - All\rko de Freitas, advogado . Certifico ainda que após 
:.. discussão de varios ili.r i-dentes deixou o pedido_ de habecis·corpus d e ser cle-
cldldo afinai por ter -de1le desis tido o impetrante, sendo o requerimento de 
desisterrcia defüüdo pelo Tribunal, qu e por i sso, julg ou o mesmo pedido pre-
judicado conforme .public ou o Sr. Desemlbair.gador presidente. Certifico final· 
·mente,- que, o impetran}e requereu v erbalmente a d esis.tencia depois de se 
haver rna ni.festa do contra a ·Concessão de hcibeas-corp1is, Sr. Desembargador 
Carlos Gonç·alves, novo r elator •c1esig.na1do, ·por ter ficado impedido o primeiro 
r elator, Sr. desembargadpr Sa ntos Nev es, a llegando o mesmo impetra n.te, que 
o habeas-corvus que 1·ectuerera era uma m .edida de max:irna. urgenoia, e que 
delle d esistia ipor não poder m ais pJ·een oh er o seu fim. concluinclo por pedir 
a. retiraida de •documentos, o que foi ta.rnbem deferi-elo. E' TJOr ser a expressão 
da verdade e do qu e t enho pleno conhecimento qm r azão do ·m eu cargo. Eu, 
Arthur L ourenç·o de Arf!-ujo Primo. secr etario do Tribunal SUiperior de J us· 
tiça, passei. a TJresente pertidão, nesta cidade de Victoria, capital do Estado 
do Espirito Santo, aos vinte e cinco dias do mez de maio de mil -novecentos 
e vinte, e assigno. (Estavaa:n collaidas oito esfa,rnpiilhas estaduaes -elo Estado 
elo Espirito Sa nto, no v·alor ·de quatro mil r éis cada uma, !inutilizadas, pelo 
supra ili to s ecretario , do T.ribunal Superior de Justiça.) N a da mais se conti-
nha em •o transcipto d ocumento que ·para aqui bem e fielmente fiz passar 
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para publica-fórma do propl'lo original a que me reporto, e que para taJ fim 
me foi apo·esemtado. o qual vae ser entreg ue a o mesmo apr esentante, Junta-
mente com esta, depois de deviclam,~nte conferida e aC<ha;d~ conforme. Da da 
e passada nesta cida de do Rio ·de J a neiro, a os vinte e nove de maio de mil 
novecentos e vinte. E ·eu, Ammias Emiliano •Pereira •do Lago, tabeH:ião in-
terino, que a subscrevo e assigno em publico e r aso. Em testemunho (signal 
publico) da verdade. - Ana.nias Evi.iliano Pereira do Lago. 

AO POVO DO, ESPIRl'l'O SAN 1'0 

Os abaixo fimnados, maioria que sã.o do Congresso L egisla tivo Jo Esptrito 
Santo, scientes e conscientes ·de que r ep·resentam, de facto o .povo do espii;:ito-
santens.e, não se sentindo gaJ:'Gl.ntidos .no exercicio dos seus mandatos ·de 
deputados em face c1as v iolenci:as e burlas já levadas a eff eito umas, já pro-
jectadas outra s, pela .minoria do Oongresso, ampar ada desabridamente pelo 
exerJutivo ·estadual, retiraam-se p.ra a Ca;pita;l da Republica af.im de, pessoal-
mente, solicitarem as ga.rantia;s n ega.da;s pela autoridade judicia l federal 
daqui embora já a utoriza das •pelo hciÚeas·corpiis que lhes foi conceclido pelo 
Supremo TribunaJ Federal. 

De boI'do do Cecirá, pnotestam contra o doloroso estado ·de cousas que 
obriga a clecisões ·des ta ·n a tureza, declarando-se dis·postos a não transigir, de 
modo a lgum. ·na ·defesa ·dos ·seus direil'.os políticos . . que t eem a obrlg1ação de 
livremente exercer. 

Vtctoria, bordo c1o Cewrã, 17 'de maio de 1920. - Abner 1l1ourão. - Ame-
rlco Ribeiro Coelho. - Cesar Vieira Machado. - Antowlo Honorio da Fon-
soca e Castro . - José llfaria Gomes. - Framclsco Etienne Dessaune. - Wan· 
t ityl Rodrigues da Cimhci. - Jose Cupertino. - Sebastião Nogiieira da Gania. 

A.lvaro de Castro 1l1attos. - Heririqiie Gonça,zves Laranja. - João L in() . 
da Silveira, - Frandisca José da Rocha. 

V·ictoria, 2 ·ele junho de 1920. 
Ex.mo. Sr. Sena dor Jeronyimo Monteiro. 
Sa udações - Tendo requerido .p era nte o JU1z '.federal uma jus tificação, 

a.fim de provar a burla de que lançou m ão o Sr. Nestor Gomes para apos-
sar-se ·do governo •do Es.ta·do, sendo o meu requerimento entregue ás 10 ho-
ras de hoje, o juiz, com a ;iná vonta d·e já tantas vezes manifes tada, ·desi-
gnou o dia 5 para ter Joga r a referida justificação, apezar da urgenoia que 
pedi. Sabendo que tal justificação ·não chegaria a tempo. a s testemunhas 
apresentadas em grande numero e todas el~as ·pessoas do mais :rulto conceito 
e posiç~o em nosso m elo, r esolvera m enviar a V . Ex,, ·por meu intermedio e 
como seu advjgado. o a ba ixo assigna do junto, em que vão provados todos os 
itens da m encionada jus ti'ficação. 
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Sem mais 
De V . Ex. amigo e obrigado, M . Olodoaldo IAnhares . 
Reconheço vel'dadeira a firma do Dr. Manoel Clodoaldo Linhares. 
Victoria, 2 de junho de 1920. - Em testemunho da vel'dade (estava o 

i;;jgnal publlco). - O tabellião, José Olympi.o ele Abreu. 

Congresso Legislativo do Estado do Espirito Santo - 1 • sessão extraordl-· 
na ria, em 23 de m a io de 1920 - Presiderucia ·do Sr. Geraldo Vianna 
.A.'s onze e meia (11 1,6) horas da manhã, feita a chama.da, acham-se 

presentes os Srs. Deputados Geraldo Vianna, J-oão de Deus·, Francisco 
Athayde Alarico de F'reitas, Nelson Monteiro, José Pedro, Felinto Martins. 
Jacintho Mattos, Fra ncisco Rocha, Sebastião Gama, José Cupertino, Anto-
nio Marins, Colombo Guardia e Manoel Nunes. 

Abre-se a sessão. 
O Sr. 2° Secretario procede á leitura da a:cta da sessão anterior, a qua.l 

posta a votos é approva da sem debate. 
Expediente: 
O Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Deputa;clo que della queim 

fazer' uso. 
O Sr. Alari·co de Freitas, relator da Com.missão de Poderes, apresenta e 

manda á mesa um •Pai\:ecer opinando pelo reconhecim!ento dos Srs. Nestor 
· Qomes e João {le Deus R'odrigues Netto, nos cargos d\3 Presidente e Vice· 
Presidente do Estado, orespecti"\'amente. 

O parecer toma o nun1ero 1 e vwe a ilnprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

O mesmo Sr. Deput:Ldo AJarilco de Freitas, voltando á tribuna requer que 
se consulte a Casa sobr~ se consent e na dispensa do intersticio do parecer, e 
de sua publicação. afiIT\ ele ser posto na ordem do dia da presente sessão . 

Consulta da, a Casa resolve pela affirmativa. 
Ninguem mais faz~nclo uso da palavra, passa-se á 

ora.em do dia: 
O Sr . Pr·esidente annunoia a discussão e votação do parecer, reconhe-

cendo os Srs. Nestor <::j·omes e João ele Deus Rodrigues Netto, Presidente e 
Vice-Presidente do EstfJ-do, em vista de ter sido approvado o req,uerimento 
verbal do Sr. Alarico 9.e Freitas. 

Encerrada a discus1;ão e posto a votos o parecer da Com.missão de l'o-
Cleres, é approvado . 

Nada mais occorre:pclo, o Sr. Pl'esidente convida os seus collegas a 
comparecerem hoje, á ;hora regimental, para a sessão de posse dos Srs. 
,Presidente e Vice-Pre~idente do Estado, ,e para o ·encerramnto da actual 

reunião extraordinaria qo Congoresso, dando-se por finda a sessão. 

, · 
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Sessão extraordinaria e solemne, em 23 de Maio de 1920 - Presidencia 
do Sr.' Geraldo Vianna. 

A' hora regimental feita a chamada, acham-se presentes os Srs . Ge-
raldo Vianria, Francisco Athayde, Nelson Monteiro, Ala rico de Freitas, .José 
Pedro, Felinto Martins, .Jacintho Mattos, Antonio Marins Colombo Guardia, 
Manoel Nunes, .João de Deus, Francisco Rocha, .José Cupertino, H enrique 
Laranja e Sebastião Gama. 

Abre-se a sessão. 
O Sr . 2° Secr,etario procede á leitura da acta da sessão anterior, a qua l, 

post11. a votos, é approvada . 
O Sr. 1° Secretario declara não haver 
Expediente: 
O Sr . Presidente designa , na fô rma do art. 160 do Regimento, os Srs. 

Alarico ele l<'reitas, Antonio Marins e Felinto Martins para constituírem a 
~ommissão que deve receber o Sr . Presidente do Estado eleito e reconhc-
rido, que se achava na ante sala, para introduzil-o no recinto afim de toma r 
posse do seu cargo. 

E ' introduzido no recinto, pela commissão referida, o Sr . Nestor Go-
mes, que tomou assento á direita do Sr. Presidente do Congresso e tomou 
posse do cargo de Presidente do Estado. 

O Sr . Presidente declara que o Sr. Nestor Gomes, Presidente do Es·-
iado, vae fazer a affirmação solemne determinada pelo art . 54 da Consti-
tuição do Estado . 

Postos então ele pé todos os presentes, o Sr. Nestor Gom es pronunciou 
e;i1 vo21 alta a formula constitucional. 

' O Sr . Presidente do Congresso, em nome do povo, declara empossado ei 

Sr. Nestor Gomes na cargo de Presidente do Estado, expressando a confiança 
que nelle deposita o Estado. 

Em seguida o Sr. Presidente elo Estado retirou-se com as mesmas fo!' 
malidades com que foi recebido, declarando o Sr. Presidente do Congresso 
'.mcerrada a presente sessão, depois de haver sido esta acta approvada . 

Sessão solemne de insta,Ilação, em 22 de Maio de 1920 . - Presidencia 
do Sr . Geraldo Vianna. 

A' hora regimental, feita a chamada, acham-se presentes os Srs. G©-
raldo Vianna , João de Deus, Francisco Athayde, Alarico de Freitas, ' José 
Pedro, Nelson Monteiro, J acintho Mattos, F elinto Ma rtins, Colombo Guardia, 
Manoel Nunes, Antonio Marins, Antonio Honorio, Cesar Machado, Wantuil 
Cunha, Etienne Dessaune, Americo Coelho, Alvaro Mattos, Abner Mourão, 
José Cupertino, Francisco Rocha ,e José Maria Gomes . 

Abre-se a sessão. 
O Sr . Presidente declara installa dos os trabalhos do Congresso Leg111 

:ativo, visto haver numero legal de Senhores Deputados . 
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O Sr. 2° Secretario procede á leitura da acta da, sessão a nterior, a qua1 

j, a pprovada em debate. 

O Sr. 1 ° Secretario declara estarem sobre a Mesa, apresentados peloo 
Srs. Nestor Gomes ·e João de Deus Rodr:igues Netto, os seus diplomas d3 
candidatos eleitos a 25 de Março do corrente anno para os cargos, respecti-
vamente, de Presidente e Vice-Presidente do Estado. 

O .Sr. Abner Mourão pede a palav1·a e requer uma sessão extraordina 
J.'ia para a eJ.eição da Mesa, .por considerar materia urgente o estudo da 
eleição presidencial. 

O Sr. Presidente indefere o r equerimento, primeiro, porque conside1a 
que a reunião actual do Congresso é de caracter todo especial, a ponto de 
prescindir da convocação, pois é determinada na propria lei eleitoral 
'.art. 101) ; segundo, porque essa disposição, combinada com a Constituição' 
do Estado e com o Regimento Interno, ainda deixa claro que não ha neces.! 
~jdade de nova Mesa para dirigir os trabalhos da actual sessão; t erceiro, 
porqu e, em ultimo caso, póêle ser a Casa consultada sobre se concorda em ' 
que a Mesa a ctual seja mantida pa ra os trabalhos de que ora se occupa o 
Congresso do Estado. 

O Sr. Abner Mourão insiste no seu requerimento e o Sr . Presidente 
Tflantem a sua anterior deliberaçã o, e resolve consultar a Casa a respeito da 
manutenção da Mesa f ctual . 

O Sr. Abner Mourão pede a pa lavra e combate essa deliberação, por 
julgar que é caso de niova eleição. 

O .Sr. Alarico de Freitas, usando da palavra, diz que o Congresso deve 
adoptar o .Pensamento do Sr. P1'esidente, pois qu e, effectivamen.te, nos ter-
mos do Regimento com·oborado pela l ei eleitoral, e em. face da Constituição 

. do Estado, a sessão dE> reconhecimento de P1:esLdentEe. e Vice-Presidente elei-
tos, pelo caracter espercioso de. sua convocação, não interrompe o mandato 
:da Mesa eleita na sesi

1
são ordinar:ia anterior. 

Posta a votos a proposta do Sr. Presidente, verificou-se terem votado 
dez Senhores Deputadps a favor ·e dêz contra, decidindo o Sr. Presidente 
desempatar pela mam1rtenção da Mesa. 

O Sr. Abner Mourão, continuando a discordar, r etirou-se com mais dez 
Senhores Deputados ·1-

0 Sr. Presidente resolve convocar uma sessão extraordinaria pa1;a as 
onze horas do dia 23, afim de so tomar conhecimento do parecer da Com-
missão competente sobre a eleição presidencial, caso a esse tempo · seja apre-
roentado. 

Nada mais havenc,lo a tratar, o Sr . Presidente declara encerrada a 
sessão. : 
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Pril:neira sessão extraordinaria, em 23 de Maio de 1920. - Presidenclt'i. 
do Sr. Geraldo Vianna. 

A's onze e meia (11 1/2) 110ras da ma nhã, feita a cha1~ada, acha m-se 
, r,resentes os Srs. D eputados Gera ldo Vianna, João de Deus, Francisco 
Athayde, Ala rico de Freitas, N elson Monteiro, José Pedro, Felinto Martins, 
Jacintho Mattos, Francisco Rocha, Sebastião Gama, José Cupertino, Antonio 
Marins, Colombo Guardla ·e Ma noel Nunes . 

Abre-se a sessão. 
O Sr. 2° Secretario procede á leitura da acta da sessão !interior, a qual 

posta n. votos, é a pprova da sem . debate . 
Expediente: 
O Sr. Presidente concede a pala vra ao Sr. Deputado que della queira. 

fazer uso. 
O Sr. Alarico de F reitas, Rela tor da Commissão de Poderes, apresenta 

,; manda á Mesa um parecer opinando pelo reconhecimento dos .Srs. Nestor 
Gomes ·e João de Deus Rodrigus Netto, n os cargos de Presidente e Vi-ce-
Presidente do Estado, respectivamente . 

O parecer toma o n. 1 - e vae a imprimir para entrar n a ordem dos tra-
balhos . 

O mesmo Sr . Deputa do Alarico de Freitas, volta.ndo á tribuna, r equ0r 
que se consulte á Casa sobre se consente na dispensa do interstício do pa-
recer, e de su a publicação, afim de ser posto na ordem do dia da presento 
sessão. 

Consultada, a Casa resolve pela affirma tlvit . 
Ninguem mais fazendo u so da palavra, passa-se á 

ORDEJM DO DIA 

O Sr . Presidente a nnuncla ·a discussão e votação do parecer reconhe-
cendo os Srs . Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, Presidente 
e Vice-Presidente do Estaido, em vista de t er sido approvado o requerimento 
verbal do Sr . Alarico de Freitas. 

Encerrada a discussão e posto a votos o parecer da Commissão de Po-
deres é approva do. 

Nada mais occorrendo, o Sr. Presidente convida os seus collegas ll. 

comparecerem hoje, á hora r egimental , para a sessão de posse dos Srs. 
Presidente e Vice-Presidente do Estado, e para o encerramen to da actual 
reunião extraordinaria do Congresso, dando-se, por finda a sessão . 

Sessão extraordinarla e solemne, em 23 de Maio de 1920 - Presidenc!a 
do Sr. Geraldo Vfanr,a. 

A' hora regimental feita a cha ma da, acham-se presentes os Srs . Q.11-

rnldo Vianna, Francisco -Athayde, Nelson Monteiro, Alarico de Freitas, Jos6 
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Pedro, F elinto Martins, J acintho Mattos, Antonio Ma rins, Colombo Guardia 
Manoel Nunes, João de Deus , Fra ncisco Rocha, José Cupertino, Henrique 
Laranja e Seba.stião Ga ma. 

Abre-se a sessão. 
O Sr. 2° Secret ario pr ocede á leitura da acta clét sessão anterior, a quat, 

iiosta a votoE, ê a pprovacta . 
O Sr. 1° Secretario declara não h aver expediente. 
O Sr. Presidente designa, na fôrma do art. 160 do Regimento, os ~t·~ .. 

.Alarico de Freitas, Antonio Marins e Felinto Ma rtins para constituirem a 
,commissão qU<l deve receber o SI'. Presldtnte cio Esta do eleito e r econhe. 
~ido, que se achava na ante sala, para introduzil-o no r ecinto, afim de tomat· 
;;1osse do seu cargo. 

E' introduzido no recinto, p ela commissão r eferid a, o Sr. Nestor ao: 
mes, que tomou assento á direita do Sr. Presidente do Congresso e tomou 
posse do cargo de Presidente do Estado. 

O Sr . Presi.dente declara que o Sr. N estor Gomes, Presidente do l!:M· 
ta.do, vae !azer a affirmaçã o solemne determinada pelo art. 54 da ConsLJ. 

· l.uição do Esta do. 

Postos então de pê todos os presentes, o Sr. Nestor Gomes pronunciou 
em voz alta a formula constitucional . 

O Sr . Presidente Ido Congresso, em nome do pov o, declara. ernpossado o 
Sr. N estar Gomes no cargo de Presidente do Estaiclo, expressando a con-
fiança que nelle clepo~ita o Estado. 

Em seguida, o Sr. Presidente do ]Jstado !'etirotl-se com <t11 mesmas tor·' 
malidades com que fni recebido, decla ra ndo o .Sr . Presiclente do Congresso 
encerra da a presente sessão, depoi s de haver sido esta acta approvada. 

As eleições presidenciaes - O resultado dos trabalhos da Junta Apu· 
r-sdora . ''· 

Consoante noticiá1
1
11.os, reuniu-se h ontem, em ·uma das salas do ediftclo 

onde f uncciona a Pre;feitura Municipa l , a Junta Apuradora da ele!gão de 
Presidente e Vice-Pr~sidente do Esta do; rea lizada a 25 de Março proximo f 
findo, tendo sido os trabalhos presidiqos p elo Sr. Coronel Ca rlos Schwab 
Filho, Presidente ela nossa edilidade . 

Terminados os tr<rbalhos da apuração, foi lavr a da a act:A. que damos em 
.seguida: 

Acta da ins'tallação (l\1 j1tn'ta apuradora das ele~ções proce(liãas a vinte e 
cinco de Março d~ mil novecentos e vinte, para Presidente e Vice-Pre-
sidente do Estado 

Ao13 vinte e quatr o dias do· mez de Abril de mil novecentos e vinte, 
r eunidos na sala das \>essões, da Cama ra Municipa l desta capital, do Estado• 
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<lo Espírito Sa nto, ás dez horas da manhã, presentes os Senhores Fran -
cisco Carlos Schwab Fi·lho, Presidente da Camara Municipal da capital; 
Manoel Vieira Pimentel, Presidente da Cam a ra Municipal de Vianna; Caro-
Jmo Rodrigues Pereira Firme, Presidente da Camara Municipal de Caria-
dca; Bernardino de Oliveira Filho, da Barra de S. Matheus ; Ignacio Bar-
bosa Pinto de Amorim, de .Santa Cruz ; Manoel Pereira Pinto, de Pau Gi-
gante; João Barbosa de Men ezes, de Boa Familia; J acintho Antonio de 
Jesus Mãttos, de Benevente; Francisco Nunes da Fraga, da Serra; lfran-
icisco Alfredo Verliet, de Santa Leopoldina; Alvaro Milagres Ferreira, de 
Linhares; Nicola u de Biasi, do Rio Pardo; Antonio Moreira de F a ria, da 
Ponte de, Itabapoana; Hermínio Jorge de Castro, de Nova Almeida; Pedro 
.José Merçon, do E spirita Santo do Rio Pardo; Thomé F erreira Tinoco, do 
!Rio Novo; José Marques Machado Soares, da VHla de Itapemirim; José 
Jllugenio Verloet, de Santa Thereza; Antonio Soares Pinto Junior, de Al-
fredo Chaves; Jayme Monteiro -de Menezes, de S. Pedro de Itabapoana; 
Luiz Siano, de S. Josê do Muquy; constituíra m-se em junta a puradora na 
fórma do art. 85, ela l ei n. 1. 00 8, de ao; de Outubro de 1915, elegendo Presi-
dente da mesma junta Francisco Carlos Schwab Filho, que designou para 
Secretario o membro da junta Manoel Pimentel e para proceder ·á l eitura 
das authenticas o membro da junta Coronel· João Barbosa de Menezes. Após 
haver assumido a ·presidencia, o Sr. Francisco Carlos Schwab Filho, decla rou 
installada a junta apura dora e deu-se começo aos t r aba lhos da apuração, 
tendo sido verificada a existencia de cento e dezes·ete (117) a uthenticas que, 
irovindas das mesas legaes, se achavam regula rmente conferidas .e conce.r-
.adas ; a Junta iniciou os trabalhos da a puração, que á proporção que eram 
lidas as a uthenticas pelo membro para isso designado, eram annota da s pelo 
Secretario e outros m embros da junta ao fim do que verificou -se o resul-
tado seguinte: - Para Presidente do Estado: Coronel Nestor Gomes, dez 
nil trezentos e tres (10.303) votos; Dr. Philomeno José Ribeiro , setenta (70) 
votos; Coronel Ramiro de Barros, vi'nte e quatro (24) v otos; Dr. Henrique 
le Novaes, dezenove (19) votos; Drs. Jeronymo de Souza Monteiro, Ceci-

\llano Abel de Almeida e Manoel Silvino Monjardim, um (1) voto cada u m ; 
em branco, qua tro votos. Para Vice-Presidente do E stado: João de Deus 
Rodrigues Netto, dez m il trezentos e cinco (10.3051 votos , Senador Nestot· 

1Gomes, Dr. Manoel Si! vino Monjardim, Dr. Ubaldo Ramalhete Maia, Oscar . 
Barauna, Josê Ferreira Braga e João Lino da Silveira e Souza, um (1) voto 
cada um ; Padre José Bernarc1Lno dos Santos, dous (2) votos; e ·em branco, 
cincoenta e cinco (55) votos. Assistiu a todos os trabalhos da apuração o 
Sr. Elias Ferreira Coelho, na qualidade de procurador do canclidato Dr . 
IFhi!omeno José Hibeiro, tendo exhibido a procuração de seu constituintlô. 
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Certifico que reconheço ser authentico o presente exemplar do Diario 
àa Manhã, orgão dos poderes publicos do Estado, do que dou fé. 

Victoria, 29 de Maio de 1920. - Vicente João àa Boamorte, escrivão 
federal. 

Terminados os trabalhos, o mesmo fiscal apresentou á. junta um pro-
testo escripto, não referente aos trabalhos da apuração das authenticas, mas 
sim contra as irregularidades, nullidades decorrentes do processo eleitoral ~ 

contra a elegibilidade do C<mdidato á presiclencia do Estado, Coronel Nestor 
Gomes. O Presidente <la Junta submetteu á consideração dos membros prE>-
sentes, o referido protesto, que de accôrdo com o art. 98, da lei n. 1.008, 
de 30 de Outubro de 1915, deixou unanimemente de tomar conhecimento do 
mesmo protesto por não se julgar competente, visto ser sua funcção som. 
mar os votos das authenticas que lhes foram apresentadas e não julgar da 
validade das eleições e inelegibilidade dos candidatos. Procedida, assim, com 
itodas as formalidades, a apuração <las eleições procedidas a 25 de Março 
!indo, proclamou o Sr. Presidente da junta o resultado da mesma, .man-
dando fôsse elle publicado pela imprensa official dentro do prazo da lei, e 
aue se extrahissem as cópias necessarias para, depois de concertadas pelo 
tabellião Dr. Nelson Goulart Monteiro, para esse fim designado, serem re-
mettidas uma ao Exmo. Sr . Dr. Presidente do Estadõ, outra ao Secretario 
do Congresso Legislativo do Estado e mais uma :i. cada um dos candidatos 
eleitos para lhes servir de diploma, tudo de conformidade com a lei eleitoral · 
".igente. E, para constar, eu, Manoel Vieira Pimentel, membro da junta ' 
servindo de secretario, lavrei a presente acta. Em tempo: ao fiscal do can. 
füdato Dr. PhHomeno J"osé Ribeiro deu a junta boletim com o resultado ge-
ral da a puração. - Francisco Carlos Schwab Filho. - Manoel Vieira Pt. , 
mente!. - João Barbo~a de Menezes·. - José Marques Machaào Soares. ·-
Thomé Ferreira Tinoco. - Ni,colau Debiasi. - Antonio Moreilra de Farf(~ . 

_, Francisco Nunes àa. Fraga. - Ignacio Barbosa P into àe Amorim. - . 
Pedro José Merçon. _:__ Manoel Pereira Pinto. - Henninio Jorge de Oastr~. · 
-- Jacintho Antonio de Jesus Mattos. -;-- Alvaro Milagres Ferreira. - A11· 
tonio Soares Pinto Jun·for. - José Eiigenio Verloet. - Bernardino àe Olil" 
veira Filho. - Jayme Monteiro àe Menezes. - J_,uiz S·lano. - Franci.scd 

1 
Alf1·edo Verloet. - Carolino Roàr·igues Perei ra Firme. - Carlos Pedro 
Gerhardt. - Elias Ferreira Coelho, por procuração do Dr. Philomeno José 
Ribeiro. 

Conforme noticiámo/l hontem, em 2• edição, o Sr . Geraldo Vianna, então 
Presidente do Congresso Legislativo do Estado, impetrou ao Trtounal Su-
perior de Justiça do Estado <Uma ordem de habeas-corpiis, pãra se garantir 
no logar de Presidente daquella Assempléa, e, consequent{;mente, assumir a 
Presidencia do Estado, amanhã, ao meio-dia. Apresentada a petição de 
habeas- corpus, coube ap Sr. Desembargador Santos Neves o papel de rala· 
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tor da ordem pedida, marcando o Sr . Presidente do Tribunal sessãp extra-
ordinaria par hoje, ás 11 horas, afim de ser elle julgado. 

Aberta a sessão, á ~ora aprazada, procedeu o Sr . Desembargador rela-
tor ã leitura da petição e de dous documentos que acompanharam, dando por 
!eito o seu relatorio. 

Em seguida, o Sr. Desembargador Mendes Wanderley propoz que se 
solicitasse informações á autoridade dita e a:utora, isto é, a maioria do Con-
gresso Legislativo. Não vingando essa proposta, aliás acertadissima do Sr. 
Desembargador Mendes Wanderley, o Sr. Carlos Gonçalves levantou · ~ 
preliminar da incompetencia do Tribunal para tomar conhecimento do pe-
dido, por se tratar de um caso politico, já decidido pelo egregio Supremo 
'Eribunal Federal, concedendo, ha pouco, uma ordE:m de habeas--corpiis á 
' maioria do m·esmo Congr·esso, para elegei- a sua nova mesa. 

Cahindo tambem esta preliminar, o Sr. Presidente do Tribunal conce-
deu a palavra ao Deputado A la rico de Freitas, a dvogado do paciente . S. S. 

,declarou ao Tribunal que a premencia do tempo o ob1,igava a ser breve, por 
'isso declarava apenas que a maioria do Congresso coagia o paciente, por 

.virtude de haver hontem o Sr . Deputado Americo Coelho, Vice-Presidente 
1do Congresso, assumido a presidencia, aberta a sessão, tendo assim funccio-
!1ado a Assembléa, a pezar de se ter retirado o Sr . Gera ldo Vianna. 

Teve .~m seguida a palavra o Dr . Caio Monteiro de Barros, advogado de 
diversos dos Deputa dos apontados como coactores. S. S. fez u ma bellissima 
,oração, provando que não tinha cabimento a ordem impetrada, visto não 
ser acreditavel que haja a coacção al!egada, porquanto a maioria do Con-
gresso, ora acoimada de exercer pressão contra o paciente , é que se achava 
isem garantia s, ameaçada, tanto que conseguiu do Supremo Tribunal o 
iiabeas-corpus já de todos conhecido, em todas a s marchas e contra marchas , 
tendo ido ao Rio buscar as garantias efficientes, aq11i recu sadas, para essa 
medida extrema, achando-se funccionando desde hontem, garantida pela 
força federal. 

Depois de adduzir outras considerações de grande valor, accrescentou 
o illustre advogado que estando a maioria do Congresso sob a protecção de 
um habeas-corpits concedido pelo ·supremo Tribunal e garantido pela força 
federal, não é possível que a coacção allegada possa pa rtir dessa maioria, 
estando como está ella debaixo da protecção da força federal. 

Essa coacção não pôde partir tambem do Poder Executivo Estadoal, 
não tenào sido siquer arguida pelo paciente. 

Partirá ella, porventura da força federal ? Exclama o mustre orador. 
Não. Mas ainda que o fôsse, a competencia não seria deste Tribunal e sim 
da justiça federal. 

Antes de usar da palavra o Dr. Carlos Sá, tambem advogado de diversos 
Deputados da maioria, o Sr. Dr. Procurador geral do Estado, submetteu á 
~onsideração do Tribunal a preliminar de não se permittir a palavra áquelle 
advogado, por ter tido ingresso tardio no julgamento . Havendo empate, o 
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Sr. Presidente do Tribunal decidiu que o Dr . Carlos Sá podia funccionar 
no caso. 

Pediu, então, a palavra aquelle advogado :e brilhantemente mostrou a 
improcedencia do pedido, elucidando o c '.l'so de manE:ira muito proficiente . 

O mesmo advoga do levantou em seguida o impedimento do Sr. Desembar-
gador Santos Neves, visto que o Dr. Caio Monteiro de Barros é procurador 
do seu cunhado, Deputado Wantuil Cunha. 

Deu-se, por isso, como impedido o Sr. Desembargador Santos Neves, 
retirando-se da sa la, o· que já havia feito o Sr. D esembarga dor Freitas Bar-
bosa, por s er concunha do do Dr . Ca rlos Sá . 

Acto continuo, volta á sala de julgamento o Sr. Desembargador Santos 
N eves, para declarar que tendo verifica do que os a dvogados Drs . Caia 
Monteiro de Barros e Carlos Sá não podiam funcc!onar no processo, vlsto 
que os seus constituintes não eram. partes, argumentou que o pa ciente re-
ceiava coacção do Presidente' do Estado e não da maioria do Congresso, pelo 
que S. Ex. não se julgava mais impedido e continuaria como relator do 
feito. 

Consultado o Tribunal, votaram pelo seu impedimento os Desembargaao-
res Carlos Gonçalves e Mendes Wanderley, que ipso facto julgaram que os 
advogados podiam fun

1
ccionar, e havendo empate desempatou o Sr. Des-

ilmbargador Presid-ente, que declarou estar clarissimo na inicial que o pa-
ciente receia coacção d,a parte da maioria do Congresso e . não do Poder 
Executivo . 

Resolvido todos es13es incidentes, nos quaes o Sr. Desembargador Pre-
sidente se houve com uma elevação de vistas e imparcialidade dignas dos 
1naiores louvores, ·entrou em julgamento o habeas-corpus, tendo como relator 
-o Sr. Desemba rgador Carlos Gonçalves, no impedimento do Sr. Santo! 
Neves. 

Opinando o Sr . . Dr. Procurador geral do Estado pela concessão ao 
habeas-corvus, procedeu-se ao julga.mento do mesmo, tendo sido denegado 
por dous votos contra '.tm . 

Proseguiram hoje, ás 14 horas, no Congresso, os trabalhos da Com. 
missão de Verificação de Poderes, tendo o Dr. Caio Monteiro de Barro3, 
occupado a attenção da numerosa e selecta, a ssistencia, por longo tempo . 

O contestante, á 11roporçã o que argumentava, exhibia, não s6 á Com-
missão como a todos, Çlocumentos que não deixam a menor duvida sobre ~ 

inelegibilida de do Sr. Nestor Gomes . 
Depois de aprecia r a ine legibilidade do ca ndida to Nestor Gomes, o Dr. 

Caio, passou a tratar ela do Sr. João de Deus Rodrigues Netto ao cargo de 
Vice-Presidente elo Estado . 

A razão allegaela ela inelegibilida de do Sr. João de Deus ca usou verda· 
deira sensação ein todo o auditorio, concluindo o Dr. Caio a sua oração, de-



-237 -

clarando "que a i~vestidura destes dous candidatos ao cargo de Presidente 
e Vice-Presidente elo Estado seria uma monstruosidade praticad'.I. contra a 
integridade da Constituição." 

Afinal, requereu o mesmo advogado que lhe concedesse a Commissão de 
Justiça o prazo de cinco dias para -a .apresentação de novos documentos, ~ 

q·ue lhe foi deferido depois de debate da Commissão. 
Foi encerrada a sessão e marcada nova para a. continuação dos frab1'-" 

lhos de reconheciment o, 
As ultimas palavras do Dr, Caio provocaram da selecta assistencia pro-

longada salva de palmas. 

CONGRESSO LEGISLATIVO 

O Exmo Sr. Presidente do Congresso Legislativo, Deputado Geraldo 
Vianna, autorizou-nos a declarar que, na confecção das duas actas· das ses. 
~ões de ante-hontem daquella corporação legislativa e que publicámos em 
nossa edição de hontem., deixou de constar, .Por omissão que os trabalh os da. 
ririmeira se·ssão do dia 23 do corrente foram approvados pelo voto de onze 
Srs. Deputados, contra tres, e na segunda sessão do referido dia, os allu didos 

· uabalhos foram approvados por onze votos contra quatro de outros Srs 
Deputados.' 

CONGRESSO DO ESTADO 

Por motivo de força maior o Congresso mudou as suas sessões para a 
~dificio da Prefeitura. 

Reuniu-se a Commissã.o de Verificação de Poderes, occu pada apenas 
com o caso do reconhecimento do Sr, Nestor __ Gomes e João de Deus Rodri-
gues Netto, nada havendo a tratar. 

Continúa aberto o prazo de cinco dias, concedidos ao candidato contes-
tante, proseguindo o Dr. Carlos Monteiro no estudo dos documentoS' que 
fundamentam a contestação apresentada . 

O Dr. Luiz Antonio de i:fouza Neves Filho, juiz substituto, no exercício 
pleno do cargo de juiz federal da Secção do Espirito Santo, na fórma di:. lei 
etc., etc. 

Faço saber aos que o presente edital virem ou delle noticia tiverem, que 
a este juizo foi dirigida a petição do teôr seguinte: Exmo. Senhor Doutor 
Juiz federal. Dizem os abaixo assignados, membros que são do Congresso 
Legislativo deste Estado, em numero de treze, portanto a maioria absoluta 
dessa corporação po!itica, que tiveram opportunidade de protestar perante a 
justiça contra a burla da simulação de reconhecimento dos candidatos que 
na eleição de 25 de Março findo obtiveram votos para os cargos de Pres1-
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dente e Vice-Presidente do Estado, burla· que a minoria do Congresso pro-
jectaria de accõrdo corp. a Mesa cujo mandato terminou, para empossarem 
hontem nos cargos de Presidente do Estado os Srs. Nestor Gomes e João 
de Deus Rodrigues N etto . Sabe o povo desta capital, sabem os officiaes da 
força federá! presentes a todas as sessões do Congresso, sabe V. Ex. que 
tem assistido ás sessões como juiz que preside a execução do habeas-corpus 
concedido á maioria do Congresso, que este ainda não teve tempo de concluir 
os trabalhos de reconhecimento dos canfüdatos que obtiveram votos na elei-
ção de 25 de Março findo, os quaes a penas foram iniciados na sessão de hon-
tem quando constiuida a Commissão de Verificação de Poderes, com a apre-
sentação pelo candidato Dr. Philomeno Ribeiro, da contestação á validade 
dos diplomas ·expedidos pela junta apuradora em favor de Nestor Gomes e 
João de Deus Rodrigues N etto. Foram apenas iniciados, como se disse, os 
trabalhos da contestação que por ser a diantada a hora , foram interrompidos 
e ma~·cacla. a sua continuação para hoje, ás 14 horas, quando de novo se 
reunirá a Comm1ssão de verificação de Poderes. Deu-se porém, que · termi-
nado hontem o · mandato do Dr. Bernardino Monteiro e depois que se retirou 
para sua residencia particular, Nestor Gomes penetrou no edificio do pa-
la.cio e nelle se conserva cercado de capangas armados, fazendo propalar 
que fõra rec.onhecido Presidente do Estado, o que é absolutamente falso 
como declaram os abaixf assignados que constituem a maioria do Congresso 
Legislativo regula.rmentEi funccionando no proprio edificio das sw1s sessões, 
havendo, como Ja se difise , apenas iniciado hontem os trabalhos de verifi -
ca.çfto éle poderes, contestação e reconhecimento dos a.lluCHdos candidatos. 
Por taes motivos, os a.l:ia.ixo assignados, na qualidade de Deputa dos, como 
maioria que. são daquelle corpo legislativo, vêm protestar contra a siimulação 
e -:,onstfl.r a burla do J.J:retenso reconhecimento ·de taes individues dos car· 
gos de Presidente e ViQe-Presidente do Esta,do, o q'Ua.l só se poderia legal-
mente fazer pelo voto a13signado de treze Deputa.dos, pelo menos, e nenhum 
dos supplicantes presto11 a sua assi-gnatura em qualquer papel, livro ou 
documento que tenha a o me-nos relação com a burla de t a l reconhecimento, 
sendo f a lsa e criminoso qualquer assignatura attriliuida dos supp!ica.ntes e 
que a,ppareça em quailquer papel, livro, acta ou documento em que se alle-
gue haver posse de ta.es individues nos cargos de Presidente e Vice-Presi-
dente do Estado . Assirrl, pois, requerem que V. Ex. se digne éle mandar 
tomar por termo o pre~ente protesto que fazem pa,ra o fim de não valer, 
não ter· existencia., não produzir effeito, qualquer documento, escripto ou 
actR em que por ventura 

0

figure ou appa.1~eça. o nome ou os nomes dos a.baixo 
aEsignados reconhecendq, ·votando ou proclamando eleitos, reconhecidos ou 
empossados nos cargos de Presidente e Vice-Presi-dente do Estado os indi-
viauos Nestor Gomes e .Joã o de Deus Rodrigues Netto para o periodo de 
mil novecentos e vinte 'il quatro . Requer mais que depois de tomado por 
termo o protesto, seja publicado na imprensa. desta capital e na da Capital 
Federal e entregue a os supplicantes independente de traslado. 
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p. deferimento. Victoria, vinte e quatro de Maio de mH novecentos e 
v inte. - Francisco Etienne Desscqine . Sobre quafro estampilhas feder~es 
no va lor de mil e duzentos r éis ,_ devidamente inutiliza das . - A~nerico. Ri-, 
beilro Coelho. - José Cu,pertino Figueirôa Leite, primeiro · Secreta rio. -
Alvaro ele Castro Mattos, segundo Secretario. - Abner 111ourão . - João 
Lino da Silveira. - Fi·ancf.sco José ela Rochti. - Wantuil Rodlrim•es aa1 
C·1mha. - Cesar V·ieira Machaelo. - Sebastião Monteiro da Ga1na. - An-
t onio II onorio clà Fonseca e Castro, - II enrique Gonçalves Larcinjci. - José 
Mci1"l.a Gomes . Em cuja petição se vê o des.pacho seguinte: A. tome-se por ' 
termo o protesto, feitas as pubJi.cações pedidas. Victoria, vinte e quatro ,de 
Maio de mil novecentos e vinte. - Luiz Antonino ele So·1iza Neves Filho .. 
Em tempo. Scientifique-se o Doutor ' Procurador da R epublica. Em virtude 
<leste despacho, tomou -se o seguinte t er1no de protesto : Termo de protesto. 
Aos vinte e qua tro dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte, nesta 
ddacle da Victor ia e na sala das audiencias do Juiz federal, digo cidade da 
Victoria e em meu cartorio, compareceram os Senhores Fra ncisco ;mtienne 
Dessaune, Amel'ico Ribeiro Coelho, José Cupertino F igueirôa Leite, Alvaro . 
de Castro Mattos, Abner Mourão, João Lino da Silveira, Fra ncisco José ' da ' 
Rocha, Wantuil Rodrigues da Cunha , C'esar Vieira Macha do, Sebastiã o' Mon-
teiro da Gam a , Ant onio Honodo da Fonseca, .e · Castro, Hen r ique Gonçalves 
Laranja e José Maria Gomes, e presentes as testemunhas aba ixo asffignadas , 
me declatara ri1 na fórma da petição r etro que fica fazendo pa r te integrante 
dr3tl\ termo, protestavam como protestado têm, n a qualidade de Deputa dos es-
ta/Juaes, constituindo maioria do Congresso Legisla tivo do Estado do E spirito 
Santo contra a simulação e contra a burla do pretenso reconhecim'ento dos Sr's .' 
Nestor Gon1es e João de D eu s Rodrigues Netto, nos cargos de' Pre'1i'dent~ ' e, 

Vice-Presidente do Esta do o qual só se poderia fazer pelo voto de treze 
Deputados pelo menos devidamente assig na do e nenhum dos supplicantes 
presto~ a sua a,ssignatura em qualquer papel, livro ou documento que tenha 
relação com a burla de. t a l reconh ecimento, sendo falsa e cri minoso· qualquei:-
assignatura a,ttribuida a os supplicantes que a ppa r eça em qualquer pa pel, 
livro, acta ou documento em que se assigne ou cons t e .h av·er em sido reconhe-
ddos taes individuos nos cargos de P residente e Vice-Presidente do E·stado, 
pelos motiv os expostos na sua dita p etição. Assim o di.sser a m, do que . para 
·constar, lavr ei o presente termo que sendo lido e a.cha do conforme, a.ssigna m . 
Eu, Vicente João . da Boamorte, Escrivão, escrevi. - Francisco EUe.n'/'l)e D es-
swune. - Arnerico R ibe·iro Coelho. - José C1~p~1tino Fig·ue'i1·ôci l.jeite. ,_, 
Alvaro de Castro Mattos. - Abner Mo1irão. - João Lino ela Silveira. ___.; 
Frnnci.sco José rJ,a, Rocha.' - Want1Lii Rodlri.giie•s el<i Ci~nha. - Cescw V·ieira 
kla.chado . - Sebcistião Monteiro àa Gania. - Antoni.o Honorio da Fonseca 
e Castro . - HenrVq1ie Gonçalves Laranja. - José Maria aonies. - Dr . 
Ltviz Tinoco da Fonseca. - Oscnr Pinto àe Oliveirci. E para que chegue ao 

{!Onhecimento de todos, ma ndei lavrar o presente ~elita! 'p ara ser pub1'icado 
pela imprensa de accõrdo com as disposições da. lei em vigor. D a do e passade>· 
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nesta cidade da Victoria, capital do Estado do Espírito Santo, aos vinte e 
quatro dias do :rnez de Maio de mil novecentos e vinte. 

Os trabalhos do reconhec~mento no Congresso - A contestação do Dr. P hi-
lomeno Ribeiro - A ~rova da inelegibilidade dos Srs . Nestor Gomes e 
João de Deus· - Quanto ao candidato diplomado Nestor Gomes. 

Não •está no gos'O e exerc1cio dos direitos políbcos (art. 50, n. 1 da 
Constituição). 

Quando a Constituição se refere ao goso e exercicio dos direitos políticos, 
ella, como a lettra e o seu espírito indicam, refere-se, inquestionavelmente, 
a todos os direitos políticos. Ahi - direitos políticos - quer dizer - ·de to-
dos os direitos políticos. 

De outro modo não se poderá interpretar grammatical, logica e de ac-
côrdo com a doutrina dos constitucionalistas o dispositivo da Lei Magna 
deste Estado. 

O primeiro, mais importante, pôde-se dizer o direito polfüco essencial, 
considerado o primordial, - elle, o candidato contestado, não gosa e não o 
exerce - porque não é eleitor. 

(Documento junto.) 1 

Ora, exigindo a lei o goso e exercício dos direitos políticos. isto é , em 
geral , de todos os direitos políticos , - s i ao candidato falta o goso e exer-
cício de, ao menos, um desses direitos - claro é que, ex-vi do art. 50 da 
Constituição, elle é inelegível! 

Repetimos: - o Sr. Nestor Gomes não é eleitor (documento junto -
Confissão de N estor - .A. Razão, 16 de Fevereiro de. 1920). 

Ora, quem não é e le1tor, isto é, quem não exerce ou não pôde exercer 
o direito político de vota r, não está no goso do exercício dos direitos po!iti· 
cos - de todos os direi~os políticos. Logo, segundo a Constituição do Es-
tado, não póàe ser eleito; seu Presidente. 

Levantar-nos-hão, ta.lvez, urna objecção, que aliás não procede. 
O Sr. Nestor Gomes não é Senador? Respondemos: pouco importa. Sua 

situação juridica-constitu;cional continúa na mesma. Inalteravel. 
A Constituição da Republica não exige que o cidadão esteja no goso e 

exercício de todos os d1reitos políticos, para ser eleito Senador ou Deputado. 
A Constituição Federal, no art. 26, diz: 

"São condições de eJegibilidade para o Congresso Nacional: 
1.0 E star na posse dps direitos de cidadão brasileiro e ser alistavel elei-

tor." -

Portanto, para ser eleito Senador ou Deputado, a Constituição Federal 
estabelece como condição estar na posse - apenas na posse dos direitos de 



- 241 ,---

ddadão brasileiro. Não reclama. Ao contra rio : dis pensa -o. Expressamente 
diz que basta ser alistado eleitor. 

P·or conseguinte, a Constituição Federal não exige, para quem vá repre-
sentar o Estado no velho palacio do Conde de Arcos - que elle esteja no 
goso e exercicio dos direitos politioos, de todos elles reunidos, co-existindo, 
- pois ella mesma declara que basta ser aiistave1 como eleitor. 

·Dispensa, no candidato á senatoria ou á deputação - a qualidade de 
eleitor, não ·exige <> goso e exercício de direito político de votar. 

Conseque!}temente, o Sr. Nestor Gomes, porque é Senador, nem por 
isso está no goso e exercício de todos os direitos politioos. 

Mantemos a nossa affirmativa, - por não estar na posse, uso •. goso e 
exercicio dos direitos politicos, o Sr. Nestor Gomes é inelegível ·e não põde 
ser reconhecido Presidente do Estado. 

Quanto ao tempo da inelegibilidade, pouco importa que ella ·occorra 
antes, ou depois da eleição. O candidato é que já mais poderia tomar posse 
do cargo pretendido (art. 4°, a rt. 9° e art. 10 da lei n. 1.008). 

(Doe. juntos. Pareceres dos prof. Dr. Mario Vianna, prof. Dr. Fróes da 
<::ruz, prof. Dr. Ma rtinho Garcez, Dr. Levy Carneiro, prof. Dr. Clovis Bev!-
Jacqua, - João Barbalho - Com. á Const. Federal - pag 163). 

II 

Ainda é inelegível -0 Sr. Nestor Gomes, porque, não sendo espirito-san-
tense, a Constituiçã:o do Esta do exige no citado art. 50, n. 4, residir effe-
diva e :ininterruptam·ente no Estado os dez annos anteriores á eleição. 

Como se vê, esse dispositivo compõe-se de tres elementos: 

a) residencia; 
b) seja effectiva e ininterrupta:; e 
c) durante os dez annos anteriores á eleição. 

A actual Constituição do Estado fez-se mais rigorosa do que a de 189%. 
Não se trata ahi de uma simples ou tra nsitoria residencia. Não. A lei 

exige seja ena não sõ effectiva, mas ~ambem ininterrupta e por prazo mi-
nimo marcado durante os dez annos anteriores á eleição. 

Portanto, o que a 1ei quer ê a residencia sem mudança, permanente, 
sern, solução de continuidade, constante, invariavel, inin!terrupta, além de 
positiva, verdadeira, rea l, indiscutivel - durante o lapso inteiro dos ultimos 
dez annos anteriores ao pleito eleitoral. 

O candidato Nestor Go;nes não teve e não tem essa residencia effectiva 
e ininterrupta durante os ultimos dez annos anteriores á eleição de 25 de 
Março, no Estado do Espírito Santo, pois basta lembrar, como se prova, que, 
de 1918 a 1919 - residiu fóra deste Estado - no Districto Federal, con-
forme documentos juntos - cartas de fiança,. contractos de . sociedade co~
mercial, até confissão em esci·iptura publica. 
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Ex-v·i, pois, do cit. art. 50, n. -4, da Const.,, inelegivel ainda é o candidato 
Official. 

Não se objecte que o Sr. Nestor Gomes é Senador, representante deste 
Estado. Isso na da adeanta ou creia em seu beneficio. S. S., como é pu-
blico ·e notorio e bem sabe esse Congresso, foi eleito Senador pero Estado 
do Espirito Sa nto em 1919. Ora, de 1918 a 1919, como provamos, elle residiu 
no Rio de Janeiro. A circumstancia de ser Senador, nesse caso, não lhe 
aproveita. Nada colhe por isso. 

E' inelegivel, positiva mente 'irielegivel, absolutamente inelegiveI. 
(Doos. juntos. Pareceres prof. Dr. Mario Vianna, prof. Dr. · Fróes da 

Cruz, prof. Dr. Martinho Garcez, Dr. Levy Carneiro e prof. Dr. Clovis Be-
vilacqua.) 

Os trabalhos do reconhecimento no Congresso - A contestação do Dr. Phi-
Jomeno Ribeiro - A prova da inelegibilade dos Srs. Nestor Gomes e 
João de Deus. 

Outro motivo de in elegibilidade: 

O art. 51, n. 4, da C~nstituição do Estadv, considera tambem inelegiveis, 
para os cargos de Presid(jnte e Vice-Pres·idente do Estado do Espirita Santo, 
<JS individuas a lcança dos pelas alíneas 5 e 7, do art. 34. 

O art. 34, a línea 7, diz: 

"Os que .forem dono~ ou directores de emprezas que gosem favores do 
Estado." 

E stão comprehendidof) neste dispositivo, repetido no art. 4° da lei nu-
mero 1. 008, de 30 de Outubro de 1915, capitulo das inelegibilidades - t anto 
o candidato da presidenc:ia, Sr. Nestor Gomes, como o candidato á vice-
presidencia, Sr. Joã o de Deus Rodrigues Netto. 

Todos sabem, é publico e notorio nesta cidade, é do conhecimento de 
tod-0 o Estado e melhor do que ·eu sabem os Srs. membros ' do Congresso, 
que os dous candidatos incidiram em disp'Ositivos le,gaes que os tornam 
inaptos, incapazes, juridiCJa.rnente, constitucionalmente, para os elevados car-
gos que tanto ambici-onam e tão ardentemente desejam occupar. 

O candidato Nestor Gomes é director e dono de companhias e emprezas 
que gosam dos mais amplos favores do EstMlo. 

O Sr. Nestor Gomes fez-se concessionario de .diversos contractos com 
' -o Estado, por escriptura13 passadas no cartorio dos Feitos da Fazenda do 

E stado. 
Em 30 de D ezembro de 1918, por escr1ptura publica: em notas do tabel-

lião Adrião Accacio P . cl,e Figueiredo, do Rio de Janeiro, com outros con-
stituiu uma sociedade anonyma, Itabapoana R a ilway Company, com o ca· 
I>ital .de 1. 200: 000$, entrando, para a composição do seu capital, com a con-
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.cessão estadua l da E strada de Ferro Itabapoana, todo o material fixo e· 
rodànte, direitos, serviços, garantia de zona, emissfto na posse de todos os 
favores anteriormente concedidos pelo Estado e inherentes ás v ias fer-
reas, inclusive, o prolongamenito dà Estrada, modificação da bitola e tarifa 
de transporte. 

Essa concessão, pois, vertida com varias outras, como concessã.o e pri-
vileg"io sobre o trecho em trafego da Estrada de Ferro Itabapoanu e para 
~eu prolongamento até o porto de Itapemirim, confor111e contracto com o 
Governo do Estado em 8 de Abril de 1916 (Diario da Mnnhã de 31 de De-
zemb1'0 de 1919); a concessão e privilegio da Victoria Railway Company, 
linha ferrea de Victoria a Itabapoaría, pelo littoral, e ramal de Benevente 
ou Piuma a Rio Novo e Cachoeiro de Itapemirim, de a ccôrdo com o con-
tracto celebrado com o Governo estadual, em 7 de Abril de 191G (Diario da 
M.anhã, de 31 de Dezembro ele 1919); os contractos celebrados- com p Go-
verno pelo pra.zo ele oitenta e clous annos, com privilegio sobre uso e goso 
dos serviços ele agua, luz, exgotos, boncls, telephones, com as respectivas 
vantagens e favores concedidos ent~e as quaes privilegio de instal!ações 
electricas, ele esgotos, ele agua, ele telephones, de transporte, estabelecendo 
taxas para consumo ela agua, luz, preço de passagens, cobrança executiva 
dessas taxas na VICTORIA TRACTION LIGH'I' IMPROVEl\iJ'ENTS COM-
PANY, ele que o candidato Nestor Gomes se fez incorporador e o maior ç1os 
seus accionistas. ' (Diario da Manhã, de 31 ele Dézembro· de 1919 ). 

Dessa empreza o candidato contestado ê o maior accionista, isto é, maior 
dono, pois, ·em um total de 12 .000 acções, elle, pessoa lmente, ê proprietario 
de 4 .000, sendo que, além disso possue outras mais por intermedio da Ita-
bapoana Railway Company, qu e subscreveu 5. 965 e da Victoria Railway 
Company, 2 , 000. 

Os outros accionistas possuem a penas num em insignificante ele acções: 
Eduardo Araujo & C., cinco acções; Pra.ta & c., cinco acções; Machado 
Gama & C., ·cinco acções; A ndrade Lemos & C., cinco acções; Affonso Vi-
zeu & C., cinco acções; Soares & Dutra, cinco acções; Alves Machado & C., 
cinco acções; isto é, possuem apenas 35 acções em um total de 12. 000. São 
nomes ou accionistas para formar o numero legal, sem o qual não póde ter 
existencia a socieda de anonyma. 

Verificando-se o valor dessas concessões privilegiadas, conforme foram 
avaJiadas para constituição ela sociedad,e referida, tem,-se que o Sr. N~s'tcir 
Gom~s ê, de facto, não só -o director-presidente, ·mas, em verdade, o seu 
unico dono. 

A VICTORIA TRACTION I,IGHT IMPROVE.MENT COMPANY, per-
tence ao Sr. Nestor Gomes! (D·iarfo àa Manhã, de 31 ele Dezembro de 1919). 

Decorre, porta nto, a inelegibilidade, ainda; elo candidato Nestor Gomes, 
do facto ele ser el!e não s6 o director-presidente cfa referida empreza, que 
gosa ele tantos favores elo Estado, mas ainda da c1rcumstancia de ser can-
didato o dono ela mencionada em.preza . 
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DOCUMENTOS DIVERSOS 

Os abaixo·-assigna dos, Deputados a o Congresso Legislativo, tendo de-
p a rado hoje uma local do Diario da ~Manhã, da ndo os seus nomes como pre-
sentes a uma pretendida reuniã o do Cong r esso, em que se diz ter sido re-
conhecido o Sr. Senador Nestor Gomes, Presidente de Estado, protestam con-
tra o abuso ·criminoso da falsificação das suas assignaturas, pois, absoluta-
m ente não assignara m pa peis, actas, escriptura s, documentos ou simples de-
clarações a r espeito de reconhecimento de quem quer que fosse. E ssa tal 

·reunião, em que falsificaram as a ssignaturas dos a baixo assignado~ . não 
se deu, não se effectuou, em dia nem hora alguma e isto não pass.a de uma 
cr1minosa mystificaçãio com que se pretende emba ir a opinião publica. Os 
abaL"'{O assignados sã o membros do Congresso Legisla tivo e, como taes, es-
tão funcciona ndo regularmente no edifício proprio, t endo-se a penas, até 
agora, apôs a primeira reunião do m esmo Congresso, feito sua installaçilo, 
eleição de mesa, posse do Presidente do Congresso Dr. Francisco Etienne 
D essaune, no cargo de Presidente do Esta do hontem, ás 14 horas e 15 mi-
nutos, inicia do os trabalhos 'de verificação de poderes , tendo o candidato 
contestante Dr. Philomeno José Ribeiro, iniciad-o essa contestação que con-
tinuará hoj e. Porta nto, falsa é essa pretensa reunião do Congresso e reco-
nhecimento do Sr. Nes~or Gomes. Assim, na fõrma da lei vão chamar ao 
Juízo Criminal o responsavel p elo crime de fal sificação das suas assigna-
turas e t a belliães que porventura as tenham reconhecido. Victoria, 24 de 
Maio de 1920. - Sebasr ião Monteiro da Gama. - José C'upertino Fimieira 
Leite. - Francisco José da Rocha. - Henrique Gonçalves Laranja. Reco-
nheço verdadeiras as firmas de Sebastião Monteiro da Gama, José Cupertino 
Ferreira Leite , Franciscp José da Rocha e Henrique Gonçalves Laranja , do 
que dou fé. Em testemunho (signa l publico) da v erda de. Victoria, v inte e 
quatro de Maio de rrúl, novecentos e vinte. - Tabellião, José oiympio de 
A.breu. Estão colloca dru,; e devida mente inutilizadas quatro estampilhas fe-
deraes, no valor total pe mil e duzentos réis . Nada. mais continha em o 
transcripto documento c~ue para a qui bem e fielmente· fiz passar para pu-
blica fórma do proprio origina l a que m e reporto e que para tal fim me 
f-oi apresenta do, o qua l va e ser entregue ao mesmo apresentante, · junta- . 
mente com esta ; depois de devidamente conferida e a cha da conforme. Dada o 
p a ssada n esta c ida de do Rio de J aneiro, a os vinte e nove de Maio de mil 
novecentos 'e vinte. E eu , Ama ncio Emilia no Pereira do Lago, tabellião 
interino, que a subsci·evó e a ssigno em publico e r a so. Em testemunho 
(signal publico) da verdade. - A.maneio Emiliano P ereira do Lago. 

Jww· de Direito do Civel - Escrivã o José Olympio 
c toria - Coma rca da Cftpital - E stado do Espirita Santo: 

Cida de da Vi-

Protesto - Fra n cisco Etienne Dessaune e m a is 12 D eputados esta-
duaes - Autuação - A.os vinte e dous <lia s do m ez de Maio de mil nove-
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centos · e vinte, nesta cidade da Victoria e em meu cart-0rio, autuo a pe-
tição que adiante se segu e. Eu, José Oly:rnpio de Abreu, escrivão, que o 
escrevi. 

Exmo. Sr. Dr. juiz de direito da 2ª Vara - Os abaixo assignados, depu-. 
tados a o Congresso Leg is la tivo deste Estado, tendo :qoticia de que a Com-
missão de J·u stiça e a a ntiga mesa do Congresso consentiram que fossem 
falsamente por terceiros la n çadas as .s uas firmas e Jettras em documentos 
que se destinam 1110 fim de legalizar o r econh ecimento dos Srs . Nstor Go-
mes é João de D eus Rodrigues Netto, .como Presidente e Vice-Presidente . 
deste Esta do, no quatriennio de 1920 a 1924, pretendendo a minoria do Con-
gresso com este acto e baseada em tal documento dar posse a ·esses senho-
res no Governo do E s tado no dia 23 do corrente mez, veem protestar, como 
protestado t eem contra sem elhante acto, declarando ser falsa , qualquer as-
signatura de qualquer dos abaixo assignados em todo e qualquer documento 
ou escripto referente ou a llusivo ao reconhecimento dos Srs. Nestor Gomes 
a João de Deus Rodrigues Netto. 

Declaraim ainda como Deputados que são e constituindo a maioria do 
Congresso Legislativo do Estado, que na presente sessão 'extraordinaria o 
dito Congresso a inda n ão tomou conhecimento das eleições de Presidente e 
Vice-Presidente do E sta do, n ã o fez ainda o reconhecimento de candida to al-
gum, sendo portanto falso .e nullo q ua lq u er acto que surja em tal sentido, 
como se eviden cia das actas das duas sessões legislativas hoje celebradas. 

Pedem a V. Ex. que se digne mandar tomar por t ermo o p rotesto, delle 
intimando-se incontinenti os Deputados Geraldo Vianna, João de Deus Ro-
drigues Netto, Francisco Athayde, Nelson Monteiro, José Pedro Alarico de 
J!'reitas, para· sciencia de cada um, bem como inúimando-se tambem aos ta-
bel!iães desta cidade p ara que n ão façam reconhecimento das firmas dos 
1·equerentes, por serem falsas quaesquer que appareçam nest e sentido. 

Confiam no a lto espirito ele justiça de v , Ex. 

E. R. D. 

Vict-0r ia, 22 de Maio de 1920. - Fra.ncisco Etiênne Dessamie. - A.me-
iico Ribeiro Ooelho. - ,ibner Mourão. - J osé Maria Gomes. - José Oupcr-

' tino Figueira L eite. - Antonio Ilonorio da Fonseca e Oastro . - Sebastião 
Monteiro da Gama. - Alvaro de Oastro Matto•s. - Oesar Vieira Machado. 
- João Lino da Silveira. - Francisco José da Rocha. - Wamtuil Rod'ri-

' 1111es da Ounha. - Henrique G. Laranja. 

R. A. Como pedem. 

Victoria, 22 - 5 - 920. - II. O. R eily de Sou:i:a. 
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7'enno de protesto 

:Aos vinte e dous dias do mez ele Maio de mil novecentos e vinte, nesta 
dcla de da Victoria, capita l do Estado do Espirito Santo, em meu cartorio, 
no edificio do Foru1n, á rua Muniz Freire, compareceram os Deputados esta-
duaes Francisco Etienne Dessaune, Dr. Americo Ribeiro Coelho, Dr. Abner 
Mourão, José Maria Gomes, José Cupet'tinn l!~igueira Leite, Antonio Hono-
rlo da Fonseca e Castro, Sebastião Monteiro ela Gam a,, Alvaro de Castro-
Mattos, Cesar Vieira Machado, João Lino da Silveira., Francisco José da 
Rocha, W a ntuil Rodrigues da Cunha e Henrique Gonçalves L a ra nja , e por 
elles m e foi dito que na fórma de sua p etição vetro, protestam, digo, retro, 
e seu respectivo despacho, que f icam fazendo pa ree integrante deste texto, 
vinha m protestado como protestado teem, contra o acto -ele que pretende 
usar a minoria do Congresso Legislru~ivo do Estado, faze ndo la nçar ·os no-
m es dos protestantes em acta fraudulenta, dando como reconhecidos Presi-
dente e Vice-Presidente do Estado os ciclac1ãos Nestor Gomes e Joã o de 
Deus Rodrigues Netto, porqu a nto os prot esta ntes que constituem a m aioria 
do Congresso L egisla tivo elo Estado até esta data nada resolvera m em ses-
são legal elo Congresso sobre o reconhecimento do Presidente e Vice-Presi-
dente elo Estado, sendo portanto falso e nullo qualquer documento ou acta 
qu e neste -sentido appar \iça, reconhecendo· os a.Iludidos cidadãos como- P resi-
dente e Vice-Presidente d.o Estado, protestando tambem contra o r econheci-
mento das firmas dos protestantes por tabelliães desta capita l, em do-

1 . 

cumentos, actas ou qua:tquer outro papel que appa recer no sentido acima. 
1 • 

E <por nada m ais terem dito e protestado lavro o presente t ermo que assi-
gnam. Eu, ·José Olympio de Abreu, escrivão, que o escrevi. - Francisco 
Etienne Dessaune. - .A.merico Ribeiro Coelho. - .tlbner Mourão. - José 
Oupertino Figueira L eite. - Antonio Honorio ela Fonseca e Oastro. - Se-
bast ião Monteiro da ·C!'ª1rª· - A.lvaro de Castro Mattos. -- Oesar Vieira Ufa· 
chado. - João Lino da Silveira. - Francisco ·José dei Rocha. - Wantnil 
Rodrigiies da Oiinhei. -· Henriqiie G. Laranja. 

Certidão - Certifico, que expedi o m a nda do de intimação por interme-
dio do official a r chivista e dou fé. Vdctoria, 22 de Maio de 1920. - O escri-
vão, José Olympio d e. Abreii. 

Juntada - Aos vinte e dous dias do m ez de 11:aio de mil novecentos e 
vinte, faço juntada a esti8s autos do mandado que adiante se vê; do que faço 
este teôr. Eu, José Olytnpio ele Abreu, 1 escrevão, o escrevi. 

Mandado '_ O {lout.or H enrique O'Rei!ly de Souza, juliz de direito da 
2• Vara desta comarca ~a capit al, por nomeação, na_ fórma da lei, etc.: 

Mando a qualquer qfficial de justiça deste juizo, a quem fôr este apre-
sent ado, indo por mim flSsignado, qu e em seu cumprimento dirija-se nesta 
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cidade, onde forem encontrados os Deputa.dos Geraldo Vianna, João ele Deu:!; 
Rodrigues Netto, Francisco Athaycle, N elson Monteiro, José Pedro e · Ala-
rico de Frei•tas, bem como aos_ tabelliães desta capital, elo conteúdo do pro-
testo seguinte : Termo de pvotesto - Aos vinte e dous dias do mez de Maio 
de mil novecentos e vinte, nesta cidade de Victoria., capital do Estado do 
Espirito Santo, em meu carto1io, no edificio do Forurn, á rua l\íuiz Freire, 
compareceram os Deputados estaduaes Francisco Etienne Dessaune, doutor 
Americo Ribeiro Coelho, Dr. Abner Mourão, José Maria Gomes, José Cuper-
tino Figueira Leite, Antonio Honorio da Fonseca e Castro, Sebastião Mon-
teiro da Gama, Alvaro de Castro Mattos, Cesar Vieira Ms_chado, João Lino 
da Silveira, Francisco José da Rocha, Wantui! Rodrigues da Cunha e Hen-
rique Gonçalv·es Laranja, ·e por e!Jes .me foi dito, que, na fórma de sua pe-
tição retro, e seu respectivo despacho,. que ficou fazendo parte integrante 
deste termo, vinham protestar como protestado teem contra o acto de que 
pretende usar a minoria do Congresso Legislativo, fazendo lançar os no-
mes dos protestantes em acta fraudulenta dando como reconhecidos Presi-
dente e Vice-Presidente do Estado os cidadãos Nestor Gomes e João de Deu:!! 
Rodrigues Netto, porquanto os protestantes, que constituem a maioria do 
Congresso Legislatdvo do Estado, atê esta data na.da resolveram sobre o re-
conhecimento do Presidente e Vice-Presidente do Estdo, sendo, portanto, 
falso e nullo qualquer documento ou acto que neste sentido appareça, re-
conhecendo os alludidos cidadãos como Presidente e Vice-Presidente do 
Estado; protestando tambem contra o reconhecimento das firmas dos pro-

1 testantes, por tabel!iães desta capitçi,l em ciocumentos, actws ou qualquer 
outro papel que apparecer no sentido acima. E por nada mais terem dito 

,ou protestado lavro o presente termo, que assignam. Eu, José Olympio de 
Abreu, esc1·ivão, o escrevi. (Estava assignado pelos treze cidadãos acima de-
clarados.) Cumpra -se. Dado e passado nesta cidade de Victoria, em 22 de 
Maio de 1920. Eu, José Olympio de Abreu, escrivão, escrevi. - Henrique 

'O'Reilly àe Souza .. 

Certidão: 

Certifico que, em cumprimento do mandado retro, me dirijo nesta Capi-
Certifico que, em cumprimento do mandado retro, me dinij onesta capi -

tal e intimei os senhores Deputados Geraldo Vianna, João de Deus Rodri-
gues Netto, Francisco A1thayde, Nelson Monteiro, José P edro e Alarico de 
Freitas, bem como aos tabeJ.lJiães desta capital, a José Olympio de Abreu, 
Grimaldo doo Santos Pinheiro, Walclemiro da Silveira e Manoel Bruno 
França, digo, Wladimiro ela Silva Santos e Manoel Bruno França, de todo 
o conteúdo deste mandado, do que ficaram bem scientes, dando-lheS' contra-
lé, que não acceitaram. com éxcepção de José Olympio de Abreu e Manoel 
Bruno França. O referido é verdade e dou fé. Victoria, 22 de Maio de 1920. 
- E11genio Valentvm, de Anchieta, off.iciiLl de justiça. 
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Conclusão: 

Em seguida faço estes autos conclusos a o M. juiz. Eu, José Olympio 
de Abreu, escnivão, escrevi. 

Sellados e pagas as custas pelos r equerentes, entregu em-se os autos 
independente de traslado. 

Data: 
Logo foram-me ·entregues estes a utos do que faço este. 
Eu, José Olympio de Abreu, ·escrivão, eJscrevi. 
Conta ao escrivão: 

T. de prot esto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$000 

Aut .... . ........ . ... . · ·. · .. · ... ~ : . .. · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · 
Cert ... . .. . . . . . ......... . ..... . .. .. ... . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · 
'l'. simples . .. 
Sellos de f ls. . . 

Ao official Anchieta: 

Cit. (17) . . . 
Selloss de fls. • 1. •• • .• ·• • • •• •. • •.. . • •• • • .. . .. ... ... . ..... .. ... . 

Somma. 

1 
-:- O escrivão, José Ol'!;rrnpio. 

GL!IA 

Pagam e s tes a utos dous m il r é i:s ·de s ello. 

Victoria, 22 de Maio de 1920. - ,To se Olvm.p'io üe A.b1·eu 

ll!N'.rREGA 

2$000 
2$000 
$SOO 

2$000 

~4$000 

2$000 

43$600 

Em seguida faço entrega destes a utos aos interessados, do rtub façú 
este laudo. Eu, José Qlympio de 1\.Íll·eu , escrivão , o escrevi 

DOCUMENTO N. 16 

Ao Sr. escrivão do Juiz F ·ederal da secç:ão do El'!tado (lo Espirito Santo. 
Por seu a dvogado abaixo assign a do, Sebastiã o Monteiro ela Gama, José 

Cupertino Figu eira L erite , ·Henrique Gonçalves Laranja e Francisco José 
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da. Rocha pedem a V. · S. que se digne dar urna certidão em relatorio do que 
consta do requerimento da citação dos Srs. Deputados Gera ldo de Azevedo 
Vianna e outros e dos demais feitos dos m esmos a utos até a presente data. 
E. deferJmento. 

Victoria, 29 de Maio de ·1920. - F'ranC'isco Climaco F . .Rosa. 
Vicente João da Boamorte, escrivão do Juízo Federal , da secção do Es-

pirito Santo, na fórma da lel, e tc., etc. 

Certifico que em data de vinte e cinco de Ma io do corrente anno, deu 
entrada nes te juizo uma p et ição elo a dvogado doutor Francisco Climaco F . 
Rosa, procurador dos senhores .Henr ique Gonçalves Laranja, José Cupertin.o 
Figueira Leite, Sebastião Monteiro füt Gama, Francisco José da Rocha, 
Deputados ao Congresso Legisla t ivo deste Estado, requerendo a citação dos 
Deputados Gera ldo Vianna , João de Deus, Francisco Athayde, Alonso de 
Freitas, Nelson Monteiro, José P edro, F elinto, Martins, Jacintho de Mat-
tos, Antonio Messias, Colombo Gondim e Manoel Nunes, para vkem depor 
perante o MM. Dr. Juiz Federal em dia e hora que forem designa dos, si os 
supplicantes es<tiveram presentes ás sessões do Congresso, onde -ellas s e 
effectuaram, bem como quem foi que os Incluiu como presentes, ficando, ou-
trosim, cita dos pa ra .exhibir no mesmo acto o livro com o termo de posse 

'do Presidente do Estado e o pretendido original do voto assignado pelos 
Deputados e quem assignou pelos supplicantes o pretenso voto de reconhe-
cimento do Presidente e Vice-Presidente do Estado, respectivamente os se-
nhores Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, conforme cons'ta 
do Diario da Manhã, do dia vinte e qua tro do corrente, sob pena de confes-
sos. Que despachada a petição foi entreg ue ao official de justiça Theophilo 
Justo de Carvalho que, conforme certidão constante dos mesmos autos, citou 
sete Deputados a pena:;> que se achavam n esta capital, deixando de in1imar 
os demais por não serem encontrados; que pelos Deputa dos Ala rico Frei~as , 

!
Colombo Guardia, José Pedro F ern:wdes Abudib e Nelson Goulart Monteiro, 
foi dirigida ao meritíssimo juiz feder al declaração de que · não podiam com-
parecer ·em juizo, para deporem sobre actos que praticaram no uso de 
suas lidimas funcções legislativas, o que seria um constrangimento á s 
mas immunidades parlamentar es; e pelos Deputados Ma noel Nunes do Ama-
ral Pereira e Jacintho Antonio de .Jesus Ma ttos, declaração de que, digo, 

lfoi dirigida ao juizo petição r equ erendo reconsideração do despacho, que 
ordenou a -sua citação com a comminaç5.o da pena, por ser a petição aber-
rativa das normas jurídicas e não encontrar a poio em lei; que, finalmente, 
ordenou o meritrissimo doutor juiz federa l por despacho nas ditas petições 
que fossem juntas a os autos e que subissem estes á sua conclusão, tendo 

1
sldo o processo de conclusão na fórma ordenada. E para const a r lavrei a 
~resente certidão a qual m e reporto .e dou fé, n esta cida de de Victoria, ca-

lpital do Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias do mez de Ma io 
de mil novecentos e vJnte. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, escrevi 
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e assigno. Victoria, 20 de Ma io de 1920. - V icente João da Boamiortc, es-
crivã o. 

R econheço a firma de Vicente Joã o da Boamor te. Rio, 1 de Junho de 
1920. Em testemunho (signa l publico) da verda de. - A nan·ias Emi!iamo 
P ereira do Lago. 

CASO DO E SPH1ITO SANTO 

Exmo. Sr. Presidente e dema is m embros da Commissão de Constituição 
e Justiça da Ca ma ra Federal - O direito do Coronel Fra ncisco Etiennc 
Dessaune, Presidimte do Congresso do E spirito Sa nto, a o exercicio interino 
da presidencia do E s tado, emqua nto n ã o a pura.r · o Congresso E stadual as 
eleições de P residente e Vice-Presidente pa ra o qua driennio de 1920-1924, 
é indiscutivel e insophismavel si se a pplicar em á especie as unicas leis que 
a r egulam. 

A dualida de de g overno que a lli se ;p r etende a dmittir é producto exclu-
s ivo da força, que nã o se estriba s inão em s i m esma e de uma farça sem 
precedentes nos anna es da política brasileira. 

Analysemos os fac tos e as leis .. 
Não se t endo ins talla do a Assembléa pa r a a a puração do pleito pmi-

dencial sinão a 2·2 a9 Maio, qua ndo logrou a maioria de ,seus memhl'os ver 
effectua da s p elo Jui~iº ~ederal, em Victoria, as g ara ntias decorrentes d~ 

ordem de habeas-corpus concedida no dia 12 , e não tendo s ido passivei até o 
dia seguint€ (23) á ma hora da •tarde, em que expira va o mandato prcsi· 
dencial, fazer-se a a pura çã o do pleito e r econhecer-se n ovo Presidente, ao 
Presidenti:i do Congresso ca bia assumir a. presidencia do E s ta do e exercei-a 
in<terinamente (Const. do Esta do, a r t . 47, p ar agra pho unice) . 

Mas, installa do o Congresso, quer em sessão ardina.ria, quer em sessão 
extra ordina ria , é a elp ção da Mesa o seu primeiro a cto, o seu ac to prelimi-
na r antes de iniciar-~e os trabalhos. Por isso, f ei•ta a .ele ição no dia 22, e 
eleito o Coronel Etienne Dessaune, ·em substituição a o· Sr. Geraldo Vi.anna, 
á quelle tocava a pre13iclencia interin a do Estado. 

Mas, dizem os contrarios , nã o se devia. effectua r a eleição da Mesa nessa 
sessão, -por dous moq vos : a.) porque sendo a Mesa uma Commissão Perma· 
nen te, . uma Commissã.o de P olicia, o seu m a ndato devia dura r u m a nno, con· 
f orme preceitua o a r t. 53 do R egim ent o Interno do Congresso, .e, mn Maio, 
nã o estava findo es e ma ndato ; b) porque ainda que se devesse fazer a 
eleição da Mesa s emprn que se r eunisse o Congresso em sessão ordinaria 

· ou extraor&inaria, estaria exceptuaclo o caso do r econheciment o do Presi· 
dente, que não é feitp em sessão orclinaria n em extraorclinaria, mas em ses· 
são eepecia.Z, prevista ~~ lei e que diispensa convocação. 

Respos ta a o pril:j1eiro argumento: a s . commissões 'J.)erman entes são eni 
numero de sete, crea clas pelo a r<t. 54 do R egimento Interno: Policia, Justiça, 
Finan ças, Orçamento, Cornmercio, Instrucção e Agricultura. Determina o 
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art. 53 que essas commissões durarão um anno não ha duvida, mas esse 
artigo é disposição de ordem geral, e tanto o é que a brange, de uma só vez, 
todas as commi$sões. Ora, é principio pratico em direito, rudimentar e pri-
maria, attestado por 'todos os mestr-es e do conhecimento de todos· os caloi-
ros, que, contraposta ao geral, um dispositivo especial, o que vigora, o que 
vale, o que se applica é est e. E' a regra que se detem diante da excepção. 

Ora, -esse mesmo Regimento Interno que crêa as commissões permanen-
tes e lhes dâ a duração de um a nno, abre exeepgão para a Mesa, no capitulo 
III, intitulado " Da Mesa do Congresso, sua e!eição e attribuições .• art. 42: 

"Na primeira sessão depoJs ela a bertul'a do Congresso, quer a reunião 
deste seja ordinaria, quer extraordinaria, se pr~e!'lerá á eleição da Mesa, 
que será constituída de um Presidente, um primei1:'o e um segundo · Secre-
~ario . " 

Logo, o que decide a el eição ela Mesa é. o a rt. 42, que dispõe especial-
rnente sobre essa eleição, e não o a rt. 53, que visa as commissões perma-
nentes em gera.l. 

Responde-se a o segundo: sessão esvecial é invenção que não se en-
contra nas leis do Estado. Na Consrt:ituição, como no Regimento Interno, 
só ha r eferenéias a sessões ardina.rias ou extraordinaPias, e a sessão de re-
conhecimento é decla rada extraorclinaria , declaração littera l , como se vê 
do art. 153 do Regimento In1terno que está em vigor desde 1915: 

"A treze ele Maio do a nno da expiração de cada p eriodo presidencia l, o 
Congresso, de accõrdo com o n, 2 do art . 41 da Constituição, se reunirá' 
extraoràinaria.-,ente, caso nã.o -esteja funccionando , para reconhecer o Pre-
sidente e Vice-Presidente do E s ta do eleitos pa ra o período seg·uinte, sendo 
!ndispensav-el para tal fim, o voto assig·na do de dezesete Deputados, no 
minimo, ou treze, si, até a vespera da posse não comparecer aquelle nu-
mero." 

De accôrdo, portanto, com o a rt . 42 a Mesa devia ser eleita, como foi. 
Aliás, já •tinha havido um precedente. Na vigencia desse m esmo r egirp.ento 
houve uma l,lnica reuniã.o ex~caordinaria elo Congresso E s tadual para apu~ ' 
ração do pleito pres idencial , a el e 191:6, em que foi reconhecido o Sr. Bernar-
dino Mont-eiro. E nessa reunião o acto preliminar do Congresso, Jogo de-
pois de dnstallado, foi eleger a sua Mesa, de accõrdq com o citado art. 42, 
sendo interessante notar que o eleito Presidente foi esse mesm o Sr. Ge-
raldo Vianna que, no càso .1clentico actual , quiz a dop1a r outro p eso e outra 
medida, por ser naturalmente politico da escola nova .. • 

II 

Installad.o o Congresso a 22 de l-".faio , conforme se vê do Órgão 'official 
Dia.rio àa Manhã, ae 23: 

"Reuniu-se hontem , ·em sessão de installa.ção, o Congresso L egislativo 
:lo Estado, com a presença de 24 Deputados. 
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Assumindo a presidenoia o Sr. Geraldo Vianna e aberta a sel:lsão, com-
pareceram pessoalmente os Presidente e Vice-Presidente elei-tos do Estado 
para o qua triennio de 1920 a 1924 ... . ...... . .. . ..... .. . .. . ... .. .... . .. . . . " 
foi convocada urna nova sessão para o m esmo dia, á vista da urgencia in-
discutivel dos traba lhos, afim de se proceder á eleição da Mesa. Não a quiz 
convocar o Presidente Geraldo Vianna, politico da escola nova , apezar do 
requerimento do leader da m a ioria, Sr. Abner Mourão, de accôrdo com o 
art. 63 do R egimento Interno, que dispõe: 

"O Congresso poderá reunir-se por indicação de qualquer Deputado, 
em Co:mm.issão Gera l, jmmediatamente ou em dia designa do, determinanclo-
se o assumpto da reunião. " 

Desse r equerimento ha prova irrecusavel no orgão official (Diario da 
Manhã, de 24 de Maio) . Ainda está elle de accõrdo com o art. 73, da mesma 
lei interna, que preceitua: 

" As sessões do . Congresso são publicas, r ealizar-se-hão todos os dias 
uteis, principiarão ás 13 horas e durarão tres horas, podendo ser proro-
gadas a requerimento de qualquer Deputado com approvação da Casa que, 
para isso, deliberará com qualquer numero; e, por delib'eração da mesma 
funccionará nos domingos e dias feriados." 

Ora, as sessões nos domingos e dias feriados só serão rea lizaveis por , 
convocação especial. Logo, esse artigo não trata sómente de proragaçáo . 
das sessões, m as tamb~~m de convocação, que póde ser feita a "requerimento 

1 ~ ' de qualquer Deputadoi, com approvaçao da Casa'. 
Podia , pois , o Pre~idente do Congresso, por abuso de força e sem con· 

sultar á Casa, desa tter der a esse requerimento baseado em textos legaes? 
Não estaria assim annullado o Congresso? Mas o Presidente suspendeu a 
sessão, sem pôr a voto:,> o r equerimento. Reaberta pelo Vice-Presidente e vo· 
tado o requerimento, foi convocada nova sessão, n a qual se procedeu á 
eleição da Mesa, send9 eleito Presidente o Coronel FranCJisco Etienne Des· 
saune (Actas da 1 ª e 2ª sessões do dia 22, documentos ns. 2 e 3, em poder 
dessa Commissão). 

Não podia o Vice-rresidenbe convocar a s·essão ? Por palavras responde 
a minoria que não, ma,~ por actos que valem m a is do que pa lavras, responde 
sim, como vamos demonstrar m ateria lmente, po;r assim dizer, demonstra· 
ção irresponéLivel. 

Attenda bem a ,i!llfstre Commissão de Constituição e Justiça. Com estas 
razões vão os dous m1meros do Diario da Manhã de 22 e 23 de . Maio, por 
onde se faz essa prov~. E' o orgãc- officia l, publicado ainda na administra· 
ção B ernà rdino. No Ijiario de 22, onde se noticia (parte officia!) a sessão 
preparatoria extraordinaria, realizada na vespera (dia 21), vem a seguinte 
declaração do Preside~1te Sr. Geraldo Vianna, depois de aberta a sessão, 
lidas .as actas anterioues e . a pprovadas, e verificado não ha v er expediente: 

"O Sr. President e declara encerrada a sessão, por não se verificar 
ainda numero legal d.e Srs. Deputados para a installação do Oongresso, con-
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;forme preceitua o art. 153 do Regimento, convidando antes os seus collegas 
a comparecerem á proxima, á hora regim·ental." 

Ora, . pelos arts. 36 ·e 29, combinados, do Regimento Interno, h avendo 
numero legal, de 13 pelo menos, para installação do Congresso. 

" dará a l'.fesa conhecimento a.o Presidente do Estado de se · achar o 
Congresso constitu ído, marcando dia e hora para sua installação solemne 
e expedirá convi!tes ás demais autoridades federaes, estaduaes e munici-
paies para assistirem a sessão" (art. 29). 

Aéabamos de vêr que na sessão de 21, presidida pelo Sr. Geraldo Via nna 
-e noticiada no orgão ofticial do dia seguinte, foi declarado não haver numero 
Jegal para a installação do Congresso, sendo convocada nova sessão prepa-
ratoria para o dia seguinte. A Mesa presidida pelo Sr. Geraldo Vianna, no 

.e ia 21, não · convocou, portanto, sessão de insta!Iação para o dia 22, visto 
como declarou não haver numero, nem fez qualquer communicação ao Pre-
sidente elo Estado. Entretanto, no dia 22 reaLizou-se a sessão de in8talla-
ção, pr esidida pela Mesa do Sr. Ge·raldo Vianna, á qual compareceu o Presi-
<lente eleito, .o Vice-Presidente e o Secr·etario Geral do Estado, represen-
tante do chefe do Executivo, como de tudo dá conta o orgão official do dia 
23, nos seguintes termos : 

"Reuniu-se hontem, em sessão de installação, o Congresso Legislativo 
.cio Estado, com a presença de 24 Deputados. Assumindo a presidencin o 
Sr. Geraldo Vianna e aberta a sessão, compa receram pessoalmente os Pre-
sidente e Vice-Presidente eleitos do Estado, para o quatriennio de 1920 a 
1924, Srs. Senador Nestor Gomes e João 'de Deus Rodrigues Netto, que exhi-
biram seus diplomas, conf·eridos pela Junta Apura dora, os quaes foram logo 
envJados á Commissão de Verificação de Poderes do Congresso,, para emit-
t ir o respectivo parecer. Em seguida, comparecendo ao Congresso, o Sr. 
Secreta r io Geral do Estado, o Sr. Presidente nomeou uma commissão com-
posta dos Srs. peputados An•tonio Marins, Americo Coelho, Nelson Mon-
teiro e J a cintho Mattos para, especialmente, introduzir no recinto das ses-
;:ões o representante do chefe do Executivo estadual, que, • tomando assento 
ao Ia.do da Mesa, a convite do Sr. Pres-idente do Congresso, procedeu á lei-
tura do relatorio com que o Sr. Presidente do Estado dá contas, ao seu suc-
-cessor, dos negocios da administra ção publica. Terminada essa parte do 
expediente, retirou-se o Sr. Secretario Geral com as mesmas honras com 

··que foi recebido. 

Quem convocou easa sessão a que compareceu o Presidente Geral<'!o 
Vianna para presidir, o Presidente do Esta do attendendo á commun!cac;:ão 

·qtrn lhe foi feita, ou o Presidente e Vdce-Presidente eleitos ? Quem a conTO-
cou foi o Vice-Presidente do Congresso, Sr. Americo Coelho, em sessão do 
mesmo dia 21, r ealizada justamente depois daquella que o Sr. Geraldo 
presidiu e que foi por este encerrada com a declaração de que não h3:via 
numero para: installa ção dos trabalhos. Não concordando o Vice-Presidente, 
-com esse modo de ver, porquanto nas prepara torias já haviam comparecido 
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mais de 20 Deputados, embora em dias successivos, o que indicava a pre-
' sença na capita l do numero sufficiente para a insta llação antes me8mo d~ 

dia 22, reabriu a sessão que não consi-derou encerrada mas suspensa e con- · 
vocou a de installação para o dia seguinte, fazendo as commui:licações do. 
citado art. 29 (vide acta da sessão de 24, a ttestada a sua veracidade pela 
maioria do Congresso, doe. n. 1, já entregue a esta Commissão) . No clia 
seguinte installou-se o Congresso, como acabamos de ver, solemnemen•le1. 

presidido pelo Sr. Geraldo Vianna, que não hav.ia feito convocação. Foi, 
portanto, va lida e assim por todos considerada a convocação feita pelo Vi cc-
Presidente, a poiado na maioria, para a sessão de installação. E ' um facto, 
docllllllenta;do pelo orgão official, fóra de discussão, isento de sophisma. 

Ora, a convocação igualmente f eita pelo Vice-Presidente , no dia 22, 
com o apoio da quella. mesma n;aioria, para a sessão de eleição da Mes.1, 
teve a mesma legalidade, o mesmo caracter de legitimo protesto contra ~ 

arbítrio do Presidente, que queria sobrepõr a sua vontade ao voto c1o Con· 
gresso e mais a.inda ao texto cla ro da lei já por elle uma vez pra ticatla. 
Como, pois, negar a essa convocação a mesm a.validade da outra? s.í os 
interessados . tentarão fa zei-o, nunca os que vão decidir como juizes. M.as, 
querem ver · como falia m aqu elles? 

Relatando a sessão do dia 22, o orgão officia.l (Diario àa Manhà de ~li 

refere o insistente pedido do Deputado Abner Mourão, leaàer da maioria, 
afim de convocar-se 1uma sessão extraorclinaria vara eleição da Mesa; e 
accrescenta, que o Presidente opi nando por que foss·e mantida a mesma 
Mesa, resolveu consultar a Casa a respeito , o que f ez, apurando dez vo-
tos a favor e dez contra, desempatando o Presidente Geraldo, que é poli-
tico ela escola nova... a favor de s i m e&mo. 

Isso está no orgão officia! ,r repetimos, de 24 de Maio. No final ela no-
ticia, porém, o gato põe o rabo de fõra ... 

Diz o orgão official: "O Sr. Abner Mourão, continuando a discordar, 
retirou -se com 1nais flez senhores Deputados." 

Ora, o Sr. Abnêr Mourão .e mais d ez, que continuavam a cliscorclar, fa-
riam onze, s i não m ej"lte a taboada. Mias a conta da minoria espirito-san-
ten se é como aquella dos onze gallegos qu e juravam a pés juntos não se-
rem mai·s que clez, porqu e cada um delles ao contar o grupo, por mais que 
esticasse a arithmeticp., nunca incluia na somma a sua propria pessoa .. . 

E' mui'to difficil n egar a claridade sola r ao m eio dia. Haveri"L nesta. 
Commissão, haverá no Congresso Nacional , um só de seu s m embros ião in-
genuo .. que acredite n~.o estivessem presentes á sessão solemne ele installa.-
ção elo Congresso espirito-santense, os treze D.('lputados da maioria. vivos e 
"ios na capital do E !,;tado, que continuavam, como continuam, debaixo ela. 
mesma bandeira, que requerera m uma ordem de ha.beas-cor1ms para o rim 
especial de eleger livre;mente a Mesa do Congresso e até esta capital vienim 
em busca de garantia.s, que fizeram protestos repetidos contra a falsifi-
cação de suas firmas, que os .davaim como presentes a r euniões ou sessões 
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contra rias ao seu grupo, que não ignorava m, não podiam ig11ora r, que o 
seu Zeader ia requerer naquella sessão de insta llação medidas que visavam 
garantir-lhes a eleição da Mesa pela qua l se vinham bate_ndo de muitos diits 
com tanto esforço, e que seriam submettidas á votação 't 

III 

Demonstrar-se-ha com exactidão a gora que o Sr. Nestor Gomes não foi 
reconhecido : 1°, porque não houve tempo ma teria l para isso; 2°, por falta 
de numero legal. 

De como não houve tempo para o reconhecimento se prova com a de-
monstração já feita de que sómente no dia 22 de Ma io se installou o Con-
gresso (ÍJiario da Manhã de 23), o qual até esse dia não tomara conh~ci

rnento de qualquer documento z:eferente á eleição presidencial. E' sabido 
que o qua driennio expirante attingiria seu fim no dia seguinte, 23, á 1 h .. ra 
da tarde, e a sessão nesse dia 23 principiou depois de 11 horas e 45 !llint;.-
tos, pelo menos, conforme a certidão do Juizo Federa l, que se junta com 
cs tas r azões. 

Basta a al!egação desses termos e data s , pa ra se t er idéa da impossibt-
lidade do reconhecimento em tão curto prazo, sabendo-se mais que o R egi-
mento, art. 153, e a lei eleitoral n. 1.008, art. 10, marcam 10 dias pa ra e~se 

trabalho, m esmo que não ha ja contestação de diploma. No caeo occurrente 
houve contestação. E' publico e notorio que o Sr. Philomeno Ribeiro , c;u1-
didato a o governo do Espirlto Santo com o Sr. Nestor Gom es, daqui emba r-
cou para Victoria, acompa nhado do a dvogado Dr. Caio Monteiro de .Bal"l'os, 
afim de contesta r perance o Con gresso es1adual o diploma de seu competi· 
dor, dirigindo· pelos a p edidos do Jornal elo Commercio de 13 de Ma<io uma 
carta aberta a o Sr. Presidente da R epublica, seguida dos p a receres de cinco 
jurisconsultos , entre os quaes o Dr. Clovis Bevilaqua, que opinava m pela in-
elegibilidade do Sr. Nestor Gomes. 

Ora, havendo contestação de diploma, diz a lei eleitoral do E stRdo nu-
mero 1.008, art. 112, que o contestante, para a presentar documentos em que 
baseie a contestação, t em o prazo c1P 48 horas. Como, pois, podia o contes-
tante pedir vista dos papeis eleitoraes, estudai-os e exhibir o seu trabalho 
entre o dia 22 e o dia 23, a ntes do meio clia, hora em que devia se reunir 
o Congresso? E qual o tempo de que dispor·ia esse m esmo Congresso ;xu:a 
julgar da con•testação? E; evidente a falta material de tempo para tud ;:i 
isso. 

Mais evidente ainda é a fa r ça do r econhecim ento sem numer o lt:ga l. 
Varias disposições de lei, os arts. 80, paragrapho unico e 153 do Regim ento 
In terno e o art. 101, pa ragra pho unlco, da J.ei n. 1. 008, exigem expressa-
mente treze Depuiados no minimo como numero legal pa ra se proceder ao 
reconhecimento. 
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Não se limita o Regimento, nem a lei eleitoral, nos arts. 153 e 101, ~ 

pedir a presença de pelo menos 13 Deputados no aoto do r econhecime;ito, 
sinão a exigir q~e os seus votos sejam assignados. Mas não contava eom 
esse numero o grupo presidido pelo Sr. Geraldo Vianna e foram ·fados 1res 
Deputados da maioria , Srs. Francisco Rocha , Se)Jastião Gama e Jm;é Cuper· 
tino, como presentes a uma sessão fantastica de reconhecimento, que vem 
noticiada no Diario da Manhã; c1e 24 de Maio, como se tendo realizado ís 
11 1,6 do dia, hora em que ainda se acha·va fechado o edifdcio do Congresso, 
conforme se apura na certidão insuspeitíssima passa da pelo .Juizo Federal 
que ora se junta aos documentos já entregues a esta preclara '::ommissão. 
Tambem se juntam os dous protestos da maioria feitos no Juízo b .:al e no 

. Juízo Federal, res-pectivamente, a 22 e a 23 de Maio, contra .a !alsifica~o 

da firma de qualquer de seus membros, com os quaes se prova e 9õe a nú 
a maroteira e a "coragem" da minoria. 

IV 

E' da maxima evidencia, é de logica irrecusavel, ·que aos Deputad~s dt 
maioria não se fazia necessario usar de tricas e !ais.idades para conseguir 
validar as suas deliberaçõe.s. A minoria, sim, é certo que só pefa exprP,são 
numerica e sem tae~ :rrocessos não conseguiria mascarar sua tramoia, que 
já de longos tempos é sabido não se atrever o mais fraco cm,tra o mais 
forte sinão por ardiif, astucias e velhacadas. Mas não ha de Rer, p:-r sul 
honra, com_ a acceit\'l.ção e ratificação de taes embust01; que deridirá Este 
caso o Congresso Nacional. 

O Sr. Nestor Go;mes não está reconhecido, e só o Congresso F !;taclual, 
dentro das nossas normas constitucionaes, tem competencia para apurar a 
sua eleição. 

Até que essa apuração se faça, é o Coronel Franri!;CO Etienne Dessaune 
quem deve exercer as funcções do Poder Executivo, na qualidade o'!e Presi· 
dente do Congresso, f Omo substituto legal do Presidente do Estado, nos ter· 
mos de sua constitujção politica. (Art. 47, paragrapho unice). 

Si, entretanto, por conclusão extremada e arbitraria, s e enten1esse não 
ser liquida essa qualidade, e si a ordem legal se a cha violentada no Espi-
rito Santo, não podej~do, por esse motivo, a Assemblêa do Estado proceder 
com liberdade á a punação do pleito presidencial, o que a !ogica. indica, o oue 
aconselha o bom senso desapaixonado, o que aponta a razã o juridica , cesde 
que não temos ainda hoje uma lei de intervenção º?de a r,1&,tBria · t> ~livesse 

previamente regulada, é a nomeação de um interventor a lheio ás lutfls e á 
politica do Estado, que, assumindo as funcções do Executivo, prc·1>orcione, 
com absoluta imparc:ialidade, ao Legislativo local, unico po-:ler· competente, 
todos os meios de fE,Lzer aquella apuração, 

Mas que o Con1;resso Nacional substituindo-se ao estadual, exerça as 
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funcções privativas deste, reconhecendo governadores, será abrir um pre-
cedente ·de gravidade inexcedível para o regímen federativo. 

O caso q,ue se vae decidir está previsto nas le!s estaduaes, e estas é 
que elevem ser applicaclas. 

Dizer-se que o Congresso Nacional, sendo uma assembléa política, fü~ve 

por isso, como ha quem propugne, passar sobre .a leõ. r esolvendo sem a s ua · 
observancia os casos que . lhe são submettictos, seria r eduzir a política bra-
sileira á expressão vilã de uma collectividade que não ama a :m{iça nem 
pratica o direito. que se norteia e dirige pelas pa ixões do inte resse parti-
dario, sem ideaes, sem eultura, sem nobreza, sem patriotismo, sem destino! 

Rio de J a neiro, 3 de Junho de 1920. - F. Sol.ano Carneiro da C·unha. 

Reuniu-se hontem, em sessão de ins ta llação, o Congresso L egis lativo 
do Estado, eom a presença de 24 Deputà dos. 

Assumindo a presideneia o Sr. Geraldo Vianna e aberta a sess?.í.o, com -
pa11eceram pessoalm:enJte os President e e Vice-Presidente eleitos do E s ta do 
para o quatriennio de 1920 a 1924, Srs. Sena dor Nestor Gomes e João 'le 
Deus Rodrigues Netto, que exhibiram seus diplomas conferidos p ela Junta 
Apuradora, os quaes foram logo enviados á Commissão de VerJfi caçã o de 
Poderes do Congresso pa ra emittir o r esp ect ivo pa recer. 

Em seguida, comparecendo a o Congresso o Sr. Secretario Gera l c<o Es-
tado, o Sr. Presidente n om eou uma commissão comp.osta dos Srs. D epu -
tados Antonio Marins, Americo Coelho, Nelson Monteiro e J acintho Mattos 
para, especialmente, introduzir no r ecinto das sessões o r epresentant e fü> 
chefe do Executivo E stadual, que, toma ndo assento a o lado da Mesa, a 
convite do Sr. Presidente do Congresso, procedeu á lei tura do .R elataria com 
que o Sr. Presidente do E s ta do dá contas, ao seu successor, dos n egocio,; 
da adminis tração publica. 

Terminada essa parte do expediente, retirou-~e o Sr. 8ecret a rio Geral 
com as m esmas honras com que foi recebido. 

Congresso L egislativo do E s tado do E spírito Sa nto - g• sessão preparato-
ria ex1:raorc1inaria, em 18 de Maio de 1920 - Presidencia do Sr . Geraldo 
Vianna. 

A' hora r egimenta l, feita a chamada, v erifica -se a presen ça dos Srs. Ge-
raldo Vilanna, João de D eu s, Francisco Ath ayde, Alarico de Freitas, J acintho 
Mattos, José Pedro, Nelson Monteiro, Colombo Guardia , Ma noel Nunes, Fe-
linto Marins e Antonio Ma rins (11) , deixa ndo de compar eeer os Srs . Fran-· 
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cisco Rocha, José Maria, Abner Mourão, Alvaro Mattos, Americo Coelho, 
Etienne Dessaune, José Cup·ertino, Wantui! Cunha, João Lino, Antonio Ho-
norio, Henrique Laranja, SebaSJl.ião Gama e 0esar Machado. 

Occupa a cadeira de 1 º Secretario o Sr. João de Deus. e a de 2° o Sr. 
Francisco Atha yde. 

O Sr. 1 º Secretario declara não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara que, não se veruficando numero legal de Srs. 

Deputados para a insta-Ilação do Congresso', encerra a sessão e convida os 
seus collegas a comparecerem á proxima, á hora reg,imental, pa ra contlnuu-
ção dos trabalhos preparatorios . 

Encerra-se a sessão ás 13 horas e 20 minutos. 

9• sessão preparatoria, extraordinaria, em 19 de Maio ele 1920 -
Presidencia do 'Sr. Geraldo Vianna 

A' hora regimental, feita a chamada, acham-se presentes os Srs. Geraldo 
Vianna, João de Deus, Francisco Athayde, Jacintho Mattos, José Pedro, 
Nelson Monteiro, Alaric9 de Freitas, Manoel Nunes, Colombo Guardia, An-
tonio Marins e Felinto l

1
\farJns (11); deixando de comparecer os Srs. Hen-

rique Laranja, Cesar Maphndo. Sebastião Ga ma, Antonio Honorio, João Lino, 
Wantuil Cunha, José Ma.ria, Francisco Rocha, Abner Mourão, Americo Coe-
lho, AJvaro Mattos, Etienne Dessa.une e João Cupertino. 

Occupa a cadeira de 1° Secretario o Sr. João de Deus, e a de 2° o Sr. 
Francisco Athayde. 

/ 

n Sr. 1° Secretario qeclara não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente decjara que, não se v erificando ainda numero legal de 

Srs. Deputados para a insta.Ilação do Congr.esso, encerra a sessão, e con-
vida os seus collegas a comparecerem á proxima, á hora regimental, para 
continuação dos trabalh ps preparatorios. 

Encerra-se a sessão ás 13 horas e 20 minutos. 

10• sessão preparatqria, ·exitraordinaria, em 20 de Maio de 1920 -
Pref!idencia do Sr. Geraldo Vianna 

A' hora regimental, feita a chamada, verifica-se a presença dos Srs. 
D eputa dos Geraldo Vianpa. João de Deus, Francisco Athayde, Alarico de 
Freitas , Ma noel Nunes, Jacintho Mattos, Colombo Guardia, José P edro, Nel-
son Monteiro, Antonio Marins e Felinto Marins (11), deixando de compare-
cer os Srs. Etienne Dessaune, Alvaro Mattos, Americo Coelho, Abllli'r Mau-
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rã0, Cesar Macha;do, Henrique Laranja, Sebastião Gama, José Maria, Anto-
nio Honorio, Francisco Rocha, José Cupertino, Wantuil Cunha e João Lino. 

Occupa a caàeira de 1° Secretario o Sr. João de Deus e a de 2° o Sr. 
Francisco Athayde. 

O Sr. 1 º Secr.etario declara rião haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara que não se verificando ainda o numero legal 

·de Srs. Deputados para a lnstallação do Congresso encerra a sessão e con-
vida os seus collegais a comparecerem á proxima, á hora regimental, para 

-continuação dos trabalhos preparatorios. 
Encerra-se a sessão ás 13,20. 

11• sessão prepara:toria, extraordinaria, em 21 de Maio de 1920 -
Presidencia do Sr. Gera!c1o Vianna 

A' hora r egim enta l, feita a chwmada, verifüca-se a presenç.a dos Srs. 
{lei·a!do Vianna, Francisco , Athayã.e, Alarico de Freitas , Abner ·Mourão, 
Alvaro Mattos, Wantuil Cunha, Cesar Machado, Francisco Rocha, Antonio 
Honorio, João Lino, José Cupertino', José Maria, Americo Coelho, Henrique 
Laranja, Etienne Dessaune e Sebastião Gama; deixando de comparecer os 
:Srs. João de Deus, José Pedro, Nelson Monteiro, Jacintho Mattos, Felinto 
Ma1•tins, Colombo Guardia, Antonio Marins e Manoel Nunes. 

Occupa a cadeira de 1° Secr.etario o Sr. Francisco Atha yde, e a de 2° 
'Secretario, a convite do Sr. Presidente, o Sr. Alva ro Mattos. 

Abre-se a sessão. 
O Sr. 2° Secreta rio procede á leitura das actas anter·iores que, postas a 

votos , são approva das sem debate. 
O Sr. 1º Secretario declara não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara encerrada a ·sessão, por não se verificar ainda 

numero legal de Srs. D eputa dos para a installação do Congresso, conforme 
preceitua o art. 153 do R egimento, convidando antes os seus collegas a com-
]Jarecerem á proxima, á hora regimenta!. 

Encerra-se a sessão ás 13,20. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Commissão de Constituição, L egislação e 
Justiça da Camara dos D eputados - O Coronel Nestor Gomes. Presidente 
do Estado, pede a V. E x. se digne mandar junta r á m ensagem do Presi-
dente da Republica sobre a dualidade de Governo naquelle Estado, ·o do-
cumento que a esta acompanha, bem como que seja elle remettido ao mem-
bro da Commissão com quem se achava m os papeis. 

! 
Rio ele Janeiro , 8 de Junho de 1920. - O aclv,, Tancre(lo Barros .?1-

mientel. 
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' ) · 
.Juizo Feder a l da s ecção do E spirito Sa nto: 
Justifica{;ão _:_ Nelson Goulart Monteiro, Dr. José Pedr o F ernandes. 

Abaudib e Ma noel Nunes do Ama r a l P ereir a , Deputa dos a o Congresso Le-
gislativo d o E st a:do. - Escrivã o, V . Boamwrte. 

Autua çã o - Aos ·dous ·dias elo m ez ele junho do a nno ele mil novecentos 
e vinte, na d dBJde da Vtétoria, em m eu cartorio, a u tuo, para os devidos effei-
tos a petiçã o de a;ccusação e des pacho que se s'egu em . - O escr ivão, T'·icente 
João da Bowmorte. 

E xmo. Sr. Dr. juiz federal - Nelson Goula rt Monteir o, J osé P edro· 
F erna ndes Aba udib e Ma noel Nunes do Amara l P er eka, D eputa dos a o Con-
g resso L egisla tivo do E st a do, por seu procura dor , r equer em a V. E x. que 
se dign e de desig na r dia, hora e Jogar rpara qu e as testemunh as a ba ixo ano· 
la das venham de pôr n esse juízo sobre os seguintes itens: 

1°, qual a hora em q u e foi aberta a .po.r ta do edificio do Congresso Le-
gislativo deste E stado, ·no d ia 23 de maio fi ndo, e se nessa occasião existia 
a lg u em d entro do m esmo edif ício; 

2°, quaes as p essoas que, no dit o dia e hora., entra ra m , em prim ei ro lo· 
g a r, no m esmo edificio do Congresso; 

3°, se houve sessão d o Congresso, log o a pós a abertura d a porta rtu 
allufüdo edificio; qual a m esa que a presidiu; a que hora s se realizou essr1 
sessão; quaes os De,put!cdos que .toma ra m pa rte na mesma e ,qua l o assurn .. 
pto de que n ella se tra t ou; · 

4°, se depois dessa ~ essão houve out ra; qual a m es·a que a presi cliu ; 
quaes os Deputa dos que n el.la tom ar a m pa r te e qua l o seu f im; 

5°, se ain da em eo\ltinuação a ·essa sessão houve out r a ; qual a mesu 
que a presifüu; quaes os Deputa dos que n ella t om a ra m pa r te e o a ssumpto 
de qu e n ella se tra tou: 

6°, se os Deputa dos José Cuper tln o F igueira L eite, S ebastiã o Monte!rv 
da Ga m a , F ra n cise;o .J o13é d a Rocha e Hen l'áqu e Gonçalves L ara n ja es tive-
r a m presentes a todas as sessões; 

7°, se ·a lém das a llu füdas sessões houve outra ·no dia 23 de m aio f ind0 .. 
em qua lquer ·dep endencia do edifid o do Congr esso do EJst a Cl.o; 

8°, se em qualquer das sessões r ealizadas n o dia 23 de m aio, no ediflclo· 
do Congr ssso, f.o i a preseptado .por algum D ep·uta do, discu t ido e votado algum 
p arecer r econheeendo •011 E xmos. Srs. ·coronel N estor Gom es, Presidente clo 
E s ta do e Joã.o de D eus ·Rodrigues N etto, V ice-Presidente ; 

9", si os .Exmos. Sr:,l. -coronel N estor Gomes e João de Ileus R odrigues 
N etto tora m /empossados, no dia 23 de m a io, pelo Congresso L egislativo , em 
qua lquer das s ua s s essõ\ls, nos ·cargos de :Presidente e Vice-Presj.dente do· 
E st a do ; 

10, se os D eputados estadua es , q ue não compaTecera m âs referidas ses-
sões, estiver am reunidos no Congress o, e e·m que carlllcter; 

11, qual •o .numero ãe pessoa s .que esteve presente no Congresso, e as· 
sis t!u â,s ·sessões no refer ido dia 23 de m:aio. 



~ 261 -

A8 sim, toma,dos os clepoim,entos das testemunhas-, que comparecerão em 
juizo, independente de inUmaçã9, com· a assistencia do Exmo. Sr. Dr. pro-
curador seccional da Republica. que os sup.plicantes requerem eeja prévia-
mente citado, os sup.p!ica ntes, justificado quanto basta, e julgada por sen-
tença a mesma justificação, pedem a V. Ex. que se digne ·de manda~ entre-
gar-lhes os respectivos autos, em original, avaliando a caius1:t err1 o1tocent0s 
mil rêls. 

Nestes termos, P.:?. e E.E. Deferimento. 
Rol de testern1unh::is : Christiano Dias Lopes, Dr. vVlademlro da .Silva 

Santos, Jjíenrique Nunes Pereira Bran.dão, João Milton Varejão, João José 
de Araujo Barros, Dr. Edgar.d Silveira d'Avila, Marcondes Alves de Souza 
Junior, Alfredo J'ulio de Siqueira Ca vaJ.canti, Cesar Cal.mon, Jeremias San-
doval. Alcino .~morlm, Carlos Rosa, Pedro d6 Alvarenga Ca rneiro, residente 
nesta Capital e Erckonwal de Barros, Tesidente em ViJla Velha (cicl:ade do 
]Jspirito Sa n to J. 

Procuração - Eu, Nels on Goulart Monteiro. Deputado estadual, bras1-· 
leiro, ·Casado, com vinte ainnos de idade. residente nesta capital. á avenida 
Republica numero trinta, nomeio e constituo meu bastante procurador o 
advogado doutor Argêo Hortencio Monjardim, viuvo, resWente nesta cap\-
tal, á rua Christovão Coloilllbo numero oitenta e ·seis, corrferinclo-rnrn podere~ 
geraes .para o fôro e espe'cialmente para justificar com testemunhas no juiz<> 
federal que o reconhecimento do coronel Nesto,- Gomes. no a lto cargo dL 
Presidente deste E staido e do cidadão .João de Deus Rodrigues Netto, no fü, 
Vice-Presidente, teve logar no edi.ficio do Congresso Legisla tivo deste E sta 
du, sendo ·preenchida:; todar:s a:; formalidades exigi.das pela Constituiçá:o e 
leis do Estado. podend o .para este fim requerer o que fôr preciso, Inclusive 
substabelecer está em quem lhe convier. 

Victoria, 2 de junho de 1920. - Nelson Gonla.rt MontBiro. 
Reconheço verdadeiras a .Jettra ·e firma supra do doutor Nelson Goularr. 

Monteiro e dou fé. Victoria, 2 de junho de 1920. Em. tes temunho (signal pb. 
b!ico) da verda de. - Wlaclemi ro da Silva. Santos, tabellião. 

Victoria, 2 de junho de 1920. - Argêo Hortencfo Monjard·in. 

Procu!'llçtio bastanle que fazem ·o Dr. José Pedro FernandE\s Abaud!b o 
Manoel Nunes do Amaral Pereira, na fórma aibaixo : 

Saibam quantos este publico instrumento de procuraçfw basta nte virem, 
qu& no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus .Chr:isto, de mil novecer, 
tos e vinte, aos ·dous dias elo m,ez de junho, nesta ·Cidade de Vict01ia, perante 
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mim tabellião compareceram como -outorgantes o Dr. José Pedro I!'ernande~ 

Abaudib e Manoel Nunes do Arnarail !Pereira, Deputados estaduaes. o prl· 
meiro solteiro e o ·seglj,nd~ casado. residentes neste Estado, reconhecidos pe· 
los proprios ele m.im trubellião interino e das duas testemunhas abaixo a.s,1-
gnadas, do que dou fé; perante as quaes por elles foi dito que. por este pu-
blico instrumJento nomeam e constituem seu bastante procurador ao i.e1vo-
gaclo Dr. Argêo Hortencio Monjardim. viuvo, residente nesta ·capital, confe-
rindo-lhe poderes geraes para o fôro e especi a lment e pa ra justifica.r com 
testemunhas no juízo federal que o reconheci>m ento e posse do coron el Nes-
tor Gomes no a lto cargo ele Presidente deste E stacJoo e cio cidadão João ele 
Deus Rodrigues · Netto no ele V~ce-Presiclente teve Joga r no edifício elo Con· 
gresso Legislativo, sendo preenchidas todas as formaJi.clrude.s exigidas pela 
Constituição e leis elo E s tado, podendo p a ra este fim r equerer o que fôr 
preciso, inclusive substabelecimento, ·concede·m todos os seus poderes, em 
direito parmitticlos. para que em nome delles ou torga ntes, como se presentes 
fossem, possa em juízo ou fõra clelle, requerer, a llegat-. · demandas civis ou 
crimes, movidas Ol' por mover, em rr·ue elles outorgantes forem autores ou 
r éos em um ou -outro fôr.o; fazendo citar, offerecer acções, Ubellos, excepções, 
embaraços, su speições e outros quaesquer ar ti gos ; contrariar, produzir, in-
q uerjr e r epergu,'111ta:r "lcestemun1h as" .cJar (1~ sus.pei to ra ·quem ,!•h •a jura.r .cledsoria 
e suppietoriamente n'alm+ de!Íes outorga ntes; fazer da r taes juramentos a 
quem ·convier; assistir ªºf termos .ele .inventarias e pa rtilhas, com as cita-
ções para elles, assigna1· autos, requerimentos, protes tos , contra·protestos 
termos, ainda os ele confissão, n eg:i.ç;i'i.o, Jouvação e clesistencias; appeJ!ar, 
aggra va r ou embargar qualquer sentença ou despacho e seguir estes r ecur· 
sos até mlaior· aJçacla; fa:<;.er extrahir sentenças, r equ erer a execu ção dellas. 
sequestro; assistir aos act ps ele conciliação, para os quaes lhe concedem p"· 
deres .illimitaclos, p edir precataria; toma r posse. v ir com embar gos de ter-
ceiro senhor e possuidor; ~un tar cloeumentos e torn a i-os a receber; va ria r de 
acções e intentar outras de novo; •podendo substabelecer esta em um ou mais 
procuradores, e os substa·belecidos em outros. f~canclo -lh es os mesmos p" 
cleres em seu vigor e revop-al-os, quer endo, seguindo suas cartas ele ordens e 
avisos pa1'.'ti culares , que. s17nclo preciso, serão considerados como parte desta. 
E que tudo quanto ass·im fõr feito pelo dito seu procura dor ou subs tabele-
ci·clo, promettem haver por valioso e fir.m e, reservando para sua pessoa tocla 
a nova citação . Assim o qissera;m do que dou fé, e me pediram este instru-
mento, que lhes 1!, acceit~,cm e assigna:m <)Orn as testemunhas aba ixo reco· 
nheciclas ele m;im. Eu. Griiualclo dos Santos Pinheiro, tabellião interino que 
escrevi e assigno. ViÚoria, 2 ele junho ele 1920. - Grimaldo dos Santos Pi· 
nheiro. - J.osé Peàlro Fernandes AbaucUb. - Manoel Niines do Amp,ral Pe-
r eira. Lauro P essoa. - José Quintaes Filho. (Estava uma estampilha fe· 
dera! de dous mil réis devidamente inutiliziacla). Trasladada na mesma data. 
Eu. Grimaldo dos Santos finheiro, tabellião interino que escrevi, subscrev~ 
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e assigno, em publico e r a zo. Em testemunho (signa l publico) da verda de. -
Grimaldo dos Santos P inh eiro, tabellião interino. 

Victoria, 2 de junho <le 1920. - Arg éJo H ortencio Munjardírn. 

Designo o dia 5 de j un h o, ás 2 horas da tarde, na sala das a udiencia s. -
V. da Boa Morte. 

Certifico qu e nesta da ta in timei nesta cidade em sua propria pessoa o 
doutor Affonso Corrêa L yrio., P r ocura dor da R epublica nesta s ecção, por 
todo o c onteudo da pet ição e despacho r etro, do que ficou bem sciente e 
dou fé . 

Victoria , 3 de ju. nh o de 1920. - Vicente João da Boa Mor te. 

Assentada - Aos cinco dias do mez de junho de mil n ovecent os e vinte 
nesta cidade da Victoria e n a sala. das a u dlen cia :;. do Juizo F eder a l, presente 
o doutor Antonio de Souza Neves Fil!J.o, juiz substit u to em exercici o pleno 
do cargo d e juiz f ederal, conuTuigo escrivão do seu carg o adeante decla r ado, 
presente o d outor Argêo H ortencio Monjardim, advogado dos just ificantes. 
e o doutor Affonso Corrêa L yri.o, P r ocurador da R epublica nesta secçã o, fo-
ram inquiridas as testemun has qu e se seguem. Eu. Vicente J oão da Boa 

. Morte, escrivã o, o escr evi. 

P rimeira t estemun ha - Chris t ia no Dias L opes, com vinte e nove ann os 
· de idade, soltfüro, commer ciante, na tural de Minas. r esiden te n esta capital. 

Aos costu mes d isse nada. Prometteu dizer a verdade do qu e s oubess& e 
lhe .fosse p ergunta do. I nqu irida sobre os it en s da inicial , que ·lhe foi lida , 
respondeu: Qu e sabe qu e o Congresso L egislativo do Estado abriu-se no ill21. 
vinte e tres de maio fi.ndo, ás onze e p ou co d a m an hã e n este não ha via 
ninguem; Que sabe de sciencia proprla qu e no dito dia vin te e tre5 d e m a io 
entraram no edifício do Congresso. em primeiro Joga r os senhores deputados 
Gera1do Vianna , J oão d e Deu s Rodrig.ues Netto e Francisco AJves de At ha y-
de, respectivam ente. Presidente, p r imeiro Sec r eta rio e segundo Secretario do 
Congresso ; Que h ou ve sessão a pós a entrada n& alludtdo efü.ficlt., dlr lgidi.. 
pela Mesa r ef erida no item acima, sessão qu e se r ealizou ás onze e mJeia 
horas da m a nhã, tom.an elo pa rte na mesma os Deputados Geraldo Vian na. 
Presiclente, J oão ele Deu s. prim eiro Secretario. F ra ncisco At ha yde, segundo 
Secretario, Ala rico ele F re itas. Nelson Mon teiro, José P edro , F elintho Ma r-
tins, Jacintho de J',tfa ttos, Francisco Rocha , Sebastião Ga ma , José Cupertino. 
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Antonio Marins, Colombo Guardia e Manoel Nunes, sendo o objecto da ses-
~; fco o reconhecimento dos senhore:; Nestor Gomes e João de Deus Rodrigue:s 
N etto nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do E stado; Que após a re-
ferida sessão que se realizou ãs onze e meia da manhã. e se .prolongou atê 
d-oze e meia, houve outra sessão, dirigida pela mesma Mesa e assistida pelos 
Deputados Geraldo Vianna, F'rancisco Athayde, Nelson Monteiro, Alarico de 
~'reitas, José Pedro, Felintho Martins, J acintho Mattos, Antonio Ma,rins, 
Colombo Guardia, Manoel Nunes. João de Deul:j, F'rancls·c.:o Rocha, Jose 
Cupertinú, Henrique Laranja , e Sebastião Gama, tendo ·sido seu objeüto a 
posse do Presidente do Esta do senh or Nestor Gomes, não tendo tomadJ> 
posse do cargo de Vice-Presidente o senhor Joã:) de Deus Rodrigues Netto ; 
que sabe que em continuação á sessão da posse do Presidente e Vice-Presi-
dente, não haver nenhuma outra sessão dirigida pela r eferida mesa, a qual 
considerou desde logo o Congresso encerrado, uma vez rea lizado o objectivo 
ela actua!. reunião especial, qual o de reconhecer os poderes do Presidente e 
\11ce-Presídente . do Estado. eleitos para o quatriermio ele rn.il novecentos e 
vint<:1 a mil novecentos e vinte ·e qua tro; que sabe que o::; Deputa dos Fran-
cisco Rocha, Sebastião Gama e J"osê Cu)pertino estiveram no r ecinto do 
Congresso por occasião da referida sessão de reconhecimento de poderes du 
Presidente e Vice-Presidente do E stado, tendo sido ·approvado por onze votos 
contra tres o parecer ªf r esentado pelo Deputado Alarico de Freitas, r eco-
uhecendo os senhores Nef tor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, r espe-
ctivamente Pres!dente e Vice-Presidente do E stado; que não só es tes oomo 
o Deputado Henrique L aranja, es tiveraan ta1nbem no recinto por occasião da 
sessão de posse do Presidente reconhecido, senhor Nestor Gomes; que sabe 
que algum tempo depois das cluas sessões a que se r eforiu, consta que h ouv<: 
uma sessão clandes tina, çlirigida por . outra m.esa que dizem h aver sido elei-
ta violenta ou clandestinf!.mente; que F:abe que na sessão r ealizada ás onze e 
m ela no i,dlf1c1o do Con~ress o, foi a presentado pelo Deputa do Alarico de 
Freitas um ·parecer rec011hecendo os senhores Nestor Gomes e João de Deu> 
Hodrlgues Ne1 to, para os cargos de Presidente e Vi·ce-Presidente üo E~taáo, 

pa recer este que foi approvado por onze votos contra tres; que sab·e que ás 
doze horas e quarenta e cinco minutos 'º Pi·esldente Nestor Gomes ac0111i!la-
nhado de multas pessoas inoluslve o coronel doutor João J ayme, .comman-
<'lante da Força Federa l, dirigiu-se para o edifLcio do Oongresso L egislativo 
ão Estado. Ahi prestou o juramento constitucional e tomou posse elo seu 
cargo perante a mesa dq mesmo Oongresso. composta elos senhores Geraldo 
Vlanna, João de Deu:> Ij:od.rigues Netto e l<'rancisco Athayde, não tendo o 
Vice-Presidente João de Deus tomado posse do seu cargo; que sabe que ào 
edifício do Congresso o Presidente Nestor Gomes parüu pouco depois de uma 
hora da tarde e rlirigiu-se para o Palaicuo Presidencial, tendo sido ainda acom-
y,a;nhado pelo d.lto coronet doutor J oão Jayme; que a;hi chegaclo o Presidente 
Nestor Gomes entre palmas e vivas recebeu das m.ãos do doutor Bernardino 
Monteiro, cu jo manda to expirava, as insígnias do cargo de ·Presidente do Es-
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tado, transrruttlndo-se assim o poder de ·um para outro; qUE! sabe que ter-
minada a ceremonla ela posse do PresLd·ente Nestor Gome,s a mesa do Con-
gresso corn,posta dos Deputados Geraldo Vianna, .João de Deus Rodrigues 
Netto e l!'ranclsco Alves de Athayde, bem como os Deputados Alarico de 
Freitas, Nelson Monteiro, Pedro .A<baudib, Felinto Ma rtins, J ·acintho Mattos, 
Antonio Marins, Colombo Guandia e Manoel Nunes, acompanharam o . Pre-
~lélente Nestor Gomes .::<tê o Palaclo do Governo e não mais violtaram ao 
Congressü, ce1·ta!f1ent'- por ttJrem antes enc.errado a rew1ião a que foram 
chamados por ·dis1Pmlição · expressa da lei eleitoral e cujo objectivo unico era 
o reconhecimento e posse do Presidente como P1esidente do Estado. Di.ver-
sos dos outros s·enhores Deputados estiveram no edifi-cio do Congresso, m.as 
t.m conciliabulos reservados e com o aspecto de quem execufava methocli-
camente um pla no muito preconcebido; Que as. ceremonias de posse f"Orain 
ussistidas por grande numero de pessoas, numero que só deixou de ser 
colossal devido aos tiros dis·parados consecutivamente por um contingente 
de .policia que se revoltara horas antes, ·como a tomar 1parte em um pla.no 
ha muito 1preconcebido e do qual resultou o sobresalto ·e pa nico dos popu-
lares> recolhendo-se uns e retirando-se outros para fóra da cidade. Dada a 
palavra ao doutor procurador da RermbHca, por este foi dito não querer re-
perguntar a testemunha. E mais não disse nem lhe foi perguntado, e assim 
lavrei esse depoimento, que, lido, e achado conforme. assigna com o juiz, 
advogado dos justificantes e o procurador seccional. E eu, Vi'cente da Boa-
morte, eS'crivão, escrevi. - Luiz Antonio Filho. - Ohristiano Dias Ldpes. -
Argêo Monteiro ]fonjardim. - Atfonso Oorrêa Lyrio. 

Segunda testemunha~Doutor Wal.1emiro da SHva Santos, qom vinte oHo 
annos de idade, solteiro, tàbellião, na tura l deste Estado, residente nesta Ca-
pital. Aos costumes disse nada . Prometteu dizer a verdade do que soubesse· 
e lhe fosse perguntado. Sendo inquerido sobre o conteüdo da petição retro. 
que lhe foi lida, quanto a seus itens disse: 1°, que sabe que as portas do 
edifício do Congresso foram abertas ás onze horas e pouco da manhã do dia 
vinte tres de Maio findo; e que não havia pessoas extranhas no mesrrro edi-
fício ; 2º , que as pessoa s que entraram em primeiro logar no alludldo edificio 
no dito dia e hora , foram 'os senhores Deputados Geraldo Vianna., João de 
Deus e Francisco Athayde, respectivamente, Presidente, 1 º Secretario e 2° 
Secretario, que compõem a Mesa do Congresso; 3°, que sabe que houve t' 

a~sistira á sossão após a entrada no edifício, a qual se rea lizou ás onze e meia , 
tomando parte na mesma os Deputados Geraldo Vianna, João de· Deus, 
Francisco Athayde, Alvaro de Fr<>itas. Nelson Monteiro, José Pedro, Feliiato 
Martins. Jacintho Mattos, Francisco Rocha, Sebastião Ga ma, Josê Cuper-
tiuo, Antonio Moreira, Colombo Guardia e Manoel Nunes. sendo que o <?bjecto 
1Pssa sessão foi o reconhecimento do senhor Nestor Gomes e do Sr. João de 
Deus . Rodrigues Netto, para os ·Cargos de Presidente e Vice-Presidente do . 
Estado; 4°, que sabe que após a alludida se,:são rea liza da ás onze e meia 
horas da manhã. que se prolongou até doze e meia, houve sessão dirigida pela 
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Mesa referida e assistida pelos senhores Geraldo Vianna , Francisco Athnydc, 
NE-lson Monteiro /l,.laril'o Freitas,· .Tosé P edro, Felint0 Ma.rtinr. , .. facintho 
::\'lattos, Antonio Ma rins, Colombo Guarclia. Man oel Nunes, João ele Deus, 
Francisco Rocha, José Cupertino, HPnrique ,L aranja e Sebastião Gf).ma , tendo 
i;ido seu objecto a posse do Presidente Sr. Nes tor Gomes, sem que tivesse 
tom::i.do posse o V.ice-Presidente João de Deus Rodrigues Netto; 5°, que 
sabe que em continuação da sessão ele posse nenhuma outra h ouve dirigida 
pela Mc!;a :>.cima alludida a qual considerou desde logo .encerrado o Con-
grPsso, 11ma vez realiza do o objectivo da a ctual reunião especial, qual o ele 
rE:conhf'cer os poderes do Presidente e Vice-Presidente elo Estado, eleito~ 

11ara o quatriennio de vinte e tres de Ma io do corrente anno a vinte e tres 
de Maio de tnil novecentos e vinte e quatr'o; 6°, que sabe por ter visto que 
os Deputados Francis co Rocha., Sebas tião Gama e José Cupertino, estiveram 
no recinto do Congresso, por occasião da respectiva sessão de reconhecimentt> 
ele poderes do Pr.esidente e . Vice-Pres idente rlo Estado, t~ndo sido approvado 
por <>nze votos c ontra tres, o parecer apresenta do pelo D eputa do Ala rico de 
Freitas, reconhecendo os senhores Nestor Gomes e João de Deus Rodrigue~ 

Netto, eleitos Presidente e · Vice-Presidente do Estado; que esses niesmos 
· Deputados e o Deputado Hemique Laranja, estiveram tambem no recinto do 

Congresso, por occa sião da alludida sessão de posse do Presidente r econhe-
cido. senhor Nestor Gorries; 7°, que sabe tambem que a lgum tempo depois 
das sessões de reconheciimento e posse do Presidente Nestor Gomes, houve 
uma 'lessão clandestina, dirigida por outra Mesa que, segundo varias opi·· 
niões, foi eleita violenta ou clandestinamente; 8°, que sabe po·rque isso assis-
tiu qu e na sessão de onze e meia horas da m a nhã foi ap~·esentado pelo Depu-
tado Alarico de F rei tas, um parecer reconhecendo os senhores NPstor Gomes 
e Toão ele Deus Rodrig ues Netto, para os cargos respectivamente, de Presi-
den te e Vice -P~·esidente do Estado, parecer este que foi a pprovado por onze 
vutos contra tres; 9°, qlje sabe porque viu, que ás doze horas P quarenta 
e cinco 1ninutos, o P residente Nestor Gomes, acompanhado de muitas pessoas 
entre ella.s o Coronel Doutor João J ayme, Comma nclante da força federal, 
dirigiu-se para o eclificio do Congresso Legislativo do Estado; que ahi pres-
t ou o juramento constituçional e tomou posse do seu cargo, perante a Me>~. 

do rtito Congresso, compos ta dos senhores Geraldo Vianna, João de Deus e 
Francisco Athl'l vcle , não tenclo toma do posse o Vice-Presidente eleito, senhoi· 
João ele Deus Rodrigues N etto; que do eclificio do Congresso, o Presidente 
N fs tor Çl-omes, partiu poc,ico depois de uma hora da tarde, e dirigiu-se para 
o palacio presidencia l, t er~do sido a inda acompanhado por grande numero ele 
pessoas, inclusive o a llu cjido dou tor João J a yme, Commandante do t erceiro 
oatalhão de caçadores a té o mesmo pa lacio; qu e a hi o Presidente Nestor 
Gomes, ent re palmas e yivas, recebeu das m ãos do doutor Bernardino ele 
Souza Monteiro. cujo ma nda to expirava, as insígnias do cargo ele Presidente 
do Estado, transmittindo-;;e assim o poder de um para outro; 10º, que sabe 
que termina 1la a cer emoni a da posse do Presidente Nestor Gomes, a Mesa do 
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Congresso~ composta dos Deputa dos Geraldo Via nna, João de ·D eus Roclrl-
1\" LlPS Netto e Francisco Alves de Athayde, bem como os senhores Deputados 
doutor Alarico de Freita s. doutor Nelson Monteiro, doutor José Pedro, Fe--
lónto Martins, Jadntho Ma ttos, Antonio Ma rins, Colombo Guardia e Manoel 
:-i unes, tambem acompanha ram o Presi-dente Nestor Gomes, até o Palacio da 
Presidenr.ia , não ·i:endo voltado mais ao CongfãSSõ, talvez devido a terem antes 
c.Jnsidera<'l.o ·encerrada a r eunião, para que foram chama dos por -disposição 
'lxpressa da lei eleitoral e cujo fim u nico era o reconhecimento e posse do 
Presidente e Vice-Presiden_te do Estado; que diversos outros Deputados. es-
tiveram no Pdificio elo Congresso, mas em conversas reserva das e com aspecto 
•le quem executa va methoclicam ente um pla no combinado ; 11º, que sabe que 
:is ceremonias da posse fora m assistida s por grande n um ero de pessoas, nu-
m.,ro que só deixou de ser colossal em virtude dos tiros dispa rados consecuti-
·:amente Por um contingente de policia que se revolta ra horas a.ntes, como a 
formar parte ele um plano a ntes preconcebido e do que resultou o 
sobresaito e p9.nico ela população. recolhendo-se uns e r e tirando-se outros, 
pum fórn da cida de. Da da a palavra ao doutor procurador da Republica , na da 
requereu. E m ais não clisst> nem lhe foi perguntado e a ssim fe?: o seu depoi-
mento, que, lido e a chado conforme, a ssig na com o ju iz. advogados dos sup-
(licantes e o procurador seccional. E eu. Vicente João ela Boa morte, t>scrivã o. 
o escrevi. - Duiz A ntonio Filho. - W alclemiro rla Silva Santos. - Argêo 
Ilorten oio M,onj arclim. - Affonso Corrêa Lyr·io. 

Ter ceira tes temu nha - H enrique Nunes P ereira Bra ndã o, com cincoenta 
dous a nnos de ida de, ca·sado, portfdro do Congres•m Legislativo, natura l 

deste Es1 fldo e r esidente nest a Capita l. Nas conclusões disse na da. Prometteu 
'lizer a verda de do que soubesse e lhe fosse p erg untado. Sendo inquerida s obre 
o conteC1clo cfa petição r etro que lhe foi lida. sobre os iten s formula.elos, disse: 
1°, que o Cong r esso a briu-s e ás onze horas, pouco m a is ou m enos e que 
nenhuma pessoa ext ranha ha via dentro cio eclificio; que entra ra m em pri-
meiro Jogar no Congresso a Mesa deste, composta elos Deputados Gera ldo 
Vianna, Presidente; .Joã o de Deus Rodrig u es Netto , primeiro Secreta rio, e 
Fl'ancisco A!vPH de Athayde. segundo Secreta rio; 3°, qu e log o a pós a · entra da 
no eclifi cio do Cong resso, houve sessão. dirig ida ·pela Mesa acima r eferida , 
sessão que se realizou ás onze horas e m eia da manhã , toma ndo parte n a 
rn e~ma o.s Deputa dos Geraldo Vianna, João ele Deus, Fra ncisco Athaycle, Ala -
rico ele Freita s, N elson Monteiro, José Pedro, F elinto Martin s , J acintho Ma t-
tos, l!~rancisco Rocha . Sebas ti ii. o Ga ma, José Cupertino, Ant onio Ma rins. Co-
lombo Gua rdia e Ma noel Nunes. sendo o objec tivo dessa ses:::ão o reconheci-
;·,1m1to dos Srs . Nestor Gom es e João ele Deus Rodrigu es N etto , pa ra os 
cargos, respectivfl.mente, de P resi-dente e Vice-Presidente elo E s tado ; 4°, que 
' abe que depoi.~ da referida s essão realizada ás onze e m eia horas da m a -
nhã. a qua) se prolongou a té doze e meia, houve outra sessão. presidida p ela 
.il!mlicla Mesa e a ssistida pelos Deputados Gera ldo Vianna , Fra ncisco Athaycle, 
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Nelson Monteiro, Alarico de Freitas , José Pedro, F elinto Ma rtins, J acintho de 
1\fattos , Antonio Ma rins, Colombo Guardia, Ma noel Nunes, Joã o de Deus, 
.F'rancisco da Rocha , J osé Cupertino, Henrique L a ranja e Sebastião Gama, 
'cndo sido seu objecto da r posse a o Pres i·dente N estor Gomes, não havendo 
toma do p osse o Vice-Presidente Sr . João de D eus Rodrigues Netto; 5°, que 
sabe, que em continuação da sessão de posse nã o houve outra dirigida pela 
Mesa, a qua l considerou desde Jogo encerrados os trabalhos elo Congresso, 
r: ois já ha via se realiza do o obj ectivo da r eunião especial qual o de reco-
nhecer os poderes do Presidente do Estado, eleito para o quatriennio de mil 
novecentos e vinte a mil novecentos e vinte e qua tro; 6°, que sabe que os 
Deputados Francisco Rocha , Sebastião Gama e José Cupertino estiveram no 
rednto do Congresso por occasião ela sessão elo reconhecimento, sabendo que 
foi <tpprovar1o por onze votos contra tres o parecer r econhecendo os senhores 
Nestor Gomes e .João de D eu s Rodrigues Netto, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presirlente do Esta do, apresentado p elo Deputado Alarico de F reitas; 
que não só es•ses como o Deputado H enrique L a ranja estiveram no recinto 
do Congresso por occasião da posse elo Presidente Nestor Gomes, que foi 
reconhecido; 7°, que sabe que a lgum tempo depois ele repetidas sessões de 
r econhecimento e posse constou a ell e depoente que havia uma sessão elan-
rlcsilna dirigida por outra Mesa que foi eleita clandestinamente; &º, sabe 
que n a sessão das onze 1 e meia ela manhã pelo Deputa do Alarico de Freitas, 
fol a presenta do um parecer r econh ecendo Presidente e Vice-Pres\dente elo 
Estado, respectivamente, os ~enhores N estor Gomes e .Joã o de Deus Rodri-
gues Netto, pa r ecer que foi a pprovado -por onze votos contra trez<' ; 9°, qu0 
sab0, porque a i-sso assi:>tiu, que ás doze horas e quarenta e cinco minutos o 
Prosiclente NeRtor Gomes, acompanhado de gran cle numero de pessoas entre 
:1.s quaes o Coronel Dr . .João Jayme, Comma nda nte do 3° Batalhão rle Caça-
dores , dirigiu-se pa ra o palacio do Congresso. e a hi prestou o juramento 
constituci onal e tomou posse do seu cargo, perante a Mesa composta dos 
senhores Geraldo Viá nna , João de Deus e Francisco Alberico, não tendo o 
\ ' ice-Presidente .João cle1 :Ceus toma do posse elo seu cargo; que elo edificio 
<lo Congresso o Presidente Nestor Gomes sahiu .em direcção elo Palacio elo Go-
verno, acompanhado ele grande massa popular, inclusive o Coron el João 
J ayme. a hi entre pa lmms e vivas recebeu o Presidente N estor Gomes da~ 

m ã os do Dr. Bernardino :rvronteiro, cujo m a nfütto expirou , as insígnias do 
se u ca rgo, trans1i:J.ittindo-se assim do i;eu para outro o poder; 10º, que sabe 
que, t erminada a cerernonia da posse, a Mesa do Congresso composta dos 
Deputados Alarico ele F reitas, Nelson Monteiro, João P edro, F elinto Mon-
teiro. J acintho Mattos, Antonio Ma rin s, Colombo Gua rclia e Ma noel Nunes, 
acompanharam o Presi<'

1
lente N estor Gomes até o P a lacio do Governo, não 

ma is voltando ao Congr.,esso, em virtude, segundo sabe, de terem co nsiderado 
c,ncerrado o Congresso, digo, a sessão pa.ra a qu a l fora m convoca dos por dis-
;;osiçã:o expressa' da lei eleitora l e cujo objectivo unico era o reconhecimento 
e posse do PrPsi clente e Yice-Pr esiclente elo E s tado . Que diversos elos outroo 
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Deputados estiveram no edifício elo Congresso, mas em conver sas reservadas 
e com aspecto el e quem execu tava methoclicamente uni plano secreto; 11 º, 
.;ue as ceremonias ela posse foram reconhecidas, digo, assistidas por grande 
numero ele pessoas, não sendo maior esse numero devido aos tiros disparados 
continuamente por contingentes ela força ele Policia qu e se revoltftra horas 
antes, cmno a fazer parte de um plano secr eto preconcebido e elo que re-
rnltou o sobresa.lto e panico elos popu lfl.res, recolhendo-se uns e retirando-se 
outros para fú ra da cida de . Dada a palavra ao dou tor procurador ela R e-
publica, nada requ er eu. E mais não disse nem lhe foi perguntado e ouviu ler 
o f.eu depoimento, que achando conforme assigna com o juiz, advogado elo~ 

justificantes e o procurador da Republica. Eu, Vicente João ela Boamorte, 
rncrivão. o sub~crevi. - Luiz .Anto111ino F''ilho . - Hewri.qiie Nmies P ereira 
Brarulão. - A.rgêo Hortencio Monjanlini. - .Affonso Corrêa Lyrio. 

Quarta testemunha - João Milton Varejão , com vinte e tres annos ele 
idade, solteiro, jornalista, natural deste Estado e residente nesta capital . 
Prometteu dizei· a verdade do qu e soubesse e lhe fosse perguntado. Sendo 
inquerido sobre -o conteúdo da petição r etro, que lhe foi lida . Respondeu 
quanto aos seu s itens: 1. 0 Que sabe que o Congresso Legislativo 'se abriu 
no dia vinte e tres de Maio, ás onze horas· e pouco, não havendo se encon-
trado eslt·cmhos no edificio; 2°, que em primeiTo loga.r penetrou nelle (Con-
gresso) a Mesa. do mesmo, Deputados· Geraldo Vianna, Presidente; João 
de Deus Rodrigues Netto, 1 º Secretario e Francisco Alves ele Athayele, 2° 
Secretario; 3°, que nesse dia houve sessão, presidida pela Mesa acim<L re-
ferida, ás onze e meia horas, tomando parte nella os Deputados Geraldo 
\'ianna, João ele Deus, Francisco Athayde, Mario ele Freitas, Nelson Mon-
teiro, José Pedro, FeUnto Martins, J acintho Mattos, Francisco Rocha, Se-
bastião Gama, José Cu.pertino, Antonio Ma rin s, Colombo Guarclia e Ma-
noel Nun es, sendo o objecto dessa sessão o reconhecimento do Presiâente 
Nestor Gomes e J oLl,o de Deus Rodrigues Netto, Vke-Presidente elo Estado; 
4°, que após a referida sessão ele onze e meia. da mEmhã, a qual se pro" 
longou até doze e meia, houve sessào presidida pela alluclicla Mesa e as-
,,i~tida pelos Deputados Geraldo Vianna, Francisco Athayde, Nelson Mon-
teiro, Alarico dê Freitas, José Pefüo, Felin to Martins, J ac.intho Matto3, 
Antonio Ma:rins, Colombo Guardia, Manoel Nunes, João de D eus, Fran · 
cisco Rocha, José Cup ertino, Henrique Laranja e Sebastião Gama, sendo ,;. 
0bjecto da. sessão a posse do Presielen.te Nestor Gomes, não tendo toma.elo 
posse o Vice-Presidente João de Deus Rodrigues Netto; 5°, que sabe que 
em continuação á sessão ele posse nfw houve outra sessão dirigida pela 
alludida Mesa, a qual considerou desde logo o Congresso encerrado, urna 
vez realizado o objectivo ela sessão especial para reconhecer os podere.-
do Presidente e V ice-Presidente do Estado eleitos para. o quatriennio cl~ 

mil novecentos e vin~e a mil novecentos e vinte e quatro; 6°, que sabe que 
os Deputados Francisco· Rocha, Sebastião Gama, e José Cupertin-o estive-
:am no recinto cio Congresso por occasião ela sessão de reconhecimento ele 
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Presidente e Vice-Presidente do Estado, sabendo que foi approvado por 
onze votos contra tres o reconhecimento digo, o parecer a presentado pelo 
Deputado Ala rico de Freitas reconhecendo os senhores Nestor Gomes, Pre-
sidente e João de Deus Rodrigues Netto, Vice-Presidente do Estado; que 
os Deputados acima referidos e mais o Deputado Henrique Laranja, esti· 
vera m ta mbem no r ecinto por occasião da sessão de posse do Presidente 
reconhecido senhor Nestor Gomes; que consta a elle depoente que depois 
elas duas referidas sessões h ouve u m a sessão clandestina di rigida por 
outra Mesa, que ilizem foi eleita, violenta ou clandestinamente; 8°, que sabe 
que na sessão de onze e meia do dia vinte e tres de Maio foi apresenta-
do pelo D epu tado Alarico de Freitas um. parecer reconhecendo os 
senhores N estoc Gomes e João ele D eus Rodrigues N etto, para os 
cargos respectivamente de Presidente e Vice-P residente do Es~

dq, pa recer este qu e foi a pprovado por onze votos contra tres; 
9º, qu e v iu ás doze h oras e tanto quando o Presidente Nestor Go-
mes acompa nha do de m uitas pessoas e do coronel Dr. J oão Jay-
m e, commandante ela Força F ederal, se dirigiu para o Congresso. Ahi 
prestou o compromisso constitucional e tomou posse desse cargo perante 
a Mesa do dito Congresso, composta dos Depu tados Geraiclo Vla nna, João 
de Deus, Fra ncisco Athaycle, deixa ndo de tomar posse o Vice-Presidente 
Joã o de Deus R odrigues N etto; que do edificio do Congresso seguiu o 
P residente Nestor Gomes acompa nha do por crescido nu mero de cavalhei· 
ros, inclusive o referido Dr . João J aym e Pessoa, pouco depois de uma hom 
_ela tarde em ilirecção ao P a lacio elo Governo, onde entre palmas e vivas 
recebeu das m ãos do Dr. Bernardino Monteir-0, cujo mandato expirava, as 
insignias do carg-0 de Presidente do Estado, transmittindo dessa fórma o 
poder de ilm para outro; 10, que t.13rminacla a ceremonia da posse do Prc· 
sidente Nestor Gom es a Mesa do Congresso composta dos Deputados Ge· 
r a ldo Vianna, João de Deus Rodrigues Netto e Francisco Alves de Athaydc 
bem como os senhores Deputa.dos Ala ric.o. de Freitas, Nelson Monteiro, 
José Pedro, J<,elinto f"lartins, J acin.tho Mattos, Antonio Madns, Colombo 
Guarc1ia e Manoel Nunes, acompanharam o Presidente Nestor Gomes até 
o Palacio Presidencial e não ma is voltaram a o Congresso, certamente por-
que foi encerrada a sessão a que foram chamados por disposição expressa 
da lei eleitora l e cujo objectivo unico era. o r econh ecimento e Posse do 
-P res ident e e Vice-Presidente elo Estado. Que cliver~·os elos outros Depu-
t a dos estivera m no ecl.ificio do Congresso, em conciliabulos r eservados e com 
.aspecto de qu em executava um pla no secreto e prec'oncebiclo; l.1 , que as 
ceremonias fora m ass is tidas por gi;an.de n um ero de pessoas, numero que 
só deixou de ser cojossal devido aos tiros cUsparados consecutivamente 
por um contingente de policia que se r evo!Uàra horas a ntes, . como a formar 
pa r le de um plano secreto e preconcebido e do que resultou sobresalto e 
panico elos populares, retira ndo-se esses ela capital e recolhen do-se outros 
ã s suas residencias com receio ele serem aggredidos . Dada a palavra ao 
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doutor procurador da Republica nada requereu. E mais não disse nem lhe 
foi perguntado e ouviu ler o seu depoimento que, acha.ndo conforme, as-
signa com o juiz, advogado dos j ustificantes e o procura.dor da Repu-
blica. Eu, Vicente João da Boa Morte, escrivão, o escrevi, - Luiz .tln-
ronio Filho . - J oão Milton de .11.raujo. - .11.rgêo Hortenâo Monjarclim. 

Affonso Corrêa Lyrio. 

Quinta testemunha - João de Araujo Barros, com tr·inta annos de 
idade, casado, de profissão agencias, natural de Alagõas e residnte nesta 
capital. Aos costumes di sse nada. Prometteu dizer a verdade do que sou · 
besse e lhe for perguntado . Sendo inqu:irJ·do sobre os itens da petição inicia l , 
·fJUe lhe foi lida, respondeu: primeiro, que sabe qu e o Congresso Legis-
lativo do Estado abriu-se no dia vinte e tres de Maio f indo, ás onze horas 
pouco mais ou menos , nã o tendo sido encontrados estranhos no eclif·1cio 
alludido; segundo, que nelle penetraram em primeiro Jogar a Mesa do 
Congresso, composta dos senhores Deputados Geraldo Vianna, Presidente, 
.Jofw ele Deus Rodrigues Netto, primeiro Secretar io, e Francisco Alves de 
Athayde, segundo Secretal'io. Que, logo a pós a entrada elos Deputad os. 
houve sessão, que fo i dirigida pela Mesa acima referida, a qua l se realizou 
ás onze e m eia, toma ndo nella parte os Deputados Geraldo Vianna, .João 
de Deus, Francisco Athayde, Alarico ele Freitas, Nelson Monteiro, José 
Pedro, Felinto Martins, J acintho Mattos, Francisco Rocha, Sebastião 
Gama, José Cuper tino, Antonio Marins, Colombo Guardia e Manoel Nunes : 
~atando-se nessa sessão do i;econhecimento do Senhor Nestor Gomes e 

Jo.lo de Deus Rodrigues Netto nos cargos, respectivamente, ele Presidente 
8 Vice-Presidente do Estado; quarto, que sabe que após a referida sessão, 
ás onze e m eia da manhã, e que se prolongou até depoiS' do m eio-dia, houve 
·outra sessão, dirig ida pela Mesa referida, a qual foi assistida pelos Depu-
.taclos Geraldo V ia nna , ?rancisco Atha yde, Nelson Monteiro, Alarico de 
Freitas, José Pedro, Felinto Ma rtins, Jaointho Mat):os, Antonio Marins, 
Colombo Guardia, Manoel Nunes , João de Deus, Francisco Rocha, José 
Cu pertino , Henrique L aranja, e Sebas tiãq Ga ma, trata ndo nessa sessão 
unicamente d~ posse do Presidente Nestor Gomes, não tendo tomado posse 
o '1ice -Presidente João de Deus Rodrigues Netto; quinto, que em continua-
ção á sessão cl1< posse nenhuma outra sessão houve clirig-icla pela Mesa 
nlluclida, a qua l considerou desde logo encerra dos os trabn lhos do Con-
gresso, por já se haver realizado o objectivo da actua l i·eunião especial, 
qual · o de r econhecer os poderes elo Presidente e Vice-Presidente do Es-
t:ido , eleitos pa ra o qua triennio de novecentos e vinte a novecentos e 
vinte .e qua tro ; sexto, que viu os Deputa dos Fra ncisco Rocha, Sebas tião 
Gama e José CuperÚno no recintn do Congresso por occasião da ' sessão 
de reconhecimento de poderes de Presidente e Vice-Presidente do Estado, 
sendo que o parecer a presentado pelo Deputado Alarico de Freitas, reco-
nh"cendo !Os senhores coronel Nestor Gomes e João de Deu s Rodrigues 
Netto, Presidente e Vice-Presidente eleitos, foi approvaclo por onze votos 
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contra tres; que todos os Deputados acima referidos e m ais o senhor· 
Deputado Henrique Laranja estiveram ta rnbem no recinto do Congress(). 
por occasião da sessão de posse do Presidente reconhecido senhor Nestor 
Gomes; 7°, que sabe que algum tempo depois das duas sessões de r eco-
::ihecimento e posse do Presidente Nestor Gomes, houve uma outra sessão. 
clandestina, que dizem foi dirigida por uma outra Mesa, violenta ou clan-
destinamente eleita; 8°, que viu na sessão realizada ás onze e meia do dia 
vinte e tres de Maio ser apresentado pelo Deputa do Alarico ele Freita!t 
um parecer re.conh ecenc1o os senhors N estor Gomes e João de Deus Ho·· 
drigues Netto, para os cargos, r espectivamente, ele Presidente e Vice-Pre-
sidente do Estado, parecer es'ue que foi approvado por onze votos contra 
tres; 9°, que assisti'u ás· doze horas e quarenta e cinco minutos quando. 
o Presidente Nestor Gomes , acompanhado ele muitos cavalheiros, incl usive 
o coronel João Jayme, commanda nte da força federal, dirigiu-se para. º' 
edificio do Congresso Legislativo do E stado e a hi prestou o juramento. 
constitucional e tomou posse do seu ca.r go, perante a Mesa composta llos 
Deputados Geraldo Vianna, Jo1io ele Deus e Fra ncisco Athayde, n1io tendo· 
o senh or João de Deus Rodrigues Netto tomado posse do seu ca rgo d~. 

Vice-Presidente. Que pouco depois de uma hora da tarde, o President& 
N estor Gomes , acompanhado ele grande massa popular, inclusive o allu~ 

dido coronel João Jaytme , partiu elo edifício do Congresso para o Pala.eia· 
da Presidencia, onde l ntre palmas e vivas de muitas irnssoas recebeu das. 
rn.àos do doutor Bernardino Monteiro, cujo 1uanclato expirava, as insignias 
do ca r?o de President1e elo Estado, transmittindo·se assim o poder ele um . 
para outro; 10°, Qu e depois de terminada a cerem.onia da posse do Pre-· 
sidente Nestor Gomes a Mesa elo Congresso, composta dos Deputados Ge~ 

raldo Vianna, João de Deus Rodrigues Netto e Fra ncisco· Alves de Athayde, . 
bem como os Deputados Ala rico de Freitas, Nelson Monteiro, José Pedro, 
1<,einto Martins, Jaci11tho Mattos, Antonio Marins, Colombo Guardia e: 
Manoel Nunes, acompanharam o Presidente· Nestor Gomes até o palaciu 
presidencial, não m ail3j voltando ao Congresso, com certeza por haverem · 
muitos considerado eqcerrada a reunião a que foram chamados por dis·:· 
posição expressa da lei ieleit.ora l, cujo objectivo unico era o reconhecimento . 
e posse -.elo Presidente r Vice-Presidente do Estado. Que diversos dos outros 
Deputn,d9s estiveram r1•o edifício do Congresso mas em concilia.bulos reser-
vados e como quem EJXecutava utn plano secreto. 11°, Que sabe que as 
ceremonias d:a posse fqran1 assis tidas por grande numero de pessoa~. mesm~ 

que sõ deixou de seri colossal, devido á attitude de um contingente da 
força policia l , que se nevoltara horas antes, e atirava continu amente, como .. 
a forma parte de um plano secreto preconcebido e de. que resultou o so-
bresalto e panico da r opulação, recolhendo-se uns e retirando-se outros 
para fõra da capital. Dada a palavra ao doutor procurador da Republica, . 
disse estar satisfeito. E mais não disse a testemunha nem lhe . foi per-
:guntado e assim lavrr u o depoimento que, o achando conforme, assigna.. 
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,rom o juiz, advogado dos justificantes· e procurador da Republica. E eu, 
Vicente J oão da Boamorte, escrivão, o escrevi. - Duiz Antonio Filho. 
_ João de Arau.jo Barros . - Argêo Monteiro Monfardim. Afforiso 

· ·<Jorrêa J.,yrio . 

Sexta testemunha - Doutor Edgard Silveira d'Avila, com trinta annos 
de idade, casado, natura l do Rio Grande do Sul, engenheiro civil, resi-

. dente nesta .capita l. Aos costumes disse nada. Prometteu dizer a verdade 
ão que soubesse e lhe fosse perguntado. Sendo inquirido sobre o conteúdo 
da petição re_tro que lhe foi lido, q~anto a os seu s i t ens disse: 1º, que sabe 
que o Congresso L egislativo do Estado foi aberto no dia viflte e tres de 
Maio findo, ás onze hora-s e poucos minutos da m a nhã , não havendo - dentro 
•do edificio qua lquer pessoa extranha ; 2°, que a bertas as portas do edificio 
do dito Congresso, n ell e penetra ram em primeiro Joga r a Mesa do mesmo 
·composta dos Deputados Geraldo Vianna, Presidente; J-oão de D eus, p r i-
, meiro Secretario, e Francisco Alves de Athayde, segundo Secreta rio; 3º, 
·que pôde affirmar que houve se~são do Congresso logo a pôs a entrada, 
dirigida pela Mesa a que acima se refere, a qual se realizou ás onze e 
nwia horas da manhã, t endo n ella tomado pa rte os Deputados Geraldo 
Vianna, João de Deus, l<'rancisco Athayde, Alarico de Freitas, Nelson Mon-
teiro, J-0sé Pedro, Felinto Martins·, .Jacin4ho Ma ttos, Francisco · Aba udib; 
;Sebastifw Gama, José Cupertino, Antonio Marins , Colombo Guardia e Ma -
noel Nunes , tra tando-se nessa sessão do reconhecimento dos• senhores Nestor 
{l-0mes e João de Deus Rodrigues N etto, pa ra os cargos, respectivamente, 
; de Presidente e Vice-Presidente do E stado; 4°, que sabe que a referida 
'·sessão realizada ás onze e meia e que se prolongou até doze e meüt., ha-
vendo outra sessão presidida pela Mesa acima r eferida e assistida pelos 
Deputados Geraldo Vianna, F rancisco Athayde, Nelson Monteiro, Alarico 
Freitas, José Pedro, F elinto Martins, Ja.cintho Mattos, Antonio Ma.rins, 

•Colombo Guarclia , Ma noel Nunes, João de Deus, Francisco Rocha, José 
·Cupertino, Henrique Lara nja e Seba stião Gama, t endo sido objecto · dessa 
sessão a posse do Presidente N estor Gomes, não tendo tomado posse o 
Vice-Presidente João de Deus Rodrigues Netto; 5°, que em continuação 
dessa sessão de posse nenhuma outra houve, dirig ida pela a lludida Mesa , 
a qual con siderou desde logo encerrado o Congresso, uma vez que se 
tinha resolvido o objectivo ela actua l r eunião especia l para r econh ecer os 
11oderes do Presidente e Vice-Presidente do Estado, eleitos para o quatrien-
n!-0 de mil novecentos e vinte a mil n ovecentos e vinte e quatro; 6° 
·que viu os Deputados Sebastião Gama e José Cupertino dentro do re-
clnto do Congresso por occasião da r ef erida sef'jsão de r edonhecimento 
de poderes de Presidente e Vice-Presidente do E s ta do, t endo sidó appro-
vado por onze votos contra tres o pa recer apresentado pelo Deputadio 
Alarico de Freitas reconhec1?ndo os Srs. Nestor Gomes e João de ,r'Deus 
Rodrigues Netto, Presidente e Vice-Presidente do Estado; que os. Depu-
-tados acima a lludidos e mais os Srs. Henrique L a ranja, estiveram tambem 
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no r ecinto elo Congresso por occasião da sessão de posse do Presidente re-
conhecido senhor Neslor Gomes; 7°, que lhe constou que, após as duas. 

sessões acima a lludidas h ouve uma sessão clandestina, dirigida pot· uma 
Mesa que sabe foi eleita violen ta ou clandes tinam en te; 8°, que. viu que 
na sessão realizada ás onze e meia pelo Deputado Alarico de Freitas foi 
apresentado um parecer r econhecendo os senhores N estor Gomes e João 
de Deus Rodrigues N etto, res·pectiva mente, nos cargos de Presidente e 

Vice-Presidente do E stado, sendo approvado por onze votos contra tres ; 
9°, que viu, qua ndo ás doze horas e quarenta e cinco 1ninutos, mais ou 
menos, o Presidente Nestor Gomes, acompanhado de grande numero de 
pessoas, onde se via o coronel doutor Jayme P essõa, commandante do 3' 
de caçadore.s, dirigir-se para o palacio do Congresso Legislativo do Es-
tado, onde prestou o juramento cons tituciona l e tomou posse do. seu cargo 
.perante a Mesa do mesmo Congresso, composta dos Deputados Geraldo 
Vianna, J oão ele Deus e Francisco Athayde, sendo que não tomou posse o 
Vice-Presidente ;roão de Deus Rodrigues Netto; que do Congresso o Pre-
sidente Nestor Gomes partiu para o palacio do· Governo pouco depois de 
uma hora da tarde, tendo sido dahi acompanhado por grande parte dos· 
presentes e pelo commandante Jayme Pessôa; que no palacio do Governo, 
entre pa lma s e vivas de muitas pessoas presentes, r ecebeu o Presidente 

1 

Nestor Gomes, das m 1
1
ios do Sr. Bernardino Monteiro, as insignias do cargc 

de Presidente do Estado, transmittindo-se assim o p.o.der de um para outrt 
10°, que sabe que t eirminada que foi a ceremonia da posse do Presidente 
Ne,stor Gomes, a Mesa do Congresso, composta dos Deputados Geráldfr 
Vianna, Jloão de D eu s e Francisco At hayde, bem como os Dep$dos 
.Aaar~oo ide Freitas, Nelo;on Monteiro, José Pecl\ro, F elinto Martins, Ja-
cintho Mattos, Antonio Marins, Colombo Guardia e Ma noel Nunes, acom· 

• 1 

panhara m o Presidente N estor Gomes a té. ·o pa lacio do Governo, não mais 
voltando ao Congress9, em consequenda de haver sido con siderada encer· 
rada a reunião a que foram chamados, por disp;osição expressa da lei es-
pecial, e cujo fim era o reconhecimento e posse do Presidente e Vice· 
Presidente do Estado; disse mais que diversos outros Deputados estiveram 
no edificio do Congre~so, mas em conciliabulos reservados, com aspecto de 
quem executava method.icarnente um plano ha muito preconcebido. Ao 11' : 
que pôde a:ffirmar qu1,1 as ceremoni·as da posse foram assistidas por grande 
numero de pessoas, r,mmero que só deixou de ser colossal devido á re-
volta de um cpntingente da força de policia, dado horas antes, como a 
!órma posta em pratica de um pla no secr eto, o qual continu amente disparava 
tiros, do que resultou a sahida ·em massa da população transida de panico. 
Dada a palavra aio 1loutor procurador da Republica, na da r equereu. E' 
·m ais não disse nem. l~e foi perguntado e ouv.iu ler o seu depoimento, que, 
achando conforme, asi;iigna com o juiz, advogado dos pacientes e procura-
dor da Republica. - Eu, Vicente João da Boa Morte, escrivão, o escrevi. 
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- Lui.~ Llntonio Filho. - Dr. Edgard Silveira d'Avila. - Argêo Horten-
cio Monjardi?n. - Aftonso Oorr~a Lyrio. 

Setima testemunha - Ma rcondes Alves de Souza Junior, com vinte e 
cinco a nnos de idade, solteiro, lavrador, n a tura l desta cidade e residente 
nesta capital. Aos costumes disse nada. Prometteu dizer a verdade do que 
soubesse e lhe fôsse perguntado. Sendo inquerido sobre o conteúdo da p e-
tição retro que lhe foi lida , respondeu: 1°, !J.Ue sabe, porque assistiu, que _o 
Congresso Legislativo do Estado abriu-se no dia vinte tres de Ma io, ás 
onze e pouco da manhã, não t endo sido encontrada pessoa alguma no edic 
ficio; 2°, ·que a o ser aberta a porta penetrou em primeiro Jogar no Con-
gresso a Mesa do mesmo, composta dos D eputa dos Geraldo Vianna, João de 
Deus Netto e Fra ncisco Athayde, Presidente, primeiro e segundo Secreta -
rios; 2°, que logo a pós a entrada, ás onze horas e m eia da manhã, rea lizou-se 
uma sessão, dirigida pela Mesa compos ta dos Srs . Gera ldo Vianna, Joã o de 
Deus e Fra ncisco Athayde, tomando nella parte os Deputados dito Geraldo, 
J'oão de Deus, Fra ncisco Athayde, Ala rico de Freitas, Nels on Monteiro, José 
Pedro, Felinto Ma rtins, J acintho Mattos, Fra ncisco Rocha , Sebastião Gama, 
José Cupertino, Antonio Ma rins , Colombo Guardia, Ma noel Nunes, sendo o 
objecto dessa sessão o reconhecimento do. Sr. N estor Gomes e João de Deu s 
Rodrigues Netto, nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do. Estado; 4°, 
que sabe que a pós essa sessão de onze e meia da ma nhã, que se prolongou 
até ás doze e m eia, houve outra, dirigida pela r efer ida Mesa, e a ssistida pelos 
Deputados Geraldo Vianna , Francisco Athayde, N elson Monteiro, Alarico de 
Freitas, José Pedro, F elinto Ma rtins, íJ'acintho Mattos, Antonio Ma r ins, 
Colombo Gua rdia, Manoel . Neves, João de Deus, Francisco Roch a , José 
Cupertino, Henrique Laranja e Sebastião Ga ma , tendo sido o seu objecto, a 
posse do Presidente Nestor Gomes, não tendo o Sr. João de Deus tomado 
posse de seu cargo de Vice-Presidente ; 5°, que em continuação â sessão de 
posse, n enhuma outra houve dirigida pela Mesa referida, a qual considerou 
desde logo encerrado o Congresso, uma vez que se tinha r ealiza do o objectivo 
da reunião especial qual a do reconhecimento de poderes do Presidente e 
Vice-Presidente do Estado, eleitos para o futuro quatriennio, mil novecentos 
e vinte a novecentos e vinte e quatro; 6°, que sabe que os Deputa dos Fra n-
cisco Rocha, Sebastião Gama e José Cupertino esti veram na ma.nhã, pm· 
occasião da r eferida sessão de reconhecimento, tendo sido a pprovado por 
onze votos contra tres o parecer que o Deputa do Ala rico de Freitas apre-
sentou reconhecendo Nestor GO!Illes e João de Deus R odrigues N etto, Pre-
sidente e Vice-Presidente do E s ta do . E sses mesmos D eputa dos e ta mbem o 
Sr. Henrique L ara nja estiveram presentes no r ecinto por occasião da sessão 
de posse do Presidente Nestor Gomes; 7°, que sabe que a lgum tempo depois 
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dessas duas sessões de reconhecimento e posse, consta que houve uma ses-
são clandestina dirigida por outra Mesa, eleita violenta ou clandestina-
mente; 8°, que vio na sessão rea.!izada ás onze e meia da m a nhã, que pelo 
Deputado Alarico de Freitas foi a presentado um r,arecer reconhecendo os 
Senhores Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues N etto, para os cargos, 
respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente do Estado, .o \].Uai ioi 
approvado por onze votos contra tres. Que sabe por ter visto, que ás doze 
horas e qua renta minutos, mais ou menos, o Presidente Gomes, acompa-
nhado de muitas pessoas, inclusive o Ooronel João J aym e, commandante da 
Força Federal, dirigiu-se para o Congresso, tendo ahi presta do o juramento 
constitucional elo seu alto cargo pera.nte a Mesa composta dos Deputados 
Geraldo Vianna, João de Deus e Francisco Athayde, não t endo tomado posse 
o Vice-Presidente João de Deus Rodrigues Netto, partindo do Congresso em 
direcção elo palacio presidencial cerca de uma e meia hora da tarde acom-
uanhado de gra nde numero de pessoas, inclusive o Coronel ,João Jayme, 
ahi, no palaclo, entre ruidosas acclamações de innumeras pessoas, recebeu 
das mãos do Dr. Bernardino Monteiro, cujo governo expirava, as ins!grnas 
do elevado cargo de Pr!')sidente elo Estado, transm:ttinc1o-se assim o poder 
de um para outro; 10, que terminada a ceremonia ela posse do Presidente 
Nestor Gomes, a Mesa l do Congresso, composta dos Senhores Geraldo Vian-
na, João de Deus e Francisco Athayde, bem como os Deputados Alarico 
Freitas, Nelson Monteiro, José Pedro, Felinto Martins, Jacintho Mattos, 
Antonio Ma rins, Colombo Guardia e Manoel Nunes, acompanharam o Pre-
sidente Nestor Gomes até o palacio presidencia l e não mais voltaram, com 
certeza por haverem antes considerado como encerrada a reunião 
que foram chamados p,or disposição da lei eleitoral, e cujo objectivo unico 
era o reconhec~mento e posse do Presidente e Vice-Presidente do Estado; 
que diversos outros :Deputados estiveram no edificio do Congresso, mas em 
conci!iabulos reservado~ e como quem executava methodicamente um plano 
secreto e preconcebido; 11, que affirma que as ceremonias da posse foram 
assistidas por grande numero de pessoas, num·ero que só deixou ele ser 
colossal devido aos tiros disparados por um contingente de policia que se re' 
voltou horas antes como ai formar parte de um pla1io secreto, preconcebido E 

do que r·esultou sobre~alto e pa nico dos populares, recolhendo-se uns e re-
tirando-se outros para fóra da cidade . Dada a palavra ao Dr. Procurador 
da Republica, nada re9uereu. E mais não disse nem lhe foi perguntado e 
ouviu ler o seu depoimimto que lido e achado conforme assignóu com o Juiz, 
advog-ad0 dos supplicarftes e Procurador da Republica. Eu, Vicente João da 
B.oamorte, escrivão, o subscrevi. - Luiz Antonio l!'ilho . - Marcondes Al-
ves d~ Scniza Jm'llior . - Argéo Hortencio Monjardirn . - Affonso G01-rêOJ 

.Lyrio. 
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Oitava testemunha - Jeremias Sandoval, com vinte e nove annos de 
ida.de, casado, commerciante, natural de S. Paulo e residente nesta capital. 
Aos costumes disse nada, promettendo dizer a verdade do que houbesse e lhe 
fõsse perguntado. Sendo inquerido sobre o constituido dos itens da petição 
retro, que lhe foi lida. Ao l°, respondeu que o Congresso Legislativo do ·· 
Estado foi aberto ás onze horas e pouco, do dia vinte e tres de Maio, e que 
dentro do edifício não havia estranhos; 2°, que aberto este, a Mesa do ·Con-
gresso foi quem primeiro penetrou no edifício, a qual se compunha dos 
Deputados Geraldo Vianna, Presidente; João de Deus Rodrigues Netto, 1º 
Secretario; Francisco Alves ele Athayde, 2° Secretario; 3º, que houve sessão 
após a entrada dirigida pela Mesa acima referida, sessã,o que se realizou ás · 
onze horas e meia, tqmando parte nella os Deputados Geraldo Vianna, J'oão 
de Deus, Francisco Athaycle, Alarico de Freitas, Nelson Monteiro, Josê Pe-
dro, Felinto Martins, Jacintho de Mattos, Francisco · Rocha, Sebastião Gama, 
,José Cupertino,. Antonio Marins, Colombo Guardia. e Manoel Nunes, sendo 
o objecto dessa sessão o reconhecimento do Senhor Nestor Gomes e João 
de Deus Rodrigues Netto, para os cargos, respectivamente ele Presidente e 
Vice-Presidente do Estado; 4°, que após a referida sessão de onze e- meia 
da manhã, e que se ·prolongou até doze e meia do dia vinte e tres de Maio, 
houve outra sessão dirigida pela referida Mesa e assistida pelos Deputados 
Geraldo Vianna, Francisco Athayde, Nelson Monteiro, Alarico de Freitas; 
José Pedro, Felintho Martins, Jacintho Mattos, Antonio Marins, Colombo 
Guardi.a, Manoel Nunes, João de Deus, Francisco Rocha, Josê Cuperi:ino, 
Henrique Laranja e Sebastião Gama, tendo sido seu objecto a posse do 
Prestdente, Senhor Nestor Gomes, ~em que tivesse tomado posse o Vice-
Presidente João de Deus Rodrigues Netto. Ao 5°, que ·em continuação de 
posse não havia nenhuma outra dirigida pela referida Mesa, a qual conside-
rou desde logo o Congresso encerado, uma vez rea lizndo o objectivo da actual 
reunião .especial, o qual era reconhecer os poder°"s do Presidente e Vice-
Presid·ente do Estado, eleitos para o quatriennio de vinte e tres de Maio do 
corrente anno a vinte e tres de Ma,io de mil novecentos e vinte e quatro; 
6°, que sabe que os Deputados Franci.sco Rocha, Sebastião Gama e José 
Cupertino estiveram no recinto por occasião da referida sessão de reconhe-
cimento de poderes do Presidente e Vice-Presidente do Estado, tendo sido 
approvado por onze votos contra tres o parecer do Deputado Alarico de 
Freita.s, apresentado, reconhecendo os Senhores Nestor Gomes e João de 
Deus Rodrigues Netto, respectivamente Presiden~e e Vice-Presidente do 
Estado; que os mesmos Deputados. e mais o Senh'Jr Deputado Henrique La-
ranja já estiveram tambem no recinto por occasião da sessão de passe, do 
Presidente reconhecido, Senhor Nestor Gomes; 7º, que tempo depois dessa 
referida sessão consta que houve uma sessão clandestina, dirigida por outra 
Mesa que dizem haver .siclo eleita violenta ou clandestinamente; 8°, . que na 
sessão de onze e meia, foi apresentado pelo Deputado Alarico de Freitas, um 
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pa recer reconhecendo os Senhores Nestor Gomes e João de Deus Netto, para 
os cargos, respectiva m ente de Presidente e Vice-Presidente elo Estado, pa-
recer este que foi a pprova do por onze votos contra tres; 9°, que á s doze 
horas e qua1'Elnta e cinco minutos mais ou menos o Presidente Nestor Go-
mes, acompanhado de muitas pessoas inclusive o Coronel Doutor Jayrne 
Pessôa, commanda.nte da força federal dirigiu-se para o edificio do Con-
gresso Legislativo do Estado. Ahi prestou o juramento constitucional e to-
mou posse do s•eu cargo perante a Mesa do mesmo Congresso, composta dos 
Senhores Geraldo Vianna, João de Deus e Francisco Athayde, não tomando 
posse o Vice-Presidente, João de Deus Rodrigues Netto. Que do edifício elo 
Congvesso o Presidente Nestor Gomes partiu pouco depois de uma hora da 
tarde e dirigiu-se para o palacio presidencial, tendo sido ainda acompanhado 
pelo mesmo Coronel Doutor Jayme Pessõa commanda nte da. força f ederal, 
até o palacio presidencial. Ahi o Presidente Nestor Gomes entre palmas e 
vivas de muitas pessoas recebeu da s mãos do Doutor B_ernardino Monteiro, 
cujo mandato expirava, as insignias do cargo de Presidente do Estado, 
tvansmittindo-se assim o poder de um para outro; 10, que terminada a ce-
rimonia da posse do Presidente Nestor Gomes, a Mesa do Congresso com-
posta dos Senhores Deputa dos Geraldo Vianna, João de Deus Rodrigues 
Netto e Francisco Alv·es de Athayde, bem como os Senhores Deputados Ala-
rico de Freitas, Nelson 1 Monteiro, José Pedro, Felinto Martins, Jacintho 
Mattos, Antonio Marins, Colombo Gua rdia e Manoel Nunes acompanhavam 
o Presidente Nestor Gorpes até o palacio presidencial e não mais voHaram 
ao Congvesso, certamente por terem antes considerado encerrada a reun ião 
a que foram chamados por disposição da lei eleitoral e cujo objectivo unico 
era o reconhecimento e posse do Presidente e Vice-Presidente do Estado . 
Diversos Senhores Doutpres Deputados estiveram no edifício do Congresso, 
mas em conciliabulos re,,:erva dos e com o asp·ecto d.e quem executava metho-
fücamente um plano secreto e preconcebido; 11, que as cerimonia s ela posse 
foram assistidas por grapde numero de pessoas, numero que só deixou de ser 
collossal devido aos tiros disparados consecutivamente por um contingente 
de policia que se occultjtra horas antes como a formar parte de um pla no 
recente preconcebido e do que r esultou o sobresalto e panico dos populares', 
recolhendo-se uns e retjrando-se outros para fóra da cidade. Dada a pa-
lavra ao Procurador da Republica nada requereu. E mais nã o disse nem me 
foi perguntado e ouviu o meu depoimento que o subscreve conforme, as-
signam com o Juiz, os itdvogados dos requerentes e o Procurador da R epu-
blica . Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o escrevi. - Lufa: Antonio 
Filho. - Jere1nias do Amaral. - A?·gêo Hortencio Momjariliml. - A.ffonso' 
Corrêa Lyrio. 

Sr. Juiz federal - Achando-se sufflcientemente prova dos os itens da 
petição de fls . , como os depoimentos das testemunhas já ouvidas por V. Ex. 
desisto da inquirição da\! testemunhas Alfredo Julio de Siqueira Cavalcanti, 
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Cesar · Calmon, Carlos Rosa, Pedro de Alva.renga Ca1·neiro ·e Erckonirald de 
Barros, ·e requeiro qu·e seja a presente justificação julgada por sentença, 
para que produza seus effeitos legaes. 

Assim, P . e E. deferimento. 

Victoria, 5 de Junho de 1920. - O advogado, Argêo Antoni.o Monjar-
dim. 

Conclusão - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e 
vinte, nesta cidade da Vi-ctol'ia e do meu cartorio, faço estes autos conclu-
sos ao meritissimo Doutor Juiz F ederal. Eu, Vicente João da Bn,,.morte, es-
crivão, o subscrevi. 

Uls . - Dê-se vista ao Dr. Procura dor da Republica. 
Victoria, 5 de Junho de 1920. - Luiz Antonino Filho. 

Data - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e vinte, 
nesta cidade da vfotoria e em meu cartorio me foram entregues estes autos 
com o despa.cho supra. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o 

.mbscrevi . 
Junta.da Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e vinte, 

nesta cidade da Vktoria e em meu cartorio, junto autos des ta petição e eles~ 

pacho que se seguem . Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, o subscrevi. 
Vista - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e vinte, 

nesta cidade da Victoria e em meu cartorio, faço est·es a utos com vista a o 
Senhor Procura dor da R epublica . Eu, Vicente João da Boa morte, escrivão, 

. escrevi . 
Ccim vista - Nada t enho a oppôr . - Victoria , 5 de Junho de 1920 . -

A.ffonso Oorrêa Lyrio, Procurador d?- R epublica. 
Acta - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e vinte, nesta 

cidade da Victoria e em meu cartorio me foram entregu es estas a cta s com o 
parecer supra. Eu, Vicente João -da Boamorte, escrivão, escrevi. 

Conclusão - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e vinte, 
nesta cidade da Victoria e no m eu cartorlo, faço e$tes autos conclusos a o 
meritissimo Doutor Juiz federal. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivãçi, 
escrevi . 

Despa cho - Sellados, prepa r a dos e paga a taxa judicia ria á con-
clusão. 

Victoria, 5 de Junho de 1920. - Luiz Antonino Filho . 
Autos - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e vinte, 

nes ta oidade da Victoria e em m eu cartorio, me fora m entregues estes autos 
como despacho supra . Eu , Vicente J oão da Boa morte, escrivão, €'SCrevi. 

Remessa - Aos vinte dias do m ez de Junho de mil novecentos e vinte, 
nesta -cidade ·da Victoria e em meu cartorio f aço remessa ao contador . do 
Fôro. Eu, Vicente João da Boa morte, escrivão, escrevi . 
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R emettidos - Aos cinco dias do mez de Junho de mil novecentos e 
·vinte, n esta cida de da Victoria , e em m eu ca rtorio, m e f.ora m e.ntregues eRtes . 
a utos com a cu sta supra e scient e que pagou . Éu, Vicente João da E oa-
morte, escrivã o, ·escrevi. 

Junta da - A os cinco dias do m ez de Junho de mil novecentos e vinte, 
n esta cida de da Victoria e em meu ca rtorio, junto a est es a u t os a conta 
d as cu stas qu e pa gou. Eu, Vicente João da Boa morte, escrivã o, escr evi. · 

Conta das custas da justificação requerida p elo Dr . Argêo Monja rdim: 

Ao Dr. Juiz federal: 

Depoim8n to de fl s . 6 a 36 .. . .. . .. . ... . . . . .... .. ... . . . 
Senten ça . . ... .... . .... .. ... .. . . ... .. .... . . , .. . . . .. . . 

Escrivã o : 

Autuação 
Intimações . 
Assenta da . 
Depoimento de fl s . 6 a 36 .............. . .. . . . . . .... .. . . 
'Termos de 300 r éis . . .. f .......... •.. .. . .. .... . · · · · .• . · · · 
Certidã o na rra tiva ..... .. . . .. .... . . .. . . . ... . . . ... .. . . . 
Guia . 

Procura dor da R epublica: 

P a r ecer de folhas ..... , . . . . ... .. . . . . . . .. . . .. ........ . . . . 
A ssis ten cia a oito test emunhas ... .... : ... ... . . .. ... . . . . 

Conta dor : 

D esta conta . 
T a xa judicia ria ... ... , ... .. .... ...... .. . .. .. . .. . . . . .. . . 
Sellos dos a utos . .. . . .... .. . . . . . .. .. .. ... .. . ... ..... . . . . 

.M . Ca1·neiro. 

8$000 
3SOOO 

1$000 
30$000 
1$000 

83$922 
4$200 
2$000 

$500 

4$000 
72$000 

4$000 

11$000 

122$622 

4$006 
2$000 

22$800 

238$422 

Alfa ndega da Victoria - Sello por verba - E xer cici o de 1920. -
Rs . 2$000 - No livro da r eceita, fica debitado o thesoureiro pela quantia 
de dous mil r éis , recebida do E. do Juizo F edera l, da t axa judicia r ia nos 
a utos da ju,st ifica çã o requerida pelo Dr . Argêo Monja rdim, conforme a 
v erba nun1ero. 
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Alfandega de Victoria, 5 de Junho de 1920. - O thesoureiro, Flavfo, 
Borges de Auii·iar. - O escripturario, Santa Clara. 

Victoria, 5 de Junho de 1920. Vicente João da Boa11iorte. 
Pagou o sello da lei. 
Victoria, 5 ele Junho de 1920. - Vicente João da Boumorte. 
Conclusão - Aos cinco dias do mez. de Junho de mil novecentos e vlnte 

nesta cidade da Victoria e do meu cartorio, faço autos conclusos ao mere-
tissimo Doutor Juiz federal . Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, es-
crevi. 

Sentença. - Vistos, etc. 
Julgo por sentença a presente justificação para que produza todos os 

seus devidos e legaes effeitos. Entreguem-se estes autos á parte indepen-
dente de traslado para delles fazer o uso que lhe convier. E, custas. 

Victoria, 5 de Junho de 1920. - Luiz Anton'i:no de Souza Neves Filho . 
Data - Aos vinte dias do mez ele Junho de mil novecentos e vinte, nesta 

·Cidade da Victoria e em meu cartorio me foram entregues estes a utos com 
a sentença supra. Eu, Vicente João da Boamorte, escrivão, escrevi. 

Certifico que nesta data intimei nesta cidade em sua propria pessoa o. 
Senhor Doutor Argêo Hortencio Monjarclim, advogado dos Deputados justi-
ficantes para todo conteúdo da sentença retro do que dou fé . 

Victoria, 5 de Junho de 1920. - Vicente João da Bocimorte . 
Conclusão - E logo no mesmo dia, mez e data declarados, nesta cidade 

lla Victoria e em meu cartorio, faço entrega destes autos do advogado dos 
justificantes Doutor João Hortencio Monjardim. Eu, Vicente João ela Boa-
morte, escrivão, escrevi. 

Entregou-se . 
Sr. Secretario do Supremo Tribunal Federal - Nestor Gomes pede a 

V. Ex. se sirva mandar passar por certi-clão a procuração que motiva a 
petição sobre · o habeas-corpus requer1do por Francisco Etienne Dessaune. 

Rio ele J a neiro, 31 ele Maio de 1920. - O acl vogado, Sancho de Barro1:r 
Prmente7. 

O bacharel Gabriel Martins dos Santos Vianna, Secretario elo Supremo 
Tribunal F ·edera·l, etc., certifica que revendo nesta secretaria a petição de 
reclamação dirigida ao Excellentissimo Senhor Presidente deste Egregio 
Tribunal pelo Senhor Coronel Nestor Gomes, della consta a fo lhas duas a 
procuração elo teôr seguinte que ora me é requerida por certidão verbo aà 
verbitm: Republica dos Estados Unidos do Brasil. Armas da Republica. 
Estado elo Espírito Santo, Victoria . Cartorio do terceiro officio. Nelson 
G~ulart Monteiro, tabellião. Livro vinte e tres. Folhas cento e um verso. 
Primeiro traslado. Procuração bastante que faz o Excellentissimo Senhor 
Coronel Nestor Gomes, na fórma abaixo: Saibam quantos este publico 
instrumento de procuração bastante virem que no a nno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos ·e vinte, aos vinte e quatro 



- 282 -

dias do mez de Ma io nesta cida de de Victor ia p era nte mim t abellião compa-
receu como outorga nte o Excellentissimo Senhor Sena dor Nestor Gomes, na 
qualida de de Presid ente do E s ta do do E spirito Sa nto, brasileiro, solteiro, de 
qua renta e cinco a.nnos de ida.de, r econh ecido pel o proprio de m im tabellião 
in terino das duas test emunhas abaixo a ssigna clas, do que dou fé; pera nte as 
quaes por elle foi dito que, por este publico ins trumento nomeia e consti-
t. u E; s eu bá·stante procurador o Doutor J oaquim José Berna rdes Sobrinho, 
brasileiro, casado, com trinta e qua tro a nnos c1e ida de, r es idente em Victoria, 
capital do E stado do E spírito Sa nto, pa ra o fim especia l de r epresentai-o 
perante o Juizo federa l ta n t o de primei ra como ele segunda inst a ncia e prin-
cipalmente pa r a repr esen tai-o p era nte o Supremo Tribuna l · F ederal 
r equ erer a s m edida s judiciarias que n ecessarias for em a o pleno e livre 
exercicio ele Presidente do Estado, pa ra o que lhe confer e todos os poderes 
em direito permittidos inclusive os de propôr a cçõe8, va riar dellas, tra nsigir 
f' substabelecer es ta em quem lhe convier, en1 um ou m a is a dvoga.dos con-
cede todos os seus pocleres, em direito permittidos, pa ra qu e em nome delle 
ou torga nte, como se presen te fô sse, possa em juízo ou fó ra delle, requerer, 
a llegar, defender todo o s eu direito e jus tiça, em quaesquer causas ou de-
mandas, civis ou crimes , m ovida s ou por m over, em que ell e· outorgante fôr 
a utor ou r éo, eÍ11 um ou outro fôro; fa.zenclo cit a r, offerecer acções, l ibellos, 
excepções , emba rgos, su1sp eições e outros quaesquer a rtig;os ; contra riar , pro-
duzir, inquerir e r ep erg unta r test emunhas, cl a r de suspeito a quem lh'o fô r; 
jurar decis oria e supple;itor iam ente n'a lma dell e outorga.nte ; fa zer dar taes 
~ uramentos a quem corfvier ; assis tir a os te r m os de inventa.rios e pa r tilhas, 
com as citações pa ra ell e a ssig na r a utos , r equerim.entos, p r otes tos, contra-
protestos e t ermos, a inÇla os de confess o, n egação, louvação e cl es i.st encias ; 
com a s citações pa ra ell e, a ss ig na r ·a utos , requ erimentos, protestos , contra 
a pp ella r, aggravar ou embargar qualquer sen ten ça ou despacho e seguir estes 
r ecursos a té m aior a )çada; f azer extrahir senten ças, requ er er a execução 
dellas, sequestro; . ass istir a os actos de conciliação, pa r a os qu a es lhe concede 
poder es illimita dos , p edir precatorias; tomar posse, vir com embargos ele ter-
ceiro senhor e possuidor; juntar documen tos e tornai-os a r eceber ; variar 
de acções e ' intenta r ele nov o ; substabelecer est a em um ou m ais procurado-
res , e os subs tab elecido/l em outros, ficando~lhes os mesmos poderes em seu 
vig or e revogal-tJS, qu (lr endo, segu ndo suas car tas ele ordens .e avisos par-
t iculares, que, sendo pr eciso, serão considerados com o parte desta: E que 
tudo qua n t o assim fô r feito pelo dito seu procurador ou subs tabelecido, pro-
mette h aver por valioso e fi rme, r eservando pa ra sua pessoa toda a 
n ova citaÇão. Assim o di sse do qu e dou fé, e m e pedi ·est e in s tru mento, que 
lh e li, acceita e assigna com as testemu n ha s aba ix o r econhecidas de mim. 
E u , Grimalclo dos San tos P inheiro, tabell ião inter ino, que escrevi e assigno. 
Victoria , v in t e e qu a t rp de Ma io de mil n ovecen tos e vinte . - Gri.nialdo 
dos Santos Pinhe·iro. -- Nestor Go1nes . - José Q1iintaes F ilho. - Eugeniq 
Va.l entilm de .Anchieta . Estava u ma esta m pilha de dous mll r é is devlcla-
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mente 'inutilizada. Traslada na mesma data . Eu, Grimaldo dos Santos Pi-
nheiro, tabellião interino que escrevi e assigno em publico e raso. Em tes-
temunho ela verdade estava o signal publico do tabellião interino Grimaldo 
dos Santos Pinheiro. E s tava o ca rimbo do tabellião com os seguintes dize-
res : Grimaldo dos Santos Pinheiro, substituto. Victoria. Firma no tabellião 
Doutor Torquato Moreira. Rua do Rosario. Rio. Substabeleço na pessoa 
do advogado Doutor Sancho de Barros Pimentel, brasileiro, casa do, com 
escriptorio á rua do Rosario numero cento e dezoito, todos os poderes desta 
procuração. Rio ele J a neiro, vinte e nove ele Maia de mil novecentos e 
vin te. - J. J. B ernardes Sobr inho . Estava col!a.da e devidamente inutili-
zada uma estampilha federa l ele dou s mil r éis. Reconheço a ' firma e signal 
de Grimaldo dos Santos Pinheiro e firma de J. J . B ernardes Sobrinho. Rio 
de Janeiro, trinta e um de Maio ele mil novecentos e vinte. Em testemunho 
da verdade estava o signal publico, elo t abellião intE>rino Arthur Ca rdoso de 
Oliveira. Estava o carimbo elo t abellião com os seguintes dizeres: decimo 
quinto tabellião T. ·Moreira, Arthur <J.arcloso ele Oliveira, ta.bellião interino. 
Rio de Janeiro. Na da mais se continha na referida procuração a o prin-
cipio mencionado aqui, bem e fielmente transcripta , que conferi e acha,ndo 
em tudo conforme a mesma a subscreve e assigno. Secretaria do .Supremo 
Tribunal Federal. Rio de Janeiro, primeiro de Junho de mil novecentos e 
vinte . E eu, Edmundo da Veiga, sub-Secretario, na ausencia elo Sr. Secre-
tario, subscrevo e assigno. 

Supremo Tribunal Federa l, 1 de Junho ele 1920. - Edrnmido ela Veiga . 
Publica-fórma de um documento, como aba ixo se declara : 
Acta da installa ção da Junta Apuradora ela s eleições procedida s a vinte 

e cinco de Ma rço de mil novecentos e vinte, para Presidente e Vice-Presi-
dente do Estado - Aos vinte e qua tro dia s elo m ez de Abril de mil novecen-
tos e vinte, reunidos na sa la da s sessões da Ca ma ra Municipa l desta capi-
tal, do Esta do do Espírito Sa nto, ás dez hora s (10) ela ma nhã, presentes os 
Senhores Francisco Ca rlos Schuwa l Filho, Pr.esiclente ela Cama ra Municipal 
da capital; Ma noel Vieira Pimentel, Presidente da Ca ma ra Municipal de 
Vianna; Coronel Carolino Rodrig ues P er eira Filho, Presidente ela Ca mara 
Municipal ele Cariacica ; Ca rlos Pedro Gera lc1t, Presidente ela Ca mara Mu-
nicipal de Campinho; B erna rdino de Oliveira Filho, ela ele Barra. ele São 
Matheus; I g nacio Ba rbosa Pinto de Amorim; ela ele Sa nta Cruz; Ma noel 
Pereira Pinto, da ele P á o Gigante; J oão Ba rbosa ele Menezes, clic de Boa 
Familia; Jacintho Antonio ele J esus Ma ttos , ela dr-. B enevente ; Fra ncisco 
Nunes ela Fraga, ela el e Serra ; Fra ncisco Alfre do Ver viloet, ela ele Santa Leo-
poldi na ; Alvaro Mila g res F errei ra, el a ele L inha r es; Nicoláo D ebiazecla, ela 
do Rio P a rdo ; Antonio Moreira el e F ai:ias, da ele Pon te ele Itabapoa na ; H er-
mínio Jorge ele Castro, da ele Nova Alm eida ; Pedr o José Merçon , el a elo E s -
piri to Sa nto do Rio P a rdo; Thomé F erreira Tinoco, ela ele R io N ovo; José 
Marques Macha do So:l.r es, ela ele villa ele Itapemirim; .José E uge nio Ver-
viloet, ela el e Sa nta 'l' her eza ; Antonio Soa r es Pinto Junior, ela ele Alf r edo 
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Chaves; Jayme Monteiro de Menezes, da de S. Pedro de Itabapoana; Luiz 
Siamo, da de São João do Muquy; constituiram-se em junta apuradora, na 
fórma. do artigo oitenta e cinco da lei numero mil e oito, de trinta. de Outu-
bro de mil novecentos e quinze, elegendo Presidente da mesma junta Fran-
cisco Carlos Schuwal Filho, que designou para secretario o membro da 
junta, Manoel Vieira Pimentel e para proceder a leitura das authenticas o 
membro da junta Coronel João Barbosa de Menezes. Após haver assumido a 
presidencia, Francisco Carlos Schuwa l Filho declarou installada a Junta 
Apuradora e deu -se começo aos trabalhos da apuração, tendo se verificado 
a existenda de · cento e dezesete (117) authenticas, que provindas das 
mesas legaes, se achavam regularmente conferidas e concerta.das; a junta 
iniciou os trabalhos da apuração, que á proporção que eram lidas us authen-
ticas, pelo membro para isso designado, era m annotadas pelo secret_ario e 
outros membros da junta , ao fim do que se verificou o resultado seguinlé : 
Para Presidente do Estado: Coronel Nestor Gomes, dez mil trezentos e ti-0s 
(10. 303) votos; Doutor Philomeno José Ribeiro, setenta (70) votos; Coronel 

.Ramiro de Barros, . vinte e qu atro (24) votos; Doutor Henrlque ele Moraes, 
dezenove (19) votos; Doutor Jeronymo ele Souza Monteiro, Ceciliano Abel 
de Almeida , Ma noel Silvino Monjardim, um (1) voto cada um; em branco, 
quatro (4) votos; para Vice-Presidente elo Estado: João ele Deus Rodrigues 

· Netto, dez mil trezent os e cinco (10 . 305) votos; Senador Nestor Gomes, 
Doutor Manoel Silvino Monja rc1im, Doutor Ubalclo Ramalhete Maia, Oscar 
Braúna, José Ferreira Braga e João Lin·o da S.ilveira e Souza, um _voto cada 
um; Padre José Berm,Lrclino elos Santos, dous votos, e e1n branco, cincoenta 
e cinco (55) votos. Asflistiu a todos os tra.balhos da a puração o Senhor Elias 
Ferreira Coelho, na qualidade de procura dor do candida to Doutor Ph cl o-
meno José Ribeiro, t endo exhibido a procura ção de seu constituinte . 'l'er-
minados os trabalhos, o mesmo fiscal apresentou á junta um protesto es-
cripto, não referente fl-OS trabalhos da apura ção das authenticas, mas sim 
contra a s irregularidades, nullidades decorrentes do processo eleitoral e con-
tra a elegibilidade do pandiclato á pres iclencia do Estado, Coronel Nestor Go-
mes. O Presidente da junta submetteu á consideração elos membros presen-
tes, o referido protestp, que de a ccõrdo com o artigo noventa e oito d<t lei 
mil e oito, de trinta dE; Outubro de mil novecentos e quinze, deixou unanirne-
merite de tomar conhE:cim en t o do mesmo protesto por não se julga r compe-
tente, visto ser sua funcção sommar os votos das authentica 1:1 que lhes fo· 
ram apresentadas e não julgou da realidade dasi el eições e inelegibilidade 
dos candidatos . Procepida a ssim, com toda s as formalidades, a apuração da 
eleição procedida a vip te e cinco de Ma rço findo, proclamou ·o Senhor Pre-
sidente da junta o resulta do da mesma, mandando fõsse ella publicada pela 
imprensa official, dentro do pra zo da lei, e que .se extrahisse as cópias ne-
cessarias para depois de concertadas pelo tabellião, Doutor Nelson Goulart 
Monteiro, para esse fim designado, serem remettidas, uma ao Excellentis-
simo Senhor Doutor Rresidente do Estado, outra ao Secretario do Congresso 
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Legislativo do Estado e mais uma a cada um dos candidatos eleitos para lhes 
servir de diploma, tudo de ·Conformidade com a lei .eleitoral vigente.. E, para 
constar, eu Manoel Vieira Pimentel, m'embro da junta, servindo de Secre0 

tario, -lavrei a presente acta, Em tempo: ao fiscal do candidato . Doutor Phi-
lomeno José Ribeiro deu a junta boletim com o resultado geral da apura-
ção. - Francisco Garfos Schuwal Filho. - ll!anoel Vieira Pimentel. - João 
Barbosa de Menezes. - José 111arques Machado Boares. - Thomé Ferreira 
Tinoco. - Nicola Delciasi . - Antonio Moreira de Faria. - Francisco N'li-
nes da Fraga. - lgnacio Barbosa Pinto de Amorim. - Pedro J osé Merçan. 
- Jlfan'Jel Pereira Pinto .. - Herminio Jorge de Castro. - Jacintho Antonio 
de Jesns. - Herminio Jorge de (];astro. - Jacintho Antonio de Jesus Mattos. 
- Alvaro Milagres Ferreira. - Antonio Soares Pintu Junior. - José Euuenio 
Neidoei;. - Bernardino de Oliveira Filho. - Jayme Monteiro de Menezes. 
- Lufa: Biano. - Francisco Alfredo Neidoet. - Ga1·olino Pereira F ·irme. -
Oarlos Pedro Geraldt. - Elias Ferreira Coelho, por procuração do Doutor 
Philomeno José Ribeiro. .Seguiam-se a .s assignaturas de Francisco Carlos 
Schuwal Filho, Manoel Vieira Pimentel, João Barbosa de Menezes, José Mar-
ques Machado Soares, Thomé Ferreira ·Tinoco, Nicolau Delciasi, Antonic. 
Moreira de Faria, Francisco Nunes da Fraga, Ignacio Barbosa Pinto de. 
Amorim, Pedro José Menezes, Manoel Pereira Pi.nto, Hermínio Jorge de Cas. 
tro, ·Jacintho Antonio de Jesus Mattos, Alvaro Milagres Ferreira, Antoni" 
Soares Pinto 'Junior, José Eugenio Neindoet, Bernardino de Oliveira Filho, 
Jayme Monteiro de Menezes~ Luiz Siano, Fra.ncisco Alfredo Neuda·et , Caro·· 
lino Rodrigues Pereira Fiume e· Carlos Pedro Gerardt. - C. C. por mim. 
Neison Goulart Monteiro, tabelliâo, que subscrevo o assigno, em publico e 
raso, na mesma data. Victoria, vinte e quatro ·de Abril de mil novecentos e 
vinte. Em testemunho (.estava o signal publico) da verdade. - Nelson 
Goulart Monteiro. Nada mais se continha em o documento que me foi apre. 
sentado e pedido para ser reproduzida em cópi•a legal e authentica a qual 
me reporto e do qual, bem e fielmente extrahi a presente publica fórma, quilo 
depois de conferida e concertada por mim e o tabellião interino, Guinaldo 
dos Santos Pinheiro, a escrevi e assigno, em publico e raso. Em testemunhe. 
(estava o signal publico) da verdade. - Alfredo Sarla, tabellião interino. 

Victoria, ·vinte e quatro de Maio de 1920. - Alfredo Sarla, tabellião ln· 
terino. 

Conferida e concertada por mim Guinaldo dos Santos Pinheiro, tabelliã~ 
interino que conferi e assigno em publico e raso. Em testemunho (estava 
O·,signal publico) da verdade. - G1iinaldo dos Santos Pinhe'iro. 

Victoria, 24 de Maio de 1920 . - Guinaldo dos Santos Pinheiro. 
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Centro Espirito-.Santense, Rio .de Janeiro, 19 de Junho de 1920. 
Exmo. Sr. Presidente e ma.is membros do Senado Federal - A qun.st 

totalidade dos espirito-samtenses que se 'encontram n esta capital e os ciue 
aqui residem, não têm sido indiifferentes a;os successos que tem agitado ~ 

Estado, tão sómente por motivos de estreita po!itica facciosa, a ntes os tem 
a:companhado no intuito manifesto de collaborar ·na solução feliz dos mesmob 
pelo resultado do r espeito absoluto á vontade do povo . expressa pel3J.'3 urna., 
de modo ~nconfundivel. 

Ao Exmo. Sr. Presidente da Republica a colonia espirito-santense jâ 

expnessou a sua grande confia nça na. acção ·benefica dos ·r esponsaveis pel0o 
destinos da Republica, .para Urllilj solução digna da questão a que nos referi· 
m·os, de modo à amparar os interesses moraes e materiaes que se enconti-a m 
em causa. 

Ao Senado Federal aqui se inan!festa a mesm a µelos seus represent:~n 
teii a baixo firmados, como delegados especiaes ·de ·numerosa assemblêa. para 
isso reunida, couf.iante em que o pequeno Esta.do da Federação Brasileira 
não soffrerá solução de continuidade •no surto de progresso economico qu6 

lhe imprimiu a administração do Dr. Bernardino Monteiro da qual set·á fiel 
continuador o Sr. Nestor Gomes em quem o povo d.o Estado confia. 

Certa <le que o Senado Federal virá homologar o pronunciamento popu. 
lar ·e o da Camara d~s D eputa dos na questão que ora interessa a todo o 
paiz, espera ter occasii~o de appla uc1ir o pronunciamento dessa illustre cor 
poração legisla.tiva . - Dr. José Gomes Pinheird Juni01". - Antenor .Jforeiro 
Dutra. - Antonio Ce~ario de Souza Junior. 

Exmo . Sr. Presidl"nte da Commissão de Constitu0ição e Diplomacia d6 
Senado F ederal - O cidadão infra-assignado, como ·procurador do Sr. Nostor 
G.omes, Presidente do Estado do Espirito Santo, pede a V. Ex . a entregl\ 
dos documentos que 9-compainham a presente ao Relator designado para 
dar parecer sobre a tn;tervenção naquelle Estado. 

Nes t es termos, ped:e defer imento. Rio de Janeiro, .9 de· Julho de 19M. -
Joaquim José Bernarà(38 Sobrinho. 

Reconheço a firma de Joaquim José Bernardes Sobrinho. Rio de Janeir11, 
9 de Julho de 1920. - Em testemunho (estava o signal publico) da verdade, 
o tabellião interino, Arthur Cardoso de Oliveira. 

Est:JJdo do ;EJsptrito Sa:nto - Victoria - Cartorio do 3° Officio - Nelso11 
Goulart Monteiro, tabepião - Liv.ro 2:!, fls . 101 v. - Primeiro traslado: 

Procuração .bastan1:e que faz o Exmo. Sr. Coronel Nestor Gomes, na 
fõrma abaixo: 

Saibam quantos ~te publico imstrumento de procuração ba.qtante virem. 
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que no ·anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, .de mil novecento~ 
e vi·nte, aos vinte e quatro dias do . mez de Maio, nesta cidade de Victorii. .• 
perante . mim, tabel!ião, compareceu, como -0utorgante o Exmo. Sr. Senador 
N<:1stor Gomes, .na qualidade de Presidente do Estado do Espirito Santo. 
brasileiro, solteiro, de 45 annos de ·idade, reconhecido pelo proprio -O.e mim ._ 
tabellião interino, das duas testemunhas abaixo-assignaelas, do que elou fl'! . 
perante as quaes por elle foi dito que, por este publico instrumento nomeia 
e constitue seu bastante procurador o Doutor Joaquim José Bernardes So-
brinho, brasileiro, casado, com 34 annos de idade, residente em Victorlu, 
capital do Estado do Espirito Santo, para o fim especial de representai-o 
peramte o Julzo Federa l, tanto de primeira, comm de •segunda insta;i1cia s 
principalmente para repr.esental-o . perante o Supremo Tribunal :F'ederal ~ 

requerer as medidas judici·arias que necessarias forem ao pleno e livre ·exer-· 
cicio de Presidente do Estado, para o que lhe confere todos os pocleres em 
àirelto permittidos, incJ.usive os ele propôr acções varias, elellas transigir e 
iUbstabelecer ·esta ·em quem lhe convier, em um ou mais advogados. E que. 
tudo quanto assim fôr feito pelo dito seu. procurador· ou sul:}stabelecido, pro. 
mette haver por valioso e firme, reservando para s ua pessoa toda a nova 
citação. Assim o ·disse do que dou, fé e me pediu este instrumento, que lho 
li, acceitou e assignou com as testemunha s ·aba ixo reconhecidas por mim. 
Eu, G1imaldo dos Santos Pinheiro, tabel!ião interino, que escr evi e assigno. 
Victoria, 24 de Maio de 1920. - GrimaZdo dos Santos Pinheiro. - Nesto'I' 
Gomes. - José Quintaes F'ilho. - Eugen~o Va.zentim de Anchieta. Estava 
uma estampilha federal de dous mil réis, devidamente inutilizada. Trasla-
dada 1m mesma data. Eu, Grimaldo dos Santos Pi-nheiro, tabellião interino. 
que escrevi e assigno, ,em pubHco ·e raso. - Em ·testemunho (estava o 
signal publico) da verdade, GrhnaZào dos Santos Pinheiro, tabe!lião inte-
rino . 

. Substabe1'eço, na .pessoa do advogado, Dr. Sancho de Barros Pimentel, 
brasileiro, casado, com escriptorio á rua do Rosario n. 118, todos os poderes 
desta procuração. 

Rio de J aneiro, 29 de Maio de 1920. - J . J. Bernardes Sobrimho. 
Reconheço a firma e signal ·de Grinaldo dos Santos Pinheiro e firma de 

J, J . Bernardes Sobrinho. Rio de Janeiro, 31 de Maio de 1920. - Em tes-
temunho (estava o signal pubJi.co) da verdade, o tabellião interino, Art1mr 
Cardoso àe 0Zive1ra. 

!Dr. Bernardes Sobrinho Palace Hotel, Andradas 10 - Rio . 
Victoria, .9 - Respondendo seu telegramma dou o meu testemunho de 

ter acompanhado o .Sr. Coronel Nestor Gomes até a entrada do edificio do. 
Congresso no dia 23 de Maio findo, depois elo meio-dia ·e de tel -o acompanha -
do novamente ·dalli até a entrada do palacio do Governo pouco depois das 
treze horas, conjunctamente com diversos Deputados e diversas pessoas, o 
que fiz a pedido do Dr. Bernardino Monteiro, devido ao estado de revolta em 
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que já se encontràva uma parte da força policial. Saudações. - Jayme 
Pessôa, Tenente-Coronel commandante do 3° B. e : 

Certifico que na falta do director-secretario, que se exonerou em Feve. 
reiro do corrente a nno, acha-se no exercicio desse cargo, de accõrdo com os 
estatutos desse Bane-o, o Sr. Mario Fundão, contador. 

Victoria, 7 de Julho de 1920. - José de Souza Monteiro. 
Reconheço verdadeira a firma supra do Doutor José de Souza Monteiro, 

dou fé. Victoria, 7 de Julho de 1920. - Em testemunho (estava o signal 
publico) da verdade, Nelson Goulart Monteiro. 

Reconheço a firma e signal publico de Nelson 
de Janeiro, 9 de Julho de 1920. - Em testemunho 
signal publico). A.rthur Cardoso tle Oliveira. 

CERTIDÃO 

Goulart Monteiro. Rio 
da verdade (estava o 

Certifico que foi archivado no escriptorlo da Companhia Predial, com 
séde nesta capital, em dez de março do corrente anuo o seguinte officio: 
"Rio de Ja.nerlro, oito de março do anno de mil novecentos e vinte. Illmo. 
Sr. di.rector da Companhia Predial - Instado pelos diversos orgãos da política 
do Espirito Santo para 

1
ser ·Candidato de todos os elementos ao cargo de Pre-

sidente do mesmo Est~.do. fui forçado, bem ·contra gosto meu, a renunciar 
nesta dáta o cargo de director gerente dessa companhia.. const:rvando, en-

' tretanto, ·o maJior agraé
1
!ecimento pela fidalguia de trato que ahi sempre ra-

cebi. Affectuosas saudai;:ões. - Nestor Gomes." Certifico -igualmente que em 
consequencia da renuncia constante do referido officio, que o cargo de di-
rector gerente da compftnhia, passou a ser exercido interinamente pelo mern• 
1i1; 0 do conselho fiscal Sr. Ildebra ndo Resomini, conforme preceituam os es· 
tatutos. Tudo o af.firmo para qualquer ·effeito. 

Victoria. 1 de julho de 1920. - Manoel de Freitas Calazans, contado1·. 
Reconheço verdadeira a firma supra de Manoel de Freitas Calazans; 

dau fé. Victoria, 7 de julho de 1920. Em testemunho (estava o signal pu• 
b1ico) da verda de. - 1'{elson Goulart Monteiro. 

CERTIDÃO 

Certlfi.camo;; q·uc fql hoje recebido e archivado no escriptorlo da Compa·· 
:ri.hia Colonização Noroeste de S. Paulo o seguinte offi.cio: "Rio de Janeiro, 
oito de março de Tilil novecentos e vünte. Illustrissimos senhores directore's 
da Oompanhia ColoniZl}Ção Noroeste de S. P a·ulo - Instado pelos diver-sos 
orãos 'da politica do· E!jpirto Santo para ser candidato de todos os elementos 
ao cargo de Presidente daquelle Esta do. fui forçado. bem a contragosto meu, 
à renunciar, n~sta <lata, c. carg.o <le <11rec:to~· ~'<:reta11t; dess« c11ropa.nhlll., 
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conservand!o, entretanto, o mailor agradecimento pela fidailguia do trato Que 
ah( sempre recebi. Affectuosas saudações. - N estar G01nes." 

Rio de Janeiro. 9 de março de 1920. - Companhia Colonização Noroeste 
de S. Pàulo - M. Schmidt, presidente. - José Dom,ingues Machado, gerente. 

Fausto de Almeicla, secretario interino. 
·Reconheço as firmasc M. Schmidt, José Domingues Maohado e · Fausto de 

Almeida. 
Rio, 10 de julho de 1920. - Em testemunho (es tavl<. o signal publko) o/>. 

verdade. - Eduardo Carneiro de Mendonça. 

CERTIDÃO 

Certifico, HH virtude de m e haver sido pedi~o verbalmente, que consta. 
dõd documentos em poder ela Companhia de .Seguros Alliança Mineira, o se-
guintt" officio reeebido no dia dez de março do corrente anno.: "Rio de Ja-
neiro, oito de ·março de mil novecentos e v~nte. Illmos. Srs. .fürectores .da. 
Companhia de Segur·os Alliança Mineira - Instado pelos diversos orgãos da 
política ·do Espírito Santo para ser candidato de todos os elementos ao cargo 
de Presidente do mesmo E~tado. fui forçitdo, bem a contragosto ·meu, a re" 
nunclar. nes ta data o cargo de secretarie dessa companhia, con;,ervarnto. 
entretanto. o maior a gradec1menr,o ;peJ.,;, fidaigUic, do trato qae ah1 sempre 
recebi. Aff·ectuosas saudações. - Nestor Gome~. ' 

Ponte Nova 10 de m arço de 1920. - Victorino Alves, guarda-livros. 
Reconheço a firma Vi.ctorino Alves. 
Rio àe Janeiro, 10 de julho de 1920. - Em testemunho (estava o signi;tl 

publico) da. verdade. - Eduardo Carneiro de Mendonça. 

Cl!lll'l'!DÃO 

Cert!:fico que o escriptori<J Central do Victoria Traction. Light Impro 
vements Company r ecebeu .e archivou no dia dez de março ido corrente anno, 
o seguinte officio: Rio de Janeiro, oito de m arço de mil novecentos e vinte. 
- Illustrissimo senhor c1irector-secretario da Victoria Traction Ligth Im-
provements Cmnpan.y. Instado pelos diversos orgãos da politica do · Esp.irito 
Santo . para .ser candidato de todos .os elementos, ao cargo de. Presidente do 
mesm:o Estado, .fui forçado g,' renunciar n esta· data, bem a contragosto .meu, 
o cargo de director-presidente dessa •companhia , conserv.and'o, entretanto; o 
maior agradecimento 'Pela fidalguia de trato que a hi sempre recebi. Affis-
ctuosa..i saudações. - Nestor Ga'rn,es .. - ·Certifico · mais, que, ·se aoha a.ctu.al" 
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· mente no e::rnrcicio do ~trgo de presidente interino da companhia o membro 
effectivc;; dl: .conselho fiscal senhor Antonio Pinto d.e Araujo, o que tudo att&.l· 
to para ·os ef:feno;; 1egae~ 

Victoria. 21 de junho de 19·20 . - A'11henovl1is Eulalio . àe .áss·is . direcw.-

Roconhe;:;!. verdadeira a firma · supra de Am&iophis Eulalio de A!l~is. 

dou fé . Victoria, 7 de julho dt> 192C . E:n testemunhe (signal publico) da ver· 
· da de. - Nelson Goiilart Monteiro, tab ellião. 

Reconheço a firma e s igna1 publico de Nelson . Goulart Monteiro. Rio . d9 
Janéro, !i ãe julho de 1.9 20. IDm testemunho (signal publico) da verdade. 
O ta;bellião interino, A rthm· Cardoso d.'Olivetra. 

CER'l'IDÃO 

Certifico que deu entrada no escriptorio deste banco, no devido tempo, o 
seguinte afficio: "Rio de Janeiro. 8 de março de 1920 - Illmos. Srs. directo·. 
res do Ba n co do E spírito Sa nto - Insta.do pelos diversos orgãos da :politica 
do Elsipirito para ser Jandidato de todos os elementos a o cargo de Presi·' 
dente· do m esmo E stado. fui forçado, bein a contr?-gosto m eu, a. renunciar 
·desde 28 de fevereiro p;a.ssado, como já avisei verbaJmente. o cargo de d.ire· 
ctor-secretario, que me cabia .na dir ectoria desse banco, .- conserva ndo, entre· 
tanto, o mai·or agradecimento p ela fidalguia do trato que ahi sempre recebi. 
Saudações affectuosas. - Nestor Gom,es". 

Em o que se continha no referido officio, o que affirmo para qualquer 
· effeito. Banco do Espírito Santo. Victoria, 1 de juJho de 1920. - M. Funàão, 
contador, servindo de SrBCretario. 

R econheço verdadeira a firma de Ma.r io Fundão. dou fé . Vktoria, 7 de 
juJ.ho de 1920. Em testermnho (signa l publico) da verdade. - N elson G·<mla,rt 
J1 onteiro, tabellião. 

Reconheço a firma e slgnal publico de Neilson Goula rt Monteiro. RJo de 
J aneiro, 9 de julho de 1920. Em testemunho (signal publico) da verdai.le. -
O tabeJ.lião in terino, Arth1ir Cardoso d'OlilVeira. 

Congresso L eg isla tiyo do E stado do E spírito Santo. 

Certifico que entre os do.cume ntos e pa peis existentes na Secr eta!'la do 
·congresso L egislativo ~·º E stado do E spir.ito Santo, encontra-se o se·guinte: 
"Parecer numero ·Um (1 ) . A · Commlssão de Poder·es a que ·fora m presente~ 

os dirplornas dos Srs. ·.senador ·N estor Gomes e De'putado João de Deu.'! Ro· 
drigues N etto, r espectivamente, eleitos Para os cargos ele Presidente e Vice· 
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Pr~de;1te do E stado, no periodo 1fügo, qua triennio d e 2·3 de m aio d P. 1920 a -23 
de mtdo de 1924; Considerando que a s ele ições de um. e outno, realizada..'! a. 
!5 de março pro:xim o findo, obedecera m a todas as prescripções do proces-
so eleitora l do Estado. (Lei n. 1. 00 8, de 30 de outubro de 1915) ; Consideran -
do que as mesmas eleições apura das em plena conformida de com a r ef erida 
lei, ou seja por = Junta Apura dora formada por presrnentes de Ga maras 
~fanici.paes em numero m uito excedente do exigido ·Pela mesma lei; Consi-
derando que essa Junta Apura dora, no u so de sua legitima a ttribuiçfLO a pu- · 
rou e~ existencia real : a ) de dez mil trezentos e tres (10 . 303 votos pa ra o 
Senador N estor Gomes, ·como candida to ao cargo de Presidente do . Estado 
no mesmo qua triennio, contra a p enas setenta votos obtidos .p elo Sr. Dr. Pbl -
1omeno ,fosé Ribeiro que foi o m ais votado de seus c ompetidores·;' b) de dez 
mil trezentos .e cinco (10.305) votos p a ra o Deputado Joã o ele Deus Rodri-
g-uee Netto. como candidato ao cargo de Vice-Presidente elo Estado no mes-
mo .qu a.triennio, contra apenas dous votos obtidos .p elos m a.is votados de 
seus cmnpeticlores ; Con sidera ndo que o .facto do . candida to Senador Nestor 
Gomes ni1o eleitor, como, d.igo, não s er eleitor como ele noticias correntes, 
11ão significa que o mesmo não se ach e no goso de direitos políticos . dada a 
sua posição de Senador da R epublica, em vir tude da qual e lle se encontra ·no 
goso de um direito político elos ma is legitimos ; Considera ndo que n enhum 
motivo de Inel egibil idade .exist e contra esse mesmJo candida to. por isso que 
renunc'iou em oito de ,março do corrente a,nno. c-s ca rgios que oc-cupa va em 
diverro.~ e.ffiQ)rezas commerc.ia es. segundo se vê .pela certidã o exhibida, do 
termo a ss·igna do no 1ca rtorio do tabern ãio Eduardo Ca rneiro de ~fendonça.; 

Considerando, p or fim, que o ip·rocesso ela eleição dos dous r ef.eridos candi-
datos é pe1ifeito e ·a caba do, além ele ser um dos que miais r epresentam a ex-
pressão legitima da vontade popula r . por ·isso que dá margem pa ra conside-
m.r-se uma m a nif.estação una ni.me das urna s, tal a 1nsignifi.cancia d.a vota-
,;ão obtida p elos concurrentes dos ·dous r eferido9 ·candida tos, a m esma oom-
m:iss<'l.o é de .par ecer q.ue s eja m, r econ.heciclos e ·P!"Oclama dos : r. o Senador 
Nesto1• G omes <iomo Presidente do E sta do, ·no quatriennio de 23 de m a io d e 
1926 a 23 de m a io de 1 924 ; II, o Depu t:i,do J oão de Deus Rodrigues Netto, 
·como Vice-Presidente do E stado, no m eSllTio qua triennlo. Sa la das Commis--
sõe~. em 23 de m a io de 1920. - .tl larico de F ·reitas, P.residente e R ela tor. -
José Pedro F ernandes Aboud.ili. - N elson Go-ulart Monte·ir o, R econheço as 
fÍJ'mas r etro dos Deputa dos doutor Ala rico de Freitas , doutor .fosê P edro 
Fernandes Aboudih ·e doutor N elson Goula r t Monteiro, .por t er dellas p leno 
conhecimento, e dou f.é . Victoria, 24 de m aio de 1920. Em t est emunho ( si-
gnal publico) da vel'dade. - G-i·imaldd elos Santos P.inheiro, t-.<Í:belliã o interino . 
. Estava o ·carimbo ·cio cartorio. Era 'º que se ·continha no docurrumto a que 
venho de me r eferl.r e do qurul extraihiu-se, f·ielmente, a IJresente certidã o, que 
.subscrevo e ·aissigno p a ra qua lquer e'ffeito. 

VLctoria., 27 de maio de 1920. - Francisco A lves de A thayde, 2° Secreta-
rio do Congresso. 
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Reconheço a firma de Francisco Alves de Athayde. Rio de Janeiro, 9 de 
junho de 1920. Em testemunho· (signal publico) da . verdade. - O tabelliã.o 
interino, .Arth1tr Cardoso d'Oliveira. 

Acta da primeir·a assembléa geral ordinaria (segunda convocaçã o) do Banco 
·do Espírito Santo. ex-Banco HYPotheca rio e Agrícola do Estado do Es-
pírito Santo, em onze de março de mil novecentos e vinte. 

Aos onze <lias do mez · de miarço de mil novecentos e vinte, nesta. cidade 
<le Victoria, capita;! do Estado do Espírito Sa nto, ás ··quatorze .horas. no cdi· 
ficio que s·erve ao Ba:nco do Espírito Santo, á rua Pereira Pinto num€ro qua· 
tro, acha ndo-se presente sete senhores acci·onistas por si e como legítimos 
procuradores e representantes de outros representando dezescis mil duzentas 
e trinta. e sete aicções, como ·consta do livro <le comparecianento, e .havendo 
portanto . . numero legal ·de accionistas, r epresentando capital ·suffic!ente · para 
legitimidade de assembléa o senhor doutor José de Souza Monteiro, direct.or· 
gerente do Banco do Espírito Banto, na fórrna do artigo dezesete, lettra a 
do mesmo banco, declar ou aberta a sessão e convidou os senhores accionistas 
p·resentes a organizarem a mesa. que tem de dirigir os trabalhos da ~sem· 
biéa geral, observando-se o >estatuido no artigo onze dos ditos estatutos. Re· 
solveram. então os senhores accionistas acclamar presidente o senhor dou·· 
tor Francisco Cerqueir;t Lima, representando o a0«ionista. Estado do E spírito 
·Santo, para o f.im espt,icial de dirigir os trabalhos da assembléa. sendo taro· 
bem acclamado secreUp"i-os os senhores Nelson Costa e doutor Argeo Hor· 
tencio Monjarfüm. Assim constituída a ·mesa, assume a presidencla o doutor 
Francisco de Cerqueira Lima e convida os secretarios a tomarem os seus lo· 
gares. O senhor presid1mte dá sciencia. á assembléa de que os accionistas fo· 
ram -convocados pela imprensa, na fórma. do artigo oito, paragrapho unico 
dos est:atuos. bem como estiveram á. disposição dos mesmos pa ra. serem 
examinados, -dentro do 'jlrazo legal, o inventario, balanço, relatorio do doutor 
director-gerente parecer do conselho fiscail e mais documentos referentes ao 
exercício encerrado. Refere ainda o senhor presidente que foram tambem 
pul:iUcados o balanço, a lista dos acc!onistas. o relatorio do senhor director-
g>erente e o 'Parecer do conselho fiscal. O senhor presidente manda, em· se· 
guida, rprocedér á l eitu~·a da acta da assembléa de oito de novembro do anno 
passado, em que for arr ref·ormados os estatutos do Banco Hypothecario e 
Agricola do Estado do Espírito Santo, sendo a mesma ·approvada. Em se-
guida passan<lo-se á ordem do dia, depois de· procedida á leitura do rela torio 
o Dr. director-gerente do Banco do ." E spirito Santo, do .parecer do conselho 
fiscal, do balanço e da repartição da conta de lucros e ver<las que não mo-
tivaram reclamaçã.o alguma, o senhor Presidente submette á approvacão da 
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assembléa as contas do exercido de mil novecentos e dezenove. o b<1Jlanço e 
repartição da c onta lu cros e perdas. facultando a palavra a os accionistas q ue 
della q:uizessem usar para se pronunciar a respeito. Não h avendo quem fal-
lasse e subm ettidas ao voto da assemblêa, foram approvadas, por unanimi-
dade, as -contas do exercício de mil novecentos e dezenove o balanço e a re-
partição da conta l ucros e perdas. Usando ainda da palavra, o Sr. Dr. director-
gorente dá . sciencia á assembléa de que, em data · de vfnte e oito de feve-
reiro. o Sr. Senador Nestor Gomes renunciou o m a ndato de director-secretarfo, 
para que fôra eleito por seis annos na assemblêa de oito de novembro de 
mil novecentos e dezenove. a llegando motivo de força maior, de que se in-
compatibiliza a continuar a exercer o mesmo mandato. A assemblêa fica 
sciente, e agradece os valiosos serviços .prestados pelo Senador Nestor Go-
mes, durante sua gestão. Por proposta do accionista Sr. Alfredo Soares Coro-
nel, ap.provada •pela asseinblêa, foi prorogado, P.or um anno, o mandato do 
actual conselho fiscal ·e respectivos supplentes. Pedindo a palavra, o Dr. Ma-
noel Monjardim propõe que s-e consigne 
dariedade com a directoria do banco, 
no desempenho de suas .funcções, 

na acta. um voto de louvor e de soli-
pelos seus es-forços e es·crupulo 
correspondendo saUsfactoria rnente 

á -·confiança de todos os aocionistas, voto esse que rfoi approvado unanime-
mente. Nada m:a.is havendo a tratar-se, o Sr. pres idente agradece a honrosa 
distincçrí.o dos senhores accionistas, acclamando-o ·para dirigir os tra b::i.lhos 
da assemblêa, o -comparecimento dos mesmos senhores accionistas, e suspende 
a sessão, manda ndo lavrar a present"l acta que, cl epois. de lida é achada -con-
forme, é assignada por todos os presentes. E eu, Argêo Hortencio Monjar-
dim na qualidade de secretario, subscrevo e a~signo. - José de Souza JJfontei-
ro. - Francisco de Cerqueira Lima. - Neison .Costa. - Francisc0< Carl os 
Scliuwal Filho. - .Alfredo Soares Coronel. - ' Por procuração, Manoel Silvino . 
Jfonjardim. - Dr. João dos Samtos Neves. - .Argêo Hortencio Monjardim. 

CONGRElSSO LEGISLATIVO DO ESTADO DO ElSPIRrro SANTO 

l'!e11são solemne de inst.'l!llação, em 22 de maio de 1920 - Presidencia do 
Sr. Geraldo Vianna. 

A' hora regimental, :feita a. chamada, acham-se p_resentes os . Srs. Geraldo 
Vlanna, ·João de Deus; Francisco . Athayde, Alarico de Freitas. José Pedro, 
Nelson . Monteiro, Jacintho . Mattos, Felinto · Martins. Colombo Guardia, Ma-
noel Nunes, Antonio Ma rins, Antonio Honorio, Cesar Machado, Wantuil 
Cunha. Etienne Dessaune, Americo Coelho, A!lvaro Mattos, Abner Mour?,a, 
José Cupertino, Framcisco Rocha e José Maria Gomes. 

JJ:>re-se a sessão. 
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O Sr. Presidente decaara ~nstallados os trabalhos <io Congresso Legisla· 
tivo. vis to haver nume ro lega l de Srs. Deputados. 

O Sr. 2º Secretarti.o ;procede á leitura d.a acb da sessão anterior. a qual 
é a pprovada. sem deba t es . 

O Sr. 1 º Secretario declara est a rem sobre a Me sa, ·a presentados pelütl 
Srs. N estor Gomes, e J-oã o ·de D eus Rodrigues N etto, os seus diplomae de 
candida.tos eleitos a 25 ·de m a rço do corrente anno pa.ra os ,cia rgos, respo· 
ctiva m ente. de Pres tdente ·e Vice-Pres idente do Estado. 

O Sr. Ab n er Mourã o pede a pala vra e i:iequer uma sessão extraordhiai~a 
p a ra eleição d.a l\>Iesa, p o1· cons iderar ~nateria urgente o est u do da eleição 
presid encia l. 

O Sr. Presidente inde f ere o r equ erimento, prime.iro. ,porque 
que a r eunião a ctual do Congresso é de cai,a ct e1· todoi especiaJI, a 

cons.idem 
pon to de 

pres-ci :rí. c~ir ·da c onvoca ção, pois , é det ermina da na ·pro.pria l ei eleitora l (arti-
go 101); seg undo, porque essa dispos ição, combinada c om a Constituiç;ão do 
E s ta do e com: o Regim!ento Interno, ainda deixa cla ro q ue não ha neces~d· 

da de d& n ova Mesa pa ra dirigir os tra ba lhos d a a.ctual sessão; terceiro, por· 
q ue, em ultimo ca so. pôde ser a Casa ·consuolta da. sobre si concorda. em que 
a Mesa. a ctu a l s eja ni.anticla para o s tra balhos de ·que ora se occupa o Con· 
gresso do E sta do. 

1 
O Sr. Abner Mourt o insis t e no seu r equerimento e o Sr. · Presidente man· 

têm a s ua a nterior deHberaçãD, e resolve consultar a Cas-a a r espeito ela ma· 
~mtenção da Mesa ·actua l. 

O Sr. Abner Mour,ã.o p ede a .pa lavr a e combate essa delibera ção. por 
julgar que é caso ·de n ova eleição. 

O Sr. Ala.rico de f reitas, u sando da p a la vra . diz qu e o Congresso devo 
a dopta r -0 p ensamento <lo .Sr. Presidente, .pois que, effectivame:nte, nos ter· 
m;os do R egi.mento corrobora do p ela lei el eitora l, e em f aice da Constituição 
do Esta do, a s essão· de r econheciment o do Presidente -e Vice-.f>res·idente elei· 
tos , .pelo ca r acter ·espeq.ios o da sua c onvocação, não interrompe o mandato da 
Mes-a ·eleita na sessã.o ordina i:iia a nterior. 

Pos t a a votos a •proposta do Sr. Presidente, verific ou-s e terem votadr 
10 Srs . Deputa dos a f avor e 10 c ontra., decidindo o Sr. Presidente desempatai 
p ela m a nute nção d a l\:{esa. 

O .Sr. Abner Mourão. continua ndo a discor rlitr, rehirou-.•;ic, com ma.~ 10 
Srs . Deputa dos. 

O ,sr. Pres idente resolve .convocar um:a sessão extraordlnaria para IUl 
l1 horas elo dia 23, afi·;m de se toma r con·hecimjento do <parecer da Corrunissii.o 
cmnpetente sobre a el<,ii ção presidenci·al, caso a E.SSe teiIIllpo seja a presentado. 

Nada .m a is .havend,o a tra tar, o Sr. iPresidente decla r a e ncerrada a 
sessão. 
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i• sessão extra ordinariia, em 23 de maio de 1020 - Presídencia do Sr, Ge-
raldo Víanna. 

A's onze e ineia (11 1h) ho1·as d.'.l. .manhã, feita. a ·Chamada, a clmrn-se pre-
~entes O.'!! Srs. D eputados Geraldo Vianna, .João de Deus. F .i•ancísco Athayde, 
Alarico de Freitas, Nelson Monteiro, José Pedr~, Felinto M.artins, Jadnbho 
Ma.ttos. Francisco Rocha. Sebastião Garn:a. José Cupertíno Antonio Marins. 
CoJ11mbo Guardia e Manoei Nunes. 

Abre-se 6 sessão. 
O Sr. 2° Secretario precede á leitura da acta da sessão a nterior, a qual, 

posta a votos, é a pprova da, sem debate. 
Expediente: 
O Sr. Presidente concede a palaYra <lD Sr. Deputado que della queira. 

fa~er uso. 
O Sr. Alarico de Freitas, relator da 'Commissão de. Poderes, apresenta 3. 

Mesa um parecei· opinando pelo reconhecimento dos Srs. Nestor Gomes 
e João de Deus Rodrigues N etto, nos ca rgos de Presidente e Vice-Presidente 
elo Ei.-t.ado, respectivamente. 

O parecer toma o numero 1 e vae a imprimir para entrar na ordem 
cio~ traba lhos. 

O mesmo Deputado Alarico de Freitas, voltando á tribuna, requ er que 
se consulte a Casa sobre si consente na dispensa do interstício do parecei·, 
e de sua publicação, afim de ser posto na ordem do dia da presente S'essão. 

Consultada a Casa, resolve pela affirmativa . 
Ninguem mais fazendo uso da pala vra, pa ssa-se á 
Ordem do dia. 
O Sr. Presidente ·annuncia a discussão e votação elo parecer reconhe-

cendo os Srs. Nestor GomeE< ·e João de Deus Rodrigues Netto, Presidente .e 
Vice-Presidente do Estado, em vista de ter sido approvado o requerimento 
verbal do Sr. Alarico de Freitas. 

Encerrada a discuRSão .e posto a votos o parecer da Commissão de Po -
,deres, é approvado. 

Nada mais occorrendo, o Sr. Presidente convida os seus collegas a com-
parecerem hoje, á hora regimental, para a sessão de posse dos Srs. Pres!-

1dente e Vice-Presidente do Estado, e para o encerramento da actual reunião. 
cxtraordinaria do Congresso, dando-se por finda a sessão. 

Sessão extraordinaria e solemne, em 23 de Março de 1920 -
Presidencia do Sr. Geraldo Vla nna 

A' hora regimental, feita a chamada, a cham-se presentes os Sr::!. Ge -
raldo Vianna, Francisco Athayde, Nelson Monteiro, Alarico de Freitai;-, José 
Pedro, F elinto Ma1•tins, Jacintho MatJtos, Antonio Marim?. Colombo Guardia, 
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Manoel Nunes, J .oão de Deus, Francisco Rocha,~ .Tosé Cupertino, Henrique 
Laranja e Sebastião Gama. 

Abre-se a sesslto. 
O Sr. 2° Secretario procede á. leitura da acta da sessão anterior, a quat, 

posta a votos, é approvada. 
O Sr. 1" Secretario · declara não haver expediente. 
O Sr. Presidente designa, na fórma do art. 160 do Regimento, os Srs. 

Alari.co de Freitas, Antonio Marins e Felinto Martins, para constit uírem o. 
Commissão que deve receber o Sr. P residente do E s tado, eleito e r econlw-
cido, que se achava na ante-sala , para introduzil-o no recinto. a f im de fo-

mar posse do seu cargo. 

E' introduzido no recinto, pela Commlssão referida, o Sr. Nes t <>r lrtJ-
.mes, que tomou assento · â direita do 8r. Presidente do Congresso· 6 tomou 
posse do cargo de Presidente do Estado·. 

O Sr. Presidente declara que o Sr. Nestor Gomes, Presidente rJ o Estaào, 
vae fazer a affirmação solemne determinada pelo art. 54 da Constituição elo 
Estado. 

Postos então de pé todos os presen•tes, o Sr. Nestor Gomes prom+ncio~ 
em voz alta a fórmula constitucional. · 

O Sr. P1·esidente do Congresso, em nome do povo, declara em possado o 
Sr. Nestor Gome); no cargo ele Presidente do Esta do, expressando a con· 
fiança que nelle deposita o Estado. 

Em s eguida, p Sr. Presidente do Estado retirou-se com as mesmas ror-
malidades com qu e foi recebido, declara ndo o Sr. Presidente do Congre:l'lo 
encerrada a presente sessão, depois de haver sido es ta acta approvadi!.. 

Exmo. Sr. Sepador Fernando Mende~, DD. Presidente dtt Cornmissão ~B 
Constituição e D\plomacia. ' 

Rio, 29 - Chegando ao meu conhecimento -ter sido postas em duvida 
minhas a ssigna tu ras naiJ actas sessões do Congresso do Espirita Santo, in-
clusive acta reconhecimento Presidente e Vice-Presidente daquelle Estado, 
devo declarar a V. Ex. que todas ellas foram por mim assignada11 como 
1• Secretario do Congresso. 

Cordia es eaUdfLÇÕes. - João de Deus Nettu. 

Senador Menqes de ~Imelda - Rw. 
Cachoeiro do Itapernlrim, 27 - Constando Senado Federal 'preteni!e t1c: 

cõrdo caso politlqo Espirita Sa nto, peço venia V. Ex. expor-lhê !:ei;uinte : 
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éonstituição E s ta.dua l, artigo 30; determinou dia 7 de S etembrn, sessões· or-
dlnarias f u nccionamen t o Congresso dous mezes, podendo prorogar-se sessões 
trinta dias. Art. 31 determinou, nos casos u rgentes, fosse mistér autoridade 
Congresso extraordinariame11te seria solicitação Presidente E s ta do. Estas 
sessões não teem prazo fixo, porta nto, não ha prorogações. Funccionar í1 
Congresso atê terminar t rabalhos, designando convocação Presidente E !::tado 
período presidencial quatr o annos começa e termina 23 de Ma io. Posse Pre-
sidente · e Vice-Presidente sessao extraordinar!a solemne, podendo ser effe-
ctuado qualquer numero Deputa dos, claramente depreh ende-se sess0es ex-
traordlna rias não ha prorogações. Vide art. 54 Constituição. L ei eleHoral 
1.008, Regimento I nterno Congr esso determina esta sessão quatro em qua tro 
annos, dia 13 de Malo a 2•3 do mesmo m ez, conhecimento posse Presidente 
Estado. Congresso reu niu-se reconheceu empossou legalmente Presidente 
eleito sem coil'tendor. Bem vê V. Ex. Congresso E s tadual não tem autori -
dade prorogar sessão extraordinaria determina da Constituição leis estaclua<::~ 

para fazer novo reconhecimento. Si fizesse e <incontrasse apoio a ltas a utori-
dades fedéraes seria tiro morte principias constitucionaes e sobera nia popu-
lar. Povo espiritosa!1'tense confia seriamente a lta autoridade espírito justi-
ceiro · V. Ex., que 'impedirá accõrdo fa1la c1o e que Se.nado, na sua a lta sabedci-
rla, aproveitará proposição Camara r econh ecendo Nestor Gomes e João de 
Deus Rodrig u es Netto, Presidente e Vice-Presidente Estado Espirlto Sa nto. 
Respeitosas saudaçõe!5. - Marcondes Souza,. 

Illmo. Sr. escrivão do J'uizo Federal - O advogado abaixo ass1gnado 
requer a V. S. que, revendo o livro de movime;nto de a u tcis deste Juizo, se 
digne de certificar -lhe se consta do mesmo haver o Dr. Manoel Clodoaldo 
Linhare.s requ erido uma justificação para fins politicos e qua l o t eôr da 
Inicial dessa justificação, dos despachos .e demais termos que se seguira m. 

Assim 
P. e E . deferimento. 

Victoria, 25 de Junho de 1920. - o. a dvogado, Arg~o Hortencio Jlfon-
jM'dim. 

Em tempo: A a lludida justificação foi requerida no dia 2 do corrente 
mez. '25 - 6 _:..1920'. - A.rgêo Hortencio Mon}ardim. 

Ao la.do um carimbo com os seguintes dizeres: Vicente João da Boa-
morte, ·escrivão do Juízo F ederal da Victoria . 
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Vicente João da Boamorte, escrivão do Juizo Federal da secção do E:s-
pirito Santo, na fórma da 1ei, etc. , etc.: 

Certifico que revendo o livro de movimento de a utos processados neste 
Juízo do mesmo cons ta h aver o a dvogado dout or Ma noel Clodoaldo Linhares -
requerido uma justificação pa ra fins políticos que cuja, digo, políticos e 
cuja ,p etição tem a data de dous do correD'te m ez de Junho., sendo a mesma 
do teõr seguinte: Petição - Excellentissimo senhor doutor Juiz Fedem! ela 
secção do Espírito Sa nto - Manoel Clodoaldo Linha res, a dvogado, r esi-
dente n esta ca pita l, pa.r a u so de direito quer perante Vossa E xcel!encia pro-
duzir uma. justificação afim de saber: Primeiro - Em que hora fo i aberta 
a porta do edifício do Congresso L egis lativo do Estado no dia vinte e tres 
de Maio findo, e se a o abrir-se o edifício h avia algu em dentro do mesmo. 
Segundo - Quaes as pessoas que no referido dia e hora entraram em pr!. 
meiro Joga r no m esmo edifí cio do Congresso. T erceiro - Se h ouve sessão 
do Congresso logo a pós a a bertura da porta do m esmo e qual a Mesa que 
a JJresidiu. Quarto - A que horas se r ea.Jizou essa sessão, quaes os Depu-
ta.dos que tomaram parte na mesm a e o assumpto .de que nella se tratou. 
Quinto - Se logo após essa sessão houve outra, qual a Mesa que a presid!u, 
quaes os Deputados que n ell a tomaram pa rte e qua l o seu fim. Sexto -
Se ainda •em continuação a essa sessão houve out ra, qual a Me-8à que a 
presidiu e os DepÚta dos que n ella tomaram parte e o assumpto que nella 
se tratou . Setimo - Se os Deputados Josê Cupez<tino Figueira Le it e, Se-
bastião Monteiro dfL Gama, Fra n cisco Josê da Rocha e Henrique Gonç[Lives 
L a ra nja estiveram presentes a essas sessões . Oitavo ·- Se a lém das sessões 
acima referidas hoµve outra no m esmo dia vinte e t res em qualquer depen-
dencia ·do ·edifücio Çlo Congresso. Nono - Se em qualquer elas sessões rea· 
lizadas no dia vinte e tres, no edifício do Congresso, foi apresentado por 
algum Deputado, discutido a lgum p a r ecer reconhecendo , N estor Gomes. Pre-
s idente do Estado E,> Joã o de Deus R odrigues Netto, seu Vice-Presidente. De-
cimo - Si Nest'or Gomes e João de Deus Rodrigu es Netto ·fora m empossa-
dos no referido dia vinte e tres p elo Congresso, em q ua lquer das suas ses-
sões, nos cargos de Presidente do E sta do. Decimo primeiro - Si os Depu-
tados da minoria c~lebraram no r ef erido dia v inte e tres , a lg uma sessão no 
Congr esso ou estiveram presentes ás sessões rea lizadas. Decimo segundo 
- Que numero de pessoas, pouco m ais ou m enos, assistiu â:s· sessões reali-
zadas no Congresso no referido dia. Assim o justifica nte requer a Vo~sa 

Excellencia que s(l digne admittil-o a justificar os itens acim a, com as 
testemunhas abaixo· que comparecerão independente de intimação, para que 
justificado quanto bast e no dia e h ora que fôr designado com citação do 
dou tor procurador da R epublica, seja julgada . a presente justifi cação por 
f!entença e entr egue ao justificant·e sem ficar traslado, para della , digo, para 
fazer della o u so ~ue lhe convier. Dou ao presente feito, p11.ra pagamento 
da taxa judicia ria, o valor de seiscentos mil r êis . Nestes 1:ermos, pede defe-
rimento. Testemunhas : doutor Joa quim Guimarães, doutor Carlos Gomes 
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de Sá, Elpidio Pimentel , Francisco Amalio Grijó, doutor Francisco Climaco 
Flen Rosa, doutor Paave Elias Thomasi, Paulo Rodrigues da Motta Teixeira, 
Hercules Penna . Vjctoria , dous de Junho ele mil novecentos e vinte. - Ma-
noel Olodoaldo Linhares. Sobre duas estampilhas federaes no valor de seis -
centoit réis , devidamente inutiliza.das. Em cuja petição foi proferido o se-
guin'te despacho: Complete o requerente o sello da petição na fl\rma da 
tabella B, paragrapho primeiro, tres , da lei numero tre" mil novec ..... nus .:i 

sessenta e seis, de vinte e cinco de Dezembro de mil novecentos e dezenove, 
e volte, quer endo. Victoria , dous de Junho de mil novecentos e v.inte. -
Luiz À.ntonino Filho. Entregue a petição á pa r t e , foi na mesma data com-
pletado o sello e entregue em Juizo, foi pelo meritíssimo senhor doutor .Juiz 
Federal proferido o seguinte despacho: A. designe o escrivão clia e hora, 
scientificando o doutor procurador da Republica . Victoria, dou s de .Junho 
\]e mil novecentos e vinte. L1iiz Antonino Fi lho. E m virtude deste der;pacho 
foi designado o dia quatro do al!udido m ez, ás onze horas, para t er Jogar a 
Justificação requerida, e scientificado o doutor procurador da Republica, 
conforme certidão lp.vr ada pelo official de justiça 'l'heophilo de Ca.rva.Jho. No 
dia a hora des igna dos n ão tendo compa r ecido o justificante, fo i pelo escri-
vão do f eito la vra da a seguinte certidão: - Certifico que na sala elas a u-
diencias âs onze horas da manhã, presente o doutor Luiz Antoni.no de Souza 
Neves Fjlho, juiz s ubstituto em exe1;cicio pleno elo cargo de juiz feder&!, 
commig o escrivão de seu cargo, adiante decla rado, o doutor procurador da 
Republica, a hi não compareceu. o advoga.do r r1quer ente, doutor Ma noel C!lo-
doaldo Linhares, n em as teste71i1inha.s consta.ntes do rol retro, deixando por 
isso de ser dada a justificação. O r eferido ê verdade e dou fé . Victoria, qua-
tro de Juriho de mil novecentos e vinte. - Vicente J oão da Bo~Lmorte, es-
crivão. Da referida nota de assentamento da justificação a lludida consta 
haver o a dvogado justifica nte requerido em 1!inte e mn de Junho corrente 
a entr e.oa dos autos, cuja p eti ção e despacho bem como o r ecibo na. mesma 
passado são do teôr seguinte: Petição - Excellentiss imo senhor doutor 
Julz Federa l da secção do Espirito Santo. Diz o a baixo assignaclo que tendo 
requerido a este Juizo uma justificação, r eferente á.s sessões do Congresso 
Legislativo do Esta do e tendo deixado de produzir a mesma justificação, vem 
requerer a Vossa Excell encia que se digne m a nda r que o escrivão lhe entre-
gue a r espectiva petição, pagas as cu5'tas pelo s upi;ilicante. Nestes t ermos 
pecle deferimen1o. Victoria, vinte e um de .Junho de mil novecentos e vinte.-
Manoel Clodoa ldo Linhares. Sobre uma estampilha federal de selscento,9 
réis. Des pacho: Como pede. Victoria, vinte e um de .Junho de mil novecentos 
e vinte. - · Tavares Bastos. Recibo. R ecebi a p etição a que se r ef ere o pre-
sente requerimento. Victoria, vinte e dous de Junho de mil novecentos e 
vinte. - Ma noel (digo) Clodoaldo Linhares. E por ser v erda de m andei la-
vrar a presente certidão, a qua l me r eporto e dou fé nesta cidade da Victo-
ria, capital do Estado do E spirita Sa nto, aos vinte e cinco dias do m ez de 
Junho de mil novecentos e vinte. Eu, Vicente João da Boamorte , escrivão, 
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o subscrevi e assigno. Victoria, 25 de Junho de 1920. - Vicente João da 
Boamorte, escrivão. 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de procuração ·de proprio punho e na .quw-
l!cfade de Presidente do Congresso Legis lativo do Estado do Espírito Santo, 
em nome da Mesa do r eferido Congresso e no meu proprio; · nomeio meu 
bastante procurador o Dr. Alarico de Freitas perante a Commissão de Di-
plomacia e Justiça do Senado l<~ederal, para representar-me e á Mesa do 
referido Congresso, nos debates que se su scitaram com relação á proposi-
çãb da Camara dos Deputados, concernente ao reconhecimento de po.deres 
do Presidente e Vice-Presidente do E s tado do E spirita Santo. 

Rio de Janeiro, 21 de J'unho de 1920. - Geraldo Vianna, Presidente 
do Congresso. 

Reconheço a firma e Iettra de Geraldo Vianna. 
Rio de Janeiro, 21 de Junho de 1920. Em testemunho da verdade (estav" 

o signal publico), Adrião A. ele Fig1ie-ireclo Junior. 

Procuração bas'tante que faz Henrique Gonçalves Laranja e outro6. 
Saibam os que este publi co instrumento de procuração bastante virem, 

que, no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil nove-
centos e vinte, aos oito dias do mez de Junho, nesta cidade do Rio de Ja-
neiro, Ca pita l da Republica dos E stados Unidos do Brasil, perante mim, ta-
bellião,. compareceu como outorgante em m eu cartorio Henrique Gonçalves 
L a ra.nja, Francisco José da Rocha, Sebastião Monteiro da Gama e José 
Cupertino Figueira L eite, brasileiros, casados, Deputa dos ao Congresso Le-
gislaJtivo do Estadq do Espirita Santo e de passagem por esta Capital, re-
conhecido como e :r:iroprio pelas duas testemunhas abaixo assignadas , e estas 
de mim ta bellião diJ que dou fé , e perante ellas disse-me que por este pu-
blico ins·trumento, nomeava e constituía seu basta nte procurador o Depu· 
tado Abner Carlos Mourão, casado, jornalista, residente nesta Capital, com 
amplos poderes para o fim especial de representai-os perante qualquer au-
tori.dade federal e e,specialmente perante as Mesas da Camara dos Deputados 
e do Senado da Republica (Commissões) e bem assim perante as respectivas 
C.ommissões de Jusfiça e Podereii e de Constituição e Legislação e perante 
qualquer . outra Corpmissão de qualquer dessas Casas do Congresso Nacio· 
na! afim de protest;tr contra as fraudes e fa lsificações praticadas no Estado 
do E spirita Santo, no processo de reconhecimento do Presidente e Vice-Pre-
sidente do E s tado, qem como contra o u so, que fizeram de suas assigna:turas 
no referido processq, podendo o seu procurador protestar por todos os meios 
ein direito permittiqos e admittidos em .Juizo e fóra delle em ·qualquer en-
trancia ou tribunal, podendo igualmenté assignar quaesquer termos, reque-
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rer, allegar, propôr acções, proseguir em -todos os seus termos , r ecorrer, em-
bargar, appellar, requerer haüeas-corv,us, requerer e assignar desistencia e 
usar d'os' impressos que ratifica., inclusive ;;ubs1.a.belecer, B, tudo quanto a,.,,-

sim fizer o seu procurador, ou substa.belecidos , promette hlLVe1· por valioso 
e firme, reserva ndo para sua p essoa toda a. nova citação. Assim o disse , du 
que dou fé; e m e pediu este instrumento, que lhe li e ás testemunhas, "· 
achando-o conforme accei-lou e assignou com as testemunhas abaixo, reco-
nhecidas de mim, tabelliã o interino. E u, José Vieira da Silva Gonçalve.~. 

ajudante, a escrevi. Eu, Ana nias Emilia no P ereira do L ago, tabellião inte-
rino a s ubscrevi. - H en rique Q.onçalves L ciranja. - Francisco José da Ro-
cha,. - Sebastião :Monteiro da Oania. - José Gnvertino Figueira L eite. Col-
Iada e inutiliza.da uma estampilha federa l de dous mil réis .. Testemunnas: 
Joiio Baptista Gonçalves e Ma noel Francisco Pereira de P aiva. Colla da e 
inutilizada uma estampilha federal de 2$000. Trasladadas hoje , Eu, Ananias 
Emiliano Pereira do L ago, tabellião interino que a subscrevo e assigno em 
publico e raso. Em testemunho da verdade (esta va o signal publico), Ana-
11ias Erniliano Pereira do Lago. 

Exmo. Sr. Presidente e demais membros ela Commissão de Constituiç!l.o 
e Diplomacia do Sena do Federal - Os treze Deputa.dos a baixo assignados, 
constituindo a m aioria absoluta do Congresso L egislativo do Es'tado do Es-
pirito Santo, desde o dia 11 ele Maio que veem protestando, por todos os 
meios ao seu a lcance, contra as fraudes que sabiam projectadas pa ra bur-
lai-os no exercício ela sua soberania quanto a o exame da ultima eleição 

1 presidencial. ' li 
A expectativa ma.is pessimista foi, porém, excedida, qua ndo, a 24 de 

Maio, o Diario da llfanhã publicou· em Victoria actas escandalosamente fa-
bricadas no Pa.lacio do Governo, da ndo como reconhecidos e empossados nos 
cargos de Presidente e Vice-Presidente os Srs. Nestor Gomes e .João de Deu s , 
Rodrigues Netto, quando a penas, nos t ermos da lei, o Congresso Legisla tivo 
se installara, elegera a sua Mesa e iniciara os tra balhos de julgamento da 
eleição presidencial. 

Os abaixo «Ssignados, dia nte desses -gravíssimos factos, m a is uma vez 
appellam para a justiça da mais alta Camara da Republica e perante esta 
Commissão protestam contra a illegitimidade do Governo do Sr. Nestot· Go-
mes, que, affirmam -no peremptoria m ente, ainda nã o foi reconhecido pelo 
Congresso do Estado. Nenhum dos abaixo assignados tomou pa rte em qual-
quer reunião ou acto em que se fizesse o r econhecimento dos candida tos 
eleitos para o p eri·odo presidencia l de 1920 a 1924, constituindo aaslm a mais 
revoltante das fal sificações as actas em que qua tro dos abaixo assignados 
foram da.dos como presentes ás sessões de reconhecimento e posse que em 
absoluto não se r ealizaram e não foram siquer simuladas. 
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Da mesma indecorosa fabrica é a acta da installação assignada pela 
Mesa antiga do Cong1·esso, pois nenhum dos abaixo assignados abandonou, 
em qualquer sessão, o recinto do Congresso, nelle regularmente elegendo, 
em obediencia ás disposições regimentaes e sob a garantia de um habecis-
corpus do Supremo Tribunal Federal, ' a nova Mesa presidida pelo Sr. Fran-
cisco Etienne Dessaune. 

Constituindo horr:ivel precedente o reconhecimento e pos,Se de presf-
. dente de Estado pela falsificação de actas de assembléas legislativas, os 

abaixo assignados esperam que o seu protesto seja tomado em consi.deração 
pelo Senado da Republica, em attenção á autonomia· do Espirita Santo, á 
soberania do seu Congresso, á moralidade das instituições po!iticas do paiz 
e á conseguinte estabilidade da Federação. 

Rio de Janeiro, 3 de Julho de 1920. - Americo Ribeiro Coelho. - A.lvaro 
de Castro Ma"ttos. - Wantuil Rodrig·ues da C1tnha. - Franc'isco José da Ro-
cha. - Cesar Vieira :Machado. - Antonio Honorio da Fonseca Castro. -
José Maria Gomes. - Seb'astião Monteiro da Gama. - Henrique Laranja. -
João Lino da Silveira. - Abner Mourão, por si e como procurador do Depu-
tado Francisco Etienne Dessaune, que não póde, pelas funcções que exerce, 
ausentar-se do Estado .e ainda como procurador do Deputado José Cuper-
tino Figueil'a Leite, enfer.mo. 

1 

Recon.heço as prmas retro de Americo Ribeiro Coelho, Alvaro de Cas-
tro Mattos, Wantuil Rodrigues da Cunha, Francisco José da Rocha, Cesar 
Vdeira Machado, Af tonio Honorio da Fonseca e Cas•tro, José Mar:ia Gomes, 
Sebastião Monteiro . da Gama, Henrique Laranja, João Lino da Silveira e 
Abner .Mourão. 

Rio, 3 de Julhp de 1920. Em testemunho da verdade (estava o signal 
publico), Belisario Fernandes da Silva Tavora. 

Gratis. 

Sr. Abner Mourão, rua Farant n. 57. Rio. 

Santa Thereza, 2 - Impossibilitado viajar concedo Abner Mourão, bra-
sileiro, casado, actp a.Jmente ahi Deputa do Estado Espírito Santo, pooere• 
representar minha p essoa qualquer deliberação polHica dar perante ,qualquef 
tribunal paiz depoimentos accôrdo demais Deputados Congresso Estado, 
protestando abuso inclusão minha pessoa ou o nome pretenso reconheci-
mento Nestor Gomi;s, Presidente Estado Espir:ito Santo, po'dendo depôr pe-
ra!l'te Mesa Senado1 Presidente Republica e de accôrdo Senador Jeronymo 
Monsteiro assignar jlUalquer documento politico ratificando procura ção no-
ta s Belisario Tavor\l-, podendo usar dos poderes que julgar precisos , inclu-
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sive: os de transigii-, desde que seja m para defesa direito a u tonomia Estado, 
direitos Congresso Esta dual.. legitimo r epresentante povo Espirito Santo. 

Affonso Cla udio, 30 de Junho de 1920. - José Cuvertino F'igue"ira Leite. 

Reconheço verda deiras · lertra e firma supra de Jo.~é Cupertino de. lô'i-
gueira Leite, por t er dellas pleno conh ecimento. Em testemunho (signal pu-
blico) da verdade, dou fé . 

Affonso Claudio, 30 de Junho de 1920. - Constantino José de l3d, tabe!lião 
interino. Estava uma estampilha federal de dous mál r éis, inutilizada. 

Procuração bastante que faz Francisco Etienne Dessaune: 

Saibam qua ntos este publico instrumento de procuração bastante virem 
que, no a nno do nascimento da Nosso Senhor J esus Christo de mil novecen-
tos e vinte, aos vinte e cinco ruias do mez de J unho, nes ta cidade de Victo-· 
ria, em meu cartorio, pera nte mim tabellfü.o , compareceu como outorg·ante 
Francisco Etienne D essaune, brasileiro nato, casado, Deputado ao Congresso 
Legislativo do Estado e seu Presidente , residente .nesta capital, reconhecido 
pelo proprio de mim tabe!lião e das duas tes'temunhas abaixo assignaclas, do 
que dou fé; perante as quaes por elle foi dito que por este publico ins<tru-
mento nomeia e constitue seu bastante procurador o Dr. Abner Carlos- Mou-
rão, leaàer do Congresso L eg1isla tivo deste Estado, actua lmente na Capital 
Federal, a quem confere poderes amplos e illimitados para representai-o pe-
t"ante· a Commissão de Constituição e Diplomacia do Senado Federal, afim 
ie pugnar peJ.os seus direitos no caso politico deste Estado, visto não podei· 
~ outorgante se a usenta r por se achar no exercício do cargo de Pres'idente 
lo Estado, como determina o pa rag rapho unico do a rt. 47 da Constituiçãv 
~staduaJ, podendo praticar todos os a.ctos que julga r necessarios á defesa 
dos direitos politicos de!le -outorgante, quer como Presidente do Congresso, 
1uer como Deputa do es tadua l e a inda como Presidente do · Estado, podendo 
mbstabelecer e usa r dos poderes impressos. E que tudo quanto a ssim fôr 
feito pelo seu dito procurador ou substabeleclclo, promette ha ver por valio"'v 

1e firme, reservando para sua pessoa toda a nova cita ção, Assim o dlS:>l>, 
;do que dou fé, e me pediu este instrumento, qu" lhe li , acceitou e ass!g·nou 
com as testemunhas a baix o reconhecidas de mim. - José Olympio de A.breu., 
tabellião, que escr evi e assigno. Em tes temunho da verdade (está o s ignal 
publico) . Victoria, vinte e cinco de .Tunho' de mil novecentos e vinte. -
O tabel!ião, José Olyrnpio de Abreu . - Francisco Etienne Dessaune. -
Philomeno Onofre de As8itmpção. - Eugenia Valentim de A nch'ieta . ·E s tava 
col!ada ·e definitiva mente inutilizada uma estampilha fede.ral de dous mil r éis . 
Trasladada hoje. Eu, José Olympio de Abreu, rtabel.Jião, que escrevi, confiro , 
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subscrevo e assigno em publico e raso. Em testemunho (signal publioo) da 
v erdade. - O tabelliã o, Jos~ Olympio de Abreu. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N . 5, Dlil 1920, A QUE Sl!t !llFEll'Jl.'M: 

O PARECER Fl OS VOTOS SEPARADOS SUPRA 

O Congresso N a ciona l decreta: 

Art. 1.º E' valido e legal o reconhecimento de poderes dos Srs. Nestor 
Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, Presidente e Cice-Presidente, r espe· 
ctivamente, do Estado do Espirito Sall'to, feito p elo Congresso L egislativo 
local, na primeira sessão extraordinaria de 23 de Maio proximo findo, para 
o quatriennio a expir a r em 23 de Maio de 1924. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Cama ra dos Deputados, 16 de Ju~ho de 1920. - Julio Bueno Brandrio, 
Presidente. - J i ivenal Lamartine de Fo.r·ia, 1° Secretario interino. - OctJ,. 
cilio de Albuquerque, 2·· Secretario interino. 

1 

SESSÃO DE 15 DE JULHO 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados n . 5, de 1920, qu~ 

manda considerarr v a lido e lega! o reconhecimento dos Srs. Nestor GomG' 
e Joã o de Deus ~'lodrigues Netto, como Presidente e Vice-Presidente do Es· 
tado do Espir~to Santo, respectivamente, p a ra o quatriennio a expirar em 
23 de Maio de 1924. 

O Sr. CnnWi, Pedrosa (movimento d e attenção) - Sr. Presidente, sem 
preambulos e m ais divagações vou directamente encarar o assumptQ em 
debate. 

Preciso, porê;m, a ntes de mais nada, tornar bem claro que não tenho 
parti pris e n em preferencias pessoa:es nesta g rave questão, onde distingo, 
a nos assaltar o espírito, importante t h ese de direito publico constitucional. 

Não me absprve, nesse instante, nenhuma preoccupa ção subalterna e 
nem reflicto o pensamento de qu em quer qu e seja: fallo por mim, manifesto 
minha opinião individual, desde que estamos diante de uma questão ?..berta 
e doutrinaria. N(io sou affecto senão pela amizade e pela consideraçii.o aos 
dous principaes protagonistas deS\Sa crise politica que tanto convulsiol!ou1 
o E stado do Espírito Santo; a nenhum dos irmãos Monteiro me prendern 
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laço~ de partidarismo e jãmais alimentei intere~se de especie alguma na 
politíca espiritosantense. 

Aliás, Si·. Presidente, meus sentimentos são .de profundo pezar, da 
maior tristeza, por assistir entre irmãos, que sempre se prezaram e se esti-
maram, o desenfreamento ele uma luta implacavel, e deixa-me dizer, -ingloria 
por competições de predominio e de mando na direcção politlco-administra-
tiva de seu Estado natal . (Apo-iados.) 

E quão lamentavel e f.'.mesto é este exemplo á nossa sociedade em um 
momento em que todos devemos pugnar pela paz, pelo progresso e pela 
união da familia br-asileira para que possamos com mais efficiencias auxiliar 
a solução dos magnos problemas economicos, financeiros e sociaes, que a hi 
estão a desafiar a acçfw dos dirigentes de nossa Patria, aos quaes, como 
homens publicos, que sômos, e membros elo Parlamento nacional, temos o 
dever de prestar toda a cooperação da nossa intelligencia, da nossa vontade 
e de nossos esforços! 

Estivesse em mim, Sr. Presidente, e eu acabar-ia com essa desavença 
entre os nossos dignos compatriotas e amigos, Drs. ,Jeronymo e Bernardino 
Monteiro e acredito que .todos nós applaudiriamos de coração o interventor, 
que pudesse ter a ventura de apaziguai-os, de entregai-os á sua anterior· 
con!abulação fraternal; a o<J mesmos affectos com que reciprocamente se 
trntavam em tempos que, :oi.liás, não vão longe. 

O iSR. CUNHA PEDROSA: - Fazendo, assim, sinceros votos pelo restabele-
Santo. 

O SR· FJDimEIRA CHAVEJS: - Irmãos, irmãos, negocios á parte . 
O !SR. CUNHA PEDROSA: - l<'azendo, assim, sinceros votos p.eJo ·restabele-

cimento da h armonia entre aquelles dous irmãos, passarei á ma teria que me 
arrastou á tribuna, sem ou·cro intuito senão o de procurar acertar e de con-
correr com a minha palavra, embora desataviada e sem va lor (não apoiados), 
e com o meu s imples voto a favor ele uma causa, que eu considero a causa 
da soberania dos Esta,dos e de cuja boa ou má so1ução dependerá, estou 
certo, o prestigio ou o despresti.gio da propria Republica. (A poiados. ) 

Isto posto, Sr. Presidente, entrarei no assumpto . 
A 11ituação do Estado do Espírito Santo é a seguinte: 

No dia 23 de Maio ultimo, concluido o 1ieriodo presidencial do .Sr. Dr. 
Bernardino Monteiro, se perrnittiram assumk o Governo, ao mesmo tempo, 

ios Srs. Nestor Gomes e Coronel ·Francisco Etienne Dessa une. Aquelle, di-
r.endo-se reconhecido e empossado pelo Congresso, se julgou com o direito de 
\Ssumir as redeas da admir..istração publica, tendo para isso contado com 
tº apoio do ex-Presidente que lhe entregou o palacio governamental; este, o 
Coronel Dessaune, dizendo-se recentemente eleito Presidente do Congresso e, 

· ~orno tal, substituto temporario do Presidente, julgou-se; por sua vez, habili-
tado a assumir a governanÇa, a llegando que, não havendo o Congresso atê 
lQuelle momento tido tempo de verificar os poderes dos candidatos eleitos á. 
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successão presidencial , a elle cabia a posse do Governo nos t ermos ao 
art. 47,. pa ragra.pho unico da Constituiçã o do Estado. 

Diante dessa situação, creou-se incontestavelmen te a dualidade de Go-
v erno · .naqu.,,ne Estado e pa ra logo surgiram, r>or provocação dos · p :.u~ticla

rios de an'lbos os Presidentes e com acquiescencia destes, corrG.rias e dis-
turbios na capital, e no interior, de modo a se tornar anomala a vida consti-
tucional naquella unidade da Federação. 

Tra zidos, Sr . Presidente, esses f actos a o conhecimento do Sr. PrefJ1 -
dente da Republica e não ten'âo este elementos, n a occasião, para dirimir a 
disputa entre os dous Governos, e saber a qual delles cabia de clireito 
legitimidade da investidura que se a ttribuiam, resolver intervir imme-
diatamentb com a força federal para manter a ordem que estava grave-
mente perturbada e submetteu, na conformidade da jutisprudencia parla-
mentar existente a té hoje, o caso a o Congresso Nacional., para est e resol-
ver e h abilitar o Poder Executivo da União a entabolar rela.ções o(fi.cia.es 
com o Presidente que fõsse pelo mesmo Congresso considerado legal e le-
gitimo. 

A Camai·a dos Deputados, julgando o caso do Espírito Santo enquadrado 
·no art. 6°, n . 2, da Constituição Federal, por se tratar de dualidr'.1.de de / 
g overno, ·o que 9onstitue a violação da fórrna r ep·ublicana, federa. t iva., \rotou 
a proposição n. 5, que declara valido e legal o reconhecimento de pode-
res d os Srs. Nfü

1
1tor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, Presidente e 

Vice-Presidente, respectivamente, do Esta.do do .JDspirito Santo, feito pelo 
C ongr esso Legislj:ttivo local , na primeira sessão extraorclinaria de 23 de Maio 
proximo findo, P/Lra o quatriennio a expirar em 23 de Maio de 1924 . 

Mas, .Sr. Pr~sidente , será juridica a decisão da Camara? 
No meu humilde pensar .respondo, data venia, pela n egativa. E ' o que 1 

vou provar. 
O reconheci·111ento dos Srs. Nestor Gomes e J·oão de Deus R odrigues/ 

Netto ·nã o foi legal, porqu e está patente a clandestinidade da reunlã.o do \ 
Congresso, na qpal s~ diz que se effectuou a vel'ificação dos poder es da-
quelles candidat 9s . E ' publico 'e notorio que o Congresso, que t inha de ve· 
rificar aquelles poderes, estava dividido em dous grupos : um composto de 1 

13 Deputados firmes a o la do do Senador Jeronymo Monteiro e com elle 
solida rios para a vida e para a morte; e outro contando apenas 11 Depu-
tados e tambem dispostos a tudo envidar em beneficio dos interesses parti· 
darios .do ex-<Pl'!iSidente, Dr. Bérnardino Monteiro. O grupo da maioria não 
tinha o P ·residente que e.ra o D eputado Geraldo Vianna, adepto e filia,do ao 
·da · minpria ; ·e pomo, pelo R egimento Interno, ter-se-hla de proceder ál 
eleição da Mesa na primeira sessão após a d a il1stallação do Congresso, 
começaram as m,:anobras para que não houvesse mun.ero l egal para a quella 
installação ante'\ do .dia 22 de Maio, vespera do encerramento do periodo' 

·governamental, 11ua ndo, então, a a bertura s olemne do Congress o podia-sí 
dar com a presença de 13 D eputados sôrnente. 
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A maioria, se . deixou de comparecer ás sessões preparato1ias atê o dia 
20, e, . portanto, de dar numero para a installação, allega que o fez coagida 
por ameaças do governo, tanto assim que se muniu de uma ordem de habeas-
corpus que lhe concedeu o Supremo Tribunal Federal. A minoria, que cen-
surava os .Primeiros .Porque não ' queri-am comparecer, tambem recusou-se a 
dar numero pa,ra installação no dia 21, quando, chegando á Victoria, os 
Deputados garantidos pelos habeas-corpus, foram todos á sessão do Con-
gresso, de modo que um grupo não póde accusa,r. o outro de expedientes 

·illicitos para o não funccionamento do poder verificador, porque se taes 
subterfugios foram postos em pratica, a responsabilidade não pócle caber a 
um com exclusão <lo outro. 

E tudo isso, Sr . Presidente, acontecia por causa da Presidencia do 
Congresso, pois todos pensavam, como ·era natural, que não tendo sido 
reconhecido o novo Presidente a tê o dia 22 e, . sendo materialmente impossi-
vel cumprir-se essa formalidade constitucional no proprio dia 23 atê ás 13 
horas, tanto mais quanto era sabido que ó reconhecimento do Sr. Nestor . 
ia ser contestado ,por '.ineleglbilid.ade, estando presentes o candidato contes-
tante e seu advogado, teria de assumir, interinamente, o Governo o Presi-
dente do Congresso, como substituto legal, na fal.ta do Presidente e Vice-
Presidente. 

Tanto ·era assim, que o Presidente da Mesa antlga, Sr. Geraldo Vianna, 
confBssando a impossilJilid<tde ele dar-se o reconhecimento dos candidatos 
eleitos, apressou-se em requerer ao Supremo T·ribunal uma ordem de habeas-
corpus, afim de poder, como Presidente do Congresso, assumir o Governo 
no dia 23. •rendo falhaP,o esse meio ·e havendo r eceio de que o Coronel Des-
saune, Presidente da Mesa ·nova, entrasse na posse do Governo, foi, então, 
machinada a simulação elo i·econhecimento no proprio dia 23, termino do 
pedodo presidencial . 

Sr . Presidente, toda a argumentação dos que acceitam a proposição da 
Camara consiste na affirmativa de que, sendo as actas de 23 de Maio, que 
dão noticia elo reconhecimento dos candidatos eleitos e da posse do Sr. Nes-
tor Gomes, a.ssignadas peh1 Mesa legitima., composta elos Deputados Geraldo 
Vianna, como Presidente, J·oão de Deus e Francisco Athaycle, respectiVa-
mente, primei·ro e segundo secreta.rios, constituem ·ellas instrumentos com 
força probante sobre todos os factos nellas ·enunciados e, como taes, não 
podem ser invalidada,s por declarações graciosas de pessoas inte!'essadas no 
conflicto. Mas, .se ê certo que as ::;ctas dos corpos legislativos estão .contem-
plada.s entre os instrumentos publicos, não deve ser menos verdade que não 
são ellas intangiv·eis de modo a não poderem ser illudidas por provas em 
contrario. 

Devemos, antes de tudo, ter em vista que estamos tratando de questão 
polltica e não de assumpto judicia.rio e que áJquelle não podem se ajustar 
com a mesma pr!')cisão as normas legaes applicadas á ·materia de direito 
civil. A maneira de decidir na esphera elo direito politico, embora se appro-
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xime, não ê perfeitamente igual á que se a dmitte na do direito judiciaria. 
E, por pensar desta fórma, foi que a honrada Commissão de Constituição 6 

Diplomacia do Senado, ao estudar a questão vertente, indeferiu o reQueri-
mento do leader ela maioria do Congresso do E ·spirito Santo para se pro-
ceder a exame em umas elas actas que serviram de fundamento á proposi-
ção da Camara., afim de se verificar a falsidade. da firma do primeiro Sec:re-
tn rio .João de De·us, suspeita de apocrypha, e a razão do indeferimento dado 
pela Commis.são foi justa mente por não ser ella um tribunal de justiça e, 
sim, uma corp0ração política. 

Não obstante, .Sr. Presidente, estas considerações, que não deixam de 
ser procedentes, nós sabemos que é corrente em Direito que toda prova cede 
a outra que lhe seja opposta. E' certo que as duas actas ·em questão estáo 
assignadas pela Mesa do Congresso, mas é innegavel que ellas são suspeitaR 
de simulaçfw, falsidade e fraude, levantando-se at~ duvida sobre a legitimi-
dade da firma do primeiro .Secretario que as assignou. Em todo o caso, não 
se pôde eontestar que o documento publico, como a acta, pôde estar perfeito 
em sua c onstructura jurídico-externa, ter todas as formalidades ;ntrinsecas, 
mas não exprimir a verdade no seu conteúdo. E' o que os autores chamam 
a figura da falsidade ideologica. 

"O documento~ doutamente ensina João Monteiro (Processo ·civil e Co?il.-
mercial, vol . II, pag. 184) ", "é mat·erialmente ou em si mesmo verdadeiro; 
verda.deiras sãa as pessoas interventoras, em ,seus nomes e em suas qualida-
des; mas ·contém jldéas ou enunciativas falsas, affirmadas, 
se fossem verdadeiras - eis a f alsidade ideologica, que 
construida, v _ g. pela. locuçãQ q1ialquer ardil do art . 3-38, 
Penal". 

entretanto, como 
bem póde ser 
n. 8, do Codigo 

·Segundo, pois, a lição do mestre, que applico ao caso que nos preoc-
cupa, "s actas de reconhecimento e de posse do candidato Nestor Gomes, se 
materialmente podem ser tidas por verdadeiras, ideologicamente são falsas, 
intrinsecamente não contêm a verdade. Ellas se resentem da .falsidade intel-
lecl'ual, aquella que resulta sómente da alteração na substancia de um ad o 
não falsificado ma,terialmente, isto é, nas disposições constitutivas desse 
acto; é falsidade que não pôde ser reconhecida po1· signal algmn palpavel, 
physico ou materir,Ll. 

Mas, · s ,r. Pres,idente, applicando taes princípios ao caso do E spirita 
Santo, vejamos se podem ser sustentados os actos de verdadeiro simulacro 
de reconhecimento e de posse que a proposição affirma se · terem da.do a 23 
de Maio naquelle Estado. 

Para ·Chegarmqs ao resultado que temos em vista, são ' bastantes conje-
cturas, indicias e P;resumpção que, em Direito, são meios de provas da simu-
lação, da fraude e po dolo. 

Muitos, de cert o, são os indicias de que as actas a que nos referimo~ 

foram lavradas fóra do recinto do · Oongres,90 e a bico de penna, ~ que, nor 
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t53ó, .~mula.m a existencia. de factos que já1nafa occor!'eram, sendo, assim, 
üive'l"idic<LS em se·ii conteúdo. 

Vamos por partes. A de reconhecimento declara que âis onze hora.<J e 
mela do dia 23 de Maio era aberta a sessão no recinto d~ Congresso. E' in-
ve!'idica essa declaração, porque áquel!a hora o Congresso ainda se conse1:-
vava fe~hado; assim o affirmam categoricamente: o escrivão do Juiz fe-
deral, em certidão que forn ecera, declara que, por ordem supérior, fõra ao 
Presidente Dr . Bernardino Monteiro solicita.r providencia para ser aberto o 
editi cio do Congresso, isto ás onze hora.s e quarenta e cinco minutos, preci-
samente, tendo naquelle momento o Presidente mandado dizer a o juiz. f ederal 
que havia mandado abrir o Congresso; os Deputados damaioria., incorpora-
dos ás portas do Congresso, alli permanecera m desde dez horas, pois haviam 
marcado uma sessão extraordinaria para aquella hora, p1·otesta ram contra 
f · facfo e pediram, desde oito hora s da manhã, providencia ao Juiz, no sen-
tido de lhes ser franqueada a entrada no Congresso, o que só veiu a lhes 
ser pel'mittido ás doze horas; emfim, a não ser aquella acta, não ha mais 
quem, JJOsit:iva mente, confinne, de modo a fazer f é , a rea lização ela. sessãq 
de r econhecimento dos candidatos eleitos. 

Se, pois , deu-se tal reunião, ella s e verificou fúra das vistas do publico, 
a portas fechadas e , porta nto, cla ndes tinamente, não podendo m erecer fé a 
acta decorrente de um ajuntamento illicito e illegal. 

Passemos agora, Sr. Presidente, ao protesto elos Deputados üa maioria, 
dados como presentes áquella fa ntastica sessão; elles foram os Srs. Sebas-
tião Gama, José Cupertino e Francisco Rocha, na r 0união de r econhecimento, 
~ os m esmos e mais o Sr. Henrique Laranja, na de posse. Contra a força 
probante desse protesto a llega-se que .~ão declarações ,graciosas feUas a pos-
terior-i por partes interessadas contra a invalidade das actas, como se estas 
tambem não soffressem o mesmo vicio de imprestabilidade por serem forgi-
cadas e assignadas por uma Mesa, cujos membros são todos da parcialidade 
go'vernista, e, como ta l, mais do que ninguem interessada em fazel-as passar 
por verdadeiras . 

Mas, Sr. Presidente, as manifestações daquelles Deputa dos foram t a m-
bem a. priori; ist? é, elles conjuntamente com os seus companheiros, em 
numero de 13, constituindo a maioria do Congresso, denunciaram ao pu-
blico aquelle plano dos seus adversarios, de fazerem, em dado momento, uma 
sessão fictícia, dando a lguns delles como _ presentes para fingirem maioria. 
Pois bem, não obstante aquella denuncia que levaram ao publico, por diffe-
rentes meios, como em petição de habeas-oorpns p erante o Supremo Tribu-
nal Federal, em protestos perante a justiç1t elo E stado, €m publicações f ei-
·tas na. imprensa, em manifestos firmados por todos elles e dirigidos a os 
seu.!f concidadãos; não obstante toda . essa vasta e solemne medida ·de preca u -
ção em prol dos seus direitos politicos, vimos que se realizou justamente o 
plano tão amplamente communic:+do, de ante-mão, a o. publico, sendo da,dos, 



~ 310-

como compa r ecendo ao ta l a juntam ento simula do, os qua tro Deputados 
acima infuea dos. 

Log o, porêm, que foi conhecido o a rdil pela publicação das actas no 
jor na l off.icial do dia s eguinte, a quelles D eputa dos leva nta m in dig nados no-
vos . protes tos contra a injuria irroga da a o seu caracter, affjrma m a falsi -
cla de da s m esma s actas , pois n unca aba ndonara m os s eu s a mig os par>L con-
summar a quella infame felonia , para representa r a queJ.la fa rça indecente; e 
ainda se a cha que suas decla ra ções de na da va lem, que são graciosas e se 
não podem contrapor á quella s a ctas, por se acha r em , cer tam ente, escriptas 
com bonita ca lligr.a phia e subscripta s pela Mesa g overnista ! 

Sr . Presidente, compreh ende V. E x. que o bom s enso r epell e, por in-
v.eros imil, que homens que se dispõem a todos os sucrificios p ela victoria de 
uma causa, como acontece aos 13 D eputa dos liga dos tão devotadamente {do 
que têm da.do innumera s provas) a o Senador J eronymo Monteiro, á ultima 
hora, q u a ndo se julga va m, por assim dizer, triumpha ntes, contando, como 
contavam, com a m aioria do Congresso, a lguns delles se despren dessem, se 
sepa rassem do seu grupo pa ra ir, desleal e traiçoei r a mente, se congregar 
a os a dversa.rios pela fõrm a indig na , baixa e trist e como se annunci1L na-
queJ.Jas acta s! Não, nã o é possível; ningu em t em o direito de descer tanto 
e tã o m isera velmente na escala da s degradações huma nas ! 

Sõ podemos e dev~?mos cr er , para honra de n ós m esmos, para e levação 
da dig nida de dos n ossos compa triotas e para gloria do r enome brasilei ro, 
que tudo aquillo não ~ verídico, que os qua tro Deputa dos da facção Jero· 
n ymo Monteiro, jámai~ deixara m de cumprir seu s deveres d e honra e leal-
da de e q ue a quellas a ct as , em summa, não poderão deixar de t er sido feitas 
a bico de venna e· qu e o r econhecim ento e a posse de qu e ella s t ratam não 
passara m de um simulacro ou de uma fa r ça indigna de ser tomada n. sério 
p elo Congr esso Na ciona l! 

Va mos a;deante, . Sr. Presidente. Analysemos a. outra acta., a da sessão 
soiemne de posse. Que solemnidade pôde t er uma reunifw que ninguem viu, 
ninguem a ssistiu e ningu em presenciou?! Que ella , como a pr.imeira ·de 
qu e fallámos , foi simula da , fa n tas ia da ou inexistent e se accumulam, como 
u r ova s , f a ct os incontes ta veis. 

Além é'.os vehementes pr otestos dos Deputa dos da maioria contra seme-
lha nte fra ude, ou, melJ1or, contra Ui.o vergonhosa fa r ça, o povo de Victoria 
ctttesta que, á hora reqimenta l, â;s 13 horas do · dia 23, quem, no recinto do 
Congr esso, tomou poss1i do Governo prestando o compromisso. constitucional 
e satisfazendo toda,s as s olemnidades do acto, f oi o D eputa do Etienna Des-
saun e, como P regjdente da nova Mesa e não o Sr . N estor Gomes. 

Haverâ precisão d€\ prova m a is completa do qué a que nos f ornece 
proprio livro existente no Congress o e destin a do, exclusivamente ao lança-
m ento dos t ermos de IJ:Osse do Presidente do Esta do? 

Pois bem , ahi es tá , em poder da Comm.issão de Constituição e Diplo· 
macia e podera. t a mberrf vir á presença do Senado, esse livro onde se encon-
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tra a demonstração ca bal e irrefutavel de que é inteir a m ente inexacto o quê 
r e!ere a a cta, considera da boa e inatacavel pela Ca m a ra dos Deputa dos e 
infelizmente tambem pela maioria da Commissão do Sena do, qua nto á posse 
do Sr. N estor Gomes. 

De fa cto, Sr. Presidente, se só ex is t e pa ra servir nos actos de posse 
aquelle livro especial, deUe devia constar o t ermo de posse dei S r . N estor ; 
mas a verda de insophismavel é que delle a pena s consta a posse do D eputa do 
Dessaune, occorrida just a e precisam·ente na mesma h ora e no m esmo 
Jogar dn. de que tra ta a a cta em questã o. No a lludido livro es tã o, em ordem 
numerica de suas folha s, todos os t ermos de posse dos P r esident es e Vice-
President es a n teriores, desde os Srs . Marcondes de Souza , B erna rdin o Mon-
teiro, s.té, a ctua lmente, o Sr. E tienne Dessa une. Nã o existe f olha a lg um:oi 
arrancada, o livro está integro e nã o denuncia que h ouv esse passado por 
qualquer a ltera ção cr iminosa ; p elo· qu e o que se póde acredita r é que ·n en e 
não foi la nçado o supposto t ermo da supposta posse do Sr . N estor Gomes , 
justam en te porque esses· actos nã o se dera m . 

l>!:as , Sr . Presidente, se ás 13 h oras os qua tro Deputa dos da m a ior ia 
escolhidos pa ra figura r em na fa rça de posse do Sr . N estor, se acha va nl. com 
os seus compa nh eiros assistindo á posse s ol emne do Sr. D essa une, no re-
cinto do ·Congresso, ás vis tas dos especta dores ' que lá estava m, a ssigna ndo 
com os outr os Deputa dos (os 13 do g rupo .Jer onymo) a acta de posse 
constante do livro proprio e especia l, como e por que mila gre se duplica.r a m 
a poderem, a o m esmo t empo, se achar p essoalmente presentes á p osse do 
Sr. Nes tor e á do Sr. Dessaune ? H a v erá quem, de boa f é , possa ctar credito 
á acta qu e os da como assisten tes, im passíveis ou imbecis , á pos se do Pre-
sidente que lhes é a dver so? (Pausa . ) 

Não é só; o d istincto officia l do E xer cito , T enente-Coron el J ayme 
Pessoa, a lli en carrega do da ma nuten ção da ordem publica , dá t a mbem o seu 
testemunho pessoal de que no dia 23 d e Mai o esteve no Congresso e não 
assistiu á f a la da posse do Sr. N estor 'Gomes. 

Logo, se r eunião houve pa ra se empossar n o governo o Sr. Nes tor, t a l 
reunião n em f oi no Congresso, visto como na m esma hora esta va f unccio-
nando s ob a pres iden cia da Mesa nova e sóm ente com a presen ça dos 13 
Deputaclos da m a ioria ; n em a ena assistira m os quatro Deputa dos a deptos 
elo Sena dor J er onymo llil:on t eir o e, por conseguinte. essa f ala da sessão nã o 
pôde deixar de ser considera da cla ndes tina , sendo, assim , incapaz de s er 
acreditada a acta .cujos e nunciados nã o exprim em a ver da de . 

Sr. Presidente, a l!ega-se ainda , na hy pothese de ser a dmit tida como 
existent"l a sessão do .supposto r econhecimento de poder es dos candidato::s 
eleitos, que, da da como certa a a u sen cia dos t res D eputados j erony mist as; a 
solução ser ia a mesma, porque valida seria a deliberação dos 11 D eputa dos 
da minoria, vi.sto como a Constituição do E sta do, seguindo o principio da 
Federal, permitte que a verificação de poderes do Presidente s e f a ça com 

qualq«EW 11.ltm.ero dos m ern?iros p resentes . 
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Ser á., porém, isto m esmo o que esta tue a Cons tituição do Egpir ito 
Santo? 

Confesso que, divulgado esse argumento, fiquei convencido de que o 
caso es 'tava r eso'.vido e nenhuma duvida poderia mais haver sobre a legi-
timida de do reconhecimento . Procurei, entreta nto, ler o pa r ecer do illustrado 
Relator da Commissão de Legislação e Justiça da Ca rna ra e pude verificar 
que ha via da parte de S. Ex. manifesto equivoco, por isto que, sem ma ioria 
absoluta dos membros do Congresso, este não póde deliberar sobre qua lquei· 
a.ssumpto de caracter geral e nem m esmo s obre a verificaçã o de poderes do 
Presiden t e do E stado. 

Vamos á prova . 
Abstrahindo mesmo das leis e do R egimento Interno do Congresso, cujo~ 

dispositivos a respeito exigem o voto a ssignado de 17 ou de 13 Deputados, 
p elo menos , no acto da verifica ção de poderes para guia rmo-nos s ómente 
pela Constituição do Esta do, é evidente que o reconhecimento, ainda. nesta, 
hypothese, só t eria sido legal se es tivessem presentes, pelo menos, 13 Depu-
ta dos, os quaes cons tituem a maioria dos membros do Congresso espirlto-
santense . 

E nem é outra cousa o que estatue o art. 42 da Constituição, citado no 
parecer da Camara: "as deliberações do Congresso, salvo disposição express;, 
nesta Constituiçã o, s erãJ tomada s á pluralidade de votos sobre a maí07'ia 

dos seus m embros prese1'1'tes". A excepção ·a esta regra geral de delibera-
ção, d eclara o proprio p~recer Mello Fra nco, é applicavel exclusivamente ao 
ca so de v éto .do Presidente a qualquer projecto de lei (a rt. 45 § 2°), par~ 

cuja approvação são p repisos 17 Deputa dos . 
Log o, a v erificação ~e poderes do Presidente e~;t:l sujeita áquella r egrfl. 

geral , isto éL o Congr esso só poderá deliberar s obrà ella em sessão a que 
esteja presente a m aiori"r dos seus r espectivos m embros, afim de q·ue sobre 
dita maioria a deliben i.ç ij.o s e.ia tomada â. pluralidade de votos. 

Disto se verifi.ca, Sr. Presidente, que, estando presentes, pelo m enos 13 
Deputa dos, numero que constitue a maioria dos m embros do Congresso, são 
sufficlentes sete votos pa·r a dar-se qualquer deliber :otção . E foi, não ha du-
vida, por estar convencidfL desta verda de, que a minoria não se atreveu a 
reunir-se sósinha para f11zer o r econhecimento, t endo s ido forçada a. usar 
do expediente, já tão verberado, de fingi r uma m a ioria com a falsa decla-
ração de ter para ella cop cor rido a presença de 13 Deputados jeronymistas. 
Portanto, é irrecusavel a certeza· de que .não só as leis estaduaes e o Regi-
mento Interno do Congresso, como tambem a .Constituição do Estado recu-
sa.m, em absoluto, valida.fie ao pret enso r econhecimento dos Srs . Nestor 
Gomes e João de Deus. 

Sr. Presidente, não quero deixar tambem sem r esposta o argumento de 
que o principio da Constituição Federa l , permittindo o Congresso Nacional 
reconhecer os poderes do Presidente da 'Republica com q1ialquer numero de 
membros presen t es, deve ser a doptado Por todos os E s tados, porquanto "' 
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Isto· ise oppõe claramente a propria Constituição de 24 de Fevereiro, qua ndo 
dispõe em o seu art . 63 que "ca da Estado reger-8e-ha pela Constituição ·e 
pelas ·1eis que adoptar, respeitados os princípios constitucionaes ela 
União". 

Ora, é visto que a obrigação que têm os Estados é de respeitar'em o~ 

princípios constituclonaes da União e nã o a ConstUuiçcio F ederal .: esta, é 
certo, adopta aquelle meio, no art. 47, § 1°, de verificar os poderes do Pre-
sidente da Republica, mas niio ha Estado que seja forçado a -seguiT o 
mesmo expediente. Cada um proceder<l sobre o mesmo assumpto como me~ 
lhor entender ·e deixar estabelecido em suas !eis; o que, porém, os Estados 
não podem deixar de attender, na formação de suas leis, é r espeitar os prin-
cipias carde~es da Uniã.o. E ninguem dirá que en t re taes princípios est eja 
o do art . 47, § 1° da Constituição Federa1, attinente ao! modo de s6 effectuar 
o reconh ecimento ·do President e e Vice-Presidente da Republica. 

E tanto t em sido assim e_ntendido que poucos são os Estados que adopta-
ram tal modo de v erificação de poderes dos seus Governa dores, e o Espir ita 
Santo é um dos que expressamente exigem a presença Cla maioria dos mem-
bros do Congresso, t endo, des t'art·e, deixando de segu ir, n este ponto, a 
Constituição da R epublica . 

Sr . Presidente, vamos agora er1trar n o •estudo de outra face do caso em 
debate. 

Não esta ndo, como effectivamente não estão, reconhecidos os candida tos 
á presidencia e á vice-presi<lencia do Espirito Santo e não podendo ficar 
acephalo o governo, cabia assumir a presidencia do Estado, como substi-
tuto eventual, ao P residente do Congresso. (Constituição, a rt. 47, p a ra-
grapho unico.) 

Mas, q uem é ]legalment e no Espírito Santo o actua l Presidente do Con-
gresso ? Será o Sr. Etienne Dessaune, o mesmo que se investiu no governo 
no dia 23 de Maio? 

E' o que vamos investigar para responder de accôrdo com o que dispõe 
o Regimento Interno do Congresso Estadual. 

Diz o art. 42 daquella lei interna: "Na primeira sessão, depois da aber-
tura do Congresso, quer a 1'eunião deste seja ordinaria , quer extraordinaria, 
se procederá â eleição da Mesa, que será constituida de um Pres idente, um 
primeiro e um segundo Secreta.rios" . 

Ora, a insta llação do Congi'esso teve Jogar no dia 22 de Maio, ·portanto, 
na fórma regimental, só na sessão ordinaria proxima é que se tinha de pro-
ceder á eleição da Mesa. N ã o é propria para tal forma lida de a rnssão ex-
traordinaria. Se, pois, no dia 23 nã o se podia effectuar a e1'eição, por ser dia 
da sessão solemne de posse, a eleição, teria de ser adiada para o dia se-
guinte, uma vez que os trabalhos da apuração ainda n ã o tinham sido ini-
ciados : Accresce que, n ão tendo s ido reconhecidos os candidatos eieitos, nã o 
tinha que haver sessão solemne no dia 23, pois cabia a o Presidente do Con-
gresso, sem maiores formalidades, a não ser a passagem do Governo, no 
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palacio, paio Presidente qU:e findava o quadriennio, assumir as redeas da. 
administração. A sessão de 23 por isso, seria commum e nella se daria a 
eleição da Mesa, depois do que o Presidente üia assumir o Governo de\ 
Estado. 

Mas não foi isso o que occorreu; a Mesa parn. a qual entrou, como 
Presidente o Sr . Dessaune, foi eleita em sessão extraordinaria, havida no 
mesmo dia 22, em seguida ao encerramento da ordinaria. 

Quanto a mim, é ba,stante o que acabo de expôr para Jogo chegar á 
conclusão de que não ·é ou não foi legal a investidura do Sr. Dessaune na 
Presidencia do Congresso. 

Passo, entretanto, a mostra r que, dado mesmo que fõsse licito fazer a 
eleição da Mesa em sessão extraordinaria, aquella, da qual verificou-se ser 
E-leito o Deputado Etienne Dessaune, não foi .Jegal e, portanto, nullos são 
todos os actos del.la decorrentes. 

De facto, Sr. Presidente, corria a sessão de installa ção no dia 22 de 
Maio; em certo momento, o Deputado Abner Mourão requereu se consul-
tasse a Casa sobre se permittia na convocação éfe uma sessão extraordina-
ria, para, dentro de 20 minuto~. proceder-se á eleição da Mesa, mas o Pre-
sidente Geraldo Vianna, embora indeferindo o pedido por ser da :ma compe-
tencia resolver as questões de ordem, inclusive a designação das sessões, 
submetteu a consulta á ca;sa e tendo havido. empate, na fórma do Regi-
mento, desempatou para decidir que não havia necesstdade de nova eleição; 
e, em seguida, deu por encerrados os trabalhos e levantou a sessão . Mas ao 
sahir o Presidente com os seus amigos, o Vice-Presidente, Sr. Americo 
Coelho, do grupo da maiori1a, immediatamente assumiu a presidnncia e de-
clarou continuar aberta a :,>essão, chamando para Secretarios dous dentre 
os Deputados presentes, depois do que poz a votos o requerimento Mourão 
e declarou-o approvado, convocando em seguida os Deputados para uma 
reunião ás 15 horas e 5 minutos do mesmo dia. 

1 

Foi, pois nesta sessão <'{Xtraordinaria, assim convocada, que se procedeu 
·á eleição da nova Mesa. 

Em taes condições, perg-,unto: foi leg11! o procedimento do Vice-Presidente 
Americo Coelho? Evidentemente, não; o Vice-Presidente é ·para substituir 
o Presidente em sua falta ou impedimento, hypothese não occorrida na 
sessão de 22 de Maio. 

Havendo o Presidente qeraldo Vianna encerrado a sessão, ao seu substi-
tuto não era licito saltar rior sobre a sua autoridade para fazer continuar 
i.. funccionar aquella sessãq, depois de, regimentalmente, encerrada e le-
vantada. 

Logo, é de clarissima eyidencia que não é legitima a Mesa eleita assim 
contra o proprio . Regimento e, portanto, não é legitima a , investidura a que 
se arrogou o · Sr. E.tienne D<,issaune na presidencia do Estado. 

A Mesa legal, conseguintemente, é a mesma c,ue presidiu os trabalhos 
preparato1·ios composta ·dos Deputados Geraldo Vianna, como Presidente; 
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Americo Coelho, Vice-Presidente João de Deus, 1 º Secretario, e Francisco 
Athayde, 2º Secretario. Compete, pois, Sr . .Presidente, quanto ao meu humil-
de modo de pensar, que aliás está de accôrdo com o brilhante parecer. do 
nosso prezad~ amigo e collega, Sr. Senador Metello Junior, ao Presidente' 
Geraldo Vianna, governar interinamente o Estado e promovei· o funcciona-
mento do Congresso, afim de que este tome co.nhecimento da eleição pre-
sidencial e delibere sobre a verificação de poderes dos candidatos eleitos. 

Sr . Presidente, attingindo á conclusão a que cheguei, após meticuloso 
estudo 'elo caso, s ujeito ao Congresso Nacional, não t enho empenho, · é pre-
ciso dizei-o, com a maior franqu eza, que triumphe este ou aquelle grupo em 
que, infelizmente, se acha dividido o Congresso espirito~santense. '.l'odo o 
meu interesse é salvaguardar os melindres constitucionaes, os princípios que . 
dominam o regimen republicano e democratico em que vivemos, de modo a 
se não atentar contra a autonomia dos Estados pelo desprestigio e a nnrqul-
lamento, aliás de um dos seus poderes constituídos . 

.Sou o primeiro a reconhecer que os Srs. Nestor Gomes e João de 
Deus foram eleitos á successão presidencia l do Sr. Bernardino Monteiro; 
acho que não ficará bem ao Congresso do Estado deixar de recoilhecel-os e 
procla111al-os Presidente e Vice-Presidente para o actual periodo governa-
mental. 

Seria dar pessima cópia da sua lisura ele proceder, ela sua dignidacte de 
acção, se os m·embros desse mesmo Congresso, que se prestaram a escolher 
e a. apresentar o Sr. Nestor Gomes ao eleitorado como, na occasião, o homem 
capaz ele pa:cificar '"'" correntes partidarias em luta, de fazer a felicidade 
geral, !'!e depois de haver votado nesse candidato, considerando-o perfeita-
mente idoneo e elegível , viessem agora, por sentimentos subalternos, por in-
teresse de baixa politicalha, annullar esse pleito que correu liberrimo e com 
todas as formalicla des legaes! Nã.o devo crer, Sr. Presidente, que a tanto 

1 ' 

.vá o desrespeito á vontade do povo; que os proprios representantes dest1,,, 
na sua Assembléa Legislativa, se prevaleçam de quaesque:r motivos d~ con·· 
veniencia, pessoal para attentar contra a soberania do voto livre! 

Estou certo de que o Congresso do Espirito Santo teria o maior empe-
nho ae, na fórma i·egimental e constitucional, consagrar a vontade das 
urnas, proclamando Presidente e Vice-Presidente os seus proprios candi-
datos, os que, sem opposição, foram legitima mente eleitos a 25 de Março 
ultimo. 

Sr. Presidente, V . Ex. e o Senado estão vendo, com a leitura elo pare-
cer do illustre Senador Metello Junior e com a exposição de motivos que, 
exhaustivamente acabo de fazer, que não será preciso, para se dar uma· 
solução dentro dos limites das leis e dos poder es constitucionaes claquelle 
pequeno, mas glorioso Estado da Federação, que nos curvemos a o imperio 
dn fraude e da mais escandalosa ac ta falsa, como aquella que se nos apre-
senta, oriunda de uma sessão do Congresso que, a ter existido, foi caracte-
risticamente illegal e clandestina! 
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Senhores, se por desgraça das nossas ins tituições medrar esse expe. 
diente que se nos quer impôr, de se dar como boa e legal u ma acta eviden· 
temente falsa, p ela inverdade do seu conteúdo, daqui por deante voltaremos 
<'Om mais vigor ao r egím en deprimente e immoral das acta,s a bico de 
penna. 

Cada Governador, ca da Presidente de Esta do, para fazer seu successot, 
l1ão precisa mais do que ter ou conquistar a Mesa do Congresso e fazei-a 
fabricar, dentro do seu proprio palacio, uma acta qualquer, dando co1:111 
presentes a maioria dos Deputa dos e declarando reconhecido, proclamado e 
emposaclo o seu feliz substituto! E' o preto 1io branco, e este naque!!e; • 
nem ,h a o qur,, fazer e n em p a ra que1n a ppellar; não servirão protctitos por 
mais justos q1:1e sejam , porque o Congresso Nacional, se fôr, como hoje, 
chamado á falla , terá de decidir que, daquella fórma, o reconhecimento é 
valido e legitimo . 

Sr . Presidente e Srs. Senadores, tamanho escandalo poderá passar nc 
Congresso Nacional , esse golpe á autonomia dos pequenos Estados poder! 
ser vibrado, e , acr edito que o seja; mas não ::1e con summar:;i, sem o meu pro, 
t esto vibrante, decisivo e pa triotico, que hoje, como amanhã e sempre, estar~ 
prompt o a erguer contra tão manifesto attentado aos principias basilare~ 

das nossas instituições e aos preceitos m aximos e f undamentaes da Const\. 
tuiçã o e da Republica .1 

T enho assim justificado o meu voto contra a proposição n. 5, de 1920, 
da Camara dos Deputa1'ios , pedindo desculpa ao Senado do muito que roubei 
ao seu precioso tempo. 

Tenho dito. (MuUo bmn; muito bem . O orador é vivamente oumprl 
m ent ado. ) 

O Sr . l'detello Jlin11ior: - Sr.' Presidente, como muito bem disse o em!. 
nente Sr. Senador Cunha P edrosa, na brilha ntissima oração, ponderada,' 
justa e, sobretudo, de r-ccôrdo com o direito, quC'> o Senado acaba de ouvir, 
estamos defrontando cqm um daquelles casos que interessando o direito ba· 
sllar d'1. Republica, se transformam, por capricho, por odios ou por ' quaes, . 
quer outros sentim entos secundarias, em casos que os poderes políticos te-
deraes resolvem, tra nquillamente, dentro do criterio politico. 

Eu, Sr. President e, me vi envolvido nesta contenda política, á qual 
n ada me prendia, pelo desempenho que devo dar aos meus deveres de roen. 
b ro desta Casa do Conpresso. 

A esta ques tão, Sr. Presidente, não fui l evado por n enhum fientimentfj 
pessoal, apezar da VE/hemente atoarda, que se levantou co,ntra essa minha 
intervenção, qu e me fof ditada pelo Sr . Presidente da Commissão de Consti· 
tu!ção e Diplomacia de~ta Casa e por solicitação do meu eminente cóllega de 
represent ação, Sr . Serntdor Irineu Machado. 

O SR. I RINEU MACHADO: - E' exacto; V. Ex. sabe que eu estava doente 
e , me declarei , impedido de relatar. 
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o sif. MEYmLLo JUNIOR: - Amigo - e a.migo !E-ui como sempre o sr1ube 
,ser, durante toda minha existencia - doB meus amigos, e amigo do Sr. 
Senador Jeroriymo Monteiro, tão viva mente interessado neste caso, eu, 
antes, procurei negar a minha intervenção na contenda, mas essa minha 

.amizade, esse m eu sentimento de admiração ao eminente Sena dor J eronymo 
Monteiro não 'excluia o m eu direito de julgar na hypothese e não excluia por-
que não me considero suspeito, visto que, a migo e admirador tambE-m o era, 
com o sou ainda, do Sr. Bernardino Monteiro, cujas luzes já. brilharam nesta 
-Casa. 

Devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, arremessando para longe os does-
toa e as calumnias, que surgiram durante esBa pequena campanha, que as 
minhas relações pessoaes com os politicos elo Estado elo Espirito Santo,. da-
tam do momento ~m que a União, covardemente, de armas alçadas, procu-
rava esmagar a autonomia daquelle Estado, impondo-lhe governantes, que 
111!0 eram bem queridos pela respectiva população . 

Nesse momento, triste para a Republica, foi que pude apreciar o valor 
moral, a. força de caracter e o brio daquelle pobre povo, sempre visfl,do pelos 
appetite~ irregulares da União . 

O SR . PIRES FERREIRA: - Em vez de pobre povo, V. Ex. poderia dizer 
melhor, nobre povo. 

{) SR. METELLo JUNIOR: - Foi nesse momento, Sr. Presidente, quando CI 

digno Sr . Senador Jeronymo ·Monteiro levava á cadeira presidencial o seu 
digno irmão, Sr. Dr. Bernardino Monteiro . mo!Tiento triste para a União 
e glorioso para o Estado do Espirito Santo que me habituei a ver nesses 
dous dignos cavalheiros, dous homens de bem, capazes e, sobretudo, valo-
rosos. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que durante a minha carreira politica , nunca 
regateei a minha admiração aos que têm valor, ªº" que têm coragem e 
·sabem resitir aos poderosos. 

Isto posto, Sr. Presidente, pediria ao Senado um pequeno instante de 
sua attcmção, para dizer-lhe os motivos ele ordem juridica e moral, que me 
levaram a lavrar o voto em que procurei restabelecer a verdadeira situa.-
ião politica do Estado do Espírito Sa nto, embora esse voto não tivesse ca-
.ado na opinião da digna Commisão de Constituição e Diplomacia senão pa ra 
o facto - que, a liás, muito agradeço - ele receber um voto de louvor, que 
muito me desvaneceu e me fez lembrar os meus tempos de moço. 

A questão juridica, neste caso do Espirito Santo, Sr. Presidente, versa. 
apenas sobre um caso de ordem constitucional. 

Est0 ponto, Sr. Presidente, pócle ser restricto ás seguintes palavras: -
Havia ou não necessidade de eleger-se uma nova Mesa, durante a sessão 
extraordinaria, para reconhecimento de poderes dos membros do· Executivo 
Estadual,· eleitos a 25 ele Março? 
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Deste ponto, Sr. Presidente, conclue-se immediatamente que: ou o re-
conhecimento e empossamento do Sr. Senador Nestor Gomes no cargo d~ 
Presidente do Estado do Espirita Santo foram regula res, ou foram irregu-
lares, porque, se se verificar que a Constituição E s tadual exige a eleição d\ 
uma nova Mesa, teremos visto que os actos de reconhecimento e de poss~. 

prestados sob a direcção da Mesa a ntiga, sâo nullos ·de pleno direito. 
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Regimento Interno do Congresso 

Legislativo do Estado do Espirita ·Santo - lei complementar das Consti·· 
tuições - no seu art. 42, diz taxativamente: "Na primeira sessão depois da 
abertura do Congresso, seja ordinaria ou extraordinaria, se procederà a 
elelça:o da Mesa, que será constituida de um Presidente, um primeiro e um 
segundo Secretarias." 

De onde, Sr. Presidente, não resta duvida de que nas sessões ordina-
rias ou extraordinarias h a necessidade da eleição ae, uma nova Mesa. 

Aquelles que se empenharam pela manutenção da Mesa antiga, usaram 
de um recurso, que me permitto classificar de sophistico, discutindo a clas-
sificação dessa sessão para reconhecimento de poderes, ·e, tão elastico era 
" sophisma que podemos, até este momento obter as seguintes classificações 
para esta sessão extraordinaria: o Sr. Deputado Geraldo Vianna entende· 
que essa sessão do Congresso Espirito-Santense é especiosa; o Sr. Deputado 
Afranio de Mello Fra nco, cujo alto merecimento juridico ninguem pôde pôr 
em duvida, entende que é uma sessão não equivalente; o eminente Relator 
da Commissão de Constrtüçfo e Diplomacia, o Sr. Senador Irineu Machado. 
entende que é uma sessão especial. E eu, tendo passado a vista por todos. 
os t ratadistas em materia constitucional, cheguei a comprehender que, no 
meio de todas essas desigmi'ções, só ficava como solida, aqu ella - a extra-
orclinaria, porque todos esse\l trata distas me ensinaram - a mim e creio que 
a todos aquelles. que se interessa m por estes assumptos - que os Congressos 
Legislativos, quer sejam es ta doa es, quer federaes; e as proprias ca maras 
rnunicipaes, não têm outras sessões, senão as ordinai·ias e extraorÇ!inarias . 

Aliás, Sr. Presidente, como eu disse no meu voto, esta é uma questão 
de lexicon. 

E' uma questão de critr rio, comesinha, de bom senso . 
Os illustres antagonistas da minha opinião entenderam que por meio 

de;;isas outras classificações ás sessões do Congresso do Estado do E spirito 
Sa nto podiam a ttingir bem ao seu escopo. E nem a ssim o poderiam bem 
attingir, porque h a um argu mento decisivo no caso, para a classificação 
dessa s sessões extraordinarias , destinadas ao reconhecimento de poderes. 

O proprio art. 153, do Regimento Interno, diz, com esta clareza meri-
dia,na: (Lê) 

"Art. 153. Dentro do anno expiração de cada periodo Presiden-
cial, o Congresso, qe accõrdo com o n. 2, do art. 41 da Consti-· 
tuição se reunirá extraordinariamente ... " 
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Quer dizer: de fórma extraordinaria, funcciona. pa ra r econhecer o Pre-
sidente e Vice-Presidente do Estado. 

Ora, Sr. Presidente, eu me poderia da r por satisfeito, baseando a minha. 
opinião no Regimento Interno do Congresso Estadual. Mas, pelo exame doa 
documentos, cheguei a apprehender um ponto muito interessante; constante 
do parecer do emi.nente Deputado, Sr. Afranio de Mello Franco, Rela tor da 
Commissão de Legislação e Justiça na Camara dos Deputados, talento · bri-
Jhant!J, profundo conhecedor da língua, autoridade incontestavel em materia 
juridica, que foi o guia dos pa ssos da outra Casa do Congresso Nacional. 
Esse parecer diz o seguinte, nas suas expressões textua es: 

"Art. 1.0 E' valido e lega l b reconhecimento de poderes dos 
Srs. Nestor Gomes e João de D eus Rodrigues Netto, Presidente e 
Vice-Presidente, respectivamente, do Estad0 do E spírito Sa nto, feit@ 
pelo Congresso Legislativo local, na primeira sessão extraordmar·ia 
em 23 de Maio proximo finde; . " 

V. Ex., Sr . Presidente, dlra se se pôde leva r a sério qualqu er argu ,. 
mento tendente a clemonstra r qu e a sessã o, em que o Congresso do Estado 
do Espírito Santo reconheceu os ·poderes do seu Presidente e do Vice-Presi-
dente, uão é nem ordinaria, nem extraordinaria, ou, melhor, que essa sessão . 
não é taxativamente, por lei pelo bom sens o, pelo unanime consenso, uma 
sessão- extraordinaria . 

E u, julgo, Sr. Presidente, que esse ponto da questão dirime o caso. A 
sessfLO r~ara o reconhecimento de poderes do Presidente do E s tado do E spí-
rito Sa nto, é ·uma sessãn extra ordina ria . Extraordinaria por l ei, de a.ccôrdo 
com o art. 153 da Constituição do Estado; extra ordinaria pelo proprio voto 
da Cama ra. Parece que esses. dous fundamento~ da minha opinião são 
inabala veis . 

Resta a g ora , á quelles que sus tentam opinião contra ria , dizer que n ã o é 
uma ser;são ea:traoràino.ria, que é '1.Mna sessã& oràoinaria, que é uma sessão-
esvecial, que é uma sessão eqwivalente, que é uma s-essão esveciosa, e dar o 
voto que entenderem, iporém, contra a verda de de- f a cto. 

Si, Sr. Presd dente, essa. sessão é de f acto extra ordinaria, si o a r t . 32 do 
Regimento Interno do Congresso do E spirito Santo .e:i..'ige a eleição da nova 
Mesa, a pós a a bertura do CongTesso, n as sessões .ordinarias ou extra ordina-
rias, segu e-se que os a ctos de r econhecimento .e posse dos Srs. Nestor Gome~ 

e J oão de D eu s RodrJgues N etto são act mi perfeitam ente nullos, injuridicos, 
porque fora;m praUcados s ob uma direcção incompetente, e não ha em rna.-
terja ele Direito nenhurna nullidade ~nais fulmina nte do que a fa:lta de com-
petencia . 

O Sena do poderá. desde que se trata de um ,caso ,politico, julgwr d E1 f ór·· 
ma differente ; mas, julgando de fórma cliflf·erente, julga contra a verdade ·e 
contra o Direito. 



- 320 -

Os argumentos oppostos \ã minha opinião. Sr. Presidente, foram, neste 
:ponto, da m esma na tureza; tanto a quelles u sados 1pelo eill!inente Sr. Afranio 
de Mello Franco. quanto aquel.les ma.is aimplamente explanados pelo nosso 
brilhante col!ega, Sr . .Senador Irine:u Machado. Mas, esses a rgumentos, re·· 
pito. não ·procedem. 

Sr. Presidente, dirimido esse ponto ·da questão ·Como deixei darn ao Se· 
nado, ainda nos pareceres que .contrariam o meu ponto de vista nessa lide. 

•0ncontram·se actos e a.normalidades que ·Só não qualifico de espantosos. 
porque, •como disse, estamos defronte de um caso politico, dentro do qual 
segundo as praxes seguidas ha largos annos, cabem todos os disparates do 
mundo. 

Nesse ponto. Sr. Presidente, ha um estudo meticuloso, minucioso, esqua· 
·driii.hado que ambos os dignos R ela tores, ta nto o da Cama.ra, como o do Se· 
nado~ fizeram; da questão da inelegib:ilidade do canfüdato Sr. Senador Nestor 
·Gomei3. 

Confesso, .Sr. Presidente, q·ue essa inelegibilidade não m .e .pareceu estu· 
·davel pelo Congresso Federal; e não me ·pareceu estudavel, porque ella nunca 
·esteve sujeita á opinião federal. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Porque r-azão então o Sr. Abner Mourão e de· 
mais Deputados dessa .parcialidade entregaram as certidões das acta.s da 
'Commissão de Poderes, em que essa inelegibilidade era arguida, com o re· 
swno de todos -os deba tes travados perante essa parcialidade ? 

O SR. METEJLDO Jul'i10R: - Vou res'jJonder a S. Ex. com a facllid::ide que a 
pergunta ingenua de :

1
s. Ex. me perm1tte. EssBs documentos foram ajunta· 

·dos ao processo perant,e a Camiara •. . 
O SR. IRINEU MACHADO: - Para não serem exa.minados. 
O SR. METELLO Ju~noR: - S. Ex. me permittirá concl-uir. Não posso ac· 

cumular respostas. Estou reS1Pondendo a S. Ex. COJU a deferenci·a que S. Ex. 
me merece. 

Esses documentos fora m juntos ou - para usar de um teI1mo juridico 
.. etn que S. Ex. é mestre - a juntados, .para o effeito de •provar que o Con· 
gresso estadual continuava a funoc.ionar. Apenas para Bsse effeito. 

o .SR. !RINEJU MACHADO dá um aparte. 
O SR. METElLLo JuurnR: - S. Ex. me ·descul,pa rá. S. Ex. me perguntou 

qual foi o intuito da jl:/ntada desses documentos. Eu responcli, com toda a 
deferencia, embora achasse que S. Ex., com o seu espírito a rg uto e perspi· 
caz, teria p erfeita:mient\" comprehendido o motivo da juntada desses do· 
cumentos 

Mas, Sr. Presidente, - voltando a o assumpto - essa ques tão da inelegi· 
bilida.de foi discutida com minucia, com todos os detalhes. com todo o cari-
nho pelos dous eminentes Relatores. 

O SR. IRINEJU MACH,A.Do: - Como era de nosso áever. 
O SR. MIDTEJLLo JuNrnn: - Nosso dever, ,sr. Presidente. disse o eminente 

Sr. R ela tor da Commissão de Constituição do Senaido, nosso {}ever, não! 
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Protesto contra o. t erm:o. Nosso· dever não é avançar ferozrnente contra ag, 
autonomias estaduaes, não é procurar ·avançar, manu-militare, cmn todas as. 
garras que a União tem, contra o direito dos Elstados de se regerem por si. 

O SR. JRINEU MACHADO: O dever de defendermos a soberania. a integri-
dade nacionaes. 

O SR. MwrELLo JUNIOR: - Eu entendo. Sr. Presidente, como ponto de fé 
constitucional, que o Congresso Federal. que o Poder Federal não tinha, não 
tem. e. dentro do r egimento f ederativo, nunca t erá, o direito de invadir o 
terreno primordia l da a u tonomia estadual, que é e, r econh ecimento de poderes 
de seus Governa dores. 

Assim entendendo. Sr. Pres idente, os dictaJmes basilares do nosso r egímen 
politico. eu não podia , Senador federal. a tirar-me contra a a utonomia esta-
dual, no desejo de alargar a minha ·esphera de acção, empolgando os E stados . 
dentro do m eu parecer, do m eu voto. a o .ponto de querer julgar da inelegibili-
dade arguida a um governador. 

Nem . .Sr. ·PresJdente, pelo facto material da falta de documentos. os dous 
eminentes Rela tores poderiam arrogar a si esse direito, que sah.ia de ·muito. 
das suas attribuições. 

O SR. IRINEU MACHADO: - O ·meu d ever d e accôrdo com o meu compro-
misso é defender a Constituição e a integridade do paiz. 

O SR. ME1I'ELLO: JUNIOR - .Sei que S. Ex. t em defendido essa Constituição 
até com annas n a mão. Entretanto, se esse é o ·üever de S. E x ., se esse é o 
compromisso que S. Ex. tomou ·e tem sustentado até nos campos de batalha, 
esse dever é t ambem o daquelles . . como eu, que dedicam a s ua intelligencia 
ao estudo da verda de e ela jus tiça e veneram e respeitam todas as m anifes-
tações de direi to. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Mas V. Ex. está com o erro da escola antiga, 
suppondo que os E stados teem soberania . 

o 1SR. METELLo JUNIOR: - S. Ex. vai me permittir dizer-lhe q'Ue, para 
mim. julgo que esteja ,passaido o tempo de receber. a contra g osto, lições de 
direi te.. 

Ü SR. ! RINE'U MACHADO: E' uma doutrina rnuito erntcla. 
O SR. METELLo JUNIOR: Mas S. Ex. me permittirá dizer que todas as 

doutrinas estão ·err a das ou cerms, conforme o ·J;·Onto de vista. 
O SR. IRINEU MACHADO: - E' o meu ·ponto de vista; não é uma lição. 
O SR. ME1'ELL0 JuNroR: - Eu entendo assim, ·e, n este ca;so, jura ria que 

não .ha consciencia de jurista n esta Casa, não h~ nenhuma consciencia des-
interessada neste r ecinto, que pense, q'Ue julgue contra a opinião e:x;pressa 
no meu voto. 

E' possivel que as manifestações exteriores ... 
O SR. IRINEU MACHADO: - E os seus collegas •de Commissão tambem não 

teem .consciencia de juristas ? 
o SR. MEJTEJJLO J UNIOR: - S. Ex. não deixou term:inar a minha propo-

sição. 
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E' possivel, .Sr. Presidente, dizia eu, que a exteriorização destas con-
sciencias se manifeste de fórma contraria, p.orque, repito. defrontamos um > 

·.caso politico. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Mas é um caso de poliU.ca de regimen. Não é 
de politioa partidaria ou de politicagem. E ' neste sentido que eu entendÓ qm 
ó um:a runcçãio poliüca do Congresso, de fiscalização da União no~ negocio1 
peculiare·s aos Estados. 

O SR. METELLo JUNIOR: - Nós defrontamos, Sr. · Presidente, um caso po-
litico dentro do qual - é ponto assente, ha longos annos, no nosso reginren 
- cambem todos os propositos, todos os atte ntados e todas a s violenci:J.<l 

Si, .Sr. Presüfonte, este caso tivesse de ser julgado fóra do ambito dos 
intc,rosses politicos, desta .ou daQuella natureza , duvido que houvesse uma 
opinião. inclusive a do proprio Relator, contra a verdade crys talina, viva, que 
salta, que brilha no meu voto. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Em taes condições . não existiria um Congresso, 
que se oppuzesse ao reconhecimento de um candidato unanimemente eleito. 

O SR. METELLo JUNIOR: - Unanimemente eleito ! Sim, senhor; ninguem 
contesta isto; mas lrregular e falsamente reconhecido, ·por meio do estellio-

. nato, class[!l'lcado no art. 338 do Codigo Penal. 
O SR. lRINEU MACHADO: - E' ainda um .erro de V. Ex. 
O SR. METELLo JuNrnR: - Remetto a Ução ;iurlfüc"' ,de S. Ex. ao Sr. 2° Se· 

cretario ·do Senado, (~1ue deu ·es,ta c lassificação. 
O SR. IRINEU MA.dHADo: - O conceito fundamental do ·estellionato é o lu· 

era ou proveito pecu1iario, ·diz ·O art. 338 do Codigo 
· exactamente o que s·q observa ·no presente ca so, em 
intenção nenhuma. 

Penal. · E não ê isso 
que se deu o crime sem 

O SR. Mb"TELLo J UNIOR: - S. Ex. poderá dirigir a sua lição de direito pe· 
na! ao eminente .Sr. 2° Secretario do Senado. 

Nunca ·foi min:ha especialidade o estudo -ele. direit!J cri1.ninal. Eu nãc en• 
tendo de crimes. Que/li classificou assim o acto toi ·o Sr . .Senador Cunha Pe-
drosa, em .cuja oração ·se encontra aquelle termo. 

O SR. ImNEU MACHADO: M:as S. Ex. empregou .essa expressão no senti· 
da generico. 

ú SR. METELLo JUNIOR: - O meu l10nrado coli1ega de representação está 
engaIJado . .S. Ex. não ouviu, :porque, não dando ao debate a irnportancia que 
elle tem, se ausentou varias vezes do recinto e não ouviu, no discurse do 
Sr. 2° Secretario sobrr este assumpto as .palavras: "O ardil ou a fraude do 
art. 338 do Codigo Pe;na l ". 

O SR. lRINEU MAq'IADO: - A f.raiuc1e eleitoral; não estel!ionato. 
O SR. MElTELLo J U;NIOR: - Que me conste, .Sr. Presidente, as fraudé.S elei-

toraes ·não es tão comprehendida s no arti.go 338 de Codi.go Penal. 
O SR. !RINEU .MACHADO: - Ma s não ha estell1onato sem lucro. sem pro 

veito pecuniario; é a primeka condição. 
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·o SR. MIDTliJLLo JUNIOR: - Si eu não mantivesse por S. Ex. a admiração 
.que sempre tive, dir-lhe-hia q.ue isso q·ue está dizendo é urna. heresia, é um 
·abuso de direito perante o Codigo Penal. 

O SR. lRINEU MACHADO: - V. Ex. terá a bondade de mandar buscar o 
.Codigo Penal, de 11 de outubro de 1890, e lerá a .primeira parte do art." :138. 

O SR. METELLo JUNIOR : - S. Ex. me permittirá que eu me escuse desse 
.Papel de mestre escola do Senado üa R epublica . 

O SR. lRINEU MACHADO: - M.as é que V. Ex. está sustentando uma. dou-
irina inexacta. 

O SR. METELLO JUNIOR. - S. Ex. classifica de inexacta a minha doutrina 
porque não tenho a eloquencia necessaria .para convencer a S. Ex. 

O SR. lRINEU MACHADO: - E' questão de facto: - a f ai1s1dade não se 
·confunde com o estellionato. 

O SR. !dEJrELLo JUNIOR : S. Ex. remetterá oua lição ao eminente Sr. 2° 
Secretario. 

O SH. IRINEU MACHADO: - Não remetto; dou a mimha opinião ao Sena do, 
.que está debatendo o .caso. Estou sustentando o meu parecer. 

o SR. METElLLO JU NIOR : - Mias, Sr. Presi.dente, dizia eu. que esse estudo 
da q·uestão da inelegibilidade não podia ser feito p elo Congresso Federal. sob 
·o ponto de vista doutrinaria, e nem sique11 .pelo lado moral. porque ao exame 
da Camara e do Senado fa ltaram todos os docur.ientos necessarios para esse 
effeit~. 

Não é possivel , Sr . .Presidente, que os jurista8 desta ·Casa entendam que 
-um ponto visceral da questão, qual seja o da inelegibilidade~ possa ser 
examíinado e sobre •elle possa ser funda·mentadai uma opinião, sem que os do-
cumentos orig.inaes estejam emt poder dos encarregados do estudo do ·caso. 

Foi isto o que fez a Carrrara dos Deputados, sem os ·documentos sobre. a 
'inelegibilidade do Sr. Nestor Gomes, por quem, a liás, tenho profunda sympa-
thia pessoal, e o Senado, pela sua Cornrnnssão de Constituição e Diplomacia. 
não hesitou em encarar a questão que não estava sujeita ao seu estudo, cujos 
·documentos não tinha examinado devidamente. 

E não havia eu ele protests.r ! 
Assim, Sr. Presidente, a <parte doutrinaria do eminente Sen&.dor ·Pelo Dis-

trido Federal , sobre a a mµ1it·ude da intervenção federa l nos Estados. póde 
·ser tocada desde já, pois o emi1nente Relator da Cominissão de Constituição 
e Di.<plomacia, su s tenta no seu brilhantissi·mo iparecer. premiado tambem. com 
mençfLo de louvor na aicta da Com.missão, a o lado do meu. ·que: - o Poder 
Federal pôde - pôde, não - eleve elimina r as a utonomias estaduaes, absor-
ver o direito estadual, fazer tabula raza de tudo e de todos. para que se fin-
que germani.caanente sobre os direitos dos Estados, garantidos pela nossa 
Constituição. a bandeirola, para uso momentaneo da soberania .contra a aiu-

. to·nomia.. 
E' o .mesmo jurista q·uem .diz isto que deve ser ouvido: "A Commissão 

:Julga conveniente aff1rrnar, que, em face do direito constitucional. assiste aio 
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Congresso Nacional, ao Legislativo Federal, no caso vel'tente, o dir.eito de 
reconhecer directarnente o Sr. Nestor Gomes, dado o exercicio ela interven-
ção federal com a conseqiiente substit·uição da acção dos poderes locaes vela 
dos nacionaes, desde que aquelles cessem ou estejam impedidos de fun-
cci onarº 

Sr. Presideµte, Srs . .Sena;dores, maldito, r eprobo seria aquelle Congresso 
que, no regi.Jnen :federativo <le que usa mos, se a trevesse a votar uma mons-
truosidade dessa ordem. que anniquHaria todos os direitos ela vida. estacluai. 
que faria submergir, desappé•recer o proprio reglJTien a que servimos sol> 
juramento. 

Subtra.hir-se, Sr. Presí-dente, v10lent-amente, pôde-se dizer que nem de ar-
m as na mão, mas <le emboscada, com a faca elo jagunço empunhada, atraz do 
pá'il, os direitos: o laço de vida nacional. que representa a a utonomia dos 
Estados, é uma crime .nefando, é um crim•e miseravel, '.indigno da União 
brasileira, abaixo ele todas as nossas tradições na-cionaes. 

E, Sr. Presidente, a i daquelle .que désse o seu voto interesseiramente, -
porque não •podia ser de outra mainaira - a um attentado clamoroso desta 
ordem, que sabiria elos limites do paiz. para ecboar no estrangeiro, depondo 
contra os nossos credites de homens. que entendem o reg.imen a que servem! 

Ai daquelles que assim dessem o seu voto, porque sobre elles, inexora-
vel, brutal. cahiria o latego ela União, arrebatando-I.hes :força, prestigio, razão, 
direito 

E' essa doutrina que lo Senado vae votar! Mas, Sr. Presidente para bem 
e para honra do Senado brasileiro, a Commissão não teve a inteira coragem 
de_ acon selhar-lhe este cr

1
ime. 

O Sn. ImNEU MACHADO: - Perdão ! Teve, sim senhor, porque nas ex-
pressões - salvos os principies constitucionaes o juridicos - se referiu ás 
condições, sob as quaes a,pprovava o parecer <lo Sr. Deputado Mello Franco. 

o SR. JERONYMO MONTEIRO: Já é UID'a invasão. 
0 .SR. METELLO ,JUNIOR: 

aconselha ao Senado. 
0 SR. lRINEU MACHAI>q : 

estu restricção. 

Não é isto, Sr. PresicJ:ente, o que a Commissão 

E' issc,. Approva o parecer da Camara, com 

O SR. METELLo JUNIOR: - E. si foi ·isso o que o eminente, o illustre Re-
lator quiz dizer, a sua rvimna brilohante pela primeira vez c:laudicou. Não é 
isto o que está escrirpto . 

O 'SR. IRINEU MACHADO: - E' isso; com as reservas dos princípios con-
stitucionaes que r egem a materia e são expenclidos pelo parecer. E stá muito 
claro. 

o SR. METELLO JUNIOR ,: - Diz Q emhrnnte Sr. Relator ... 
O SR. IRINEU MACHADO: - A reserva não é ás doutrinas do parecer, mas . 

é reserva das doutrinas qo ·parecer á proposdção da Camara. 
O SR. ME'l'ELLO JUNIOR: - (lê): "Assim, tendo sido quasi unanimemente 

eleitos Presidente e Vice·1Presic1ente do Estado elo Espi·rito Sam to os can·. 
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diclatos Srs. N estor Gomes e J.oão de Deus Rodrigues Netto, cujas eleições 
nem os seus proprios adv.ersarios •contesta.m e não sendo de nenhum ponto 
procedentes as allegações relativas á inelegibhlidade do P r esidente eleito, e 
so)J reserva dos rpI"inci1pios constitucionas e juridicos que regem a ma-
teria . .. 

o .SR. IRINEU MACHADO: - Leia o resto. 
O SR. METELLO JUNIOR: - ... ·é a Commissão de Constituição e Diplo· 

macia do .Sena do d e parecer que seja approvada a proposição n . 5, de 1920 ". 
O SR. lRINElU MACHADO: - As reservas se referem ao .proj ecto ela Carru'l,-

ra, e não as nossas proprias convicções. Já vê V. IDx. que a ·minha penna 
não olaudicou. 

O Sn. 1MElTELLO J UNIOR: - São as reservas que a consciencia juricJi.ca do 
eminente R elator levantou durante o tempo em .que facturava o seu tra -
balho. 

O SR. lRINEJU MACHADO: - Com as .quaes a Commissão está ele aiccôrdo. 
O SR. MElTELLO JUNIOR: - Essas reservas são reservas de doutrina; 

ttuer dizer que o eminerite Relator, dentro elo seu espirito sempre brilhante, 
audaz, poderia gritar como a ntigos torquemadas: "Morre em nome de 
Deus!" 

O .SR. !RINElU MACHADO: - Com as doutrinas do parecer estão de accôrdo 
os mustres .Senadores Ferreira Chaves e Mendes de Almeida. 

O Sa. MElTEJLLo J UNIOR: - Perfeitamente. As doutrinas sustentadas nas 
premissas do pairecer da Commissão de Constituição e Diplomacia não po-
dem ser votadas pelo Senado Federal .. ,. 

O SR. lRINElU .MACHADO: Os signatarios do pa recer siio . tres Loyolas. 
O SR. MEl'l'ELLO JuNrcm: ... sinão com as reservas mentaes, subrepti-

cias, com que a habilidade elo iJlu.stre R elator as r evestiu. 
Não se pôde dizer que essa seja uma questfio sem valor, porque acabo 

de dizer e provar a os Srs . .Senadores que a autonomia estadua l é esfaquea-
da, na sombra, pelas costas, com premeditação, ipelo pa recer do honra do· 
Senador Sr. Irineu Mach aido. 

O Senado da Republica não pôde votar isso ; não votará iss9, porque 
tal ·acto representa um attentado juridico ao nosso ·compromisso de de.fen-
der a Constituição. 

o SR. lRINElU MACHADO: - o Sena do é Senado da Republica. 
O SR. MEl'l.'EJLLO JUNIOR: - O Sena do é Senado da Republica, mas nã o se 

póde sobrepôr a o r egimen, não se ·Pôde sobrepôr á verdade, não se pôde· 
sobrepôr ao direito. 

O SR. lRINEU MACIIADO: - A doutrina do parecer ela Comrnissão é uma 
doutrina <J:J.a.ciona l, suprema da. Nação. 

O SR. METEJT,Lo JUNIOR: - A doutrina sustentada p ela Commissão é uma 
doutrina .criminosa. é uma doutrina monstruosa. com a qua l nenhum .Se-· 
nador que reipresente aqui um Estado da Republica pôde estar de ·accôrdo. 
a favor do 9ual nenhum Senador :pôde votar. 
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O SR. !RINEU MACHADO: - E' a doutrina da vi-ctoria da União nacional 
.na America do Norte, é doutrina salvadora que manteve a unidade nacional 
.na Argentina; ·é a doutrina que, eni toda a parte, está contra o prinmp10 
da sesseção que está dent ro dessa these de autonomia •!ata, que V. Ex. faz 
triumphar para mamter a integrida:de e a unidade nacional. 

O SR. METElLLo JUNIOR; -..'... Sr. Presidente. correspondendo á grande ·gen· 
·tJleza .da exposição do Direito Constitucional feita pelo eminente Sr. Rela· 
tor, direi ' como Shaskpeare, em inglez authentico, words, words, words ! 

S. Ex. mel•hor do que ningu em, constitucion:1lista como se presa de ser, 
·sabe que, precisamente no .ponto da intervenção, as Constituições america· 
na e brasiJeira estão em p·olos oppostos. 

o SR. lRINEU MACHADO : - Não ,ha tal. 
O SR.A MEJrFJLLO JUNIO: - S. Ex. sabe - eappelJ.o da opi.nião de S. JEx. 

para todos os juristas da Casa - que a ·un.ica Constitui<;áo mais ou menos 
federa tiva, da .qual a noss·a se approxima, é, ainda qu e isso irrite os me· 
'lindres germanophobos de S. Ex., a da Allemanha . . . 

:O SR. lRINEU MACHADO: - Qual ? A nossa Constituição ? Mas V. Ex. 
precisa attende·r que a Allemanh a é uma confederação e a Republica Bra· 
.sileira, uma J'ederação. 

O SR. M:FlTELLo . JUNIOR: ... na parte rela tiva á ·intervenção. S. JEx. 
me ,perm1ittirá. No po~to de vista, em que S. Ex. está . . não ~é capaz, assim 
como eu ou outros juristas desta Casa, de distinguir praticamente onde 
·acaba a Federação e onde •Começa a Confederação. 

O SR. lRINEU MAcR
1
cADO: - Sim, •seruhor, é .facilimo: Basta l·er a opinião 

de ailguns 1lratadistas ,sobr e o assumpto . 

O SR. METELLo JUNIOR: - A verdade é esta ·Ei eu repito. uma vez que 
S . Ex. me obriga a vqltar ao meu negregado, a.0 meu repudiado voto, que 
a formação das leis dá,. a isso melhor interpretação elo que a interpretação 
dos casu istas. 

A America do Norte, .Sr . Presi-dent e, teve a sua Constituição, na .parte 
relativa ás i·ntervençõ~~s. modelada dentr-0 do espírito da necessidade, do 
tempo. do logar, pelas .circumstandas politicas da organização claquella 
grande Repuhlica. 

Com a nossa, -assi.fl não su ccedeu. E lia f oi p lasmada nesS<'l. ·r,arte em 
terreno já formado, j ~ feito. já cim•entado pelas idéas dos nossos grandes 
'homens. 

0 SR. lRINEU MACH .,ADO: Qual foi então a tonte ? A Allemanha ? 
O SR. MmELLO JuiyIOR: - S. Ex. me ohviga a remontar ao tempo da.s 

leis prehistor.icas. 

O SR. lRINEJU MACF~ADo: - E u .perguntei qual a fonte, qual o typo da 
·constituição, qual o s3;sterna em que está composta a nossa. ou si nós a 
.copiamos da allemã, da mexicana, da argentina, da americana ou da suissa. 
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O SR. MElTEJLLo JUNIOR: - Façamos justiga aos ·nossos legisla dores. A 
nossa Constituigão não é compilada, nãio é cópia, tem idéas originaes, ai·nda 
.que 'Sejam identicas ás estrangeiras. e essas kléai; teem applicação nacional. 

S. Ex .. nacionalista como é, não poderá querer emprestar ao nosso pa iz 
.a fama de inexistencia, de não ter a sua existencia assegurada, ao menos. 
pelo genio de seus juristas, entr e os quaes S . Ex. brilha. 

O SR. ImNEU MACHADO: - Então a nossa Constituição n ão copiou de 
ninguem n em se filiou a escola algu.ma ? Ha .pouco V. Ex. disse que a nossa 
Constituição havia s ido c opiada da Constituição a llemã; ·agora já é um typo 

-original. 
O ·SR. Mli1l'EJLLo JUNIOR: - V. Ex .• estã vendo. Sr. 'Presidente, que. é 

.difficil a rgumentar com o nobre R ela tor. 
o SR. IRINEU MACHADO: - Não darei ·mais apartes a V. Ex. 
O SR. ME'l'ELLO .JUNIOR: - S. Ex. sabe que eu não temo os seus a partes; 

·m,as é difficil argumentar com S .. Ex .. porque S. Ex. seguida m ente me at-
tribue conceitos e palavras que não proferi e intenções que não tive. S. Ex. 
ainda ha .pouco me attribuiu a affirmação de que a Constituição brasileir't 
·era cópia da a lJemã.. 

O SR. ImNEU MACHADO: - V. Ex. disse que es tava mais proxima da 
:.aHemã do que das outras. 

O .SR. :M!iTrJDLLü JuNIOr~ : Ah ! Isto é outr.'L cousa, e eu sustento essa 
m inha opinião. E sabe .S. Ex. baseado em quem? NG em in ent e juri,st.a. q·ue 
acompa nha a S. Ex. no seu .parecer, na opinião elo Sr. Dr. A:franio de Mello 
Franco. 

o .SR. l!UNEU MACHADD ; - V. Ex. está engana do. 
O SR. METEILLo .JUNIOR: - S. Ex. a o menos concederá que eu veja a ver-

·dade naquillo . que .Jeio. 

O SR. lRINEJU MACHADO: - Eu peço a attenção do .Sena do. O Senado está 
comprehenden do agora a r azão por que fizemos r esalvar a nossa doutrina. 
Esta é a nossa resalva. 

O SR. MElTEILLo JuNroR: - A nossa resalva. não ; a resalva da Corrunis-
<São de Gonstituição. Elia não se atrev eu suffíci entemente para aconselha r ao 
.Senado o dispar a te juridíco ·da supressão das autonomias. c obrindo-as com a 
autori·dade do Governo federal. 

O 311. IRINEU MACHADO: - O typo da Constituiçã o a llemã nâo pôde ser 
porque a Allemanha é uma confederação exemplar e a Republica Brasileira 

.é uma federação . 
O SR. MEn'ELLO .JUNIOR : - V. Ex. nega-lhe o exe?np lar? 
O Sr:. IRINEU MACHADO: - Não é um typo ·exemplar, porque ha diversos, 

e eu n ã 0 posso querer que a nossa Constituição t~nha servido de modelo 
.ás outra::i que foram organizad.as antes della . 

O SR. METEJLLo JUNIOR: - S. Ex. de ve dizer que não é exemplar por-
•que ... , 
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O SR. lm:NEU MACHADO: - Porque a . nossa Constituição, sendo a ultima, 
não póde .ser ·exemplar . 

O SR. METElLLO JUNIOR: - Mas não é isso. . . S. Ex. faz muito bem em 
negar o adjectivo e:ce·rnplar á nossa Constituição, porque, dentro della, os ho-
mens politicos commettem attentaidos como esse, que se quer agora pra- . 
ticar. 

O Sn. InrNEU MACHADO: - V. Ex. bem comprehende o valor de minhas 
palavras. Si a nossa Constituição é posterior a muitas outras. como classi-
ficai-a de exemplar? 

O SR. METELLO JUNIOR: - E' preciso muito boa vontade para se chegar 
a essa deducção. 

O principio que sustentei é o de qu e a doutrina invocada, pela primeira 
vez, de que a soberania da União, illide a a utonomia dos Estados dentro do 
regimen íJederativo, é um crime, é uma monstruosidaide. Mas V. Ex. vê, 
Sr. Presidente, que para chegar a esse resultado o eminente Senador Irineu 
Macha do não foi procurar a prata de casa, foi montar a sua guarda em 
outra partJe. 

Eu, Sr. Presidente, que tive o cuida;do, que tive o carinho de ler todas 
as· opiniões debatida s no Congresso, desde que a Republica foi proclamada 
entre nós, não encontrei um só legisla;dor brasileiro sufficientemente audaz. 
para suste1itar m a.teria dessa natureza, 

O SR. lRINEu MAcHADo1: - Mas eu tenho esse topete. 
O SR. PRESIDENTE: - .1!\.ttenção! A discussão não pôde continuar em dia-

logo. 
O SR. METEJLLO .JUNIOR f - Agradeço a V. Ex., Sr . Presidente, o ter cha-

mado minha; attenção, p9rque, apeza1' da grande honra que tenho ao se.r 
aparteado pelo meu illustre collega, r econheço que S. Ex. está fazendo um 
discurso parallelo ·ao meu. 

o SR. lRINEU MACHADO: - Não darei mais apartes. 
O SR. METELLO .JUNIOl'f - Mas, Sr . Presidente , ó nobre, o illustre, o 

brilhantíssimo Senador pe;to DiStricto Federal não satisfeito de pra ticar -
permitta-me S. Ex. - e'isa boutade contra o s ·enado, aconselhando-lhe tal 
innovação na nossa 'interpretação constitucional, tirou uma nesga do seu 
brilhante trabalho para me chamar a bolos, porque tive a coragem de acon-
selhar a innovação 'de ap~irovar o Congresso o acto de intervenção no Es-
tado do E spirita Santo . · 

O SR. lRINEU MACHADO: - V. Ex. me attribue intenções que não tive. Pelo· 
facto d<:: est ar em diverg·er,1cia com V. Ex. não se conclue que o chamasse a 
bolos. 

O Sn. METELLo .JUNIOR: - Serià long·o, Sr. Presidlente, ler o trabalho no-
tavel elo illustre Relator; mas S. Ex., logo nas primeiras palavras, no seu 
introito; cliz que a Commissão não .poderia acceitar a innovação que eu pro-
punha. 
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S. Ex. me relevará a falta de oppor á assev,eração a ctua l de S. Ex>. a 
ass·everação das suas lettras; mas a verdade é que S. Ex. diz que isso é 
uma inneva ção, que eu procura va introduzir sem motivo . . 

Ora , Sr. Presidenbe, eu fui estuda r a ma teria com o ca rinho e cuidá do 
quo m erecfa, maximé tendo como a dversaria um talento brilhante como é o 
de S. E x.; e, com toda a fra nqueza, penso t er chegado a o r esulta do ele 
aconselhar a o Sena do - si é que posso a conselhai-o em um caso com"O este -
de a ccõr do com a boa hermeneutica , ainda que essa hermeneutica não tenha 
sido s eguida em casos anter iores . 

O Sr . R ela tor, ao que m e pa1·ece, se descuidou no caso, fia do nos seus 
altos merecimentos, quando a ffirma que esse acto de approva r a intervenção 
por parte do Poder Executivo nã o é objecto de deliberação ponderavel do 

-Congresso. 
Creio que S. Ex. labora em um evidente equivoco, que procede de des-

-cuido em relação a . dous pontos . 

O eminente Sr. Presidente da R epublica, que, parece, não .pôde ser con-
siderado um illetrado por nenhum dos Srs . Senadores, nem p elo pa iz inteiro, 
·submettendo o caso á aprecia ção do Congresso Nacional, com a quella pre-
cisão de lingu a gem e segura nça de t ermos em que é ver saido e que sempre 
usa em todos os documentos feitos pelo seu pr oprio punho, diz o seguinte, na 
mensag·em que dirigiu a o Congresso Na cional: "Tenho a honra de levar 
este fa cto ao vosso conhecimento e apreciação . .. " 

Chamo attenção, Sr. Presi'clente, para estas palavras: "ao vosso conhe-

cimento e apreciação" . 
" . . . r;>ara que a dapteis a s providencias complementa res · ou quaesquer 

outras que julga rdes necessa ria s." 

Quer dizer , que o Sr. Presidente da R e.publica, intervindo, pra ticou a cto 
que S. Ex. julga merecer o referenclmn do Congresso. Qu e a Camara se t e -
nha descuida do de r esponder ao .pedido do Sr. Presidente da R epublica, com-
prehende-se, porque ella , nes te caso, si m e é licita e p·a rlamentar a expres -
são, ancloii á pata ele cavallo; m as qu e o Senado, estudando detalha da mente, 
e com louvor em ordem 'do dia, o assumpto, deixasse escapar um incidente 
tão ponderavel, não rea de acceitar e seria além Ç!o mais, uma descortezia 
para com o Chefe da Nação . 

Eu, que, como o Sena do sabe, m e honro ·em ser um dos m ais f ervorosos 
a dmiradores de S . Ex., não poderia concorda r com essa d escor tezia , e, por 
isso, lembrei a idéa . 

Sr. Rresidente , juridicamente, a funcção, o direito de julgamento da s 
intervenções , por parte do Congr esso F edera]. está regulado, let t r a a lettra , 
no art . 34, n. 33 da Constituição. E si o eminente Sr . R ela tor se quizer 
dar ao, certa mente desagradavel , traba lho de estudar esta nuga a que S . Ex. 
não ligou ma ior importancia, verificará que não fui lev iano, que não fui 
um innovador, propondo a provi·dencia a que me r eferi; ao contrario, pro-
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curei fazer com que o Congresso, em um caso d esta monta, correspondesse á. 
solicitação do Presi'dente da Republica e cumprisse o seu dever constitucional .. 

Agora, Sr. Presidente, em si, está exposto ao Senado o m~u ponto de 
vista, no caso, necessaTiam·ente cmn maior precisão nas minhas palavras. 
escriptas, talvez com maior vehemencia, com maior vigor na minha palavra 
fallada. 

O r econhecimento e a posse do Sr. Nestor Gomes foram irregulares e 
não deviam produzir effeito legal. 

O Senado poderá votar o contrario; o Congresso, soberano, poderá fazer· 
do quadrado redondo e do preto branco. Não pôde, porém, alterar a verdade, 
violar a lei, conscientemente, com mascara. 

Os interesses que impulsionaram a União neste caso devem tirar a an-
daina, devem ficar nús, devem fazer votar a violação da a utonomia do Es-
tado do Espirito Sa nto, pura e simplesmente, á força , pelo numero de votos. 

Que essa violação, que esse attentado monstruoso passe no recinto do· 
Senado, sem um grito de protesto, não! Eu grito! 

E'-me absolutamente indifferente, por interesse proprio, que a minha pa-
lavra, o meu protesto seja ouvido, que o meu conselho seja seguido. 

Protesto e fallo, não em nome de interesses políticos. Em nome fallo da 
verdade, da r a zão, da justiça e do direito! 

Essas pobres victimas poderão ser esmagadas na via politica pelo tropel 
dos votos. Poderá dellas r/ão ficar nem memoria; mas o gloriosíssimo povo 
do Espírito Santo fica:rá s \1bendo que o velho amigo, que o acudiu com sua 
!orça e com o seu consel ~1 0, qua ndo a União, de armas na mão, procurava 
invaJdir-Ihe o territorio, continúa, sempre imperterrito, a gritar, esteja onde 
estiver, contra essa inomir11avel violencia, com que a União tem1, successiva-
mente distinguido aquella requena unidade da Federação. 

O SR. JERONYMO Mo;NTJilIRO: - Muito bem! 
O SR. METELLO JUNIOR f - Os capichabas, unico nucleo, que, dentro da 

Republica brasileira, oppoz arma á arma, contra incursões audaciosas e ille-
gaes da União, merecem q respeito, a consideração e a estima de todos os 
brasileiros verdadeira m entE,' patTiotas. 

Elles merecem tambe?Ij o silencio do Congresso, votando essa formidavel 
bruta lidade! 

O Senado deve votar em silencio! 
Paz aos mortos! 
Descancem as autonm-rtias estaduaes! Elias serão esfaqueadas pelas cos-

tas e os mortos exigem respeito! 

Aos vencidos, Sr. Prei3idente, áquelles m esmos que expuzeram os seus 
p eitos generosos, em nome das idéa s de liberdade, contra a prepotencia da 
União, a esses resta a quelle amargurado consolo de encontrarem a sua força, 
o seu direito, o seu passado, as suas tradições, tudo o que tem ·de mais no-
bre, emfim, espesinhado b11utalmente, maculado pelas forças da União, tudo 
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atirado em monturo informe, de envolta com a Constituição e com as · 1eis 
brasileiras! 

E aos v_encedores, Sr. Presidente, aos vencedores a triste gloria do t r i-· 
umpho contra a Lei, contra o Direito! (Mu-ito bem. mu·ito bem.) 

SESSÃO DE 16 DE JULHO 

tO SR. JERONY:M:o MoNTEIRo (movitmento de attenção): - Sr. Presidente, 
eu me sinto sobremodo contrariado por ter de occupar a tribuna, afim de· 
tratar do incidente politico que ora prende a attenção do Sena do . 

O meu silencio, porém, nesse momento _não t eria explicação, por is so, 
aqui estou a cumprir o meu dever, ainda mesmo pra ticando violencia, não· 
pequena, sobre mim mesmo . Affirmo, Sr . Presidente, e o faço sem rebouços, 
que entro neste assumpto sem animosidade, sem r a ncor e sem pq.ixã o. 

Limitar-me-hei a uma rapida exposição dos fac tos, determina ntes desse 
episodio politico, salientando as ci-rcumstancia s m ais interessantes e apon-
tando as irregularidades, ommissões e fa lsidades sobrevindas no desenrolar 
dos acontecimentos. Penso que, assim pr ocedendo, me t erei desempenhado ela 

obrigação que me pesa . Confio que os nobres Srs . Senadores m e r elevarão,. 
com indulgencia, o facto de tomar algum tempo da -sua preciosa attenção. 

Sr. Presi<dente, como t odos sabem, pois os factos são de nossos dias ,. 
intensa, fortissima foi a agitação politica no Espirita Santo, nos annos de 
1915 e 1916, quando alli se deram a successão presidencial e a r enovação dos 
governos municipa es. Além ·da lucta propriamente _eleitoral, houve encarni-· 
çados embates, em que elementos armados hostilizara m tenazmente os nos -
sos p<Lrtidarios e só á ·extremada dedicação destes ficámos devendo o trium-
pho da causa que esposava mos e a inauguração do governo que terminou 
o seu periodo em 23 d e Maio deste anno. 

lnfelizment e, Sr. Presidente, os grandes tra balhos desenvolvidos pelos 
nossos amigos em favor ·da victoria do pa rtido, enJJ 1916, trabalhos de que 
V. Ex. m esmo, Sr. Presidente, póde da r testemunho, não valeram m uito• 
para os depositarias da a utoridade publica , no Estado. Bem depressa foram 
esquecidos os ingentes· esforços dos nossos correligionarios e, no correr dos 
tempos, est es m esmos ( correligionarios), que mais diligencias empregaram 
Para o triumpho ela nossa causa politica , nessa quadra difficil de 1916, come-
çaram a sentir as desconsiderações propositaes por par te elas altas a utorida-
des do Estado. Estes factos produziram na turalmente o retrahimento e o 
afastamento de vairios companheiros, chefes locaes, q u e, sen1 hostiliza rem o 
Governo, lhe ficavam indifferentes com seu apoio. Era esta a situação poli-
tica, no Espirito Santo, quando se agitou o problema da successão presiden-· 
eia!, em 1919, 
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Lembrados, então, va ries nomes de correligiona rios dis tinctos para a alta 
investidura , permaneceu em fóco o do Sr. Dr. H enrique Nova es . 

Conhecendo a opinião de muitos correligionarios, entre os quaes a maio-
ria dos membros da commissão directora do p artido e dos presidentes das ca-
ma ras municipaes, a pressei-me desde log o em m e pronuncia r contra esse 
candidato por um unico motivo, o do seu pa rentesco proximo com o Sr . Pre-
sidente do Estado. Em t e-mpo opportuno fui á Victoria e procurei fallar a 
S . Ex., a quem expuz essa opinião. Encontrei de sua pa rte decidido apego 
a essa ca ndida tura , a despeito da s r azões com que era ella contra riada. Tive, 
então, ensejo de dizer ao Sr . Presidente que, sendo elle chefe da a dministra -
ç ão e eu apontado como o chefe · da política , no E s ta do, n ã o impressionaria 
bem indicar-se um sobrinho nosso para seu successor . H a vendo no partido 
um bom numero de a mig os ein condições de occupa r o honroso car go, seria 
mais r a zoa vel aproveita r-se um delles pa r a a eleva da investidura . 

I sso nã o impedia que m a is t a rde e m a is opportunamente , v iesse o Sr . 
Dr . H enrique Nova es a s er cha m a do pa ra esta ardua funcçã o. Um tal alvi-
tre, sobre ser mais r epublicano, tinha a vantagem de afasta r de n6s ambos 
.a pecha de o!igarcha s, que tão repetida mente, t ã o injustamente, se nos 
atirava. 

Apontei varios nomes (os dos Srs . Ma rcilio de L a cerda, Uba ldo Rama-
lhete, Schwa b Filho, Etienne D essa une, Americo Coelho, Cecilia no de AI· 
meida, Joã o Lino, Ab11rnr Mnurã o, R amiro de B a rros, D. Helvecio de Oli· 
veira , Antonio Atha yde, W a ldem iro da Silveira, Ta rgino Neves e outros, 
que a té n ã o m e são fLffeiçoa dos), de conterra neos dignos do a lto encargo 

de a dmirl'istr a r a quelle Esta do. Fora m t odos r epel!idos, mante ndo-se de pé 
sómente o do Sr. Dr . Ff·enrique Nova es. 

P a ra evita r o dissídio, offereci a minha. <:ttd~!rll. de S enador para o 
Sr. Dr. H enrique N ovaes e tudo foi r ecusado. P a ra q u e se n ã o duvidasse das 
minha s a nteriores decl~rações e c onhecendo eu . a ·opinião da m aioria dos 
m eu s dor relig iona rios, f Ontra ria á quella candida tt:ra, não m e oppuz á ma· 
nifestação po!itica de 9 de dezembro ul timo, a presen tada , em fórma de mo· 
ção. no Congreso estac,lua l. 

E sse m ovimento det er>min ou a quéda 1mmedia.t a da r efer ida ca.ndidaturn. 
Sobrevei.u, en tão, aguda -cr ise polít ica, com o sa crifício d e varies antigo~ 

m eus , demittidos inesperadamente , ·Injustam ente . 

.A intervenção de ter ceiros n ã o se f ez espera r no s entido de evitar o 
esphacelo do pa rtido e de n elles restabelecer a velha h a rmonia reinante . 
P a r a t a l. lembraV'a·se fJ.Ue n os c umpria a todos a doptar um candidato rle 
conciliação. F1oL entã o, f.eito o accôrdo com o nome do Sena dor Nestor Go-
m.es , escolhido den t r e 'º S ti·es a presenta dos ,pelo Sr. Presidente do Estado. 
E sse accôrdo foi. r a tlfic:+d o pela r euniã o de 21 de -ãezembro ulbimo ·e com elle 
devia :ficar restabelecifüf a h a rmonia no p a rtido. 
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Esperou-se, pois, que a paz voltasse, r econciUados como todos deviam• 
estar. a pós o entendimento ha vido em torno do mag no problema, do unico 
problema que era o da successã,o . 

Poucos d~as se passaram ·e Jogo tiveram inicio as hostilidades sem conta 
e sem limites por , parte das autoridades estaduaes. Ora demissões , ora re• 
moções, ameaças, actos de reacção; de compressão e até o suborno, tudo fol 
utilizado para prejufücar os , partidarios que me eram mais approxlrnados·. 

Em menos de quatro mezes foram demittidos mwis de cem funcciona-
rios sem a m a is ligeira va ntagem para a administração. 

Era um forte .e ·incessante movimento reaccionario que se operava, pa-
recendo mais um trabalho de irrimigos velhos e rancoros os do que actos dé 
um governo ins 1:a Haclo com o esforço e com· a ded:icaçãio desses m esmos 
amigos, desse mesmo ' pa rtido, então combatWos. E o candidato üo accôrdo 
dizia-se sem força, sem i.nfluencia ·e sem prestigio junto do Governo, ·para 
evita r os desatinos. · 

Supportavam:os tudo c om calma, p1·ocuramdo sempre fül posições de <le-
fest. sem esmor ecimentos. 

Em 21 de fevereiro, convoquei os m eus a mios e m e puz 11 s ua dispo-
o·ição para acceitar a denuncia que , elo accôrdo, ·nos fazia o governo, por 
meio dos .seus repetidos actos de hostilida de. Julgaram a lguns dr;Iles que 
ma is acertados andarirunos, mantendo a attitude até então seguida. Si no 
regimen de uma conciliação, t a ntas violencias nos eram füitas. disseram va-
rios delles . qua ntas atrocidades ·e quantos soffrimentos nos não estariam 
r.eservados em caso de rom,pimento ! 

P r eva leceu a vontade destes compa nheiros e se procedeu á ·eleiçãu. 
Devo consignar qu e para essa r eunião eu h a via c onvida do t a mbem. d 

Sr. S<ena clvr Nestoc Gome~ e elo occorrido lhe dei noticia , com toda a leal-
dade. Dahi por deante as hostilidades recrudesceram e a pressão, nos m'lmt-
cipios, em que os m·eus amigos eram em maioria, turnou-se i•nten sa e de 
forte violencia. 

O Sr. Senador Nestor Gomes, t a lvez, com o ir>tuito de suavisa.r a. 1n-
commoda posição, em que se encontra vam os antigos e velhos corre!igiona-
rios, deante da 1njusta perseguição. que s e lhes movia, interveiu na politica 
cle,;.98S mu.niciplos ·e proc urou resolver a crise por meio de •accôrdos. Estes 
já eram accôrdos sobre o accfü·do e obedeciam invariavelmente ao prncesso 
de se fazer a escolha dos candidatos á Camara Municipal, dando-se a metade 
da representação aos meus amigos e metade aos dissidentes. adrede creaaos 
pelo governo e que nada representavam eleitoralmente e r eserva ndo-se mn 
Joga r .para uma pessoa designada pelo mesmo Senador. 

Em dous muni·ci.pios , essa indicação recahiu •no nome do proprio Sena., 
dor Nestor Gomes. Desse modo foi S. Ex. eleito, a o m esmo t empo, Presiclente 
do E s ta do e verea dor, municipa l, nos municípios de Alegre e Sã o Ma t heus. 
Sendo, em gera], os car gos electivos dos municipos, disputados, com grande 
empenho, pelc,s políticos a.hi residentes, não e r a na tural que no E spirita Santo 
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se pudesse verificar uma excepçãr, a essa regr:.r co1~ um de.:;pzendiment~ 

tâo grande que chegassem os respectivos ch efes ao ponto de ·ceder, graciosa' 
monte a os adversarios, que tanto os esitavam 'com1bat<mdo, os logares qu~ 

deviam caber aos correlig ionai.i'D's. Sô .mesmo a forte compressão do governo 
do Estado ·Os obrigaria a Um( tal extremo ·de loganim.idade, il'-orç·a ndo-os a 
abrir em mão da adrruiniistração dos nego.cius de sua local1dade para a confiar 
a outros e a que outros, a inünig-os sem vailo:r e s-,.m raizes eleitoraes. 

Sô m esmo á. violencia, a a:meaça, ·poderia levar os c h efes locaes a pas-
sarem a terceiros, não sô a lguns logares ·no -Conselho Mun~cipal, mas atê a 
m.iüoria dos mes·mos, pela aoceitação de um candifü•to, que seria o f iel da 
.balança em quailquer delíberação a S·er toma da pelos vereadores. E foi cer-
tamente compre h endendo bem o m elindre dessa situ ação que o Senador 
Nestor Gomes íançou mão d·o seu proprio nome rara vereador em dous mu-
µicipfos, onde o ai;côr do se mostrou diffkil e embaraçoso. 

Foi dessa fôrma, Sr. Presidente, que se ·effectuou a organização das Ga-
maras em varios munictpios, em q u e os ·meus ami1gos dispunham de grwn-
des elementos e e m que a acção do governo interveiu para impedir que elle.s 
pudessem manter as antigas posições. 

Depois de annullada a acção da comim.issão clirector a ·do partido, depois de 
desprezado ·O •concurso dos presidentes das Cam.a.ras Municipa es, não se 
acceitando a s ua colla boração na escolha dos ·cancticlatos á presidencia e 
vrce"presidencia do Estado, as·sumpto da s ua exclusiva deliberação, mas re· 
solvido préviGl!mente, rr1Lediante a ccôrdo, era preci.so golpea r a autonomia dos 

• 1 • ' 

munidpios. Era misté!( ·retirar dos chef.es locaies a sua autoridade .politica e 
o prestigio que lhes <l<

1
Lva o apoio da m"aioria do eleitorado. Tambem -isto foi 

conseguido com ·os recursos v1-olent'Os, reaiccionari<0s e de compressão. 
Era, ·não ha que V"er, um trabalho ipertinaz pa ra tirar desforç.o de todos 

a:qu elles que tiveram a hombridade de contraria r a candida tura do 
'Sr. Tu. Henri•que Novaes. 

Bem pouco p a triotjc o, porém, é um esforço clessa 'Ilatu reza, pelo qual se 
sacrificam .praxes, .pri ncipos e mesmo instituições , com o fim de satisfazer 
ca prichos pouco explicaveis. 

Entreta nto, Sr. Pnesidente, nãio me devo ailongar mais sobre esse as· 
sumpto, de que sô me 9ccupo para ser fi·el na exposdção que me propuz fazer 
de todo o acontectmento politico do m eu Esta do, nos ultim1os m ezes. 

Apôs a reunião de 21 de f evereiro, á qual me ref·eri, ha pouco, não mais 
me pr.eoccupei com a poUtica do E stado, a não ser :para defender os meus 
amig'Os das aggr.essões1 que lhes fa ziam as a utorida des esit:aduaes. Fui em 
auxilio delles varias ve~s e sempr-0 que se fazia precisa a minha. pre'sença. 

Como disse, ·h aven\io os .meus eorreligionarios, nessa confer.encia de 21 
de fevereiro, julgaindo mais a certado m a ntermos a situação do accôrdo ele 21 
de dezembro, do que d E(n u noial-o, ou m elh or, do 4ue a;cceitar a denuncia que 
delle fazia o .governo clp Estrudo, por seus actos de hostilLda:cle, d e-ixamos que 
s e .procedesse á eleição do candidato elo accôrcl-o, apezar ela forte perseguição 
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·que nos era feita e que continuou, cada vez mais iJntensa, até o ultimo dia 
do :periodo presi-denc1al, 

Causava a todo:; estranheza e .prov·ocava sérios r,tparos, que o Sr. Sena-
dor Nestor Gomes, candidato do a:ncôrd:o, escolhido sómente -para evitar lutas 
·e o esp:haicelamento do nosso partido, não pudesse, <Jom a sua autoridade 
moral, com o seu prestigio e com a sua inf.luencia de futuro Presidente, im-· 
p~dir a pratica de tamanhas e tão repetidas violencias. Esta sua posição 
despertou suf>peitas da <;;ua. conducta e .provocou .profUJndos desgostos em .to-
<los qua ntos •eram t estemunhas dessas hos.ti.Jidades. 'Não era mesmo accei-
tavel e explicavel uma tal situaçã.o. E a S. Ex. eu fiz ver isto mais d.e uma 
vez. ponderando-lhe que a sua posição de candidato de accôrdo, sem nada 
accordar , não si:i podia sustentar, A sua iiesposta era, sem,pre, .que não tinha 
força para conter os depositar:.os da autoriJdade publica, apezar de para isso 
empregar grande esforço e usar de toda a sua boa vontade. 

Embora não se compadecendo muito com os factos, esta S'Ua justificativa 
~oi sendo tolera da , .sem animosidade contra a sua pessoa. mas creando sem-
pre desconfianças, de que a inefficacia de sua intervengão era devida, talvez. 
ao pouco que s offriam. 

E era natural ·essai ürwressão, pois, não se pôde comprehencle r , como um 
candidato. escolhido por accô!'do de todos os politicos. para succeder no go-
verno a um Presidente arn:i1go,, deixe do ter valor para cont·er as autoridaidJes. 
n-a:o em actos de mera adminiistração, mas em a.ctos i!legaes, de violenci-as, 
i:le :perseguigões e de ·injustas hostil.Lcla des, pratica das exacta:mente contra 
aquelles que ·col•laboraram na sua escolha e iam tom~r parte na sua. eleição, 

O qrue é certo, porém, é que uma tal atmiosphera não era favoravel a o 
~andidato, dimnuia-lhe a autoridade, reduzia-lhe & prestig.!o e lhe attrahia 
·nãio poucas antipathiais. 

O .procedimento das a utoridades estacluaes, com esses actos, só parecia 
traduzir o -intuito occulto ele incompatibilizar com o e1eitorado o ·nome . elo 

, Sr. Nestor Gom.es. ou de o deixar desprestigiado perante os proprios ·arillg<os. 
Não é facil ati<nar com o verdadeiro significado ele tudo isso, que re-

gisto. sem maiores comm•entarios e o faço, al]Jenas para que se saiba como 
correu, no meu Estado, esse pleito eleitoral, que tanto vem ipreoccupa.ndo, 
(nos ultimos teIDJPOS a a ttenção elos politicos ele todo o paiz). 

Ha., entretanto, em tudo Isso, um .facto impressionante, que pait~a. bem 
saliente, a pedir reparos e severas censuras. E' o accôrdo celebrado pelo 
gover!llo e por elle proprio desrespeitada. E' a clesconsicleração, a ingratidão, 
para com os velhos ·corre!igionarios, aos quaes o P.arUdo Republicano E s-
pirito Santense ·deve os seus mais memoraveis triumphos. 

Passo agora, Sr. Presidente, á critica severa com qu e se c·om1nenta o 
intuito ' que nos é emprestado, a mim e a os m eus a:mjigos, de pretendermos 
decretar a nulliclade da eleição elo Sr. Sena dor Nestor Gomes. Com incisiva 
'ª formal condemnação fulmina-se esse aicto. que se nos a ttribue. A mora-
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lidade repubJicama soffre profundo golpe com um: tal procedimento. Não se 
comprehende como todos os politi~os do Estad-o tenham accordado na es-
colha, na inclicação e n a .eleição, de um candidàto; e, quando só resta a for-
malidade do reconhecimento, · .:paraserel levestido no cargo, os mesmos que 
collaboraram ·na escolha, subscreveram a indicação e participaram, da elei-
ção, venham annullar todo o trabalho. 

E' 'lillli quebra da. moral politica . Não/ se justifica, ·não póde ser tole-
rada uma tal attitude, dizem os censores. 

Effectivamente, assim é, assim deve ser. Não o contesto. Uma tal cen-
s ura cahiria emi -oheio sobre toclos nós, se se pudesse ;provar que este era o 
nosso intento. Até esta data , porém, Sr. Presidente, ninguem o poude fazer. 

Declaro, .Sr. Presidente, ·com o maior desassombro, que os meus amigos 
e eu ·não haviamas, em tempo algum, adaptado o propos-ito de caprichosa-
mente declarar nulla a e1eição do Sr. Nestor Gomes, ou a inelegibilidade · 
de S . Ex . 

O que pretendemos sempre, porque era direito nosso, foi exercer a su· 
premacia poliüca no Estado. • Estando forma das ao nosso la do a maioria 
absoluta do Congresso, da commissão directora do partido, das ca.maras mu· 
ni.cipaes e do eleitora.do, não poclia~os, d e modo nenhum, abrir mão dessa 
pi.·erogativa. 

Eram deveres que nos cabia c.umprlr. 
Mas, quando os n!1embros do poder verificador mais se adeantassem e 

chegassem m esm,o a pronunciar a inelegibilidade do candidato, ou a de· 
cretar a nullidad~ do pleito, ainda assim, não cabiam aos meus amigos e a 
mim as graves censuras, q,ue nos querem fazer. 

Havia ou .não hayia um candidato contestante, multo em1bora sem li-
gações com o nosso pa,.rtido ? 

Si procedentes e clpcument adas fossem as arguições Cie inel egibilidade do· 
candidato ou ele n ullidl1de da eleição, como podia o poder verificador furtar-
se a o dever ele as reconhecer ? 

Era legal, licito, moral e razoa vel. .que o Congresso tornasse elegivel um 
candidato inelegivel, ºlf valida Ullla eleição, nulla, sómente porque a maiona. 
ou mesmo a totaUdad(l dos seus membros indicara ·esse ·candida to ao elei-
torado e auxiliara a su,a eleição ? Nã o é poss-ivel. A moral politica , si é uma. 
coisa séria, f icar ia .corppromettida com ta es processos. 

Os actos praticadofl pelos Deputados da maioria. elo Congresso sómente 
provam o proposito ·em que elles ·se acha vam âe cumprir a lei. 

Embaraçados 1JOr violencias d as a utoridades ·estaduaes, soccorreram-se· 
elo h abeas-corvus e recjarnara m as garantias para se desobrigar do seu 
dever. Obtidas essas .providencias. apresentaram-se pa ra o d esempenho de 
suas funcções e, a inda ahi, f.ora m toJ.hidos pela pressã o e p ela fraude, não 
conseguindo ver respei~a,das a Constituição e a lei. 
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Não . lhes ·vesta resporusabilidade por essa falha, como tambem não po-
dem soffrer a criti-ca e a censura por actos. que ná.o praticaram. 

Não entro na apreciação da inelegibilidade do candidato. E' um assum-
pto que escapa á minha competencia, como á do Congresso Nacional. 

Não ·deixo, porém, ele consignar que era de muitos conhecido o im·pedi-
. mento legal inherente á candidatura do . Sr. Senador Nestor Gomes, para a. 
.presidencia. ·do Esta.do. E S. Ex .. mesmo espontaneamente, fez delle con-
fissão puhlica na enti·evista concedida aos jornaes ·nos seguintes termos: 

"Quando á fa.Ilada inelegibilidade da minha pessoa para o car-
go, que eu não solicitei e sim recusei muitas vezes, mas que me 
impuzera m, antecipo-me em declarar que ella existe em grande 
.nitmero, avultando. entre todas, a que resulta d.o .facto de ter eu 
.deixado de ser ·eleitor, errn obediencia ao meu desejo de não exercer 
mais cargos publicas desde que deixei a Repartição de Fazenda, em 
principias de 1918. 

Os .que quizerem pleitear a minha inelegibildade não terão tra-
balho; ao ·contrario, o Congresso ·estadual é que·, para reconhecer-
me, terá de renovar -o trabalho que, por vezes, já ternJ tido (-como 
taritos -outros conressos. inclusive o federal) ·de furar um pouco a 
lei eleitoral e a Constituição." 

Razão, de 16 de março de 1920-. 

Desse embaraço. dessa inel~gibiUdade, tive occasião de me occupar . . em 
novembro do anno findo. quando, em demorada conferencia. com o Sr. Sena-
dor Francisco Salles o 1Dr. José Monteiro, lembrou o nome desse Senador 
11ara succeder o Presidente do Espírito Santo. Ahi. tive ensejo de citar os 
motivos que embaraçavam a aoceitação dessa candidatura. Ponderei, com a 
maiior franqueza, que as m.inhas :relações pessoaes e poJ.iticas com o Sr. Se-
nador Ne&tor Gomes s ó me 1poc1iam levar á abraçar, com prazer a sua can-
didatura. mas não tinha o direito de o .fazer deante dos obstaculos citados. 

O Sr. Senador Sa lles, secundado pelo .Sr. Dr. José Monteiro. a.ppellou para 
o dispositivo da lei eleitora!. que permittia ao candidato se fazer elegivel. 
abrindo mão dos favores de que fosse titular, dentro cie determinado prazo. 

O .preceito legal a que al1udira era o art. 8° di.L lei n .. 1. 008, de 30 de 
·Outubro de 1915, que -diz: 

"As ineleg!bi1dades de ·que tratam o~J a.rts. 4°, 5°, 6° e 7°, desta 
lel, deixarão de .prevalecer contra os effeitos. si até 15 dias antes da 
eleição tiverem deixado de existir." 

Dearite dessa ponderação e não tendo outros motivos de ordem politica, 
·que me levassem a repellir o nome do Sr . .Sena.dor Nestor Gomes, calei-nre. 
deixando que as cousas tomassem o seu canünh:-i natural. 
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Aconteceu, porém , que tendo passado o prazo legal, dentro do qual se· 
d evia ·desincompatibiliza r aquel<l e Sena dor e não o t endo feito, de modo pu-

. b!ico, ;<;Urgiu uma contestação, acomp<inhada de larga documentação, ar-
guindo a sua inelegibilidrude e a llegando vicios no pleito eleitoral. 

Essa contestação, , pubUcada nos cUarios desta Capital, ser ia presente, 
como foi, ao poder · verificador, que no caso é o Congresso L egislativo, afim 
de derimir o incidente, 

Sabedores disto, os membros do poder verificador protestaram estudar 
toda !l.quella a rguição e r esolver o caso de conformidade com a lei, sem 
preoccupação ·de qua lquer na tureza. 

V-ando a segurança com que se preparava o Sr. S ena dor Nestor Gomes 
. para assumir o Governo, fiqu ei acreditando que S. Ex. ·estava munido dfr 
documentos capazes ·de desfazer toda a documentação a presentada contra 
a sua ca ndi<latura. 

Foi com surpreza, pois, que recebemos. os meus amigo:;, e eu, a oppo-
sição teim:osa e ch eia de evasivas e frau des por ·par tes dos Deputados da 
m aioria, a que o Congresso conhecesse do processo eJ.eit()ral e das conlra-
ditas offerecidas aos <lireitos ·do ca ndida to. 

· E ra n a tura l que se não negasse a o Congresso o direito que lhe assistia, 
ou melhor, o dever que lhe cabia de verificar os poder es dos candidatos 
eleitos. 

1 Admittamos, só para argum.entar, que sobre o ca ndida to. Sr. Senador· 
Nestor Gomes, pesas~em provas inconcusa s de hrnlegibilicla cl e , mas que to-
das pudessem ser por S. E x .. esrna;gadas co·m documentos habeis, exhibidos 

. perante o poder veriJ,'ica;clor, como acredito que acont ecesse, que mal havia 
Sr, Presidente, que e11t e çumprisse o seu ~ever, examinand o as arguições eas 
despreza ndo fü~ante ·~a <lefesa elo contestado ? Um t a l procedimento só teráo-
effeito de prestig iar p ca ndidato e o ·cercar <le mais autoridade moral, dei-
xando b em S . Ex. e cada um dos m emibros do Poder Legisla tivo. Fugindo a 
esta apuração, o can j'lidato só pôde deixar duvidas s obre a procedencia ou 
improceclen cia ela contestação e se conservar suspeitado por todos, escapan-
do. ou procurando evadir-se a o exam e ·dos ipapeis que lhe asseguram a posse 
<lo carg-o_ E a conclu~ão a que se é arrastado, discutindo, sem paixão, essas· 
partes do incidente ·p,oJ.itico do Espirito Sa nto. 

Tenho assim demonstra do, Sr. Presidente, ·com clal'eza . e sem subter· 
fugio, que n ã o houvE/ fa lha na conducta mora l minha e de meus amigos. 
Como tive. occasiã o dç dizer : a inda que ·Chegassemos a decretar a inelegibili-
da de elo Sr. Sena dor Nestor Gomes, depois de a verificar procedente, fun-
dada e leal, não ·pra ü cariamos acto compromettedor _da mora l politica. Bem 
ao contrario, cum1pririamos o dever imposto pela lei. 

Dir-se-hia que p!'o,posita damente a ·m aioria do Congresso não procedeu 
.á verificação de poder es do Presidente eleito no tempo proprio, no prazo· 
previsto em lei, pa r a , desse modo, m elhor encaminhar a decretação da sua 
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inelegibilidade e da nullidade do pleito. O proprio Sr. Deputados Mello 
Franco, em seu parecer, chegou a avançar a proposito seguinte: 

"Antes de proseguirrnos no exame da materia, devemos accen-
tuar a extra nha conducta de uma fracção do poder verificador, que, 
ao envez de exercer a funcção essencial que em tal momento lhe é 
attribuida pela Constituição do Estado, ·lança mão do recurso da 
abstenção premeditada para furtar-se ao .cumprim;ento do dever, 
que lhe incumbe. de reconhecer os poderes do Presidente e Vice-
Presidente." 

Não procede a censura . E' sabido que os Deputa dos da maioria do Con-
gresso L egislativo do E spirito Sa nto compa recera m em Victoria. para to-
rnar parte na sessão extraordinaria de reconhecimento de poderes do Pre-
sidente e VIce-Presidente do Estado. no dia 8 de maio, ou seja, dous dias an-
tes da 1 ª sessão preparator:ia. 

Como se vê do art. 3G do Regimento Interno daquella corporação l e-
gislativa, que diz: 

"Nos outros da legislatura e nas c onvocações extraorclinarias, 
as .sessões preparatorias com eçarão dous cZilis antes do designado 
para a installaçcío do Congresso, ......... .. ........... .... .. . ' ... . : .. 

as sessões p.reparatorias, nas convocações extra ordina rias. começarão · dous 
dias antes do designado •para a installação do ·Congresso e. como esta; (a 
installação) se devia effectuar no dia 13, de accôrdo com o art. 153 do ci~ 

tado Regime nto. que dispõe : 

"A 13 de maio do anno da expiração de cacl.a per·iodo presiden-
cial, o Congresso, de accõrdo com o n. 2, do art. 41 da Constituição. 
se nmnirá extraordinariamente, caso não esteja funcciona ndo, para 
reconhecer o Presidente e Vice-Presidente do Estado . . ... . . . . .... , .. 

segue-se necessariament e que as sessões preparatoria.s teriam inicio no dia 11. 
Chegados á Victoria no dia 8. os Deputados da m aiori i>. a lli se a presen-

taram com dous dias de antecedencia , da ndo assim mostras inequivocas do 
proposito, que tinham. de cumprir a lei e bem se desempenhar de seus 
deveres. 

Como todos podem cla ramente com.prehender, os Deputados da maio-
ria, para tomar parte na sessão extraordlnaria de reconheci.mento de pode• 
res do P resi·dente e Vice-Presidente do Estado, a ser installada a 13 de maio, 
~ão precisavam ·se · encontrar em V1·ctoria. sinã o nesse dia 13, t endo prévia-
mente co:mmunicado á Mesa ou ao Presidente do Congresso, que, se acha-
vam promptos para os trabalhos e que compareceriam á sessão de ins-
t a llação. 
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Este é um habito, é uma praxe introduzida em todos os parlamentos, 
.sem a m1enor excepção. 

Receiosos, porém, das injustas censuras, .que lhes pudessem fazer, como 
·agora se lê no parecer do eminente Deputado .Sr. Mello Franco, todos elles, os 
·treze, se submetteram ao · sacrificio e ao incommodo de se transportar até 
a séde do Legislativo. com a antecedencia de dous ·dias, com perda de dous 

·dias, em seus interesses e em suas occupações, a lém de outros dous dias de 
sessões · preparatorias, ás quaes não estavam obrigados a comparecer, desde 

·que mandassem á Mesa a cornmunicação de se acharem prornptos para os 
trabalhos de verificação de .poderes. 

Quem assim procede, não pretende obstruir, embaraçar ou retardar a 
marcha dos serviços. Tem · -evidentemente o intuito de cooperar, por que se 
abreviem os trabalhos que lhes estão affectos. 

I•niciada::i as sessões prepai;-atorias, os membros da Ihaioria não pude-
ram comparecer ao Congresso, poi;-que se achavam sob ameaça de violen-
clas e t:xpostos a fraudes e burlas, que vi1::ram a se etfectivar nos dias 22 
e 23 de maio. 

Foram obrigados, para se livrar da coJ1'lil)ressão do Governo e das ct:rau-
des da mionoria, a recorrer á justiça, •mediamte um pedido de habeas-corpus, 
·que. negado pelo juiz da secção, foi concedi·do pelo .Supremo Tribunal no 
'dia 12 de maio. 

A despeito desse r
1
emedio judicia ria, as garantias •continuaram a ser 

.negadas aos Deputados ·da maioria, que se viram na contingencia de vir a 
esta Capital, compareci1~r ao .Suprem.o Tribunal e solicitar. en~ pessoa, do 
respeitavel presidente a concessão de .força, para lhes assegurar o exercjcio 
de suas funcções. Nespas diligencias foram consumid~s muitos ·dias. · de 
modo que só no dia 20 de maio, ás :J.3 horas, foi communicado aos pacien-
tes .. que lhes seriairn dadas as seguranças riedidas, para o desempenho do seu 
mandato. 

· . P.ois .bem, nesse me,smo dia 20, os treze Depu(ados da maioria, em 
trem especial, partiram ás 17 .horas desta Capital para a do Estado do Es-
pirita Santo, submetten,do-se a urna viagem rapida e incomrnoda, com o 
fim de cumprir . o seu dev.er. Alli chegando ás doze ·horas, dirigiram-se im-
,mediatamente da estaçãp para o Congresso, afim de celeb1·ar a sessão pre-
.Paratoria na hora regin1ental, q.u"' é á.s treze ho:r:as (a.rt. 74 do Regimento 
citado, que diz: 

"As sessões do Congresso são pubJi.cas, realizar-se-hão todos os 
diais uteis, princi:piarão ás treze horas e . .............. . . .. . .. , .. . . · . 

Depois dessa diligenc::-ia, ou meJ.hor, desse grande sa:cr!,f.icio, chegando á 
. .sêde do Legislativ·o, enqontraram todo o ·edificio· fechado. Reclamaram do 
juiz f·ederal, executor do habeas-corvus contra esse embaraço que lhes era 
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· .opposto, apezar do hábeas-corpus, e em desI·-espeito ao habeas-corv·u,s, · to-
lhendo-se-lhes o direito de penetrar na casa do Congresso. 

O referido magistrado mandou ao Palacio do Governo solicitar provi-
. dencias no sentido de satisfazer as reclamações e.os pacientes e de Já veiu a 
. resposta, de que já o Congresso havia celebrado a sessão ·naquelle dia e, 
. por isso . . não podia mais abrir o ·edif.i.cio para nova sessão. 

Objectaram os Deputados paci-entes que tal não podiam admittir, pois, 
·.a 'hora regimental das sessões era ás treze horas e esta não tinha ainda 

passado, pois os "seus r·elogios marcavam doze horas e 40 minutos. 
O juiz foderal fez voltar o seu emissario ao Palacio com a ponderação 

.que acabava de lhe ser f eita e, só com bastante diftficuldade, appareceu o 
porteiro do Congresso, acomJp·anhado dos Deputados Geraldo Vianna, Ala rico 
de · Freitas e Francisco Athayde, afim de dar entrada '110 ·edifício do Con-
~reso aos Deputados da m aioria e celebrar a sessão -preparatoi;-ia. 

Pela exposição, que ahi fica e que é a expressão da verdade e a tra-
ducção lfiel dos factos, aHás, registrados pelos jornaes, vê-se claramente que 

· os Deputados da maioria não obstruíram, não perturbaram o andamento do 
processo de verificação de poderes do Presidente e Vice-Prestdente do Estado 
e delle se nã:o abstiveram. 

A' minoria é que cabe a respons-abilidade da tardança nesse processo ·de 
verificação de voderes do Presk1ente e Vice-P -residente do Estado, como 

· passo a -demonstrar. 
A 8 de maio, como disse, chegaram á VãctorLa -os treze Deputados da 

rhaforia, em cujo favor havia sido requerida uma ordem de ha.beas-corpus, 
denegaida pelo juiz da secção e concedida pelo 81.11Premo TrHmnal, ao quail 
fôra encaminha:do, em grão de recurso. 

Em Vidoria . oontinuavain às ameaça>' p-dr part<> dos assecl;:i,s do Governo 
·e corriam noticias insist.ent<es, de que ·as actas falsas seriam utiliza das ,para 
o reconhecimento do P1·esidente e "\"ice-Presidente do Estado. Um.a tal situa-
ção contrariava os intuitos da maioria do Congres,so, q)le fazia empenho em 

· estudar o .pleito eleitoral. como era do seu deve•:. Não havia confiança, não 
. se encontrava segurança individual para os Deputados. 

Conhecida, na noite de do~e. por telegramma desta Ca.pita!, a concessão 
· do habeas-corpus, foram .o Vice-Presidente .do Congresso e o l eader da maio-
. :ria á presença do juiz federal no dia 14 (,pór ser fer.iado o dia 13) pedir pro-
videncias '110 sentido de fazer effectivo esse remedio jucliciario. Solicitaram 

·-que para tal fim!, fo.sse requisitada a força federal· n ecessar-ia.' Esse magis-
trado recusou a sollcitação, a llegando que, de ·confo1·midade .com a · lei, devia 

. primeiramente recorrer á força estadual. S. S. se ;propoz. então, acceitar 
, para garantir os . pacientes, µm contingente da força policial , já offerecida 
11elo . Governo do Estado, contra o qual fôra pedido o habeas-corp11.S. 

Era de se vêr a anmnalia do eoa ctor · gar<t>ntindo os coacta dos ! Os pa-
cfontes, não se conformando com esta solução . rec.orreram descle logo ao 
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· Sr. presidente do Supremo Tribunal, dando sciencia do que se passava e so-
licitando as providencias de direito. 

Tardavam as ordens do eminente chef:e da magistratura federal, ao 
:mesmo passo que as violencias continuavam e as ameaças de fraude per-
maneciam inteiras, completas e i'!lsisfontes. Deliberaram, então, a wr ao Rio, 
ao Supremo Tribuna], ao presidente dessa respeitavel corporação, reclamar 
directamente e de vtva voz os recursos que a 1ei assegura .em tal ·emergencia. 

Aproveitada a primeira conducçãio, aqui apor.taram na manhã de 17 e só 
no dia 20 puderam regressar, depois {le satisfeito o seu pedido. Vê-se bem que, 
nesses .dias os obstaculos a que funccionasse o Congresso eram postos pela 
minoria, obrigando os Deputados da maioria a tantas diMgencias, para po-
derem exercer o seu niandato. 

Além disso. nos dias, em que estavam em Victoria, os Deputados da 
maioria, só com·pareciam ãs sessões preparatorias tres membros da minoria, 
Quando aquelles se retiraram daquella cidade, em viagem a o Rio, passaram 
a ir ãs sessões todos os Deputados da minoria. E' assim que nas a ctas das 
sessões dos dias 13, 14 e 15 e pubHcadas no Diario da MWnhã, vê-se que nesses 
dia:'s só compareceram tres Deputadós da minoria, deixando de o fazer os 
demais. Entretanto, ·no dia 16, quando rpara esta Capital partiram os mem-
bros da maior:ia, jã ã sessão .passaram a estar presentes todos os 10 mem-
bros da minoria. E assim _ o füzeram até o dia 20, inclusive, qua ndo daqui 
regressaram -os 13 Deputtdos da :maioria. Na sessão de 21, porém, já deixaram 
de tomar parte os 10 D'~putados, só a;pparecendo tres, ·como o faziam 
dantes. Para melhor derponstração do qu" affirmo, aqui Jefo cad&. uma da-

quellas actas. 

Teréeira ses9ão preparatoria extraordinaria, em 13 de maio de 
1920 - Pres·idenpia do Sr. Gera1do Vianna. 

· A' hora regi111Jenta], feita a chamada , verifica-se a presença dos 
Srs. Geraldo Vianna, João de Deus e Francisco Athayde, deixando 
de comparecer os .Srs. Felinto Marti'lls, Nelson Monteiro, Manoel 
Nunes Jacintho Mattos, José Maria, Francisco Rocha, Abner Mou-
rão, Americo Oo~·ho, José Pedro, Alvaro Ma,ttos, Etienne Dessaune. 
José Cupertino, vrantuyJ Cunha, João Cunha, João Lino, Alarico de 
Freitas, Colombo Guardia, Sebastião Gama, Cesar Machado, Hend-
que Laranja, Antonio ·Marins e Antonio Honorio. 

()ccupam as cadeiras de 1º e 2° Secretarjos os Srs. João de 
Deus ~ Francisco Athayde. 

O . Sr. 1° .Secretario declara ·não haver sabre a mesa e:x;pedíente. 
O Sr. Presidente diz que, '!lão se v0rificando numero legal de 

Srs. Deputados, ·\mCerra a .sessão, convidando ant es os seus .collegas 
a comparecerem ã .proxima, á hora regimenta], para continuação 
.aos trabalhos preiparatorios. 
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Elncerra -se a sessão ás 13 hora.s e 20 minutos. - Geraldo Vianna, 
Presidente. - João de Deus, 1° Secretario. - Francisco .A.thayde, 
2° Secretario. 

Sessão .preparatoria extraordinaria, em 14 de maio de 1920 -
Presidencia do Sr. Gera,ldo Vian'l'la. 

A' h ora r egi.m ental, feita a chamada. verifica-se a presença dos 
Srs. Geraldo Via:nna, Fra ncisco .A:thayd0 e Alarico de Freitas, dei-
xando de comparecer os Srs. João de Deus, F elinto Martins, Nelson 
Monteiro, Manoel Nunes, Ja,cintho Mattos, J osé Ma,ria, Francisco 
Roch a , Abner Mourão. Americo Coelho, .José P edro, Alvaro de Mat-
tos, Etiernne Dessaun e, José Cupertino, Wantuyl Cunha. João Lino. 
Colombo Guardia, S ebastião Ga ma, Cesar Machado, Henrique La -
ranja, Anto'!'lio Honorio e Antoni·o Marins. 

Occupa a, ·cadeira do 1° Secretario e, 2°, Sr. Fra,nc1sco !--thayde. 
e a deste o Sr. Alarico de Freitas a convite do .Sr. presidente. 

O Sr. 1° Secr etario decla ra não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente diz que, não se verif.icamdo numero legal de 

Srs. D eputados, encerra a sessão, convidando ant es os seus collegas 
a comparecerem á proxima. á hora r egimental, para con t inuação 
dos trabalhos prepar a torios. 

Encerr a -se a sessão ás 1 3 horas e 20 minutos. 
Geraldo Vianna, Presidente. - Francisco .A.thayde, servi.ndo de 

1° Secretario. - Alarico de Freitas servindo de 2° .Secreta r io. 
Quinta sessão preparatoria extraordinaría, em 15 de maio de 

1920 - Presidenoia do Sr. Geraldo Vianna. 
A' hora regimentaJ, ~eita a chamada, verifica-se a presença 

dos Srs. Gera,ldo Vianna, Francisco Ath.'.l.yde e Alarico de Freitas. 
deixando de comparecer os Sl'.s. João de Deus. José P edro, Nelson 
Montei ro, J acintho ·Mattos, Ma noel N unes, José M.aria, Fra ncisco 
Rocha . Abner Mourão, Americo Coelho. Alvaro Mattos, E.tienne 
Dessa:une. J osé Cupertino, W a ntuyJ Cwnha, .João Lino, F elinto 
Martins, Antonio H<morio, Colombo Guardia, Sebastião Gama. Cesar 
Machado, Henrique Laranja e Antonio Ma rins. 

Occupa a cadeira de 1° Sbcr etario o Sr. Francisco Athayde e a 
de 2° o Sr. Alarico dt1 FreHa,s, a convite do Sr. P residente. 

O Sr. S ecret&.rio declar&. não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidentb declara qm; não se verificando ainda nume ro 

legal de Srs. Depuca,dos pa ra lnst3'Mação ·do Oongresso. encerra a 
sessão, convidamdo seus collegas a comparecerem á proxirna, á h ora 
r egi•m·ental , para continuação dos trabalhos .prepa ratol'ibs. 

En.cerra-ae a sessão ás 13 :horas e 20 minutos. 
Geraldo Vian.na, Presidente. - Francisco .A.tha11de, servindo de 

1• S ecre tario. - .A. lClffico de F re·itas, ser vindo de 2° Secretario. 
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-Parecerá, talvez, Sr. Presidente, que isto não tem importancia e nem 
.. alcance. 

Puro engano, pois logo na sessão de 21 se manifestou claro o pensa-
111.ento fraudulento desses D1:>putados, como se vê da acta que p asso a lêr: 

"11 ª sessão preparatoria, extraordinaria, em 21 de Maio de 1920. 
Presidencia do Sr. Geraldo Vianna. 
A' hora r egimental, feita a chama da, verifica-se a .Presença dos 

Srs. Geraldo Vianna, Francisco Àthayde, Alanico de Freitas, Abner 
Mourão, Alvaro Mattos, Wantuyl Cunha, Cesar Mãchado, Francisco 
Rocha, Antonio Honorio, João Lino, José Cupertino, José Maria, 
Americo Coelho, Henrique L a ranja, Etienne Dessaune e Sebastião 
Gama, deixando de corr_parecer os Srs . João de Deus, José Pedro, 
Nelson Monteiro. Jacintho Ma.ttos, Felinto Martins, Colombo Guar-
dia, Antonio Marins e l\!Ia noel Nunes. 

Occupa a cadeira de 1° Secretario o Sr. Francisco Athayde e a 
de 2° Secretario, a convite do Sr. Presidente, o S1'. AI varo Mattos. 

Abre-se a sessão. 
O Sr. 2° Secretario procede á leitura das actas anteriores qu8, 

postas a votos, são approvadas sem debate. 
O Sr. 1° Secretario declara não haver sobre a mesà expediente. 
O Sr. Presid\~nte declara encerrada a sessão, por não se verificar 

ainda numero lefal de Srs. Deputados para a insta.Ilação do Con-
gresso, conforme preceitúa o art. 153 do Regimento, convidando 
antes os seus coll1egas a comparecer-em á proxima, á hora regimental. 

(Encerra-se a sessão ás 13,20)." 

Como se vê, comparecerart_• a essa sessão 16 Deputados, isto é,, -numero 
-sufficiente para se installar o Congresso no dia immediato, de conformidade 
·com o art. 29 do Regim1mto, que diz: 

"' 
"Reconhecido11 os Deputados em numero de t1ceze, pelo ·menos, 

dará a Mesa con\1ecimento a o Presidente do E s tado de se achar o 
Congresso constitpido, marcando dia e hora para a sua installação 
solemne e expedirá convites ás demais a utoridades ... " 

Entretanto, o Presidepte do Congresso declara não h aver numero para 
.a installação e vai buscar apoio para a sua deliberação no art. 153 do Re· 
gimento, que não tem applicação á hypothese. 

E' do teõr seguinte €$te dispositivo: 

"A treze de ll(raio do anno da expiração de cada período presi-
dencial o Congresso, de accõrdo com o n. 2 do art. 41 da Consti-
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tu:ição, se reunirá extraordinariamente, caso ~ão esteja funccionarr-
do, para reconhecer o Presidente do Estado para o periodo seguinte,. 
sendo · indispensavel 
Deputados, no mínimo. 

para tal fim o voto assignado de dezesete 
ou treze, se até á vespera da posse nãO! 

comparecer aquelle numero". 

l;'or tres modos se revelou ahi a má fé, a intenção de fraude du Presi-· 
dente do Congresso. 

Primeiramente, elle procurou deslocar a questão do seu justo ponto. 
Em segundo lugar. desprezou as praxes seguidas em . todos os parlamentos 

e, em terceiro lugar. fraudou flagra ntemente e corri dntenção os dispositivos. 
regime;ntaes, fingindo interpretai-os e os respeitar. 

Com effeito, prescrevendo o Regimento Interno do Congresso quE' a 
installação desse terá lugar com a presença de 13 Deputados, .art. 29 cit.,, 
o trefego Presidente, para servir aos seus sombrios intuitos. exigüo que para 
esse acto (da installação) estivessem preserrtes 17 Deputados. 

Para justificar o seu acto, recorreu ao art. 153 ·do mesmo Regimento, 
artigo que nada tem que vêr com a insta llação .e sómente cogita do acto de· 
reconhecimento do Presidente e do Vdce-Presidente do Estado. Com inten- , 
ções occultas e inconfessaveis deslocou, ·pois, o assumpto do seu legitimo· 
terreno e procurou uma posição illega!, illegitima e falsa, mas que corres-
pondia aos seus designios e satisfazda os seus desejos. Ahi está o primeiro· 
acto de fraude do astucioso Presidente. 

Corr.' o mesmo intuito, proseguio elle nas suas manobras. 
As sessões prnparatorias, como bem diz o art. 36 do Regimento, têm O· 

objectivo de verificar se ha numero para a installação do Congresso. 
Para o effeüto desse dispositivo é de praxe em to~las as Camaras, em 

geral. haver-se como livre e disposto para os respectivos trabalhos e para. a 
competente installação todo o representante que haja comparecido a uma 
ou mais sessões prepa ratorias. E nos ultimas tempos se tem chegado mesn.'O 
a dar-se, como em condições de tomar ·parte no serviço parlamentar e n3. 
installação, o r€Q)resentante que houver communica do, préviamente, estar 
preparado para participar dos trabalhos legislativos. 

No Congresso Nacional, em qualquer dos seus r amos, é esse o habito 
seguido, sem discrepancia. 

No E stado do E spirita Santo, porém, verificou-se o contrario. 
Nas sessões preparatorias elos dias 16, 17, 18, 19 e 20 ele Maio tomaram 

parte, além dos 10 Deputa dos da minoria, mais um outro concidadão que 
perdera, desde muito, o seu mandato de Deputado. Isto quer dizer que esta·-
vam promptos para os trabalhos do Congresso 10 D eputa dos e tal foi at-· 
1.estado pela presença repetida dos mesmos ás cinco sessões preparatorias 
referidas; mas, tendo comparecido á sessão preparatoria no dia 21 mais os 
treze Deputacloa da maioria, queria isso dizer que havJa promptos para os· 
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trabalhos do Congresso 23 Deputa dos, isto é, a tota lidade do corpo legisla-
tivo estadual actual. 

Log o, a installaçã o se podia da r e os traba lhos podia m ser iniciados, nos 
t ern;os precizos do R egümento. 

P.ois bem, a desp eito dis to, o Presidente do Congresso, na sessão de 21, 
presentes 16 Deputados, .decla rou que se n ã o podia insta llar o Congresso no 
dia 22 porque não ha via numero, nos t ermos do citado art. 153 do R egi-
mento . 

Eis a hi , s egundo affirmei. a vontade prepotente do Presidente, rebelan· 
do-se contra os hablitos de todas as assemblêas. ditando novas praticas 
querendo que a o seu a cto 'Je submettesse a maioria do Congresso . 

Não o conseguio. Os D eputados da m a ioria , p ela voz do seu leader, 
protesta ram e, a ssumindo :i. pres idencia da Casa, o Vice-Presidente r ecebeu 
este protesto, r econs iderou o acto do Pr.esidente e designou para o dia se-
g uinte (22) a ins ta lla ção solemne do Congr esso . E sse acto do Vdce-Presi· 
dente, acolhendo o protesto da m a ioria e providenciando como de direito, 
foi. de ta l acerto que no dia seguinte, á hora regimenta l, se effectuou a 
insta llação solemne do Congress o, com todas ·a s for m alida des legaes. Eis as 
ada s verda deira s dessas sessões d e 21 e 22: 

Congresso Legiisla tivo do E stado do E spirito Sa nto. Sessão pre-
p a ra toria extrao~dinaria em 21 de Maio de 1920 . Presidencia do Sr. 
Geraldo Vianna . A' hora regimental, f eita a chamada, v erifica-se a 
presença dos Srs . Ger a ldo Via nna, Fra ncisco Rocha, digo, Francisco 
Athayde, Ala rico de Freitas , H enrique L ar a nja , José Maria, José 
Cupertino, Sebastiã o Ga m a , E t ienne Dessa.une, João Lino, Abner Mou· 
r ã o, .W a ntuyl .Cunha , Fra ncisco Rocha, Cesar Ma cha do, Antonio Ho· 
nor io, Alva ro Ma ttos e Americo Coelho (16) , deixa ndo de comparecer 
os Srs. Joã o de :peu s, N elson Mont eir o, Jacintho Ma ttos·, Manoel Nu· 
n es, Colombo Gua rdia, José P edro, F elinto Ma rtins e An t onio Manins. 
Occupa a cadeira de 1° Secretario o Sr . Fra n cisco Athayde e a de 2° 
o Sr. AI va ro Ma t tos, a convite do Sr . Presidente . O Sr . 1° Secreta-
rio decla r a nã o h aver sobre a m esa exp ediente . O Sr . Presidente de· 
cla ra que não se tendo a inda v erfficado numero lega l de Srs. Depu .. 
t ados para a ins tallaçã o do Con gr esso, por exigir a presente sessão 
extra ordina ria a presen ça de 17 Srs . D eputados , suspende a sessfo. 
O Sr . Abn er Mo-qrão pede a palavr a p ela. ordem e decla ra que esse 
numero de 17 já f oi excedido, pois o orgã o official r egistrou já o 
compa recimento qe 11 Srs . D e.vuta dos e sendo justamen te hoj e ves· 
p er a do dia 22, d:igo, Deputa dos além de 13 dos .presentes . Accresce 
que ta n to o R egiq:ento como a l ei eleitoral det ermina m que no dia 22 
de Maio o Congr <'lsso poderá f uncciona r com 13 Srs. Deputados e 
sendo jus ta mente v espera do dia 22, esta ndo presen tes 16 Sr s . Depu-
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tados, ha numero legal para serem installados os trabalhos da pre-
sente sessão ertraordinaria amanhã. Retiram-se os Srs. Francisco 
Rocha, digo, os Srs. Geraldo Vianna, Francisco Athayde e Alarico de 
Frcltas. O Sr . Americo Coelho, na qualidade de Vice-Presidente, as-
s ume a presidencia e convida o Sr. José Cupertino a occupar a ca-
deira de 1 º Secretario, passando a occupar a de 2• o Sr. Alvaro Mat-
tos. O Sr. Presidente mandou proceder á nova chamada, a ella res-
ponderam os Srs. Etienne Dessaune, Alvaro Mattos, Americo Coslh<1, 
Abner Mourão, Cesar Machado, Henrique Laranja, Sebastião Gama, 
José Maria, Antonio Honorio, Francisco Rocha, José Cupertino-, Wan-
tuyl Cunha e João Lino (13) . O Sr. 2° Secretario procede á leitura 
da acta da sessão anterior, que é a pprovada, tendo o Sr. Abner Mou-
rão protestado contra a attitude da Mesa, admittindo no recinto das 
sessões o Sr. Antonio Ma!'ins, Deputado, que em virtude áe disposi-
ção legal perdeu o mandato. C Sr. Presidente declara, vendo prom-
ptos para os trabalhos no 11.•inimo 23 Deputados, que tantos são os 
que têm comparecido ás sessões preparatorias, que designa para 
amanhã, ás 18 horas, a sessão solemne de 'installação e manda que 
nesse sentido se officie a S. Ex. o Sr. Presidente do Estado. Nada 
mais occorrendo, o Sr. Presidente encerra a sessão. Encerra-se a 
sessão ás 13.45. - .Americo Ribeiro Coelho, Presidente. - José 
Cupertino Figueira Leite, 1° Secretario. - Alvaro de Castro ]!Iattos, 

2° Secretario. Nós , abaixo assignados, tabelliães de notas nesta Ca-
pital, certificamos e damos fé que conferimos a presente cópia com 
o original da acta que nos foi a presentada e a achamoS' em tudo 
conforrr;e com o mesmo original ·e reconhecemos serem verdadeiras 
as firmas de Americo Coelho, José Cupertino Figueira L eite e Alvaro 
de Castro Mattos, do que damos fé. Victoria, vinte e tres de Maio 
de mil novecentos e vinte. Em testemunho .(signal publico) da ver-
dade. - O tabellião, José Oly1npio de Abreu . Em testemunho (signal 
ipublico) da verdade. - O tabellião interino, 1l1ano.el Bruno Vianna 
França. Estão colladas e devidamente inutilizadas qua tro estampi-
lhas foderaes no valor de mil e duzentos réis. Nada mais se con-
tinha em o transcripto documento, que para a qui bem e fielmente 

fiz passar para publica-fórma do proprio original a que me reporto 
e que para tal fim me foi a presentado, o qua l va i ser entregue ao 
mesmo apresentante, juntam ente com esta, depois de devida mente 
conferida e achada conforme. Dada e p assada nesta cidade do R\o 
de Janeü-o, aos vinte e nove dias do m ez de Maio de mil novecentos 
e vinte . . E eu , Ananias Emiliano Pereira do L a go, t abellião interino. 
que a subscrevo e assigno em publico e razo. Em t estemunho (signal 
publico) da verdade, Ananias E1niliano P er eira do Lago. 
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Cong1,esso Legisla tivo do Estado do Espírito Sa nto - Sessã(} 
solemne de i_nstallação, em 22 de Maio de 1920 - Presidencia do 
Sr . Geraldo Vianna . 

A ' hora regirr;ental, feita a chamada, responderam os Srs . Ge-
ra ldo Vianna, J"oão de Deus, Francisco Athayde, Alarico de Freitas, 
J acintho Mattos, José Pedro, Nelson Monteiro, Colombo Guardia. 
Manoel Nunes, Felinto Martins, Antonio Marins, Francisco Rocha, 
J"osé Ma ria, Abner Mourão, Alvaro Mattos, Americo Coelho, Etienne 
Dessaune, João Cupertino, W a ntuyl Cunha, João Lino, Antonio Ho-
norio, Henrique Laranja, Sebastião Gama e Cesar Machado. Oc-
cupam as cadeiras de 1° e 2° Secreta rias, respectivamente. os Sra . 
.João de Deu_s e Francisco Athayde . O Sr . 1° Secretario lê o seguinte 
expediente: Diplomas dos Srs. Nestor Gomes e .João de Deus Ro-

drigues Netto, candidatos á presidencia e vice-presidencia do Estado. 
O Sr. Presidente declara suspender a sessão por cinco minutos afim 
de aguardar a chegada do emissario do Exm. Sr. Presidente do Es-
tado, portador do seu relatorio. O Sr. Presidente nomêa os Srs. 
Nelson Monteiro, Jacintho Mattos e Americo Coelho para receberem 
o Sr. Secr etario Geral do E s tado. Esgotados os cinco minutos, é 
reaberta a sessão, sendo introduzido no recinto dos· tra balhos o Sr. 
Secretario Geral, que toma assento na Mesa, ao lado do Sr. Presi-
dente do Congresso. E da da a palavra ao Sr. Dr. Secreta rio Geral, 
que lê o relato:rio presidencia l sobre os negocios publicas. Terminada 
essa leitura, o Sr. Presidente declara ter o Congresso ouvido a ex-
posição feita PtJlO Sr. Secretario Geral e que tomará na devida con-
sideração esse relatorio. R etira-se o Sr. Dr . Secretario Geral. con! 
as formalidades do estylo. O Sr. 2° Secretario procede á leitura da 
acta da sessão anterior, a q ua i é posta ·em discussão. O Sr. Abnrr 
Mourão pede a palavra e diz haver na acta graves omissões, por-
quanto, tendo p Sr . Presidente abandonado a cadeira, o Viçe-Pre.si-
dente assumio a presidencia , proseguindo os trabalhos, dos quaes foi 
lavrada a aéta que passa a lêr : "Congresso Legislativo. Da sessão 
de hoje, 21 de Maio, foi lavrada a seguinte acta: "Sessão prepara-
toria extraordinaria, em 21 de Maio de 1920. Presidencia do Sr. Ge-
raldo Vianna. A hora regimental, feita a chamada, verifica-se a 
presença dos Srs. Geraldo Vianna, Francisco Athayde, Alarico Frei-
tas , Henrique J;_,aranja, .José Ma ria, .José Cupertino, Sebastião Gama, 
Etienne Dessat,me, João Lino, Abner Mourão, Wantuyl Cunha, Fran-
cisco Rocha, Cesar Machado, Antonio Honorio, Alvaro Mattos e 
Americo Coelho (16); deixando de comparecer os Srs . .João de Deus, 
Nels on Montei.l'o, Jacintho Mattos, Manoel Nunes. Colombo Guardi:l, 
.José Pedro e Felinto Martins. Occupa a cadeira de 1º Secretario o 
Sr. Francisco Athayde e a de 2° o Sr . Alvaro Mattos, a convite do 
Sr. Presidente. O Sr. 1° Secretario declara não haver sobre a mesa 
expediente. O Sr. Presidente declara que, não se tendo ainda veri-
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ficado nuhl.ero legal de Srs. Deputados para a dn stallação do Con-
gresso. por exigir a presente sessão extraordinaria a presença de 
dezesete (17) Srs. Deputados, suspende a sessão. O Sr. Abner Mou-
rão pede a palavra pela ordem e declara que este numero de 17 foi 

excedido, pois o orgão official registrou o comparecimento de 11 Srs. 
Deputados, além de 13 dos presentes. Accresce que, tanto o Regi-
n;ento como a lei eleitoral determina que no dia 22 de Ma io o Con-
gresso poderá funccionar com 13 Srs. Deputados e sendo justamente 
hoje, vespera do dia 22, estando presentes 16 Srs. D eputados, ha 

numero legal para serem installados os trabalhos c1a presente sessão 
extraordinaria amanhã. R etiram-se os Srs . Geraldo Vianna, Fran-
cisco Athayde e Ala rico de Freitas . O Sr. Americo Coelho, na qua-
lidade de Vice-Presidente, assume a presidencia e convida o Sr. José 
Cupertino a occupar a cadeira de 2° Secretario, passando a occupar 
a de 1° o Sr. Alvaro Mattos. O Sr. Presidente mandou proceder á 
nova chama da . A ella responderam os Srs . Etienne Dessaune, Al-
varo Mattos, Americo Coelho, Abner Mourão, Cesa r Machado, Hen-
rique Laranja, Seba~tião Gama, José Maria, Antonio Honorio, Fran-
cisco Rocha, José Cupertino, Wantuyl Cunha .e João Lino (13). O 
Sr . 2° Secr etario procede á leitura da acta da sessão a nterior, que 
é a ppr ovada , tendo o Sr. Abner Mourão protestado contra a attitu<:1e 
da Mesa. admittindo no recinto das sessões o Sr. Antonio Marins. 
D eputado, -que ·em vir tude de disposições legaes perdeu o mandato. 
O Sr . Presidente declara que, h avendo promptos pa ra os traba lhos .. 
no minin~o 23 Deputados, que tantos são os que têm comparecido ás 
sessões preparatorias, designa para amanhã, ás 13 horas, a sessão 
solemne de installação e manda que nesse sentido se officie a S. E " . 
o Sr. Presidente. do E stado. Encerra -se a sessão ás 13 e 45 minutos." 
O Sr. Abner 111our ão r equer que a acta qiie acaba d e l er conste àa 
act a do, presente sessão. Consultada a Casa, r esolve p ela aff i rmatlva . 
O Sr. Presidente d eclara que a Mesa proviclenci ará e diz que vai 
l evantar a sessão, designando para a ordem do dia a eleição da 111esa. 
O Sr. Abner Mourão pede a pa lavra e requer que seja con sultada a 
Casa sobre se permitte na convocaç.'.Lo de uma sessão para, dentr o 
de 20 minutos, proceder-se á eleição da Mesa. visto os tra.ba lhoa le-
gislativos estarem atrazados e h av er materia urgente a ser tratada. 
O Sr . Presidente diz que m a teria urgente é o r econhecimento do . 
Presidente e Vice-Presidente do Estado, m as que esse r econhecimen-
to depende da Commissão de Poderes, cujos trabalhos serão den;ora-
dos. O Sr . Alarico pede a palavra e diz que a designação das sessões 
compete a o Presidente. O Sr. Abner Mourão, pedindo a pa lavra. diz 
que qualquer Deputado pôde requerer a convocação ele sessão, len do 
·o dispositivo regim ental a r espeito. O Sr. Presifümte aba ndona a 
cadeira da pres idencia, b em como os Srs. 1° e 2° Secretarias. O Sr . 
Americo Coelho, Vice-Presidente, assume a presidencia e convida os 
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Srs. José Cupertino .e Alvaro Mattos para occuparem, respectiv:t-
mente, as cadeiras de 1º e 2~ Secretarios. Posto a voto,s. é app.rovado 
o r equer imento do Sr . Abner Mourão. O Sr. Presidente encerra a 
sessão, convocando os Srs. Deputados para uma sessão ás 15 horas e 
cinco minutos da ta rde . Levanta-se a se~são ás 14 horas e 50 minu-
tos . - A1nerico Ribeiro Coelho, Presidente . - José Cupertino Fi-
gueira L eite, 1º Secretario . - Alvaro ele Castro Mattos, 2º Secreta-
rio. Confere e concertada pelos tabe!liães José Olympio de Abreu " 
Manoel Bruno Vianna França. Firmas reconhecidas. 

A despeito de sua a ttitude na sessão da vespera , a despeito de nenhuma 
declaração havér sido feita no dia 22 pelo Diario da Manhã, orgão officj;1] , 
de que se realiza!'ia naquelle dia a installação, como a liás é de praxe. ~ 11 

despeito ainda de sua affirmação no requ erimento de habeas-corpus, ap!·~

sen tado a o Super ior Tribuna l de Justiça do Estado, nesse mesmo dia 21 . 

dizendo: 

"não sendo possível eleger a nova Mesa. como não é, por isso 
estamos a 21 e não hoiive nmnero legal, installado o Congresso a 22, 
porque á sessão seguinte é a de posse, dia 23 de maio. Segue-se sa-
ber ao Presi~encia do Estado. até que sejam constituida a Mesa e 
elaborado o p arecer de reconhecimento" .. . 

ao Congresso compa receu o impagavel Presid&nte, com os nove compa-
nheiros da minoria, Pm?smru a sessão s olemne de installação. como se nada 
houvera e como si a convocação houvesse sido por elle feita na vespera e 
nos termos da lei. 

Nessa sessão apres1mtou-se tambem o secreta rio do Governo, leu o re-
latorio fina l da adminis tração. da ndo-se. desse modo, todo valor ao acto do 

Vice-Presidente do Congresso, em protesto e em r:epa ro á deliberação pre-
pot ente do a tra biliario :,Presidente. 

Eni tal caso, a ses{!ão presidida p elo Vice-Presidente do Congresso não 
/oi cland.esti,na. e o acto d.e convocação por elle feito para a sessão de instaZ-
lação /oi valido. Entretanto, todas as outras sessões, pelo mesmo Vice-Pre-
sidente convocadas e presididas, foram julgadas clandestinas e nullas. Onde 
o crlterio pa ra um.a. tal decisão '! Si a primeira foi valida, as ·Outras devem 
tambem ser. Então. só ·porque a ·Primeira aproveitou aos interesses da mi-
noria e as demais os contra riaram, aquella deve ser reputada boa e as ou-
tras n ullas ? 

Affirmei ainda. Sr. Presidente, que o Presidente do Congresso, fingindo 
l.n t erpreta r o R egimento e respeitar 'OS seus clispositivos, fra udou-os fla· 
grante e propos.italmente. 

De facto, ten do declar a do na sessão do dia 21. como se vê da respectiva 
acta, que si não podia Elffectuar a in~tallação elo Congresso por falta de nu-
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mero, aipeULr de alli se acha.remi presentes 16 Deputados, buscou. para apo·iar 
a sua deliberaçào, os preceitos do an. 153 do Regimellto e do ·artigo lUl da · 
Jel n. 1. 001, <le 30 úe outubro de 1915. 

Com essa ·decisão queria S. Ex. affirmar que, nos termos desses dispo-
sitivos. u. instaHação só se podei-ia verificar coui a .presenç;a de 17 Deputados. 
Era uma interpretação errada e de má fé, q i.Ú, ello queria dar ás disposições 
crt.adas, como tive já occasião de demonstrar. 

Basta Jer-se qua lquer desses di spositivos para se convencer do que 
affirmu. 

Art. 153. A treze de maio do anno <la e::rp1raçao de cada periodo 
vreBitielicia l, o Congresso, de accôrdo com o •n. 2 do art. 41 da 
Constituição, se Deunká .extraordinariamente, caso não esteja ·fun -
ccionando, para reconhecer o PresWente .e Vice-Presidente do Es-
tado. eleitos para o p erioélo seguinte, ·sendo lnilispensavel para ta l 
fim, o voto assignado de 17 de1J'Utados, no minimo, ou, 13, si até a 
vespera. da posse não .comparecer aquelle ·numero. 

Art. 101 dei lei 1. 008 - A treze de maio do a nno da expiração de 
caua período presidencial. o Congresso, de accôrdo com o n. 2 do 
art. 41 da Constituição· .se !'eurriril. para r1Yconhecer o Pr.esidentt: e 
Vice-Presidente do E stado, eleitos para '° ·período seguinte. sendo 
indispensa v.el para tal fim, o voto assignado de 17 Deputados, pelo 
nrenos, ou treze, si até a vespera, da posse não comparecer aquelle 
numero. 

Paragra,pho 'un~co. O Congresso só se reunirá para reconheci-
mento de Presidente e Vice-Presidente tfo EstE~do com àezesete do:i 
seus membros. pelo menos; si até 22 fle maio não se re·unirem, deze-
sete Deputa.a.os, se fará o reconhec·i->nent:o co1n o numero de treze, 
velo ·meno~. 

Como ahi claraJT1ente se vê, -o numero de dezesete Deputados, reclamado 
para o voto assignado. reconhecendo o Presidente e Vice-Presidente do sta-
ào e não para a installação do Congresso, .só é exigido até o ilia 22 de maio, 
vespera da posse. 

Desse dla E:rn deante sao bastantes tr'eze Deputados. Não eram, pois, ne-
cessarios 17, como queria o Presidente, ainda mesmo que essa exigencia da lei 
M referisse tambem a o acto da installação e não sómente ao · do reconheci-
mento do Presidente e Vice-Presidente do E stado. 

Para uma tal interpretação não se fazia preciso esforço algum de her· 
meneutica. 

Dahi r esulta que o rigor, com que procedeu o Presidente do Congresso 
nã .., passou de um zelo s·i?niilado pela observa ncia dos alludidos preceitos le-
gaes, com intenção occulta de os burlar em ·proveito dos interesses que re-
presentava, 
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Do exiposto, conolue-se que em todo esse triste episodio actuara.m.. com 
grande actividade, a má fé, o espirito de dólo e o proposito de fraude do 
Presidente do Congr.esso L egjsJativo do Espirto Santo. 

Contra taes ardis e inconf·esaveis intuitos não era possivel providenciar 
e reagir. 

Pelas -consequencias, delles decorren tes, não podia ser criminada ~ 

maioria. 
Longe, pois, de caber a esta a responsabilidade. pela dE:rn,ora na verifi-

cação dos poderes do Presidente e Vice-Presidente do E stado, mais p ertence 
ella á mi·noria , chefiada por um Presidente caprichoso e prepotente, como 
esse de quem trato . 

.Si o illustra do Sr. Deputado Mello Franco melhor houvesse est'udado 
cada um dos documentos, certamente não attribuiria aos inembros da maio-
ria essa -culpa, como injusta.mente o fez em seu iparecer. 

A exposição que a hi fica deixa bem evidente a parcialidade do varecer 
Mello Franco, quando diz: 

"A 13 de maio - data em que devia r eunir-se o reconhecimento 
ele poderes da eleição presidencial - nã.o foi possivel a tnstallação 
elos trabalhos por nã o terem comparecido Deputados em numero 
legal - Continuando successivarnente e.ssa abstenção proposital de 
um urupo até i° dia 22 - v espera da expiração do período presiden· 
cial - data em que se deu a sessão solemne da insta llação com o 
com'Parecimento de 21 Deputados" . 

Não é demais, Sr. Prestdente, chamar ainda uma vez a attenção dos quo 
me ouvem para o facto, já citado, de só comparecerem ás sessões preparato· 
rias dos dias 13, 14 e 15, ap,mas tres D eputados da m inoria, quando t odos 
elles, os 10 membros ,dessa facção, se achavam em Victoria, especialmente 
p ara -os trabalhos do Congresso e não tinham razã.o alguma que justificasse 
a sua ausencia da sessão. 

Do mesmo modo, entendo dever salientar m a is uma vez que esses mes-
mos Deputados da mi·noria , logo que para esta Capital, em pro·cura de ga· 
ranti.as, vieram os men1bros da maioria, passa ram todos a comparecer ás ses-
sões preparatorias, dei:icando de o fazer logo q·ue, de volta, chegando á Victo· 
ria, os Deputados da 'ql<Lioria. 

Não é isso uma :;;imples allegação. Aqui estão as actas das sessões a 
attestavem esse estran~10 facto: 

6" sessão prepara toria extraordinaria em 16 de maio de 1920 -
Presidencia do Sr. Geraldo Vianna. 

A' hora regimental. feita a chamada, verifica-se a presença dos 
Srs. Geraldo Vianna, João de Deus, Francisco Athayde, Alarico de 
Freitas, Jüsê pedro, Monteiro. Jacintho Mattos, Manoel Nunes, 
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Colombo Guardia, J!lelinto Martins, e Antonio Marins (11), deixando 
de co111parecer os Srs. José Maria, ·Francisco Rocha, Abner Mou~ão. 
Americo Coelho, AlvM·o Mattos, Etienne Dessaune, José Cupertino, 
Wantkyl Cunha, João Lino. Antonio Honorú.o, Sebastião Gama. 
Cesar Macha.do e Henrique Laranja. 

Occupa a cadeira de 1° Secretario o Sr. João de DeUB e a de 
a0 o Sr. Fra ncisco Athayde. 

O Sr. 1° Secretario declara não hav.er sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara que, não se verificando numero legal 

dos S.rs. Deputados para a installação do Congresso, encerra a 
.sessão. convidando os seus collegas a COI11iPavecerem á proxim;a, á 
hora regimental, para continuação dos trabalhos prepa.ratorios. 

(Encerra-se a sessão ás 13. 20.) 

7° sessão preparéLtori·a extraordinaria, em 17 de maio de 1920 -
Presidencia elo Sr. Geraildo Vianna. 

A' hora regimental, .feita a chamacla, verifica-se a presença do.':! 
Srs. Geraldo Vianna, João de Deus, Francisco Athayde, José Pedro, 
Alarico de Freitas, Jacintho Mattos, Nelson Monteiro, Manoel Nu-
nes, Colombo Guardia, Antonio Ma.rins e Felinto Martins (11), dei-
xando de compar ecer os Srs. José Maria, Francisco Rocha, Abner 
Mourão, Aimerico Coelho. Alvaro Mattos, Etienne Dessaune. José 
Cupertino, Wa:ntuyl Cunha, João Lino, Antonio Honorio, Sebastião 
Gama, Cesar Machado e .Henrique Laranja. , 

Occupa a ·cadeira de 1° secretairio o Sr. João de D eus e a de 
~· o .Sr. Francisco Athayde. 

O Sr. 1° Se.ereta.rio declara não haver sobre a mesa. exr ediente. 
O Sr. Presidente declara que, não se verificando numero legal 

dos Srs. Deputa dos ·para a installação do Congresso, encerra a ses-
são. convidando os seus collegas a comparecerem á proxima, á 
hora regimental, para conU.nuação dos trabalhos prepar a torios. 

(Encerra-se a sessão ás 13. 20.) 

s• sessão preparatoria extraordinaria, em 18 de maio de 1920 -
Presidencia do Sr. Geraldo Vümna. 

A' hora regim ental, feita a cha:mada. verifica-se a presença dos 
Srs. Geraldo Vianna. João de Deus, Francisco Athayde. Alarico de 
Freitas, Jacintho Mattos, José P·edro. Nelson Monteiro, Colombo 
Guarclia, Ma noel Nunes, Felinto ,Ma rtins e Antonio Marim1 (11), 
deixando de comparecer os Srs. Francisco Rocha, José Maria, Abner 
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Mourão, Alva ro Mattos, Ame.rico Coelho, E tienne Dessaune, José 
Cupertino, Wantuyl ·cunha, João Lino, Antonio Honorio, Henrique 
L aranja, Sebas tião Gama e Cesar Machado. 

Occupa a cadeira de 1 º Secretari'o o Sr. João de J)eus e a de 
2° o Sr. Fra n ci sc o Athayde. 

O .Sr. io Secretario .decla r a não haver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara que. não se verlficanclo 11t.m1ero legal 

dos Srs. Deputados para a installação do Congresso. encerra a. ses-
são. convida ndo •os seus .collegas a ·comuJar ccer em á proxim.a., á hora 
regimental para continuação dos trabalhos preparatorios. 

(Encerra-se a sessão ás 13 .120.) 

9ª sessão .preparatorla extra or cli.naria, em 18 de maio de 1920 -
Pres1dencia do .sr. Gera1do V.ianna. 

A' hora regim ental, feita a chamada, v erifica -s.e a presença au.; 
Srs. Geraldo Vi·a nna. João de Deus. l<,rancisco Athayde, J acintho 
Mattos, José Pedro, Nels on Monteiro, Alarico de l!,r.eitas, Manoel 
Nunes, Colombo Guardia, Antonio Marins e FeJi.nto Martims (11); 
clei~anclo de comparec:er os .Srs. Henrique Lara nja, Cesar Machado, 
Sebastião Gama, Antonio B.onorio, João Lino, YVantuyl Cunha, José 
Maria, Frai;icisc\o Rochr~. Abner Mourão. Ameri·co Coelho. Alvaro 
llfattos. Etienn~ Dessaune e José Cupertino. 

Occu.pa a ·Cp.cleira de 1° Secreta.rio o Sr . .João de Deus e a do 
2° o Sr. Franci1sco Athayde. 

O Sr. 1 º Se;cr etario declara não haver ·SObI'e a mesa expediente. 
·O ::lr. Presiqente d eclara que, não se verificando numero legal dos 

Srs. Deputados para a installação do Congresso, encerra a sessão, 
convidando os i;;e us collegas i;. comparecerem á proxim.a, á hora re-
girnen tal, para continuaçã.o elos trabalhos preparatorios. 

(Encerra~se · a sessão ás: 13,20.) 

10• sessão r1repa ratoria extraordinaria, em 20 de ma io !le 1920 -· 
P.resi.dencia do 8r. Geraltdo Via nna. 

A' hora rieg.-Jrn ental, feita a chamada, verif.ica-se a presença dOli 
Srs. Deputados Geraldo Vianna, João de Deus, Francisco Athayde, 
Alarico de Freitas. Manoel Nunes, Jacint.ho Mattos .Colombo Guar· 
dia. José Pedro, Nelson Monteiro, Antonio Marins e Felinto Mar-
Uns 11), deixamdo •de 1compariece:r os .Srs. Etienne Dessaune. Alva,i·o 
Mattos. Americo Coelho, Abner Mourão, Cesar Macha do, Henriquo 
Laranja, Seba$tião Gama, José Maria, Antonio Honorio, Francisco 
Rocha, José CuperUno. Watuyl Cunha e João Lino. 
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Occupa a cadeira de 1 º Secreta rio o Sr. João de Deus e a tle. 
2º o Sr. Francisco Atbayúe. 

O Sr. 1° Secrctai·io decla ra não h a ver sobre a mesa expediente. 
O Sr. Presidente declara que, não se veri.ficando numero legu.l 

<los S:·s. D eputados para a installaçã.o ilo Congresso, encerra a s€:..s-

são, convidando os seus collega s a comparecerem á proxima, á h ora 
regimental. para -continua,c;ão elos tra baJhos preparatorlo~ . 

(Encerra-se a sessão ás 13,20.) 

Elstantlo tudo assinl tão cla ramente prov·a do, co1n os proprlos documu" 
to, , de que se ser v iu o respeita vel Sr . Deputa do Mello F'ra nco, má.o era . Jus to 
que S. Ex. viesse lançar censuras directas sobre os n1embros da maioria do 
Congresso, apresenta ndo-os com-o responsaveis pela abstenção ' nos tra:balhos 
de V•erificação -de poderes d.o Presidente e Vice-Presidente do E stado. Quan -
do muito, .poderia, S. lilx. attribuir essa r esponsabilidade aos dous grupos, se 
ser apenas um pouco parcial. Entretamto, s i .S. Ex. se tivesse havido com 
justiça na confecção de seu parecer, deveria ter -ne1le consigna;do, ao menos. 
que os m en1bros da ma ioria nã o compareceram á s -.s essõe:; prepa ratori,as do 
Congresso, por motivo de -força m a ior, conforme demons tra -o habeas-corpus 
concedido -pelo Supremo Tribunal Federal. 

-Si S. Ex. houvesse 1nantido no seu trabalho um pensamento superior. 
e de imparcialidade , teria visto que os responsave-is pela abstenção censura -
da, não são outros sinão os m·embros da minoria com a sua conducta Jn·e-
gular d.e só deixa rein p r esentes ás sess ões tres dos seus correligionarios, oom 
o intuito manifesto de não darem numero para <• installação. E is to foi ple-
namente -corroborado vela decisão tomada pelo Presidente ·elo Congresso na 
sessão d e 21. qua.ndo presentes os "treze Depiitados da maioria e sómente. 
sómente, tres ·da minoria, resolveu o Pr-esidente que no dia irrunediat-~ se não 
fizesse a installação p01· falta de numero . .Si ha via falta de numero e s! to-
dos .os Depu~ados da m aioria, estava m presentes e si da maioria só havia1n 
comparecido tres, de quem era a culpa pela falta de nu1nero, para a installa-
ção do Congresso, si:não da minori•a ? 

Entretanto, o d.ig.no .Sr. Deputado ,MjeJlo Fra nco julga e af.firma sem 
vexame, que "não foi poss-ivel a installação dos traballws, vor não t erem, 
c01npareciào Depu:tados e?n nwmero legal - continiiando siwcessiva?nente 
essas abstenção vrovosital de um grupo até 22". 

E squeceu-se S. Ex. de vêr que a installação f-oi embara ça.da sempre pela 
minoria e ·que esse acto "A INSTALLAÇÃO" se não teria dado no dia 22, si o 
V·íce-Presiàente do Con.qresso apoiado pel•a m.aior!a e contrariando o Presi-
dente e •OS Deputados da maioria, não houv;esse ·deliberado celebra.1-o no 
clia 22. 

Este incidento, com toda a sua critica,· fa2 lembrar a intercssant:e faibula 
do lobo com o cordeiro, tão applicavel á hypothese, em face do parecer Mello 
Franco. 
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'Sr, Presidente, não me posso exinlir do desagra;davel t rabalho de na1-

rar ao Senado, como se passou, no Espirita Santo, o processo da transrruis-
são do gov,er·no no m ez de maio fimlo, 

Jámais acreditei que se pudesse leva r a t ão alto g r ão o arranjo de do· 
cmnentos ! ails os, nuUos e m entirosos. 

No dia 13 de maio devia s~ installar o Congresso L egislativo estadual. 
para a v er ifi cação dos poderes <le Presidente e Vice~Presidente <lo Estado 
(a rt. 153, do Regimento Interno citado e art. 101 da l ei n. 1. 008, de 30 outubro 
da 1915). 

P.ara tal fi.m se apresentaram errn Victoria, no dia 8 de maio, O.'i Depu-
ta dos Americo Coelho, Etienne Dessaune, Cesar M:ach ado, SebMtlão Gama. 
Antonio Honorio, Alvaro Mattos , José Cupertino. Henrique L aranja, Abner 
M,ourão, Fra ncisco Rocha, João L ino, Wantuyl Cunha ti José Maria Gomes, 
compondo a maioria, a bsoluta do Congresso. A 'queHa cidade compareceram 
igualmente, no dia 10 desse mesmo mez. os Deputados Manoel Nunes, Geraldo 
Via nna, Alarico de Freitas. Francisco Athayde, Fellnto Martins, Nelson 
Monteir o, Pedro Abudih, Colombo G•uardia e Jacintho de Mattos, membros 
da maioria. 

Estavam, pois , na capital. na séde do Poder Legislativo, com o fim do 

coUaborar nos actos de v.erlücação de poderes, 23 Deputados, dos 25 que 
compõem o Congress o 1 Legislativo e.srpirito-santense.. 

As duas faltas a h1 registra1das, refer em-se a ·du as va,g-as: uma por mart9 
e outra ·por perda de 11ª'andato. Iniciaram-se ·nc d.la 11 as sessões preparato· 
rias, consoante '° dispo~itivo regimental (art. 29). 

Os Deputados da maooria que já, vinham sa.ffrendo os effeitos da pressão 
€ da violencia do governo ,e, por esse motivo~ havi'am j á requerido habeas· 
corp1ts â justiça federa:l. só no dia 12, se viram arn1parados por essa ordem 
(de habeas-cor pu s) do S.u,premo 'l'ribunal Fedei-ai, concedida nos seguintes 
termos: 

N. 5, 865 -- Vistos, relatados' e discutidos estes autos de ,..,,. 
curso de habeas-corpus, interposto da sentença do Dr. juiz federal 
da secção do lllstado do Espirito Santo, que denegou á. ordem im· 
;rietrada pelo Df- Francisco Solano Carneiro da Cunha, e:m favor do 
coronel José Mp,ria Gomes, Wantuyl Rodrigues da Cunha, Francisco 
Etienne D essa-qme, Alvaro Ma ttos, coronel Henriqu e Laranja, co· 
ronel J-osé CuperHno Figueira L eite, coronel Francisco José da Ro-
olJ'a, Cesar Viefra Mach aido, Antonio HonorLo da Fonseca e Castrv, 
Abner ·Mourão, coronel João Lino, Dr, Am.erico Coelho e coronel 
Sebastiãc:> Ga m:,l. todos Deputa.dol" e!>ta,cluaes. para que possam, li-
vres, de toda \"' quailquer coacção, 'entrar no edifício do Congresso 
do dito E stado e ,a,hi ex<::rcer as fun.cçõe,~ pro.prias do cargo politico 
de que estão investidos. 
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A!lega o ímpetra nte que o governo do l:!Jstado, em quéstão, nãG 

(llspondo da maioria do Congr.esso local, pretende exercer o j:'.l, está 
exercendo 'contra os seus ·membros illegitima coacção. afim de con-
seguir maioria occasional e fornuir a J.Vlesa corn amigos seus, o que 
.claramente se deprehende c1e diversos factos que foram dpontados 
6 dos documentos apresentados. 

O Dr. juiz federal referido! a quem foi feito originaria.mente ·() 
peélldo, recusou-se sob o fundamento de não estar provada a 
coacção a llegada pelo impetrantf:. 

Dessa sua decisàc, fol então in ter'Posto recurso para este tri· 
bunal. 

Realmente. dada a nossa actu a l jurisprudencla, já hoje m a nsa !!: 

pacifica, na União e nos Estados, é o habeas-corvut? mein. idonec. 
para garantir o exercício de fnncçõe$ pubhea& pr1n,,tpalmt:nte 
quando elle se aprecnta associado ao direito df' locomoç.âc;. eomtanto 
que h a ja justo rece·io de coacção e se verifique ser a simação do 
paciente ·no tocante ao ca rgo que preter.de, ex;ercer. liquida e in-
contestavel. 

Sa tisfeitos estes dous requisitos, o habeas-corvus não dev;erá ser 
recusado. 

Ora, nos a utos clai:o se apresenta o direito dos pacientes ao 
e::t.ercicio .elos cargoE de Deputados estaduaes do Espirito Santo. 

Ninguem lhes contesta a legitirr;idade desta posição, nem o pro-
prio Presidente elo Estado que, informando sobre o pedido de habea.s-
corpus, limita-se á imputação que lhe foi feita, de pretender coagir 
~esde já o Congresso do Estado. 

Entretanto, pelo estudo ponderado dos autos, das allegações nel-
les feitas e das provas nelles enfeixadas, verifica-se que é razoavel a 
suspeita e de que a m eaça de tomai- maiores proporções. 

Os differentes documentos juntos demonstram que é de sobre-
salto e de sérias apprehensões a situação de todo o Estado e espe-
cialmente a sua Capital, a cidade de Victoria. 

As lutas politicas dia a dia tornam-se mais incandescentes por 
approximarem-se a reunião do Congresso, a organização de sua Mes;:i, 
e o reconhecimento das eleições do Presidente e do Vice-Presidente. 

Os membros da opposição senterr~-se ameaçados e um delles já 
teve a sua casa assaltada e varejada pela Força Publica , sem que 
fossem applicadas a s medidas legaes e moralizE1doras para punir os 
delinquentes, para impedir a r eproducção elo crime e tranquillizar a 
população. 

Além disso, a Força Militar do Estauo entrega-se, na Capital, <-
ostentadoras manifestações de solidariedade ao Governo, sahindo em 
fórma de um quartel com a sua officiaUdade na frente e tendo por 
interprete não só um official, como a té uma simples praça. 
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Errê vista do exposto e do que mais dos a u tos consta . O Supre•M 
Tribunal Federal, tomando conhecimento do r ecurso, dá ao mesmo 
pr ovimento para o fim de, r eformando a sentença r ecorrida, asse. 
g urar aos pacientes, os D eputados em com eço indicados, o gozo da 
m ais completa liberda de de locomoção pa ra que possam exercer li-
vremente o seu mandato politico, comparecendo ao edificio do Con-
gresso esta doa!. não só nas sessões prepa ratorias, como na de instai-
lação e nas que se seguirem para a eleição da Mesa e reconheei-
n-·ento do Presidente e Vice-Presidente e sem a m enor coaccão ou 
constrangimento . 

Custas na fórma da lei . 
Rio de J a n e ir o, em sessão do Supremo Tribunal l<~ederal, 12 do 

Maio de 1920 . - Hermínio do E spirita Santo, Presidente. - Pedro 
dos S an tos, designado para redigir o acórdão. - Viveiros de Castro. 
- S.ebast ião ele Lacerda. · -Peclro Mibielli. - Guimarães Natal." 

Com esse remedio judicial, era de crêr, pudessem ellcs livrem ente Pxer-
cer o seu m a ndato, bastando para isso que o juiz ela secção cumprisse im-
parcialmente o seu dever, cer cando os pacientes da protecção prevista p~h 
lei . T a l nã o se deu. Foram, pois, obrigados os m embros da n:aioria a re-
cursos extraordinarios, para obter garantias no desempenho de 'seus car-
gos. Depois de pratiqadas todas as diligencias a o seu alcance, para con8~' 

guir, em Victoria, a.s segura nças de que careciam, viram-se força dos a-0 
extremo de vir no di1l'· 16 a esta Capital para, expondo de viva voz ao emi-
nente Ch efe da Magi15tratura Brasileira a sua s ituação, r eceberem deferi-
mento a o que solicitavam, r eit er adam ente, desde o dia 14 de Maio. Est.a 
solução só teve lugar no dia 20 . Afastados do Congresso por t amanhos em-
bara ços, esses D eputa dos só a 21 puderam comparecer ás sessões. 

Até então o Governo do Estado, com as rr~edidas de compressão, e º' 
D eputados da minoria, com varios ardis, acreditavam poder forçar os Depu-
tados da maioria ?- comparecerem ás sessões do Congress o, submettidoc; e 
expostos a os seu s caprichos e aos seus desejos . E' assim que, após vio-
lencias e variado prepa ro ele fraudes, chegou-se a té a o suborno, com o f.!u 
de impedir que o Congres o elegesse nova Mesa e estudasse devidamente n 
pleito presidencial . 

As tentativas de falsificações eram conhecidas do toda gente, em Vido-
r;a, e estavam ele tal modo encartadas nos propQsitos da minor ia governa-
JJcental, que se effectivaram completas, integraes, desde o dia , isto ê, d":ide 
o dia e m que os Deputados da maioria pudera m trabalhar, até 23 , quando 
foi attingido o objectivo em vista . 

Sabedores desses planos sinistros da gente do Governo, os Deputados da 
maioria lavraram dlvçrsos .protestos judiciaes, sendo o primeiro a 11 de 
Ma1o e depois a 22 e ,23, com o intuito de prevenir a opinião publica contr~ 

a farça que se plan E/java e, a o mesmo tempo, resalva r os seus direitos 
contra os absurdos premedita dos. E sses protestos são os seguintes; 
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'rERM O DE PRO'I'ES'.1'0 

Aos onze dias do m ez de Mwio de 1920, n est"' cida de de Victorlé<> 
em m eu ca rtorio, no edlficio do "Forum" , á rua Mun iz Freire, com -· 
parecer a m os Deputados estadoaes Dr . A m er ico R ibeiro Coelho, An-
t onio Honorio da Fonseca e Cas tro, Cesar Vieira Macha do, J osf 
Maria Gomes, J osé Cupertino F igu eira L eite, W a ntuyl Rodrigues. da 
Cunha , Sebastiã o Monteiro da Gama , Dr . Abner Mourão, Francis co 
José da Rocha, Al'varo de Castro Ma ttos , Fra ncisco Etienne Dessau-
ne, Coronel Joã o L ino ,da Silveir a e Henrique Gonça lves Lara nja, e . 
por elles m e f oi dito que na fórma da p etiçã o retro, que fica f a zendo 
parte in tegrante deste, v1nha m protestar, corr:o de iacto protes tam. 
contra toda e qualquer v iolencia ou fra ude t endente a coa gil-os ou 
interdicta l -os no ex ercício de seu s m a ndatos de deputa dos ao Con -
g . ess o L egislativo do E s tado, porqua nt o desejam toma r parte em 
todos os tra ba lhos do Congr ess o, principalmente na eleição da Mesa, 
sendo, pois , de n enhum eff-eit o qualquer r esolução toma da á r evelia 
do11 profos ta nteti . E por ass·im t er em dito e protest a do, me pediram 
qu e lhes la vrasse o p r esente t ermo que, depois de lido e ach a dc 
conforme, a ssigna m com as duas t es temu n has a baix o. Eu, José Olym-
p io de Abreu, escrivã o que o escr evi. - A bner Mourão. - A ntonio 
Flonorio da F onseca e Castro. - Amer i co Ribeiro Coelho. - Alvaro 
de Castro Matt"os . - W antuyl Rodrig·u,es da Cunha . - Franci sco 
E t i enne D essaune . - José Cuvert·ino l i'igu eira Leite: - José Maria 
Gomes. -Sebastião M onteiro da Gama. - João Li.no da Silveira.-
Henrique G. Laranj a. - Cesar Vie·ira Machado . - Francisco José 
da Rocha . - Carlos Xavier P. Barreto. - João B ernardi no A lves. 

TElRMO DE PROTESTú 

Aos Vinte ú dous dias do m ez de Maio de mil novecentos e vinte, 
nc,sta cidade da Victor ia, Ca pita l do E s ta do do E spírito Sa n t o, em 
m eu ca rtorio, no edi.fi cio do "Forum", á rua Muniz Freir e, compa -
r ecera m os Deputa dos esta doa es F ran cisco Etienne D essaune, Dr . 
Americo Ribeiro Coelho, Dr . Abner Mourã o, José Ma ria Gomes, José 
Cupertino Figueiredo L eite, Antonio H onorio da Fonseca e Ca stro, 
Sebastião Monteiro da Ga m a , Alvaro de Casti-o Mattos, Cesar Vieira. 
Ma chado, Joã o Lin o da Silveira , Fra n cisco José da Roch a, Wantuyl 
Rodrigues da Cunha e H enrique Gonçalves L a ra nja e por elles me 
foi dito que, na fórma de sua petição vetro , digo, r etro, e seu r es -
pectivo despa cho, que ficam f a zendo pa rte integrante deste tex t o. 
vinham pr otesta ndo, como p r otesta do t êm, contra o a cto de que pre-
tende usar a rr.1noria do Congr esso L egisla tivo do E st a do, f azendo 
la nçar os nomes dos protesta ntes em acta f 1·audulenta , da ndo con1 •) 
r econhecidos Presidente e Vice-Presidente do E s ta do os cidadão" 
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N estor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, porquanto os pro 
testantes, que coonstituem a m aioria do Congresso Legislativo d• 

E sta do, até esta data nada resolveram em sessão lega l do Congress9 
sobre o reconhecimento do Presidente e Vice-Presidente do Estado. 
sendo, portanto, fa lso e nullo qualquer documento ou acta que neste 
sf:ntido appareça, conhecendo os alludidos cidadãos como President~ 

e Vice-Presidente do Estado, protestando tambem contra o reconhe-
cimento das firmas protestantes por tabelliães desta Ca pital. em 
documentos , actas ou qualquer outro papel que apparecer no sentido 
acim a . E por na da rr:ais t erem dito e protestado, lavro o presente 
termo, que assignam. Eu, José Olympio de Abreu , ·escrivão. que o, 
escr evi. - Francisco Etienne Dessaune. - A merico Ribeiro Ooel/io. 
-Abner Mourão. - José Maria Gomes . -José Gupertino Figueira 
L eite. - Antonio Honorio da Fonseca e Castro. - Sebas~ião Jfon-

teiro da Gama . - Alvaro d.e Castro Mattos. - Cesar 
chado. - João Lino ãa Silveira.. - F r ancisco José da 
Wantu.yT Rodrigues da Cunha . - Henrique G. Lara.nja. 

Vieira Ma-
RoclUL. -

Termo de protes to - Aos vinte e tres dias do mez de maio dr 
mil novecentos e vinte, ás cinco 'e meia horas da tarde, comparece· 
ram em m eu -oartorio os senhores coronel Francisco Etienne Dessau· 
n e, doutor ~erico Ribeiro Coelho, Alvaro de Castro Mattos, José 
Cupertino Figueira L eite, Sebast ião Monteiro da Gama, J osé Mru1a 
Gomes, Cesar Vieira Machado, Antonio Honorio da Fonseca e 
Castro, W a n}UYI Rodrigues da Cunha. João L ino da Silveira,, Fran· 
cisco José d3r Ro0ha. Henrique Gonçalves Larainja e Abner Mourão, 
dos quaes dou fé ser ·OS proprios e perante as testemunhas abaixo 
assignadas m e dedarara;m que, na fórm'l. da petição retro, que fica 
fazendo .parte integrante deste ter.mo, protestava m contra o governo 
do Estado ,p!J10 facto de t ransgredir no cumprimento da ordem de 
habeas-co'f'pU,{I, que lhes concedeu o Egregio Supremo Tribunal l'B" 
dera!, m antendo fechada a porta do Congresso L egislativo a,té fls 

doze horas qo dia, quando foi aberta, por intervenção elo doutor 
juiz f ederal impedindo-os, assin11. de penetra r no alludido edificio 
para poderen1 exercer as funcções deoorr entes do seu man-
dato. ás dez horas da manhã, pa ra qua ndo h avia sido marc-acL1 

a sessão, pa ra trat•a r de assumptos va1ioi,; e apezar da presença da 
força federal. que · pron~ptamente foi requisitada e accorreu áquelle 
edificio. Assivi o disseram, ·do que, para constar, escr evi este termo, 
que lido e :J,.Chado conform;e, assignam com as testemunha.s referi· 
elas. Eu, Vicente Joã o da Boamor.te, escrivão do Juizo Federrnl, -0 es· 
crevi. - Fra;ncisco EUenne D essaune. - Americo Ribeiro Coelho. -
.LJ..lva.ro de CfLstro Matto&. - José C1ipertino Figueira .Leite. - se· 
basticío Monveiro da Ga;ma, - José Maria Gomes. - Oescir· Viei1a 
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Machado. - .Antonio Honorio da Fonseca e Castro. - Wantuyl Ro-
driyu.es aa· G1inha. - João Lino àa Silveir a. - Franoisoo José cta 
Rocha. - Henrique G. Lwra·n.ja. - Abner Jriourao. 

Como tive occasião de expor. r egressa:dos á Victoria no dia 21. os Depu-
tados da maioria dirigiram-se directamente ao Congresso E stadual para to-
mar parte na sessão. Chega úos au 'eúificlo da Assembléa ás 12 horas e 30 mi-
nutos, encontraram-no fechado. Pediram ao juiz federal, alli presente, no ser-
viço de executar o habeas-corpus, que désse S. Ex. as providencias, para que 
fosse respeitada a ordem .do Supremo Tribunal. Mandou o a lludido juiz so-
licitar do Goveuno a abertura da casa. afim de se celebrar a se&iâo do L e-
gislativ,o. Veiu a resposta de que já tinha havido sessão naquelle ma e, por 
isso, nã.o podia ser attenúida a r eclamal)ão. Retrucaram os Deputados que 
niio era i::;so passive!, visto ·Como a hora r egimental d a ·sessão era ás 13 ho·· 
ras e para tanto faltavam alnela :!O minutos . Com semelhnte redarguição. 
decidira:m-se -os homens ilo Uovl:lrnu a nw.rn.tal' o :porteiro «.lo C.:011gresso. 
acompanhado ele tres Deputados governistas, abrir o edificio, L!ando ingresso 
aos membros da maioria, Ahi es tá a primeira t enta tiva dl:l burla. F'ra cassou 
deante <la energia da resposta e princi.pa lnrnnte cleante elo amparo que a os 
membros da maioria oiferecia a on!&rn de habeas-corpus, executada pela 
Força !federal. com a·s,,;i,s,tencla elo julz ela secção. Não ifussern esses úous ele-
mentos (Força F ederal e juiz fed eral) e a casa continua ria f ech a da até o 
dia seguinte. quando o jorna l official .publicaria, como publicou, um.a a cta 
!Jen, cu·cumstanci<i.Wot., uan'ando o 4uo mais conviesse a os interesses da mi-
noria. Nesse ·m esmo dia outra t entativa de fra ude foi ensaiada. Havendo 
compareci'Clo á ·sl:lssão treze Deputados da m aioria, os memb1·os da m inoria 
abstiveram-se, só enviando ao Congresso tres elos seus compa11heiros. 

Celebrada a sessão. '° Presidente ao encerrai-a decla rou que, não haven" 
du numero para a installação do Congresso, no dia seguinte. convidava os 
Deputados para uma nova sessão preparatoria. Ms estavam) pres,entes 1G 
Deputados. isto é, a maioria absoluta elos membros do Congresso, Jog o, poclla 
ser feita a inst a llação no dia seguinte, de conformidade eom o a rt. 29 do 
Regimento Interno. Não se justificava. pois, a deliberação do Presidente, que 
sô podia obedecer a intuitos occultos, jâ a ntericnnente a:sseuta:J0,;. Esso 
a.cto do Presiden te revelou bem o proposito 'em que se achavam elle o o,; 
mcmbroi; du mh1oria elt:> ]JroteJa r a installaçao J 21. A~semblêa e ernl.>Rraçar () 
antlamento dos trabalhos do poder verificador. O u so da fraude pela mino-
ria foi a inda a lém. No dia 22, a pós a solemne installação do Congresso, o 
leader ela m1aioria jus tificou urn r equerimento para ser convocada, par::i. e. 
mesmo dia a ,sessão de que t rata o a rt. 42 do Rcg ., com o fim especial de 
ser eleita a mesa. Justificando o seu r equerimento. fez v er o Zeader que o 
Regimento determinara no seu a rt. 42, c1e moela t axativo, que n a sessão se-
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gulntti á da Jnst dJlJaçtL& St> proceda â eleição da mesa. El' do teõ1• segulnt; 
esse artigo: 

Art. 42. Na pr.imeira sessão depois da abertura do Congresso, 
quer a r euniã o seja ordinaria, quer ·extraordinaria, se procederá ã 
ete1çào · da rnesa •.. 

Assim sen do e deven do se dar a t ransmissão do Governo no dia immc· 
diato, diz;ia o lt!aci.er , não ha vendo a inda Presidente e Vice-Presidente reco· 
nhecidos, não se poder ia dispor de tempo pa ra manter a norm.alida de na 
administ r a çã o s i se de·íxa sse para · esse dia a eleição da mesa. Esse requeri· 
rnento foi r·epellido pelo P residente, que delle ·não tornando conhecimento, 
resolveu a bandonar a sessão, prepotent e e discr1cionariamente. 

O Vice-P residen te. a ttendendo a o appellc; da maioria, assim esmagfldl1 
e a nnuHada por um Presidente que já não representava e des muito a sua 
confiança, assu miu a pr esidencia, deu andamento aos trabalhos, recebeu e 
submetteu á a pr eciaçã o da casa o r eferido requerim·ento, que foi discutido 
e a pprovado. Foi, então, ·convocada para o mesmo dia a sessão para a elei· 
ção ·da. rr1e~r,,. :Esta se:;ú io effec t uou-se ás 15 h0ras e cinco minutos desse 
dia , com a pres·ença de treze D eputa dos, ·sendo eleito o Sr. Etienne Dessau· 
ne P r esidente, o Sr. Americo Coelho, Vice-Presidente, e os Srs. José Cuper· 
tino " Alva r·o Mattos, 1° e 2° Secretarios, respectivamente. 

Os fa ctos passar::Lm-se deste modo, sem alteração de um incidente. Pois 
bem, no d.ia 24 de npio, o Diar·to da Ma.nhã publicou a acta da sessão so· 
lemne de inst·a llação de modo inteiramente divers-o. Eiii como alli veem 
expostos ol'l afetos ' 

"Congr es:,so Legislativo do Estado do Espírito Santo - Sessão 
solernne de installação em 22 de maio de 1920 - Presi'1encia do 
Sr. Geraldo Vianna. 

A' ho1:a regimental, feita a cha m a da, acham-se, presentes os 
Srs. Gera ldo Vianna, João de Deus, Francisco Athayde, Alarico de 
Freitas , José Pedro, Nelson Monteiro, Jadntho Mattos, Felinto Mar· 
tins, Colombo Guardia, Manoel Nunes, Antonio Marins, Antonio Ho· 
norio, Cesa r Machado, Wantuyl Cunha, Etienne Dessaune, Americo 
Coelho, Alva r'O Ma ttos, Abner Mourão, José Cupertino, Francisco 
Rocha e José Maria Gomes. 

Abre-se a, sessão. 
o· Sr. P r esidente declara installados os trabalhos do Congressr 

Legisla t ivo, vis to haver numero leg<i-1 de Srs. Deputados. 
O Sr. 2° ;secreta rio procede á leitura da acta da sessão anterior. 

a qu al é aPIIJrovada s em deba tes. 
O Sr. 1° Secretario declara estarem sobre a mesa, apresentados 

pelo Sr. Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, os sem 
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diplomas de candidatos Bleitos a ~5 de março do corr ente a.nno pa1·a 
os cargos, respectivamente ·de Presidente e Vke-Presidente do 

· Estado. 
O Sr. Abner M.oul'ão pede a ·pa lavra e requer urna sessão _ex-

traordinaria para a eleição da mesa, por considera r ma.teria =gente 
o estudo da eleição presidencial. 

O Sr. Prestdente indefere o requerimento, primeiro porque con-
sidera que a reunia.o do Congresso é de caracter todo especial, a 
ponto de prescindir da convocação pois. é deter:mi.nada na propria 
lei eleitoral (art. 101); segundo, porque essa disposição, combinada 
com a Constituição do Estado e com o Regimento Interno, ainda 
deixa claro que não ha neüessidade ·de nova Mesa para diri.gir os 
trabalhos da a,ctual sessão; terceiro, porque, em ultimo caso, pôde 
ser a Casa consultada s obre se concorda e1n que a Mesa actual seja 
mantida para os trabalhos de que ora se occupa o Congresso do 
Estado. 

O Sr. Abner Mourão insiste no seu requerimento e o Sr. Presi-
dente mantém a sua anterior deHberação, e resolve consultar a 
Casa a respeito da manutenção da Mesa actual. 

O Sr. Abner Mourão pede a palavra e combate essa delibera ção, 
por julga.r que é caso de nova eleição. 

O Sr. Alarico de F1·eitas, usando da palavra, diz que o Con-
gresso deve adoptar o pensamento do Sr. Presidente, pois que, 
effectivamente, nos termos do Regimento corroborado pela l ei elei-
toral , e em rface da Constituição do Estado, a sessão de reconhe-
cimento do Presidente e Vice-Presidente eleitos. pelo caracter espe-
cioso de sua convocação, não interrompe o mandato da Mesa eleita 
na sessão o.rdinaria anterior. 

Posta a votos a proposta do Sr. Presidente, verificou-se terem 
vota do dez Srs . Deputa dos a favor e dez contra, decidindo o 
Sr. P1·esidente desempatar pela manutenção da Mesa. 

O Sr. Abner Mour ão, continuando a discordar, retirou-se com 
mais dez Srs. Depuüidos. 

O Sr. P residente resolve convoca r uma sessão extraordinaria 
para ás 11 horas do dia 23, afim de tomar conhecimento do ·parecer 
da com.missão competente sobre a eleição presidenciD-1, caso a esse 
tempo ·seja apresentada. 

Nada mais havendo a tr<Lta r, o Sr. Presidente declara encerra da a 
sessão." 

E' a inverdade alçada ao mais elevado grão de indecencia. 
Não se póde conceber como certos indivíduos possa m se manter equi-

librados nas· po.~ições . quando não teem escrupulos de praticar actos de-
gradantes e indignos, como os de falsa.rios e mentirosos. 
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O Sr. Presidente do Congresso Legislativo do Esplrito Santo viu no tex-
to do Regimento, que manda eleger nova Mesa e que exige essa eleição, de 
modo irnp1·escindivel. um prejuizo para a su a situação e resolveu desprir;.aJ-o 
por todos os modo .. 

Não sendo facil a tarefa, deante ela r epulsa energlca dos Deputados da 
maioria, recorreu ao mais vil expediente, que foi falsificação da acta, nella 
introduzindo ;factos e occurrencias, que se não <leram. 

E, nessa torpe empreitada, f.oi de tal 1nfelicidade que ahi cleixou uma 
grande e larga esteira de falsidades, attestando e ;pondo em evidenci.a os 
seus mú.os instinctos e a sua miá conducta. 

Com effeito, ahi se diz, por mentira e por invenção. que posta a votos a 
proposta do Sr. Presidente . .... , . .. . ....... . : .............................. .. 

O Sr. Presiden te indefere o r equerimento; .p1imeiro, porque 
considera que a r eunião actuaJ do Congresso é de caracter todo es· 
pecial, a ponto ·de prescindir da convocação, p oü;, determinada na 
propria lei eleitoral (art. 101); segundo. porque essa disposição, 
combinada com a Constituição do Estado e com o Regimento ln· 
terno, ainda deixa claro que nã o ha .necEJ!;Sidade de nova mesa ]lara 
dirigir os tra.balhos ela actu a l s essão; t erceiro. porque, em ultimo 
caso, pôde ser a Casa consultaela sobre ~i concorda em que a Mesa 
actu a l seja mantipa. para os tra'balhos du que ora se occupa o Con· 
gresso do Estado. 

O Sr. Abner Mourão insiste no seu requerimento e o Sr. Pre-
sidente mantem a sua anterior deliberação, e resolve consultar a 
Casa a respeito da manutenção da Mesa actual. 

O. Sr. Abner Mourão pede a palavra e combate essa deliberação, 
por julgar que é caso de nova eleição. 

O Sr. Alarico de F reitas, u sando da palavra, diz que o Congress1 
deve adoptar o p ensam ento do Sr. Presidente, pois que, ef:fectivamcn· 
te, nos termos do Regimento, corroborado pela lei eleitoral e em face 
c!::i. Constituição do Estado a sessão de reconhecimento do Presidente 
e Vice-Presidente eleitos pelo caracter especioso da sua convocação, 
não interrompe o mandato da Mesa eleita na sessão ordinaria an· 
terior . 

~osta a votos ã proposta do Sr. Presidente, verificou-se terem 
votado 10 Srs. D~putados a favor e 10 contra, decidindo o Sr. Pre· 
sidente desempatar p ela manutenção da Mesa. 

O Sr. Abner Mourão, continuando a discordar, retirou-se com 
mais 10 Srs. Deputados. 

O Sr. Presid~nte resolve convocar uma sessão extraordina-ria 
para ás 11 horas do dia 20, afim de tomar conhecimento do ]larecer 
da Commissão competente sobre a eleição presidencial, caso a esse 
tempo seja apresentaela. 
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Nada mais havendCJ a tratar, o Sr. Presidente declara encerra<lrl. 
a sessão. - Geraldo Vianna, Presidente d<> Congresso. - João ele 
D eus R . Netto, 1º Secretario .- Francisco A lves A.thayde, 2• Secre-
tario. 

R econheço verdadeiras as firmas supra de Geraldo Vianna, João 
Deus R. Netto e Fr-amcisco Alves de Athayde, respectivamente. Pre-
sidente, 1° e 2° Secretarios do Congresso L egislativo do E stado do 
Espírito Santo, e dou fé . Victoria, 24 de m aio de 1920. Em testemu-
nho (signal publico) da verdade. - GrimJaldo dos Santos Pinheiro, 
t a bel1ião interino. 

O .Sr. Abner Mourão, contimwndo a discorda-r, r etil"ou -se por discordar 
da decisão da Mesa. é claro que elle não conformava com essa deliberação. 
Mas, d iz a acta falsificcida que o Sr. Mourão. continundo a discordar, r eti -
rou-se, mas não se retirou sósinho. foi-se, ~companhado de mais 10 Depu-
tados. 

E' claro que estes 10 Deputados nã.o fariam companhia ao Sr. Abner, 
retirando-se com elle da sessão. si todos ·não estivessem de a,ccôrdo com elle 
e contrarios ao a,cto da mesa. Mas, si assim é. os que não concordaram com 
o acto da m esa ·era m o Sr. Abner Mourão e mais 10, isto é. 11 Depu tados e 
como s e achava m presentes vinte e um Deputados, segue-se que a maioria dos 
presentes estava contra o acto da Mesa. Logo, niio houve empate. Este não 
vassa de uma grosseira m.ystifücação do Pres ldent"' da Assembléa. 

Mas, Sr. Pn)sjdente, ainda que h ouvesse muito -Ooa vontade, não serta 
possivel acreditar-se no que consta dessa acta. Não é crive1, não é mesmo 
verosim:il1que nolm.omento em que devesse<>Congresso decidir sobre 'assumpto 
de vital inter esse para os Deputa dos da maioria. deixassem elles de esta,r to-
dos presentes á sessão. N inguem de boa fé póde admittir essa hypothese. 

Empenhadiss1mos em fazer a eleição da sua mesa, não podiam perder 
o interesse, por tal objectivo, exactamente na hora de se decidir a questão. 
Não se comprehende que. neioss momento decisivo, qualquer delles se dei-
:irassc ficai· em casa. ou afastado do Congresso. E quando isso acontecesse, 
os outros collegas teriam o -cuidado de despertar no seu c ompanheiro a lem-
·orança do compromisso assumido. para que não viesse a a flt::u· na hora pre-
cisa. Não é tambem crivel, de modo nenhum, que algum ou a lguns escolhes-
sem exactamente o m,omento essencial para a s olução do caso, a final faltar 
ao comprorní&o e fogo, em seguida, v ol tassem. para o meio dos collegas. 
m antendo a memna. soUclariedade anterior e manifestamdo o mesmo empenho 
pelo objectivo commum. Em emergencia dessas, faltar significa abandonar. 
ou mais !francamente trahü· o corr ellgionari o. E isso tem como consequencia 
o r ompimento e a cessação de relações politicas. Entretanto. nada disso se 
passou entre os treze politicos, que ainda hoje se conservam na m esma igação 
e união. Si a lgum -ou algun s .delles fossem vi ctima.s de tal acto de fra queza 
(fa ltando aos correligionarios em m omentos desses ) n ão teriam a coragem 
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de volta r ao gremio e se ma nter nas mesm as relações cordiaes dos ~ntigos 
tempos. 

Nem os c01npanheiros e am.igos os receberia m mais com a mesma con-
fia n ça. Nã o continuariam solidarios, como da ntes. assigna ndo protestos e 
manifestações politicas, como o fizeram nos dias 22, 23 e 24, conform e se lê 
dos prot9s tos que tive en sejo de ler . ha pouco, e não teriam comparecido, to-
dos os treze, unidos. perante a Comrrússao de Constituiçao e Diplomacia desta 
Casa, para em pessoa e de viva voz, protesta r contra essas falsificações ver-
gonhosas. 'l'udo isso prova, ú exuberancia. a rals ida·de da a cta da sessão de 
rnstal!ação do Congresso L egislativo Esta.dual no dia ~2 e publlca das no 
Diario da Manhã, .de 24. 

Não faltaram, nã o podia;rn faltar áquella sessão os t res Deputados da 
maioria, Srs. Sebastião Gama, Joã o Lino e Henrique L a ra nja. Elles estiveram 
presentes com wdos os seus dez colfogas. Quem faltou à '!;erdade, quem men-
tiu. f azendo redigir aquel!a ac ta, foi a m esa, foram os secretarias, foi o Pre-
sidente da casa. 

Ha ainda um,a prova da fa ls ificação dessa a cta. E' a que resulta do pro-
prio jornal em que vem ella publicada. No m esmo nurn.ero ·ao jornal offi-
cial , de 24 de maio, encontra-se a acta em questão e a sua falta, conforme 
a4ui se póde veriffoar. E' um fa.ctu ln eclito pa ra mim. - urna mesma edição, 
um mesmo numero de uni j0rna l apresenta r dous a:opectos different-es. 

ú pr·l!w"11·u deS8<:3 joni"-""'· a rn!,0,, euin u 1ne~mu' -numero "235 " e da ·mes-
m;,. ed1çâo. tra z as duas actas ele 23 úe maio; o sBgundu apresenta. além des-
sas, a da sessão de instalfação, da qual me venho occupando. 

Certamente. o:; falsar jos, preoccupados com o r eeonhecimento e posse 
dú Presidente do Estado, pubHcaram logo as actas r eferentes a essas falca-
truas. esquecidos de qu e deviam ellas ser precedidas da de installação do 
Congresso. Reconhecido o erro , percebida a omissão, r esolveram fazer reco-
lher a edição, c.onfecciona ndo outra, em que sahisse a já celebre acta da 
installação. 

E' mais uma prova' da f a lsificação vergonhosa, a que se entregaram os 
m embros da m in oria. Desto .moela e com esta exposição, assim minuciosa., !!ea 
b em clemonstrado que a decisão de m esa, por meio do arranjado empato, foi 

. uma burla, um;a mys tificaQão, e nã.o tem o menor v a lor. 
A eleição da mesa ela Assembléa. na primeira sessã0 após a instaJlação, 

não era, como não é, uma faculdade attribuida a o Congresso, mas um dever 
que lhe é traçado t axativamente pelo R eg. Int., quer se tra te de sessões· or-
dinarias, quer extraordinarias. 

O artig o r egimental. qlferente . a este assumpto, é ·de uma clareza meri-
diana e deixa subentendido, implicito em seu tex to. que o m a ndato da mesa 
a nterior se extingue, uma vez insta llado o Congresso. Depois dessa s olemni-
de - da inst a llação - a m esa do Congresso sô t em acção para presidir á 
sessão, em que se proceda a eleição da nova mes:l.. Não pôde tomar pa rte ()m 
outros actos. E ste é ·o -prejõeito regimental e esta é a praxe :táoptada nu 
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dongresso Legislativ.o do Espirito Santo. Em 1916, por occasiáo de r econhe-
cer o· Presidente e Vice-Presidente do Estado. para o perioci.o de 1916 a 1920. 
foi assim que se procedeu . Elegeu -se nova mesa .na primeira sessão após á da 
installação. Além disso, foi esse o espirito que pres-idiu a reforma do Regi-
menta em 1915, conforme o afflrmarn os proprlos legisla dores daquclla época.. 
entre os qu aes se achava o nobre Senador Marcilio de Lacerda, que poderá. 
dar, no mo·ment o, o seu depoimento pessoal a esse respeito. 

Ora, .si não é uma faculdade, pois. o dispositivo r egimental não 1Jermitte 
fazer ou deixar de fazer. é, ao contrario, bem decisivo ordena, m a nda , deter-
mina, impõe qu e "na primeira sessão depois da abertura do Congresso quer 
a reunião seja ordinaria, quer ea:traord·inaria, se procederá a eleição da 
mesa ... " 

Se como a hi se lê claramente, o Congresso n a primeira sessão depois da 
abertura, procederá a eleiçâo da mesa, se é u:m.a ordem legal e incisiva. a 
ella corresponde um dever por parte dos que a executam. Portanto. não po-
dem estes discutir se teem ou não o direito de pôl-a em pratica. Só lhes cabe 
o dever ele obeaecer. 

Accresce a inda que. o legislador, para ser m a is explicito, ma is positivo, 
afastando quaesqu er d'.lvidas, com que se pretendesse burla r o seu pensamer,-
to e o .p1·oposit o que .elle ·teve ao adoptar ·essa disposição. prescreveu que a 
eeição üa mesa se faça em qualquer, reunião do Congresso, quer na ordina -
ria quer nn, ex t ravrdinarla. 

Sente-se perfeitamente. lJ.Ue o objectivo, qu8 presidiu a redacção dessEi 
a rtigo, foi determinar que se renovasse o m andato dos membros da mesa, em 
qualquer hypothese; foi julgar extinoto o manduto da mesa a nter ior, uma 
vez installado o Congresso ; foi, finalmente, impô!' a obrigaçã.o. o dever de se 
eleger nova, n1esa, sempre que o Congresso se reunisse, .para qualquer fin,. 

Assim sena.o. não podia o Presidente do Congresso espirito-santense re-
pellir o r equeriment o da m aioria, p·ara se proceder á eleição da nova mesa. 
Devia recebei-o. submettel-o ao conhecimento do Congresso e executar o qu e 
~osse decidido pela matoria dos Deputados. RepeJUndo, a u torltaria e prepo-
tentemente. ·fel-o nulla m ente por lhe falta r autorida de para tanto. O recurso, 
pois, de que mnçou mão a m aioria, foi o mais legi timo e legal. baseiou-se no 
texto do R egimento Interno do Congresso e foi a poiado na ordem de habeas-
corp1ts do Egregio Supremo Tribunal Federal, que. entre outrus concessões 
se r eferiu, de modo explicito, â eleição da mesa como se pôde v erif icar do 
respectivo accor.dão que tive occasião de ler e que expressamente consigna 
o seguinte: 

" . . . em vista elo exposto e do que ma,is dos autos consta, o Su-
premo 'l'ribunal Federal, tomando conhecimento do r ecurso, dá. ao 
mesmo provimento para o fim de. r eformando a sentença recorrida, 
assegurar a os pacientes, os Deputa dos em começo indicados. o goso 
da m ai s completa liberda de de locomoção para que possam exercer 
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livr c1n.ente o seu mandato político, c<nnparecendo ao edijfofo do Crm-
gresso E stadual, não s6 nas sessões preparatori.os, CO'll'W na & 
installaçao e nas que se seguirem, para ELEIÇÃO DA MESA e reconheci-
mento ·do Presidente e Vice-Presidente e sem a menor coacção ou 
cunstrangi.rnento." 

E·, poJg, lega l e l egitima a mesa eleita na sessão de 22. 
Nào posso dei:x>ar de consignar o topico do parecer Mello Franco que diz: 

N ã o procede, para informar esta conclusão, o argumento de que 
se tenha .praticado de modo contrario em tempo anterior, porque uma 
sõ decisão nã o constitu a pratica parlamentar nem póde, muito me-
nos, prevalecer c ontra o texto claro e litteral do proprio Regimento. 

Tendo sido o actu a l R egimento Interno do C'ongresso votado em 30 de 
outubro de 1915 e dessa da ta atê hoje sõ t endo havido uma successão presr 
c1encia1 n o Estado ·do E spü,ito Santo a de 1916. como se poderia apresentar 
ma!s de um precedente na appl!cação e execução dess e instituto legal? 

Em tal situação, nãio se póde a ppellar senão para o precedente unico, 
porque unko foi .o caso resolvido. 

E mão tendo hav·ic1o outros casos, em que se possa basear e sómente este, 
parece claro que só este d;eve servir .para a poiar a.s novas decisões, em. condi-
ções MentLcati. Não proce1le. pois, a affirmação do nobre Deputado. 

Prosigo na apreciação elas fa]catruas dos homens da m inoria, nesse 
amontoa do vergonhos o ·dei falsificações, cada qual mais grosseira. e depri-
mente. 

Narrõ antes os factos v erda deiros e, em seguida, tratarei das mystifüca-
gões . 

No dla 22 •. quando se procedeu á eleição da m esa, :floi r equerida pelo 
leader 'da maioria a convocação de uma sessão para as 10 horas do dia 23. 
Dada a commun1cação ao juiz Federa l e ao commandante da Força Federal, 
não se tez esta esperar. A's 9 e m eia do dia postou-se á porta do Congresso. 
s ob o comman do do offici2fl, tenente Lydio Barbosa. Os Deputa dos da maioria, 
ã,s 10 .horas se dirigiram pa r a o Congresso e encontraram o edil'.icio fecha.do. 
R eclamaram do commanfümte da força a abertura da porta . E ste recorreu a.o 
julz, que m.andou pedir pr•ovidencias ao Governo, no sentido de nií.o ser em-
baraçada a execução da ordem de hebeas-corpus. 

A despeito dessas sojicitações, só ás 11 hora s e 15 minutos (corno se 
vê da certidã o do juizo federal) conseguiram os membros da m aioria pene-
tra r .no Congresso. pois , só a esta hora foi aberta a porta. Entraram e to-
maram assento na mesa, e nas s uas cadeiras os treze Deputados da maioria e, 
vendo já em sessão os seus ·collegas, r &solveram a se retirar. momentos de-
pois, para o P alacio do Gpv erno, de onde nã o m als tornaram a o Congresso. 
Os D epu tados da maioria celebra r a m· a sessão que havia sido con vocada de 



- 369 -

vespera, tomamdo conhecimento de varios r ecursos de eleições mumcipaes e 
Iniciando o estudo do pleito presidencial. A' 3 treze horas levantaram esta 
sessão para celebrar a de posse do Presidente, sendo inves tido n este cargo o 
Presidenrn de, Congress ú, como s ubstlt1>.to ·legal do Presâ.dente do Estado, vis-. 
t-0 não haverein sido ainda r econhecidos o Presidente e o Vice-Presidente 
eleitos . 

O estudo do p1'eito presidencia l proseguiu nas sessões poste11iores. I si:o 
foi o que de ve11dade occorreu. como bem o descrevem as actas r espectivas. 
que tive j a occasião de ler. 

Pois, be:m, no dia 24, com s urpreza geral, apresentou o D iario da, Manhã, 
actas d& sessões •1e r econhecimento e de posse do Presidenrte do Esta.do das 
quaes ninguem 'havia tido noUcia .. 

São do teor seguinte: 

l" sessãt. extraordinarla em 23 de niai.o de 1920 -·- Pr.,sidenc1a 
do Sr. Gera ldo Vianna. 

A's onze ·e meia (11 11 2) ihoras da. manhã. feita a chama.da . 
acham-se presentes os Srs. Depuf.<1.dos Geraldo Vianna, João .de Deus , 
Francisco Athayde, Alarico de Freitas., N elson Monte.iro, José Pedro, 
Felinto Martins, Jacintho Mattos, F'rancisco Rocha, Sebastião Ga m a , 
.10sé Guper tlno, Antonio Marins, Colamb-o Guardiia e Manoel Nunes. 

Abre-s·e a sessão 

PUBLICA FÕRMA 

Congress o L egisla tivo do Estrudo <;lo E spírito Santo. - Sessão 
solernne de installaçãio, em 22 de maio c1e 1920 - Presiden cia do 
Sr. Geraldo Via nna. A' hora reg in1ental. f~ta a chamada, r esponde-
ram os .Srs. Ger a ldo V1ianna, Joã o de Deu s, Fra.ncisco Athayde, Ala -
rico de Freitas, Jacintho Mattos, José Pedro, Nelson Monteiro, Co-
lombo Gua11dia, Manoel Nunes, Felintho Martins , Antonio Marins. 
F rancfaco Rocha, J osé Maria, Abner Mnurã o, Alva ro Mattos, Ame-
rico CoeJ.ho, Etienne Dessaune, José Cupertino, Wantuy.1 Cunha, João 
L1no, Antonio H·onorio, Henriqu e Lara nja, Sebastdão Gama e Cesar 
Jl.fa.chado. Occup·am as -cadeiras de lº e 2° Secretarias, r espectiva-
mente, os Srs. João de Deus e Francisco .Ath a.yde. O Sr. io Secretario 
lê o seguinte expedi-ente : Diplomas dos Srs. N estor Gomes e João 
de Deu s Rodrig ues N etto, camdddatos â presldencia e vJce-presiiden -
oia do E stado. O Sr. Pr·esMente decla ra su spender a sessão por cinco 
minutos aifim de ·aguarda a ch egada do emissario do E xmo. Sr.' Pre-
sidente do E s·mdo, portador do seu r ela torío. O Sr. Presi-dente no-
meia os Srs. N elson Monteiro, J acintho Mattos e Amarico Coelho 
para receber o Sr. secretario geral do Esta do. E sgotados os cinco 
minutos é r ewber ta a sessão, sendo <introduzido no recinto dos tra-

' 1 
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balhos o Sr. secretario geral. que toma assen to na Mesa, a o la.do do 
dev1da .consi cleração esse r.elatorio. R etira -se o Sr. Dr. secretario 
geral que l eu o relatorio pres idencial. sobre os negocios pubJ.icos . 
Termina da essa leitura, ·o Sr . Presidente decla ra ter o Oongresso óu-
vido a exposição feita pelo Sr. secreta rio geral. e que tornará na 
devida consideração essee r ela tori:o. R etir a -se o Sr. Dr. secretario 
geral, .com as f ormalida des do estylo. O Sr. 2° Secretari·o pr ucede á 
leitura da acta ·da sessão a nterior, a qua l é posta em discussã.o. O 
Sl". Abner Mourão pede a pa lavra e diz haver na acta graves· omis-
sões , porquanto. t endo o Sr . Presidente aba ndona clo a caáeira. 
Vice-Presidente assumiu a presidencia , proseguindo os trabalhos. 
dos quaes foi lavra da a acta que p:wsa a ler: "Cong1·esso Legisla-
tivo. Na sessão de ·hoje, 21 de maio, foi la vra da: a seguin te a cta 
"Sessão Pre·paratoria E 'xtraordinaria de 21 de maio de 1920". Pre-
s.i.dencia do Sr. Gera ld·o Vianna. A' hora regimenta l. feirta a chama-
da, verLl'ica -s·e a presença dos Srs . Gera ldo Váanna, Francis<Jo Atha.y-
de, Alarico de Ii'reitas . Henr.iqu.,, L a ra nja . Josê Ma ria, Josê Cuper ti -
no. Sebastião Ga.m a, EUenne :Oessaune. João Lino, Abner Mourão. 
W a ntuyl Cunha, Fra ncisco Rocha, Cesar Macha do, Antonio Honorio. 
Alva ro Ma ttos, e Americo Coelho (16), clelxando de comparecer os 
Srs. João de Delljs. Nelson Monteiro. Jacintho de Mattos. Manoel 
Nunes, Colombo \1uardia, J ·osê P.edro e lfelintho Martins. Occupa a 
cadeira de 1° Secreta rio o Sr. Fr;;i,ncisco Athayde, 6 a de 2° o Sr. Al-
varo Ma ttos. a cqnvite do Sr. Presidente. O Sr. 1° Secretario declara 
não h aver sobre a mesa expediente. O Sr. Presiden.te declara que. 
não si'! tendo ainda verificado numero legal de Srs. Deputados para a 
ins tallação do Congresso. por exigir a presente sessão extraordina-
r ia a presença de (17) dezesete senhores D eputa:dos. suspende a ses-
são. O Sr. Abner Mourão pede a palavra. pela ordem e declar>t que 
esse numero dé qezesete foi .excedido, p-ois, o orgão official registrou 
o comparecimentq de 'Onze senhores Deputados. a lém dos presentes. 
Accresce que. tair1to o r egimento como a lei eleitoral, determinaram 
que no ilia 22 de m a!Í'O o Con~esso, po~ exigir a presente sessão ex-
traordina.r la Dep•qtaclos, e sendo justamente hoje vespera do dia 22, 
est a ndo · p r.esente dezeseis senhores Deputados, h a numero legal 
para serem installados os trabalhos da presente .sessão tixtr<d.úrdinu· 
ria. a ma nhã . R et iram-se os Srs . Geraldo VJ.anna, Framcisco Athayde 
e Ala r ico de Frettas: O .Sr. Amarico Coelho, na quaHcia de de Vice-
Presi:dente, assurqe a presiilencia e convida o Sr. José CuperUno :1 

QCCUpar a oadeir a, de 2° Secl'etario, .pa;s·sanclo a o.ccupar a de 1° Se-
cretarJ o o Sr. AJvaro Mattos . O Sr. Presldente mandou proce.c!er a 
nova chamada. A ella responderam os Srs. Etienne Dessaune. Alva.ro 
Mattos, A=erico Coelho, Abner ll1:ourã o, Cesar Machado, Henrique 
Laranja, Sebastião Gama. _J;osé M:aria, Antonio Honorio, Fra.ncisco 
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Rocha, José Cupertin'O, Wantuyl Cunha e Joã o (13). O Sr. 2º Secre-
tario vrocede á leitura ·da aictc1. «'la sessão anterior, que é approvada, 
teudo o Sr. Abner Mourâ o protestado contra a attitude da Mesa, 
a<lmittindo no recinto das sessões, o Sr. Antonl-o Ma.rins, Duputado 
que em virtude ·de disposições legaes perdeu o mandato. O Sr. Pre-
sidente declara que havendo promptos para os t r a balhos no minimo 
23 Deputados, ·que ta ntos são ·os que teem 'comparecido ás sessões 
preparator.ias. designa para a mamhã, ás treze horas, a sessão so-
lernne de installação e manda que .nesse seutido se officie á S. E x . u 
Sr. Presidente do E stado. Encerra-se a sessão ás 13 horas e 45 m i -
nutos." O .Sr . Ab.ner Mouruo declara, ·dlgo, requere, que a a.cta que 
acruba de lêr conste da acta da presente sessão. Cons uUa.da a Casa 
resolve pela aff.irmativa. O Sr. Presidente decla ra que a Mesa pro-
videnciará. -0 diz que vae levantar a sessão. designamdo para ordem 
do dia a eleiçãio da Mesa. O .Sr. Abner Mourão pede a pa lavra e re-
quer que seja •Consultada a Casa sobre si permitte na convocação ele 
u.ma sessão pa r.a dentro de ;io minutos, proceder-se a eleição da 
Mesa, vi&to os trabalhos legisla tivos estarem atraui.dos e h aver m a.-
teria urgente a ser tratada. O Sr. Pres,idente diz que ma.teria ur-
gente é o rec'onheoimento do Presidente e Vice-Presidente do Esta.d-o. 
mas que esse reconhecimento depende ela Commissão de Poderes, 
cujos trabalhos serão demorados. O Sr. Alarico pede a palavra e diz 
que a des ignação 1clas ses:;ões compete a.o Presidente. O Sr. A):lner 
Mourão, pedindo a pa lavra, d·iz que qualquer Deputa do p6de reque-
rer a conv-ocação ele sessão. lendo o · dispos.Uivo regin1er1tal a respei-
to. O Sr. Presidente abarnlona a cadeira da presidencia bem oomo os 
Srs. 1° e 2° Secretarlos. O Sr. Americo Coelho, Vice-P.restdente assu-
me a presidenJcia e convida os .Srs . José Cupertino e Alvaro Mattos 
.para occuparem, respectivamente, as cadeiras de 1° e 2° .Secretarias. 
Posto a. V'<Jtos é approvado o requerimento do Sr. Abner Mourão . 
O Sr. Presidente encerra a sessão, convocando ·os Srs. Deputados 
para uma sessão ás 15 horas e ·cinco minutos da ·tarde. Leva nta-se a 
sessão ás 14 horas e 50 minutos. - A?nerico Ribeiro Coelho, Presi· 
dente. - José Cuvertino Figueira Le·ite, 1° Secretario. - Alvaro àe 
Castro Mattos, 2° Secretario. Nós abaixo assJg na dos ta belliães de no-
ta,s nesta ca pi,tal. certificamos e damos fé que conferimos a presente 
·cópia ·Com -o origina l da ac'ta que nos f<oi aptesentada e a achamos em 
tudo ·conforme com o :mesmo orig inal, e reconhecencos seren1 verda· 
deiras as firmas supra de Amer.ico Ribeiro Coelho, José Cupertino Fi-
g ueira Leite e Alvaro de Castro, do que da mos fé. E. digo, Victoria, 
vinte e tres de m aio do mH novecentos !l vlnte. Em testemunho 
(signa l .publico) d a verdade. - O ta.bellião, José Olympi o àe Abreu. 
Em testernlllnho (.".ignal pubHco) da verdade. - O tabellião interimo, 
Manoel Br·u'Ylo 1T·ianna França .. - Em testemunho o (signa l publico) 
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da verda de. Viotoria, vinte e tr.es de maio de mil novecentos e vinte. 
Manol Bruno Vianna França. E stão coladas e devidamente inuti-
liza:das oito estampilhas federaes no va lor total de dous mil e q WJ.-
trocentos réis. Nada mais se continha em o tramscripto documento 
que para a qui bem e fielmente fiz passar para p11:blica fórma do 
proprio origina·: a qtio me reporto, '?l que para \ai fim me foi apr()-
sentado, o qual vae ser entregue a o mesmo a presentante com esta. 
d epois de d evida m en te c oruferl.da achada conforme. Dada e passada 
nesta cidacle do Rio de Janeiro, a os vint& e nove de maio de m-il no-
vecentos e vi-nte. E eu . Anania s E m iliano Pereira do L ago, t a bellii'to 
inter ino que a s u bscreve e as&"i·gno em publico e r aso. 

Em testemunhos (S"ig-.nal publico) da verdade.-.Ananias Emiliano 
Pereira Lago. 

O Sr. 2° secretario procede á leitura da acta da sessão anterio1·, 
a qual, posta a votos, é approvada sem debate. 

Expediente: 
O Sr-. Pres idente, c oncede a pala vra a o Sr. Deputado que de! LJ. 

queira fazer uso. O Sr. Alarico de Freitas , Relator da Commissà o 
de Poderes, a presenta e m a nda á Mesa um parecer opinando pel o 
reconhecimento Srs. Nestor Gomes e João de Deus Rodrig·ues Netto, 
nos ca rgos de Prfsidente e Vice-Presidente do Estado, respectiva -
mente. 

O parecer toma o n . 1, e vae a imprimir para entra.r na ordem 
dos trabalhos . 

O mesmo Sr. Deputado Alarico de Freitas, voltando á tribun<L, 
requer· que se com,mlte a Casa se consente na dispensa de intersticio 
do parecer, e d e sua publicação, afim• d e ser posto na ordem do dia 
da presente sessão. 

Consulta da, ·a Casa r esolve p ela affirmativa. 
Ninguem mais fazendo uso da palavra passa-se á 
Ordem do dia. 
O Sr. Presidente a nnuncia a discussão e votação do parecer r~ 

conhecendo os Srs , N estor Gomes e João de Deus Rodrigues Net to, 
Presidente e Vice-Presidente do Estado, em vista de ter sido appro-
vado o requerimento verba l do Sr. Alarico de F reitas . 

Encerra da a djscussão e posto a votos o pa recer da Commissão 
d.e Poderes é approvado . 

N a da mais occorrendo, o Sr . Presidente, convida os seui;; collegas 
a comparecerem hoje, á hora regjmental, para a sessão de posse 
dos Srs . Presidentia e Vice-Presidente do Estado, e para o encerra-
mento da actual reunião do Congresso, dando-se por finda a sessão. 

"Congresso L egislativo do E s tado do Espirito Santo - Sessão 
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. ext raordinar ia e solemne , em 23 de Maio de 1920 . - Presidencia do 
Sr. Gera ldo Vianna . 

A' hora regimental, feita · a chamada, acham-se presentes os Srs. 
Geraldo Viamna, Francisco Athayde, Nelson Monteiro, Alarico de 
Freitas, .José Pedro, Felinto Martins, J'acintho Ma ttos, Antonio Mar-
tins, Corolino Guardia, Manoel Nunes, João de Deus, FranciSC() 
Rocha, José Cupertino, Henrique Lara nja e Sebastião Gama . 

Abre-se a sessão. 
O Sr. segundo secretario procede á leitura da acta da sessão an -

"terior, a qual posta a votos é approvada . 
O primeiro secretario declara não haver , expediente. 
O Sr. Presidente designa, na fórma do art. 160, do Regimento, 

os Srs. Alarico de Freitas, Antonio Martins e F elinto Martins , para 
constitutirem a Commissão que deve receber o Sr. Presidente do Es-
tado, eleito e r econhecido, que se achava na a nte-sa la , para intro-

duzi!-o no recinto, afim de tomar posse do seu cargo. 
E' introduzido no recinto pela commissão referida o Sr. Nestor 

Gomes, que ,tomou assento á direita do Sr . Presidente do Congresso 
e tomou posse do cargo de Presidente do Estado . 

O Sr. Presidente declara que o Sr. Nestor Gomes, Presiden,te 
do Esta do, vae fazer a affirmação solemne, determina da pelo a rt. 54 
da, Cons tituição do Estado. 

Postos entã o de pé todos os presentes, o Sr. Nestor Gomes pro-
nuncia em voz alta a fórmula c onstituciona l. 

O Sr. Presidente elo Congresso em nome do povo declara em-
possado o Sr . Nestor Gomes, no car go ele Presidente do Estado, ex-
pressando a confian ça que nelle deposita o Estado . 

Em seguida, 6. Sr. Presidente do Estado r~tirou-se com as mes-
IDM formalidades com que foi recebido, declarando o Sr. Presidente 
do Congresso encerntda a presente sesssão, depois de haver sido esta 
acta approvada . - Gera.ldo Vianna, Presidente do Congresso. - João 
de D eus R. Netto, 1° Secreta.rio. - Francisco A lves de Athayae, 
2º Secreta rio. 

Reconheço verdadeiras as firmas ·retro de Geraldo Vianna, .João 
de Deus R. Netto e FranciscCI Alves de Athayde, respectivamente 
President e, 1 º e 2° Secretarios do Con gresso L egislativo do Estado 
do Espírito Santo, e dou fé. 

Victoria , 24 de Maio de 1920 . Em testemunho da verdade (estava 
o s igmal publico) Grirnaldo dos Santos Pinheiro, tabel!ião interino." 

Abi se encontram, nesses dous documentos, a falsificação mais completa 
1 m<)-is deslavada dos actos do Congresso Legislativo do Estado . Em primeir o 
lagar, a primeira dessas actas refere-se a uma sessão celebrada ás 11 e rneía 
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horas da 1nanhã sem que Uvesse havido a necessaria convocação. Sendo a 
hora regimental das sessões ás treze horas, não podia o Congresso celebrar 
qualquer sessão fóra dessa hora, sen~ vrévia convocação. Esta não foi feita 
járnais, nem por acto do Congresso, deliberando em sessão, nem por acto 
do Presidente da mesa e nem ainda por simples aviso no jornal official. 
Assim, não pôde ser ella h avida como valida e as deliberações, nella toma-
das, não podem ser respeitadas e produzir e!feitos de direito. Foi uma 
sessão clandestina no rigor, juridico do termo. 

Si é clandestina essa sessão e por esse motivo nullas as deliberações nella 
tomadas, nullo foi o reconhecimento do Presidente e Vice-Presidente do Es-
tado, na mesma feito. , Sendo nullo o reconhecimento cio Presidente e Vice-
Presidente, sem valor é a posse que, se diz, haver sido tomada na sessão 
seguinte, celebrada á hora regimental. 

Entretanto, admittamos para argumentar, q_ue a sessão houvesse sido 
convocada regularmente e celebrada nos termos do Regimento. Não se 
pôde deixa r de observar que a acta registra que a sessão se realizou ás 11 
e m'3ia horas 'elo dia 23, ao passo que o juiz fedetal, executor do habeas-
corpus e que se encarregou de fazer abrir o edifício do Congresso, declarou 
em documento judicial e official, que essa casa só se abriu ás 11 e 45 minu-
tos, conforme o documento que passo a lêr: 

"Victoria, 2,
1

6 de Maio ele 1920. Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 
secção deste Estado. - Informe o escrivão do Juizo o que se passa 
sobre o assumi:ito constante deste officio: Victoria, 23 de Maio de 
1no. (Assig .) Luiz Antonino Filho . No intui to de resalvar direito3 
dcs · Deputados ao Congress o L egislativo deste Estado, venho, na 
qualidade de lea,der da maioria dessa Assembléa, merecer de V. :&'x . 
a gentileza de informar se no dia 23 deste mez o edificio do Con-
gresso Leglsl1?-tiy o desse Esta do foi aberto e franqueado aos Depu-
tados da maioria , garantidos pela sentença de habeas-corpus, elo 
Supremo Tribunal, ás dez horas da manhã, hora que fôra designada 
;>elo mesmo Congresso, em sua sessão do dia 22 e communicada a 
V . Ex. para o fip1 de, em cumprimento do dito habeas-corpus, presta~ 
as devidas garantias aos pa cientes . Em caso negativo solicito se 
digne V. Ex. informar a que · hora foi aberta a porta desse edificio e 
se os Deputados da maioria estavam promptos a nel!e penetrar, pa rá 
alli axercer as l!l uas funcções desde a hora designada (isto é , de~de 
ás dez horas) pa ra a s sessões e communicada a V. Ex. para a effe-
c!ividade do haqeas- corpus . Outrosim solicito informe V. Ex. quai o 
motivo porque não foi aberta a porta desse edifício na. hora dctermi-
r1ada e a que ljora compareceu V. Ex. ao local do edificio referido 
para o cumprimento do habeas-corpus. Sirvo-me da opportunidade 
nara sauda r a y . Ex. com protestos de consideração e estima. R ei; -
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peitosas sau dações. - Abner 1Wourão. - Em cumprimento do des-
pacho do M. M. Doutor Juiz Federal tenho a informar que oor 
este j uízo foi requisitada a força federal necessa ria para garantir 
os Deputados, aos qu aes foi concedida ordem de habeas-corpus , 
pelo Supremo Tribunal Federal, ás 8 horas da manhã; que pelo MM. 
Dou tor J uiz Federal me foi determina do que procura sse o Presi-
den te do Estado Dr . Bernardino de Souza Monteiro, e delle solici-
tasse ' as necessarias ordens no sentido de serem abertas a s porta" 
do Congresso Legislativo do Estado, afim de no mesmo edifício ter 
Jogar a sessão designada para ás dez horas da manhã: que, pelo 
alludido Presidente foi dito que scientificasse ao M. lVL .Juiz Federal 
de que já tinha providenciado nesse sentido e que dentro de poucos 
mi!mt os seriam abertas as portas; que isso se passou pouco antes 
de 1neio dia, isto é, ás onze horas e q,wrenta e C'inco m.inutos. Que 
sahindo do Palacio do Governo, para. ieva r a resposta a.o M. M. Dr. 
J uiz F ·edera l, de sua casa voltei em sua ~ompanhia já clepois ele 
meio dia e, cheg ando ao CongTesso, co1n o juiz, já o encontrán:.os 
aberto e nelle funccionando em sessão os Srs. Deputa.dos. E' o que 
tenho a informar. Victoria, vinte e seis de Maio de mil novecentos 
e vint e. - Vicente João da Boa ]forte, tabellião do Juízo l<'ederal. 
Em tempo: declaro que esse facto se passou no dia vinte e tres 
do corr ente rnez ele Maio. Vicente João da Boa Morte. 

Estavam collocaclos e devidamente inutilizada.s clua.s esta.mpilha:; 
federaes no vaiar total de mil e duzentos réis. Reconheço verc1a -
<leira a firma ret ro do escrivão do .Juízo Federal, Vice·nte .João da Bôa 
Morte, do que dou fé . Victoria, vinte e seis de Maio de mil novecen-
tos e vinte . Em testemunho (signal publico) da verdade. O ta-
lleilião, João Olympio de A.breu. - Era o que se continha em o do-
cumento qu e me foi exhibido e a que bem e fielmente transcripto 
do proprio original, ao qual me reporto e dou fé e a pedido da pat"te 
fiz extra!Íir a presente publica fõrma que conferi e acha conforma, 
Rubscrevo e assigno nesta Cidade do Rio ele ' Janeiro, aos vinte e 
nove dias elo mez de Maio de mil novecentos e vinte. E eu, Ana.nia s 
Emiliar:o Pereira do Lago, tabellião nota.rio, que a subscrevo e i>.s-
signo em publico e razo. Em test. (E. P .) da verdade. - Ananins 
.liJmffiano Pereira do Lago. Rio, 29 de Maio de 1920. " 

Logo essa sessão não se rea lizou ás 11 e meia. 
Em t.al caso, só podia ser ella celebrada depois de 1l e 45, isto é, depoi~ 

de aberto o edificio da assernbléa. Mas, logo que se abriu a porta desse erl1- . 
ficio, nelle entraram os Deputa.dos da maioria e alli celebraram a sessão de 
12 horas e 15 minutos e de 13 horas, sem a. presença. dos membros da mi-
noria, como o prova o documento seguinte, firmado pelo Tenente Lydio Bar-
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bosa, officia l que commandava a força , cumpl'indo o habeas -coi·pus, concefü-
do nos seg uintes t ermos: 

Exmo . . Sr. Senador Jeronymo Monteiro - Em attenção á suo. 
pergunta devo responder que fui o incumbido de comma ndar a força 
'federal hontem ,dia 23 de Ma io, para a execu ção do habeas-corpus 
concedido á maioria do Congresso Legislativo; que nessa funcção 
me apresentei com a força á porta do Congresso ás 9 e meia da, 
manhã; que o edifício estava fechado e só foi aberto ás 11 e qua-

•renta e cinco minutos, Etienne D essaune, Alvaro Dessaune, Alvaro 
Mattos, Sebastião Gomes, Antonio I-Ionorio, João Lino, Abner Mou-
rão, Wantuil Cunha, Henrique Laranja, Francisco Rocha, Americo 
Coelho e Cesar Machado e um pouco depois os Srs. Dr. Alarico de 
Freitas, Ger a ldo Vianna , Manoel Nunes, Francisco Athayde, Anto-
nio Martins, Colombo Gu ardia, J a cintho de Mattos, Nelson MonteirCJ, 
Felinto Martins e José P.edro Abudib, retirando-se estes em seguidrr 
acompa.nha dos do Sr. Nestor Gomes e dirigindo-se ao Palacio ão 
Governo, não torna ndo mais a o edificio do Congresso ficaram º" 
Srs. José Cupertino, Etienne Dessaune, Alvaro Mattos, Sebastião 
Gama, José Maria Gomes, Antonio Honorio, João Lino, Abner Mou-
rão, Wantuil C1tnba , Henrique L a ranja, Francisco Rocha, Americo 
Coelho e Cesa r :

1
Machac10 até cerca de 17 horas, quando dispensaram 

a força sob meu cornn1ando. E' o que posso dizer com verdade rela-
tivamente aos fp.ctos aqui narrados e assistidos por mim, visto 
achar-me presenj:e na occasião em que occorreram . 

Victoria, 24 de Maio de 1920. Lydio Gomes Barbosa, 2• te-
nente. 

Victoria, 25 de Maio de 1920. - Testemunho (signal publico) da 
verdade. O tabel\ião, José Olyrnpio cl'A breu. 

Logo, não é verdade q ue tal sessão se tenha realizado nem ás 11 e meia, 
nem ãs 12, nem ás 13 horas do dia 23, sendo pois, de nenhum effeito e. 
acta da P sessão de 23 de Ma io. NuHa, falsa e clandestina (como ahi fi c1 
demonstra do á toda evipencia ) , essa sessão não podia ser apreciada pelo 
distincto Sr. Deputa do ~ello Fra nco, como documento habil, para servir de 
base ãs conclusões de seu parecer. Si essa sessão é falsa e clandestina, como 
ficou plenamente demorn,itra do, nullos são os actos, de que nella se tratou , 
isto é , nullo foi o tal reconh ecim e nto de P residente e Vice-Presidente do 
Estado, alli feito. 

Eis, Sr. Presidente, a que fica m reduzidos esses documentos, com que 
argumentam os membros da 'minoria, na defesa de suas ambições. 

Antes de passar a outras considerações importantes, precizo chama.r 
a attenção do Senado pa1;a um outro facto. interessante, occorrido nesse con-
junto de tra paças indeco1,osas . Refiro-me á acta da 2• sessão de 23 de Maio . 
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Nella se diz que a esssão se reaiizou á hora regimental. Pelo Regimento 
Interno do Congresso a hora r egimental é 13 horas .. (Artigo 73 , que diz: 

~As sessões do Congresso são publicas, realizar-se-hão todos os 
dias uteis, principiarão ãs 13 horas e durarão tres horas ... " 

Em face, pois, do Regimento e dos dizeres dessa acta, a sessão teve 
Jogar ás 13 horas e, como essa, foi a sessão de posse, conforme se vê da 
dita acta., segue-se que só ás 13 horas o Presidente eleito tomou posse do 
c:a.rgo de Presidente do Estado. Mas , ás 12 e 50 minutos já o Presidente eleito 
communicava a sua posse Íis autoridades superiores da Republica como se vê 
do telegramma seguinte : 

"Victoria, Z3 de Maio ..,.- 12 hs. 50 ms. - Tenho a honra de com-
mu:nicar a V. Ex. que nesta data assumi, perante o Congresso Le-
gislativo, o cargo de Presidente do Estado do Espírito Santo, para 
o qual fui eleito. e reconhecido para o período de 1920 a 1924, instal-
iando-me no Palacio do Governo, depois de todas as formalidades 
iegaes. Neste posto V. Ex. me encontrará sempre ao serviço da Re-
publica, sendo-me agradavel manter com o patriotico governo de 
Y . Ex. as mesmas relações de cordialidade do meu illustre anteces-
sor. Dr. Bernardino Monteiro. Saudagões muito attenciosas. - Nesto1· 
Oomes, Presidente do Estado." 

Logo a tal 2• sessão não se r ealizou á hora regimental , ás 13 horas, e, 
eümo a sessão solemne de posse só podia ter lagar a essa hora, e não antes, 
segue-se que tambem essa sessão, celelJi:ada fóra da hora, se1n prévia con-
vocação, é uma sessão clandestina, nulla e se.m valor. 

Da exposição, que acabo de fazer, se conclue que, mesmo argumentando 
com os documentos dos interessp..dos, chega-se á conclusão de que não houve 
reconhecimento, nem posse do Presidf"lte do Estado. Os papeis, á guisa de 
documentos, por elles apresentados, são de irritante falsidade. Para se ve-
;ific"ar isso é bas tante lel-os e confrontal-os uns com os outros. 

Vejamos agora as outras falsidades dessas actas . 
Os governistas envidaram todos os esforços para a ugmentar 0 seu 

numero na assembléa . Enpregaram para isso violencias, ameaças e até ten-
tativas de suborno, mas reconheceram que eram baldadas todas as diligen-
cias e, então, decidiram-se a recorrer á fraude, como caminho do trium -
pho. 

Foi por isso que desde o dia 21 começaram a operar pela fórma que 
renho expondo. Chegando, porém, a o acto rl.o reconhecimento do Presidente e 
Vice-Presidente do Estado, encontraram mais séria difficuldade. Perceberam 
que era necessaria a presença de treze Deputados para celebrar a sessão e 
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de treze Deputados para o referido reconhecimento, nos termos taxa:Uvos do 
Regimento Inter no, a r t . 153. 

Verificaram que não podiam obter esse numero de Deputaà.os, mas era 
precizo a rra njal-o de qualquer fórma . Proseguiram, então, sem escrupulos 
no mesmo caminho de falsificações . Redigira m as actas do dia 23 com 
todos os vicios que apontei e nella regista r a m a presença as sessões fantas-
ticas dos Deputados Henr\que L a r a nja , José Cupertino, Sebastião Gama e 
;Fceancisco Rocha, como si esses homens velhos políticos, no Esta do, fossem 
ca pazes de uma fraqueza, de uma tra nsigencia , de uma trahição de tal na-
tureza . No dia 24, com surpreza e pasmo geral, a pparecera m no orgão offi-
cial essas actas. 

Os quatro Deputa dos, attingidos pela fraude, interpuzeram novos pro-
t es tos perante o Congresso E s tadual , per a nte a justiça local e f ederal, perante 
os P residentes da R epublica, Senado e da Camara e pela imprensa, vieram 
em p essoa á presen ça do Chefe da Nação, da Commissão de Justiça da Ca-
m ara e da Commissão de Constituiçã o e Diploma cia do Senado e ainda vro-
p:u.zeram acção contra os falsificadores, como foi publica do pela imprensa des-
ta Capital Q como demonstra m os documen t os que n este discurso t ranscrevo. 

A' hora regim·enta l , feita a chamada, verifi ca-se a presença dos 
Srs. Americo Co~lho, José Cupertino, Alvaro Mattos, Henrique La-
r a nja , José Maria,, Sebastião Gama, João Lino, Abner Mourão, Wan-
tuil Cunha, Francisco Roch a , Cesar Mach a do, Antonio Honorio (12); 
{'ieixando de comparecer os Srs. Geraldo Siqueira, João de Deus, 
Francisco Atha yde, Alarico de Freitas, Nelson Monteiro, Jacintho 
Mattos, Manoel Nunes, Colombo Guardia, José P edro e Felinto 
Martins (10). Abre-se a sessão. O Sr. 2° Secretario procede á leitura 
da acta da sessãp a nterior que é sem debate approvada. O Sr. 1º 
Secretar-io dá conta do seguinte expediente: Telegr ammas, dos prl -
sidentes das Camq.r as Municipaes de Ponte de Itabapoana, Santa Leo-
poldina e Santa 'J,chereza, communicando a posse dos respectivos ve-
r eadores e p r efeiFos. - Sciente, agradeça-se . Ter m inada a leitura 
do expediente , passa -se á ordem do dia . O Sr . Presidente concede 
a palavra a qu atquer dos Srs . Deputados que della queira usar . 
O Sr. José Cu per,tino pedindo e obtendo a palavra vem á tribuna e 
declara qµe, deparando no numero de hoj e do jornal Diar io da J\fa-

nhã, uma local eri1 que dizia h av er S. E x . e s eus collegas , Srs . Hen-
r ique L aranja, Fra ncisco Rocha e Sebastião Gama, tomado parte em 
u1r.a pretensa reuniã o do Congresso, em que se t eria empossado o 
Sr . Nestor Gomes no cargo de Presidente deste Estado, depois de 
algumas considerações, em nome da quelles seus collegas e no seu 
p roprio, formula um energico protes to contra a local do referido jor-
nal, pois nem S. E x . n em seu s illus tres collegas tomaram parte ml 
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pretendida r eunião ou praticaram quaesquer actos que importassem 
no r econhecimento dos Srs . Nestor Gomes e João de Deus Rodri-
gu es Netto nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Estado. 
Termina S. Ex. pedindo qu e esse protesto fosse consignado em acta 
e que delle a mesa désse conhecimento, por telegra mma, ás a ltas au· 
toridades da Republica e do E s ta do. O Sr. Presidente declara que a 
Mesa tomará em consideraçã o o pedido do illustre Deputado. Nin-
guem mais pedindo a palavra, o Sr. Presidente diz que vai encerra r 
a sessão e convida os Srs. Deputados a compa r ecel'em á prox!ma, 
designando, antes, a seguinte ordem do dia: Trabalho das Commis-
sões . Encerra -se a sessão ás 14,30. - A.merico R ibeiro Coelho, Pre-
sidente. - José Oupertino Figueira, 1° Secretario. - A.lvaro de ()as -
tro Mattos, 2º Secretar io. Era o que se continha em a acta acima 
e r ectro transcripta do original , por mim Moysés de Medeiros Accioly, 
officia l da Secretaria do Congresso L egislativo do Estado do Esp í-
rito Santo, aos 24 de Ma io de 1920. Victoria, 24 de Maio de 1920. -
M oysés de Medeiros A.ccioly. 

PROTESTO 

Os abaixo-assignados , Deputados ao Congresso L egislativo, te!l -
do deparado hoje uma local do Diario da Manhã dando os seus no-
m es como presentes a uma pretendida reunião do Congresso, em que 
se diz ter s ido reconhecido o Sr. Senador Nestor Gomes, Presidente 
do E stado, protestam contra o abuso criminoso da falsificaGão das 
suas assigna turas, pois absolutamente não assignaram papeis, actas , 
escripturas, documentos ou simples declarações a respeito de reco-
nh ecimento de quem quer que f osse . Essa tal reunião, em que fal-
sificaram a s assignaturas dos a baixo assignados , nã o se deu, não 
se effectou em dia nem hora a lguma e isso não passa de uma crimi-
nosa mystificação com qu e se pretende embair a opinião publica . 
Os abaixo assignados são m embros do Congresso Legislativo e, como 
taes , estão f u nccionando regularmente no edifício proprio, tendo-se 
apenas até agora , em m ateria de eleição presidencial após a pri -
meira reunião do m esmo Congresso, feito sua installação, eleição da 
mesa, p osse do Presidente do Congresso, Coronel Francisco Etienne 
Dessaune no cargo de Presidente do Estado e hontem, ás 14 horas 
e 15 minutos, iniciado os trabalhos de verificação de poderes, tendo 
o candidato contestante Dr. Philomeno José Ribeiro iniciado suu 
contes tação' que continuará hoj e . Portanto, falsa é essa preten!'!a 
reunião do Congresso e r econhecimento do Senador Nestor Gomes. 
Assim, na fórma da lei vão chamar a o J uízo Criminal o res ponsav

0

el 
pelo crime de falsificação das suas assignaturas e tabelli ã o que por-
v en t ura as tenham r econhecido. 
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Victoria, 24 de Maio de 1~20 . - Sebastião Monteiro da Gama. -
José Cupertino Fig1wir.a Lei.te. - Fran.cisco José da Rocha. - Hen-
rique Gonçalves Laranja, 

Reconheço as verdadeiras fi.rmas de Sebastião Monteiro da Ga1na, 
José Cupertino Figueira Leite, Francisco José da Rocha e Henri-
que Gonçalves Laranja, do que dou fé . · 

Victoria, 24 de Maio de 1920 . - José Olympio de Abreu. 
Para reconhecimento da firma foram inutilizadas quatro estam-

:pilhas de 300 ,réis. 

Presidente Republica: 
Victoria, 24 de Maio - 12 horas. 
Reiteramos pera.nte V. Ex. nosso protesto contra posse clandes-

tina Senador Nestor Gomes presidencia Estado . Treze Deputaãos 
a baixo-ass-ignados, constituindo maioria Congresso, actualmente 
composto 23 membros, só ante-hontem gara ntidos habeas-corpu.1, 
elegemos Mesa e só .hontem começámos julgamento pleito presiden-
cial . Dr . Philomeno Ribeiro, candidato contestante, seus advogados 
apresenta r am contestação do diploma Senador Nestor Gomes. Ao 
contestante foi concedido prazo regimental para produzir suas alle-
gações. Congresso solemnemente reunido hontem edificio proprio 
presença innu me1as pe~soas, inclusive a u toridades federaes, não es-
tando ainda reconhecidos Presidente e Vice-Presidente Estado, em-
possou naquelle cargo Deputa do Francisco Etienne Dessaune, Pre-
sidente Congress9, assignou termo posse respectivo livro. Deputados 
abaixo-assignados jâ formularam protestos judiciaes contra falsifi-
cação suas a ssigpaturas que sem duvida foram f eitas para simular 
o reconhecimento Senador Nestor Gomes. Pela primeira vez historia 
R epublica tal esca ndalo se consumma. Repetimos V. Ex. Congresso 
ainda precizará i1lguns dias de funccionamento para julgar eleição 
presidencial . Esper a ndo Governo Republica não se demore pôr 
cobro esse incrível escandalo respeitosamente apresentamos ainda 
uma vez a V. Ex. nosso energico protesto contra o mesmo. Atten-
ciosa s saudações. - Francisco Etienne Dessaune, Presidente Con-
gresso, exercício presidencia Estado. - A.merico Ribeiro Coelho, 
Vice-Presidente Congresso. - José Cupertino Fig·ueira Leite, 1° Se-
cretario. - Alvaro àe Castro Mattos, 2° Secretario. - Abner JJfou-
rão, leaàer maioria. - Cesar Machado. - Sebastião . Gama. - An -
"tonio Honorio. ·- Francisco Rocha. - João Lino. - W antuyl 
Cunha. - José l/i[aria Gomes. - Henrique Laranja. 

Presidente R iepublica : 
Victoria, 24 de Maio - 13 horas. 
Senador N estor Gomes mantém palacio Governo cheio canga-

ceiros armados :;iem disciplina nem ordem. Familias residentes re-
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dor palacio estão alarmadas pelas immoralidades e ameaças cons-
tantes desses desordeiros. Qualidade Presidente Congresso, no exer-
cicio presidencia Estado, apoiado pela maioria Congresso, tambem 
neste assignado, appellamos para V. Ex. guarda .supremo da Consti-
tuição e leis nosso paiz volte sua consideração para este pequeno 
Estado, fazendo cessar desqe já esse acto caudilhagem que · tanto 
deprime e anarchisa nossa administração publica. Sabemos com 
segurança que Senador Nestor Gomes já encommendou e fez se-
g uir para esta capital, em trem especial, grande numero de jagun-
ços destinados para palacio. Qualquer tardança em fazer desappa-
recer esse centro desordens complicará situação, mantendo alar-
mada população capital. Confiamos alto espírito justiça V. Ex. a 
q uem saudamos respeitosamente - Etienne Dessaune. - Abner 
1Wourão. - José C1ipertino. - Franc·isco Rocha. - Sebastião Gania. 
- Americo Coelho. - Cesar JJiachado. - Want1wl Cunha. - An-
tonio Iíonorio. José L ino. - Henrique Laranja. - Alvaro de 
Castro Mcittos. - José Maria Gomes. 

Presidente Camara Deputados: 
Victoria, 24. - Em sessão de hoje, realizada Congresso Esta -

dual Deputado José Cupertino seu nome e dos Deputados Fran-
cisco Rocha, Henrique L aranja, e Sebastião Gama, protestou con-
tra facto Diar-io da 111anhã publicar inclusão seus nomes acto reco-
nhecimento e posse Nestor Gomes para Presidente do Estado, por-
quanto Congresso a inda não se pronunciou sobre eleições presi -
denciaes, sendo por isso apocryphas suas assignaturas. Saudações. 
- Americo Ribeiro Coelho, .Presidente. - A.lvaro de Castro Mattos, 
Secretario. - Inteirado. 

Presidente )Camara . DEWutados: 
Victoria, 24 - Os treze Deputados neste assignados, consti-

tuindo maioria Con gresso Legisla tivo deste Estado, levam conhe-
cimento V. Ex., pedindo transmitta !aos Exmos. Srs. D eputados 
Camara que hontem em sessão solemne deste Congresso tomou 
posse cargo Presidente Estado o Exmo. Dr. Etienne Dessaune, que 
em virtude Constituição Esta dual é legitimo substituto Sr. Ber-
nardo Monteiro, cujo mandato hontem terminou, emquanto não se 
procede, como não se procedeu, ao · reconhecimento elo candidato 
eleito. Entretanto Senador Nestor Gomes, sem siquer estarem ini-
ciados os trabalhos de reconhecimento para ca.rgo Presidente Es-
tado, apoderou-se do Governo, tomando Palacio Presidencial, pr6-
viamente armado com cangaceiros mantendo Senador Nestor Go-
mes. Falsificou uma acta de reconhecimento e assignatura;s de 
membros m aioria Congresso abaixo firmados . Em face desse acto 
de caudilhagem e falta de escrupulo, protestamos energicamente 
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esperando essa Camara zelando moralidade costumes politicos tome 
providencias contra acto deprimente sem precedente por um mem-
bro Senado Republica, que por ta l fórma avil ta tradições políticas e 
vem -anarchiza r administração deste Estado. Saudações. - Ame-
rico Coelho, Vice-Presidente, exerci cio. - José Ciipertino, 1° Se-
cretario. - Alvaro Mattos, 2° Secr etario. - Abner Mourão. - José 
Maria Gomes. - Francisco Rocha. - Sebasti.ão Gania. - H enriq1ic 
Laranja. :_ Antonio Honorio. - Wantilil Cunha. - João L ino. -
Oesar 1l!lachado. - Inteira do. 

Esses protestos contra as fraudes e falsificações j á vinham sendo in -
terpostos, como disse, desde o dia 11 de Ma io, provocados, aliás, pelas no-
ticias repetidas, de que o intuito dos governistas era vencer pela fra ude, 
pela falsificação, p elas a ctas preparadas a seu ta la nte. 

Admittamos, porém,, e apenas para argumentar, que essas netas fos-
sem v·erdadeiras, como se poderia explicar a presença desses quatro Depu-
tados, sem o dom de ubiquidade, ãs sessões de reconhecimento e ee pos~e 

do Presidente eleito e, ao mesmo tempo, á ssessões de estudo do pleito pre-
sidencial e de posse do Presidente do Congresso. no Governo do Estado, 
como ·substituto legal do Presidente? 

E' inadmissivel essa hYipoth ese; ou estiveram. presentes a uma, ou a 
outra dessas sessões. Presentes ás duas não era possivel que estivessem. 
Mas, das actas das sessões de r econhecimento e posse do Presidente elei to, 
não constam as a ssignaturas desses Deputados e, logo que elles souberam 
c!a inclulõ'ão dos seu s nomes nessas actas, protestaram energicamente. 

Entretanto, no termo dE; posse do substituto legal do Presidente essas 
assignaturas estão exaradas e reconhecidas por notario publico e s ua vern-
cidade é attestada por dezenas de prnsoas que assisti ram á solemnidadP, 
como se observa do documento seguinte: 

Termo de promessa que presta o Excellentissimo Senhor Fr::m-
clsco Etienne Dessaune, para exercer o cargo de Presidente, do Es-
ta do, por não estar reconhecido o candidato votado nas ul timar; 
eleições, reconhecido pelo Congresso. Aos vinte e tres dias do rnez 
de Maio do anno de mil novecentos e vinte, trigesimo da R"'pub!icn 
dos Estados Unidos qo Brasil, na sala das sessões do Congres~o Le-
gislativo do E stado do Espirita Santo, funccionando em Eessão es-
pecia l e extraordinar·\a para reconhecimento dos candidatos votad0s 
e posse ao Presidente do Estado, e n ão tendo a inda o Congresso pro-
cedido ao r econh ecim ento do votado p ara Presidente e do votailo 
para Vice-Presidente, nas eleições de 25 de Ma rço deste anno, com-
parece á m esma hora (1) da tarde (treze horas) o Sr. FranciRro 
Etienne Dessaune, Presidente do Congresso L egislativo do E stado, 
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e na fórma do art. 47 no paragrapho unico, profere 1Jerante a ll.fesa 
do Congresso, presidida pelo Vice-Presidente Dr. Americo Rib 'Oliro 
Coelho, com a mão direita sob.r.e a Constituição do Esta do, a seguinte· 
declaração: "Prometto cumprir as Cons tituições e leis do Estado 
e da Republica, esforçando-me por exercer com lealdade e patrio-
tismo as funcçõ!)s de meu cargo." Presta da a promessa Jega!, para 
o mencionado ca rgo de Presidente do E s ta do, empossou-:>e no re: 
fericlo carg o, e o Senhor Vice-Presidente elo Congresso na presiden-
cia ma ndou lavrar o presente termo, o qua l subscrevo e assigno, digo, 
termo em o qual assigna, com o em·possa do, commigo 1° s~cretario , 

com o 2° Secretario, Deputa dos presentes á s essão e demais pes-
soas que o quizeram. - Francisco Etienne DeS"saime. - Amer·ico 
Ribeiro Coelho. - João Citvertino Figueira Leite, 1° Secretario. -
A lvaro de Castro Mattos, 2° Secreta rio. - H enriqite Gonçalves La-
ranja. - José Mari a Gmnes. - Sebastião Monteiro da Gama. - J oão 
Lino da Si lveira.-A.bner Mou.r ão.-W. Rodrigues da Cunha.-Fran-
cisco Jo-s é da Rocha.-Cezar Vieira llfachado.-A ntonio Honorio da F. 
e Castro. - FranC'isco O. de A. Rosa. - Salvador Busatti. -- An-
tonio N arc·iso P er eira. - Hora~io da Rocha Pimentel. - Glycerio 
Monteiro. - Antonio Marques da Silva. - Adhello Eduardo R enauld. 
- Clodoaldo Brandão. - Francisco Amal'io Grijó. - Alceu de t'!. 
- Eclgar d O. R eilly de Souza . - José Calazans Pinto de Azevedo. -
Osivalclo Ribeiro Coelho. - Alberto de Navarro MaT'ins . - João A.n-
tunes Barbosa .. - Alberto d.e R. Olinda. - P into de R. - Luiz 
Tinoco da Fonseca. - A . Grijó. - JIIario Boda.rt. - Dacili o Bata-
lha. - B en eé/Jicto Barcellos. - .tlrthur Brandão. - Idalecio Men-
donça. - D i no G . Si lv a. - L auro Souza. - José Simões Filho. -
Sant os J unior . - H er c.1tles Penna. - Cu er o Pinto ele A lvar enga. -
P. Elias T ommasio. - D em.osthen es V eiga. - Demosthen es de Ma-
galhães. - José Le-ite P er eira. - Antenor Borges. - Antonfo Fer-

reira. - José Sebast ·ião rZa Rocha Tav ares. - Fla1>fo Ma.rques da 
Costa. - Joaqi tini L eopold·ino Lov es. - A . R i beiro Coelho. - ·- Eduar-
do Andrade Si lva. - Antoni o Villas Bôas. - Ramiro de Barros. -
Adalberto da Rocha. - Tagarro. - Moysés de Carvalho. - Adolpho 
Oslegher. - P. Motta. - João de Padua Martins. - _4.r eobaldo Ban-
deira. - Torqiwto H enriqm3 Oonçalves Laranja. - LaitdeU.no Silva. 
- J oão Ramir es da Costa. - João 'I'homa.z de Soitza Junior. - El-
p idi o P i1nentel. - Octavio AnanC'ini. - A nton io L i sboa da Sil1 ,a. -
Antonio ela Rocha Piment el. - D eoclecio Corrêa rle J es·its. - - L-uiz 
Borges. - Carlos X avier. -· Lorababel. - José Corrêa . - Manoel 
Tolentino P er e·ir a. - ·Hugo M arti ns rla Vict oria. - Da.rio A.raujo. -
Boclart Jitni or. - Flav i o Cantinho. - Nilo Ba.rreto de G oiweia. -
Romulo Serrano. - Agenor Coitto. - Carlos Fernandes Monte-iro 
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S. escripturario de Finanças. - .Manoel ele Moraes. Reconheço ver-
dadeiras as firmas de Francisco Etienne Dessaune, Dr. Americo 
Ribeiro Coelho, José Cupertino Figueira Leite, Alvaro de Castl'O 
Mattos, Henrique Gonça lves Laranja, Lino ela Silveira, Abner Mou-
rão, Wantuil Rodrigues da Cunha, Francisco José da Rocha. Ceza r 
Vieira Machado, Antonio Honorio da Fonseca e Castro, por ter dei-
las pleno conhecimento e terem sido feitas em minha presença, do 
que dou fé. Em testemunho (signal de tabellião) da verdade, o t a -
bellião, digo, Victoria, 23 de Maio de 1920. - O talJellião, José Olvm-
pio e A.breu. 

Este documento, t ermo de posse, foi lavrado no livro proprio e unico, 
destinado a esse fim. Foi apresentado, em original, á Camara e ao Senado, 
e ainda se acha na Secretaria desta casa. Vêm-se assim bem patentes a fal-
sificação empregada e o abuso innominavel commettido pelos governistas 
contra os Deputados referidos. 

Não é lambem crivei, verosímil e mesmo acceitavel que es~es quatro 
Deputados, homens independentes, sérios, honestos e de uma lealdade a toda 
a prova, tendo se conservado sempre leaes aos !!eus corre!igionarios, sempre 
fieis ao pensamento po!itico1 do seu partido, viessem a faltar ao seu passa do, 
ao seu dever político, exactamente para perpetrarem uma falsificação, em 
que não tinham o m enor interesse, a mais leve vantagem e que só os podia 
comprometter e envergonhar. 

Não se comprehende, não se pôde conceber 'que se conservassem elles 
solídarios com ·os correligiqnarios durante mezes seguidos e, no momento 
decisivo, participassem precisamente do acto de tamanha importancia em 
toda a campanha política, s~parando-se dos_ seus companheiros só e só para 
a pratica desse acto, volt;ando em seguida, logo e1n seguicla, á situação an -
terior. Não se pôde crer, ni~o é verosímil, não é admissivel, não é humano 
que esses homens se conse;rvassem unidos, leaes, correctos, solidarios com 
os corr.eligionarios desde Novembro até Maio; que, durante todo esse tempo, 
elles não abrissem a menor, a mais breve solução de continuidade nos seus 
sentimentos de affeição e de .lealdade para com os amigos, que soffressem 
durante todo esse período forte hostilidade do Governo; resistissem a todas 
as tentativas de seducção El de am eaças; que reagissem contra uma s~ri e 
enorme de affrontas e, afinal , viessem a trahir os seus amigos em um acto 
de tão alto interesse em todo o movimento politico. 

E o q•.\ot.· é mais , que a pós essa traição, após essa descahida, volta ssem 
logo, immediatamente á situação anterior, de solidariedade, ' de lealdade e 
de correligião. I sto, bem se vê, não é possível dar-se em tempo a lgum. E se 
tal occorresse, não se prompt!ficariam el!es a interpor protestos de toda 
ordem e de todo genero cqntra as falsificações commettidas, chegando até 
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a propôr uma acção criminal contra os falsarios, como se prova com o do-
cumento que aqui leio: 

Ao Sr. escrivão do Juiz Federal da secção do Estado do Espí-
rito Santo. 

Por seu advogado a baixo assignado, Sebastião Monteiro da 
·Gama, José Cupertino Figueira Leite, Henrique Gonçalves Laranja 
e Francisco José da Rocha, pedem a V. S. que se digne dar uma 
certidão em relatorio do que consta do referido requerimento da 
citação dos Srs. Deputados Geraldo de Azevedo Vianna e outros e 
dos demais feitos dos mesmos a utos até a presente data. E. defe-
rimento. 

Victoria, 29 de Maio de 1920. - Francisco Clim.aco F . Rosa. 
Vicente Jão da Boamorte, escrivão do Juizo F ederal, da secção 

do Espirito Santo, na fórma da lei, etc., etc. 
Certifico que em data de vinte e cinco de Maio do corrente 

anno, deu entrada neste Juizo uma petição do advogado doutor 
Francisco Climaco F . Rosa, procurador dos senh ores Henrique Gon-
çalves Laranja, José Cupertino Figueira Leite, Sebastião Monteiro 
da Gama, Francisco José da Rocha, Deputados ao C0ngresso Le-
gislativo deste Estado, requerendo a citação dos Deputados Geraldo 
Vianna, João de Deus, FranciEco Athayde, Alarico de Freitas, Nel-
son Monteiro, José P edro, Felinto Martins, J acintho de Mattos, An-
tonio Messias, Colombo Gua rdia e Man oel Nunes, pa ra virem depor 
perante o MM. Dr. Juiz Federa l em dia e hora que forem designa-
dos , s i os supplicantes estiveram presentes ás sessões do Congressó 
onde ellas se effectuaram, bem como quem foi que os incluiu como 
presentes, ficando, outrosim, citados pa ra exhibir no mesmo acto 
o livro com o termo de posse do Presidente do Estado e o preten-
dido original do voto assignado pelos Deputados e quem assignou 
pelos supplicantes o pretenso voto ele reconhecimento elo Presidente 
e Vice-Presidente do Estado, respectivamente os senhores N estor 
Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, conforme consta do Diario 
da Manhã, do dia vinte e qua tro .elo corrente., sob pena de confes-
sas. Que despachada a petição foi entregue ao official de justiça 
Theophilo Justo de Carva lho que, conforme certidão constante dos 
m esmos autos, citou sete Deputados apenas que se acha m nesta Ca-
pita l, deixando de intimar os demais por não serem encontrados; que 
pe!os Deputados Alarico Freitas , Colombo Guardia, José Pedro Fer-
n a ndes Abadib e Nelson Goulart Monteiro, foi dirigida ao m eritls-
simo Juiz Federal declaração de que não podiam comparecer para 
esse fim em Juízo, para deporem sobre actos que praticaram no trno 
de suas lidimas funcções legislativas, o que seria um constrangi-
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menta ás suas immuniclades parlamentares; e pelos Deputados· Ma-
noel Nunes do Amaral Pereira e J acintho Antonio ele Jesus Mat-
tos, declaração de que, digo, foi dirigida ao juiz petição requerendo 
reconsideração do despacho, que ordenou a sua citação com a com-
minação ou pena, por ser a petição aberrativa das normas jurídi-
cas e não encontrar apoio em lei; .que, finalmente, ordenou o me-
ritissirno doutor Juiz Federal por despacho nas ditas petições que 
fossem juntas aos autos e que subissem estas á sua conclusão, tendo 
sido o processo de conclusão na fórnm ordenada. E para constar 
lavrei a presente certidão, á qual me reporto e dou fé, nesta cidade 
de Victoria, capital do Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove 
dias do mez de Maio de mil novecentos e vinte. Eu, Vicente João da 
Boamorte, escrivão, escrevi e assigno. Victoria, 29 de Maio de 1920. 

Vfoente João da Boamorte. 

Reconheço a firma de Vicente João da Boamorte. Rio, 1 de Ju, 
' nho de 1920. Em testemunho (signal publico) da verdade. - Ana-
nias Emiliano .Pereira ào La._go . 

. . . vindo os quatro em pessoa á presença elo Chefe da Nação, ela Camara e 
do Senado, protestar contr1 a fraude comm·et tida contra elles. 

Accresce que as falsidades, já a·pontaclas, veem forçosamente corroborar 
··a precedente affirmação cl~,i que tambem a introclucção elos nomes desses 

quatro Deputados nessas \lCtas foi uma fraude sem qualificativo e um 
abuso sem igual, -em desre~peito, em affronta a esses homens honrados, se-
rias e dignos. 

Ainda sobre essas acta.s devo citar uma singular anomalia, · que mai!> 
uma vez attesta a sua falsidade. E' que em cada uma clellas se disse que 
os quatro Deputados da. m;i,ioria votaram a favor das deliberações adapta-
das. Entretanto, no jornal de 25 é isso contestado pela local concebida nos 
seguintes termos: 

"Congresso Legislativo: 

O . Exmo. Sr. PreisWente do Congress'O Legislativo, Deputado 
Geraldo Vianna, autprizou-nos a declarar que, na confecção das duas 
actas das sessões 'd13 ante-hontem daquella corporação legislativa e 
que publicámos em nossa edição de hontem, deixou ele constar, por 
omissão, que os trabalhos da primeira sessão elo dia 23 do corrente, 
foraim approvados Jlelo voto ele onze Srs. Deputados, contra tres, 
e na segunda sessãp do referido dia, os a lludidos trabalhos foram 
approvados por onze votos contra quatro de outro8 Srs. Deputados." 

(Do Dia.rio ela lf1nnhã, ele 25 de Maio el e 1920.) 
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Isto é mais uma demonstração de que são falsas essas actas. Com ef-
.feito, devendo a acta ele cada sessão ser lida e a pprovada n a s·essão imme-
diata e havendo cada uma dessas passado por tal formalidade, como, a liás, 
ellas mesmas o consignam, não é possível, não é admissível que os Depu-
tados, havidos ou da dos como presentes, ao ouyirem a leitura dessas actas, 
deixassem passar sem seu protesto o facto de ee exararem os seus votos em 
sentido inver.so do que foram proferidos. Em ta l hypothese, é bem de ver-
se que tal r ectificação seria fe ita Jogo que se procedeu á leitura e á appro-
vação de cada uma elas actas e não seria deixada para ma is tarde, para 
depois ela sua publ'icação. Ta l correcção feita desse modo - a posteriori -
não tem outro valor, sinão o de provar a inda m a is, a inda uma vez, a fal-
sidade das actas. 

Este facto a;penas prova que nã o h ou ve sessão alguma; e, se houve, que 
os Deputados em questão não estiveram a en a presentes. 

Tudo isso não passa de falsificação grosseira e mal arra njada; não é 
mais do que uma v ergonhosa mystificação. 

E' ainda digno ele r eparo e de acre censura essa nova fórma acloptacla 
pela mesa do Congresso elo E spirita Santo para rectif icar as actas elas ses-
sões elo Legisla tivo. J ámais se viu, em Parlam ento a lgum, esse processo de 
-corrigir as actas ele su as sessões. 

Ainda a uma obs'ervação eu me vejo obrigado no estudo que estou fa-
zendo dessas actas. E' a seguinte e pa ra ellas eu concito a att enção elo 
Senado. E' ·exigido · pela le.i ··eleitora l (artigo 101; ela lei n. 1.008, cit . ), e pelo 
Reg. Int. elo Congresso (a rt. 1'53), que o reconhecimento .elo Presidente e 
Vice-Presidente elo E stado só se pôde dar pelo voto ass ignaclo elos Depu.-
taclos. E' uma formalidade exigida de modo expresso e taxativo por essas 
!eis. O art. 101, ela lei n . 1. 00 8, dispõe: 

"A 13 ele Maio elo anno ela expiração ele cada período presiden-
cial, o Congresso, ele accôrdo com o numero 2, do a rt. 41, ela Cons ti-
tuição, se remi-irá para r econhecer o Presidente e Vice-Presidente 
elo Estado, eleitos para o período seguinte, sendo indispensavel para 
tal firn, o voto assigna do de 17 Deputados, fJ·elo menos ou 13, se até 
a v espera da posse não comparecer a quelle numero'." 

ü art. 153 do Reg· . diz: 

"A 13 ele Maio do a nno da expiração de cada periodo presWen-
cial , o Congresso, de accôrdo com o numero 2, do art. 41, da 
Constituição se reunirá ext raordinariamente, caso não esteja f un c-
cionando, para reconhecer o Presidente e Vice-Presidente elo Estado, 
eleitos pa ra o p eríodo seguinte, sendo indispensavel para tal. o voto 
assignado de 17 Deputados, no mínimo, ou 13, se até a vespera da 
posse n ão comparecer aquelle numero." 
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Pois bem, dizem os governistas que esse reconhecimento foi feito, entre--
tanto, a.tê a ' data presente não se tem noticia do voto assignado, exigido pela 
lei e nem se conhece, siquer, o parecer pelo qual -foram reconhecidos o Pre-
sidente e Vice-Presidente do Espírito Santo. Tal parecer não existe, con-
forme certidão que ora leio : 

Exmo. .Sr . Presidente -do Congresso Legislativo do Estado do-
Espirto Santo. 

O abaixo assignado, para fins de direito, v em requerer a V. ·Ex. 
se digne mandar certificar se existe nesse Congresso qualquer pa--
recer reconhecendo Presidente e Vice-Presidente do Estado, os Srs .. 
Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto. 

E. def·erimento. 
Victoria, 16 de Junho de 1920. - Oarlos Lindenberg . 
Certidão - Certifico que revendo o archivo da Secretaria do 

Congresso Legislativo do Estado do Espirito Santo delle não constn 
o parecer a que se refere o requerimento, bem como em nenhumn. 
das actas da sessão extraordinaria de mil novecentos e vinte (1920),. 
se acha elle consignado. E, para constar, eu, Moysés de Medei ros 
Accioly, official da Secretaria do Congresso, lavrei a presente cer-
tidão, a.os dezeset~ -dias do mez de Junho do anno de mil novecentos 
e vinte. 

Victoria, 17 ~e Junho de 1920 . - Moysés de Medeiros Accioly, 
official da Secret:1ria do Congresso Legislativo do Estado do E spi-
rito Santo . 

Reconheço verdadeira a firma de Moysés de Medeiros Accioly. 
Victoria, 17 de Junho de 1920. Em testemunho (signal publico) do: 
verdade. - O t aiqellião, José Olynipio de A breii. " 

Apenas a acta da prir,neira sessão do dia 23 consigna que foi apresentaclo, 
o parecer que recebeu o n. 1 e não faz publico esse documenb. Mas as 
leis reguladoras do especie, impondo que, só mediante o voto assignaclo, 
sejam reconhecidos o Presidente e o Vice-Presidente do Estado, não 
possivel, sem essa formalidade, haver-se como reconhecidas essas autorida-
des. Logo, não é valido esse reconhecimento, ainda que o affirmem essas 
a.ctas, de que me occupq, actas, aliás, tão visivelmente falsificadas. Nilo 
deixo de fazer mi1;1has a13 palavras do Sr. Dr. Abner Mourão, brilhan te· 
Zeaàer da maioria do Congresso do Espirito Santo, quando s e occupou desse· 
assumpto perante a Commissão de Constituição 8 .Diplomacia .desta Casa . 
Ellas elucidam bastante a hypothese e tomo a liberdade de as fazer publicar 
bem como as razões do Dr. F. Solano Carneiro da Cunha, apresentadas (1 

Commissão de Justiça da Camara dos Deputados, com este meu discurso. 
Preciso, Sr. Presidente, fazer ainda umas -considerações, que reputo in-· 

dispensa veis, a respeito qesse fantasti-co reconhecimento . Na primeira act3 
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do ,dia 23, da sessão em que, se diz, fôrai feito, declara-se que tal sessão teve 
Jogar ás onze ·e meia do dia. Já vimos que isso não era possivel, porque o 
juiz federal e o commandante da força, na execução da sentença do habea .. ~ 
corpus, attestaram qu e a porta do Congresso só se abriu ás on.ze horas e 
quarenta e cinco minutos. 

Admittamos, porém, por indulgencia e só para argumentar, que a tal 
sessão se tenha realizado a ·essa hora - onze e quarenta e cinco. Acontece 
que ás doze horas e cincoenta minutos já estavam expedidos pelo proprio 
Presidente eleito os telegrammas a.e communicaç;i.o de sua posse ás altas 
a utoriclades da Republica (como se lê no telegramrr.a publica do a fls. 8 do 
folheto contendo os documentos .presentes ao Senado). Quer isso dizer que 
em um;i. hora e cinco minutos foi celebrada a sessão de reconhecimento do 
Presiclente e Vice-Presidente do Estado; f.oi reunida a Commissão de Jus -
tiça, á qual cumpria estudar o pleito e, a respeito clelle, emittir parecer; foi 
6laborado esse pa recer; foi o mesmo parecer recebido em sessão, submettido 
â discussão e a votos; e foi redigida a acta respectiva; que em seguida foi 
celebrada a sessão ele posse, a .ena comparecendo o Presidente eleito, pres-
tando compromisso e tomando posse; que, afinal, sa dirigiu ell e ao palacio e 
recebeu o governo das mãos do seu antecessor. Tudo isso se fez em uma hora. 
e cinco minutos! ! 

E' materialmente impossível praticarem-se tantos actos em tão pouco 
tempo, ainda que todos os termos, as actas e os pareceres estivessem r edigi-
dos e promptos, dependendo sómente de serem lidos e assignados. O tempo 
era escassíssimo e não permittia , absolutamente, ch egar-se a tamanho r esul-
tado, ainda mesmo que tudo fõsse feito a correr. Ahi está mais uma prova 
<la fa lsificação. 

Accresce que, havenclo uma impugnação ao diploma do Presidente eleito, 
contestação amplamente clivulgada pela imprensa e se achanclo em Victoria 
v contestante, acompanhado de seu aclvogado, com o fim exclusivo de effe-
ctivar perante o poder verificador a contradicta, que formulá ra ao referido 
diploma, conforme fez publico pelos jornaes, a o pa rtir do Rio, não podia m 
os Deputados da minoria reconhecer o Presidente eleito, sem tomar conhe-
cimento das razões do contestante. Assim, procedendo, desprezando essa 
contestação, os Deputados da minoria desrespeitaram os direitos de tercei-
1·os, além de .a.esprezar os preceitos claros e pos itivos, consignados nos ar-
tigos 104 e 112 da lei n. 1. 008, cit. Esse procedimento ela minoria, se n ã o 
fôsse mais uma demonstração de fraude, seria um acto de má fé, de prepo- . 
tencia e de rebeldi a a os textos legaes. 

E nem se diga que era ignorada a existencia dessa contestação, pois 
que ella foi publica da pela imprensa desta Capital e constava de documento, 
sujeito ao estudo do Congresso e da acta de apuração da eleição presidencial, 
documento basico para o reconhecimento, pendia um protesto contra o 
pleito, acompanhado da declaração de que seria elle renovado p e-
rante o ·poder verificador, por occasião do r econhecimento do candidato. 
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Em taes termos, não podia esta contestação ser desprezada, como o foi, 
a não ser que actuasse o proposito deliberado de se não tomar della conhe· 
cimento. 

Tudo isto indica, de modo evidente, a fraude, 
adoptada, como elemento de triumpho. 

a mystificação, ahi 

Reconheceram que, se cump·rissem a lei, tinham o . dever de conhecer 
da contestação. Assim procedendo, precisavam obedecer aos dispositivos Je. 
gaes, constantes elo art. 104 que diz: 

"No caso de contestação ele diploma ·do Presidente ·e ou tlo 
Vice-Presidente do Estado, serão app!icafüts ás mesmas disposiçõe11 
dos §,§ 2°, 3° e 4° do art. 112"). 

Do art. 112, § 2°, que diz: 

"ao contestante poderá ser dado o .prazo de 48 horas, no m a x1. 
mo, para apresentação dos documentos em que a sua ctmtesi;c'l.çãa 
se basear". 

Do art. 112, § 3°, que prescreve: 

Esgotado o pra zo concedido ao contestante, a Commissão de \Terifr. 
ca ção de Poderes c~ará immediatamente vista dos papeis ao contes-
tado para , com igual prazo, produzir as provas ou argumentos que 
tiver de contrapôr ao11 do contestante" . 

e do art. 112, § 4°, que diijpõe: 

"ao contestante; e depois ao contemado poderá ser dado mai$ 
um ultimo prazo de 24 horas a cada um, esgotados os quaes, a Com. 
missão de Verifica9ão de Pofü:res emittirá. seu parecer" 

Deante dessas disposiç\)es viram º" falsarios que sHia retardad0 por 
alguns dias o reconhecimento elo Presidente e Vice-Presidente eleitos, o qü6 

de todo ·não convinha aos ~eus interesses. ·Tomaram, então, a resolução de 
desprezar tudo, usando da~ .mais calvas falsidades e prepoter1cia, como o 
fizeram, ·e consta dos proprios documento::!', com que defendem o seu pre-
tenso direito. 

Essas affirmações não são gratuita~. Têm a lhes dar corroboração e. 
depoimento escripto do proprio Presidente do Congresso n::i. seguinte petição . 
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de habeas-corpus que; no dia 21 dirigiu ao Superioc Tribunal de Justiça do 
Estado; 

"Excellentissimo Senhor Presidente do Tribunal Superior de 
Justiça. O cidadão infra assignado, brasileiro, advogado nos audi-
torios desta Capital, vem perante este Egregio Tribunal impetrar 
uma ordem de habeas-corvus em favor do Coronel Geraldo Azevedo 
Vianna, Presidente do Congresso Legislativo do E stado, para que, 
sob a protecção da providencia judiciaria, possa livre de qualquer 
coacção entrar no edifício do Congresso Legislativo do Estado, e 
exercer livremente todas as attribuições que por leis lhe são con-
feridas. A medida judiciaria reclamada ao Egregio Tribunal, é 
indispensavel no momento e sem ella estaria o paciente vedado de 
exercer suas altas funcções, tanto mais respeitaveis quanto envol-
vem ellas interesses de ordem publica, interesses de ordem consti-
tucional que seriam inevitavelmente sacrificados si este Egregio Tri -
bunal não interpuzesse sua autoridade em defesa da lei basica e da 
segurança individual ele quem é o deposita.rio ele um cargo de que 
o querem despojar, contra lei expressa que este Tribunal compete 
manter na sua intelligencia e conservar na sua execução . A lei 
eleitora l numero mil e oito, artigo cento e um, estabelece que a 
treze de Maio do anno da expiração de cada período presidencial, 
reunir-se-ha o Congresso para reconhecer Presidente e Vice-Pre-
sidente do Estado eleitos para o período seguinte, exigindo, entl'e-
tanto, (sendo indispen~avel, diz a lei) o voto assignado déo dezesete 
Deputados pelo menos. Pôde dar-se, porém, o caso de não reunir o 
Congresso o numero exigido de Deputados para a sua installação, 
pois o numero legal pa ra tal effeito, digo, ta l effeito (, expressa-
mente previsto pelo artigo e lei citados, no capitulo dez, da lei mil 
e oito, que cogita da espec.ie, isto é, da apuração da eleição e reco-
nhecimento do Presidente e Vice-Presidente, do Estado. Decorridos 
os dias, da data em que devia reunir-se com dezesete Deputados o 
Congresso (treze de Maio) até vinte e dous deste mesmo mez, 
reunir-se-ha, então, aquelle com treze de seus membros, e, con-
forme o paragrapho unico do artigo cento e um da lei citada, "se 
fará o reconhecimento com o numero de treze, pelo menos, que até 
vinte e dous de Maio, vespera do dia em que o Presidente r econhe-
cido devia entrar em ·exercício, não se reunira m os dezesete Depu-
tados"; (paragra pho unico, artigo cento e um). O artigo cento e 
um, da lei mil e oito, para melhormente caracterizar a conveniencia 
d? ordem publica , investindo do cargo do Presidente do Esta do o 
cidadão eleito verdadeiramente, depois de bem apuradas as condições 
em que occorreu a eleição, após detido exame e largamente discuti-
das todas as circumstancias que acertaram, escoimando-os de 
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sophismas. e duvid.a.s, estabeleceu preliminarmente o criterio da 
absoluta maioria na reunião de votos obtidos em plenario ampla-
mente debatido, para, em irrecorrivel julgamento dizer sobre o me-
rito das eleições, para tornar bem claro o espirito do legislador qu e 
exigiu com a presença dos dezesete Deputa dos comprovada por voto 
assignado, ou dos treze, se até a vespera d[;, posse daquelle numero, 
o Congresso não reunisse. O que parece conter uma r eclundancia 
no paragrapho unico do artigo cento e um, não é mais que a con-
firmação desse criterio acima dito. Parece á primeira vista uma 
repetição desnecessaria e valiosa , mas bem a purada é a interpre-
tação grammatical do trecho, verifica-se ser uma essencia m esma 
do principio consubsta nciado no artigo cento e um - reforçado no 
seu unico paragra pho, que, absolutamente, precisa com o acljectivo 
só - a imprescinclivel condição de funccion amento do Congresso, 
para se desempenha r da missão constitucional elo reconhecimen1o. 
determinando nitida m ente, e só se reunirá o Congresso com os 
dezesete Deputados, pa ra os trabalhos ele reconhecimento. O R egi-
mento interno elo Congresso Legisla tivo do Estado, no capitulo pri-
meiro - elo reconhecimento elo Presidente e do Vice-Presidente (lo 
Estado, artigo cento e cincoenta e tres, estabelece mutatis m1dnnd·is, 

1 
as mesmas disposições da lei citada (mil e oito), que só se reunirá o 
Congresso para deliberar sobre reconhecimento e posse do Presi-
dente e Vice-Pn;sidente do Esta do com dezesete Deputados ; se, 
porém, a vinte e dous de Maio não se reunir esse numero, o Con-
gresso deliberará com treze de seus membros. Pôde dar-se o caso, 
entreta.nto ele, ainda a vinte e dous de Maio não poder ou não que-
rer o Congresso reunir-se, não da.ndo numero os seus membros, 
para a reunião a.e installação, neste ca so os tra balhos parlamentares 
perturbados, n.ão poderá o Congresso deliberar sobre reconheci-
mento, e, ainda menos, sobre a posse dos novos eleitos Presi -
dente e Vice-Pnisidente do Esta do, competindo, portanto ao Pre-
sidente do Congqisso qu e preside a os trabaihos da reunião extraor-
dinaria de reconp.ecimento e posse do Pres iden te e Vice-Presidente 
·eleitos, convocada, ex-vi lege, que é o Presidente do <?ongresso eleito 
na ultima sessã o legisa ltiva orclina ria, assumir a Presidencia do 
Estado, como e:;;tatue o paragra pho unico elo a rtigo cento e seis 
ela lei mil e oito (eleitoral). "Em ca so de força m a ior não podem~o 
o Presidente tomar posse, assumirá o exercicio . o Vice-Presidente e, 
na falta desse, entra rão em exercici.o os subs titutos de acçônlo 
com a Constituiçiio do Estado." Prescreve a Con stituição elo E stado, 
artigo quarenta e sete, paragrapho unico: O Presidente será substi-
tuido em seus impedimentos ou f a ltas por um Vice-Presidente• eleile> 
nas m esmas condições, e na falta deste necessa ria mente, pelo Pre-
sidente e Vice-Presidente do Congresso . Não pa r ece, em face d.a lei 
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eleitora l e do Regimento Interno, qu e é lei de caracter especial e 
privado, ex -vi da Cons tit uição do E s ta do, a rtigo quarenta e um, 
pa ragra pho oita vo, ser indisrp ensav el e n ecessaria ao legal funcciona -
mento do Congr esso a eleição de nova m esa par a lhe presidir os 
tra balhos dura nte a sessão especia l de r econhecim ento e posse dos 
Presiden te e Vice-Presidente eleitos , e is to porque o Regiment o n ã o 
determina, principa lmen te quando cogi ta d&. r eu niã o do Congresso 
especialmente pa ra r econhecim ento e posse do P residente e Vice-
Presiden te eleitos, que se proceda a nova E>:eição da Mesa. E', por-
tn.nto, fóra de duvida , que o fim todo especial dessa r eunião con-
vocada expr.essamente ex-v i da Consti t u ição do E stado que lhe pre-
cisou a data e os fins especiaes . o car acter pa rticula r da ins ta lla çã o 
do Cong r esso, nã o interrompe o ma nda to da Mesa eleita no periodo 
da leg islação a nterior, que escapa á exigencia contida no artigo 
qua r enta e dous do Regimento, porqu e por a na log ia, nã o é possivel 
inferir-se do rigor deste pr eceito r egimenta l inv ocado o principio 
" quod !ex non distinguit n emo disting uer e p otes ". E ta nto é assim, 
tão r a zoa v el se impõe esse r a ciocínio que as Commissões do Con-
g r esso n ã o têm o ma ndato interrompido dada a s1:1perveniencia da 
sessã o extra ordina ria , dura ndo seu m a nda to um a nno, conta do da 
da ta da eleição, no começo de cada sessão orc1inaria, ex-vi do a rtigo 
cincoenta e tres do R egimento ; · as r euniões extra ordina rias a que 
se quer r eferir o a rtigo qua renta e dous citado, sã o as convoca das 
p elo Poder E xecutivo, dentro das a ttribuições do a r tigo trinta e 
um da Constitu ição do Estado, nã o a que é expressa mente previst a 
p ela lei mil e oito, a rtigo cento e um, e •1ue se r eal iza independente 
de qualquer convocação . Da do qu e o nã o seja, p orém, que a a r -
g umentação supra venha. aqui c ham a da. a titulo de discussão, de 
p r etexto para controvers ias, seja um paralogismo grossei r o, que a o 
contra r io just a m ente , d o raciocínio expos to, ha ja n ecessida de im -
prescindível pa ra o r egula r funcciona m en t o ~lo Congr esso e legal 
ser sua r eunião, da eleição da nova Mesa para lhe presidir os tra-
balhos da sessã o de r econhecimento e posse do P residente e Vice-
Presidente eleitos , enqua drada na hyp othese do a rtigo q ua r enta e 
dous do Regim ento, essa eleição só será legal, valida e subsisten te , 
se effectua da de accôrdo e nos t ermos do a rtig o cento e cincoenta e 
t r es do R egimento do Congresso, isto é, depois de ins ta lla do e 
r eunir-se com dezesete de seus m embros a ntes de v inte e dous de 
Ma io. Se só a; v inte e dous de Ma io conseguir r eunir-se <em numero 
de treze, o Congr esso, e est e insta lla r os tra):>a lhos parla m enta n s, 
só na primeira r euniã o que será no dia segu inte ao da in s ta llação, 
s e cogita rá da eleição da nova Mesa : artigo qua r enta e dous do 
Regimento . Mas a vinte e t res de Ma io diz a Constituição do E s -
ta do, a rtig o cincoenta e qua tro "começará o per iodo presidencia l 
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tomando posse o Presidente e Vice-Presiàente perante o Congresso". 
Não sendo possível eleger-se nova Mesa, como não é, pois que esta-
mos a vinte e um de Maio e não houve numero legal, installado o 
Congresso a vinte e dous, porque a r eunião seguinte é a da posse, 
dia vinte e tres de Maio, segu e-se caber ao Presidente do Congresso 
a partir de vinte e tres de Maio, a presidencia do Estado, até que 
sejam constituida a Mesa ·e elaborado o parecer do reconhecimento, 
e logo posto a votos em sessão de reconhecimento dos 1iovos elei-
tos . Isto não havendo contestação de di;plorfl a do Presidente e Vice-
Presidente, porque, si se verificar a hypothese do artigo- cento e 
quatro da lei eleitoral, quei é a referida da contestação dos dipZomas, 
a lei confere aos contestantes e ao contestado prazos para discussão 
e debate das materias a llega das na ·contestação, i)razos que ao a rbí-
trio da Mesa escapou r estringir ou n ega::, porque a lei e:x:pressa-
mente os estabeJ.eceu, artigo cento e doze, paragraphos dous, tres 
e quatro, da lei mil e oito. 

Do que se conclue que, expirado o per10do presidencial a vinte 
-e tres de Maio, outro deve ser inaugurado i;esse mesmo dia, embora 
não reconhecidos a inda os Presidente e Vice-Presidente eleitos para 
o quatriennio iniciado na data constitucional, cuja lacuna a Consti-
tuição estadual e r lei eleitoral evitam, a ttribuindo ao Presidente 
do Congresso assumir o exercício da presidencia , pois o governo não 
poderia ficar acephalo, a a dministração publica não haveria de 
soffrer um espasmo no funccionamento eh seus orgãos; Consti-
tuição estadual , artigo quar1mta sete, paragr a pho unico." 

Ahi, reiteradamente, explicita m ente, esse P~esidente, sem escrupulo, 
exara proposições que não são outra cousa senão tana viva e energica con-
demnação dos seus propriqs actos. Nessa p etição elle proprio é que 
aff~rma : 

1° existir uma contestação a o diploma do Presidente eleito; 
2º, não ha ver tempo P!\-ra ser feito o reconhecimento; 
3°, ser necessaria a presença de treze Deputados pa ra o reconheci-

' mento. 
Entretanto, no dia 23, esse m esmo Presidente c.onsen te em fazer em uma 

hora e cinco minutos o t~ reconhecimento e mais a posse do Presidente 
eleito. Entre ta nto, no dia ~ 3 eUe mesmo consente em subscrever uma acta 
em que se n ã o falia em cpntestação ao diploma do candidato. Onde a se-
r ieda de desse homem, onde a compostura qu e devia. ma nter no ca rgo que 
occupa? 

A 21, com dous dias ainda em sua frente, affirma , perante o Superior 
"Tribunal de Justiça , não ha ver tempo para o reconhecimento, e pede habeas-
corpus para gara ntir a posse do governo do Estado, como substituto legal. 
A 23, em uma hora e cinco minutos , tudo poude elle fazer e o processo do 



reconhecimento simplificou-se· e tudo se consumm0u de um modo · mara-
vilhoso. 

E' possivel, é a cceitavel isto? Não se vê, não se sente a:hi uma f a rça , 
uma tra paça grosseira e mal engendrada? Documentos dessa ordem podem 
offerecer apoio pa ra se julgar legal e legitimamente reconhecido o chefe da 
administração de um E s tado ? 

Não a dmira, entretanto, que esse Pres idente do Congresso do Espirito 
Santo chegasse a esse grande dispa uterio . Elle é capaz de muito m a is. 

Para se julgar do seu caracter, do seu civis mo, basta verificai·-se que 
r,Jle, desde muito, se m antém na pres iclencia de .um Congresso, em q u e a 
maioria lhe é adver saria . U m hom em, qu e bem comvreh endesse a sua 
responsabilidade, tivesse a lg uns prin cipios ele edu cação politica, q ue zelasse 
um pouco o seu nome e clispuzesse de a lgum escrupulo, t eria d eixado esse 
cargo, logo que sentisse lhe faltar o apoio da maioria ele . seus pares. 

A attitucle de Carlos Peixoto, deixando a ltiva.n• ente a presidencia ela 
Cama r a , quando vresenti1,1, a vossib'ilidade de lhe faltar o i•poio da maioria, 
é um exemplo recentissimo entre nós, mas que não pócle ser seguido por 
espiritos inferiores . Estes se agarra m a o posto e chegam ao r.iclic ulo de 
fantas ia r um empate ele votação, para usar, prepotentemente, do voto de 
Minerva , desempa tando em seu proprio beneficio, isto é, pa r a se co nserva r 
na presidencia ela Assembléa, como o fez o Presidente elo Congresso do 
Espirito Santo na acta fa lsa da sessão ele ·22 de Maio . 

Um homem destes não pócle merecer consideração, é capa z de todos os 
papeis e de todas as fa lsificações, como, a liás, jit demons trou nesse amon-
1 oado de falsidades, de que me estou occupando. 

Finalmente, Sr. Presidente, preciso dizer que essas actas de reconhe-
cimento e posse do Presidente e Vice-Presidente elo E sp írito Santo, envia.elas, 
em origina l, a o exame do Senado, têm mais um vicio . A assigna tura de um 
dos membros da Mesa, a do 1º Secretario, está falsifica da, visivelmente 
falsificada. E sse Deputado reside em um arra balde de Victoria e no dia 23 
não veiu á cidn.de. Precisando os demais m embros da M·esa fal sifica r esses 
documentos, m andaram que o 2° Secretario fizesse a assignatura do 1° e, 
como esse trabalho era facil, foi Jogo executado, remettendo-se pa1·a o Con-
gresso Nacion a l um documento dessa natureza, eivado de tão grosseiras 
falsificações e, sobre todas ellas , m ais est a . E' o cumulo do des respeito para 
com os a ltos poderes da Republica. 

E é sobr e esse papel que se calca m pareceres, legalizando a si luação · de 
um Estado da Republica! I sso não é mais do que o r ebaixamento do regí-
men, a degradação ·das instituições . 

Sr. Presidente, em toda essa exposição, apoiado em documentos dos 
proprios membros da minoria fi cou provado: primeiro, que os documentos 
com que elles, os membros da minoria, defendem o seu pretenso direito, 
são :falsifica dos; segundo, que não houve reconhecimento nem posse do 
Presidente do Espirito Santo; terceiro, que a Mesa -do Congresso, eleita a 
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22 de Maio, é legitima ; quarto, que o governo dt Esta do deve caber ao 
Presjdente da Assembléa, eleito a 22 de Maio, até que seja reconhecido o 
Presidente eleito. 

Entretanto, para que se não descubra qualquer intei·esse politico na 
Gx.posição que acabo de apresentar, não me contra ria a conclusão a que 
chegou o Sr. Sena dor Metello Junior, no seu brilhante e substancioso pa-
recer. Esse trabalho, de grande valor, confeccionado com sabedoria, justiça 
e com a lei, recommendaria sobremodo o seu auto1-, se não fôsse elle já o 
r eputado jurista que todos estamos a costuma dos a acatar . Sente-se, per-
cebe-s e claramente, Sr. Presidente, que, a pezar de toda a convincente a rgu-
mentação, 1com que, em seu bem elaborado parecer, discutiu o assumpto o 
Sr. Senador Metello Junior, que a respeito dessa larga e modesta expla na-
ção, ora por mim trazida ao Senado, entendem os politicos que deve ser 
havido como legal, jegitimo e verdadeiro o reconhecimento nullo, illegal e 
i a lso do Presidente e do Vice-Presidente do Espirito Santo. Querem os po-
liticos propositadamente, caprichosamente, proceder no meu Estado contra 
h Constituição, desacatando-lhe a a utonomia , desrespeitando-lhe o Poder 
Legislativo. Não valem a s provas mais evidentes do contrario. Elles, per -
tinazmente, caprichosamente, querem ver preto onde está branco e quadrado 
onde está redondo. Contra isto não ha logica, nem força de persuasão. P ara 
o cego de vontade não ha luz a lguma sufficiente. Eu lamento bem o que 
se vae passando, e não pos/;o deixar de consignar o meu protesto vehemente 
contra a pressão, a violencia, a iniquidade e a illegalida de que se pratica 
contra um Estado da Repp.blica. Certamente, assim se faz, por se trata:· 
do menor delles. Esqu ecem-·se, porém, de que o exemplo fica a produzir imi · 
l ações, que la rgos sacrificiqs trarão á Republica, cujas instituições poderãq 
de ora em deante, ser golr,1ea das, como hoje, para maior demonstração do 
r egimen. Registo, Sr. Prei;;idente, que a opinião individual da maioria, ott 
da quasi tota lidade dos revresentantes da Nação está concordando com-
migo, julga ndo que esse .. a cto do Congresso Na cional é um desaca to ao 
Poder L egislativo, á autonomia de um Estado, é um golpe na Constituição 
da Republica, é um precedente funesto pa ra a vida autonoma dos E!s-
ta dos. 

Entretanto, todos vota 111 e . o fazem por disciplina, por rnjuncções, por 
ordens, por determinações politicas . Triste época :o. que atravess~.mos, em 
que mais valem as conveni~ncias do que o respeito á lei , á justiça, á razão 
e ao direito. 

Quando um regimen cp.ega a uma tal situação, não ha auvida, elle 
começa a entrar em decad13ncia, em desorganização. Em um paiz, onde os 
mais responsaveis pela autoridade publica consentem no desrespeito á. 
Constituição, no menospreço aos principios carcliaes do regimen, no desprezo 
á s leis, como ora acontece, entre nós, tudo se pôde esperar, menos o trium-
pho da justiça e do direitq. 



- 397 -

A força, a caudilhagem, a mystificação· e o embuste serão cad<L vez mais 
a palavra dominante, creando dil'eit.os e impondo cleveres. 

E' este, Sr. Presidente, o melhor e mais acertado passo que o Congresso 
Nacion'.11 pôde dar para a desmora lização das nossas ins tituições e p Gra o 
imperio da a narch ia. 

O tempo mostrará a verdade das minhas asserções . 
Com esse a ttentado, ora p'r a ticado pelo Congr esso Na cional, contra o 

.Espirito Santo, devemos todos nós nos s entir em bom esta do de espirito pa ra 
assistir, de hoje por dea nte, os novos processos q>.1e es te bello exemplo vem 
introduzir nosactos e deliberações dos Congressos dos Estados. Não ha, 
mais necessidade de resp eito ás constituições, ás leis e aos regimentos de cada 
um . De ora eir. deant~ tudo ê permttudei, desde que haja os tres membros 
da Mesa do Congresso dispostos a subscrever uma acta • e a fazer inseril -a 
no orgã c, offi crnl do Estado. E' um tra ba lho suave e simples, que conta 
a priori com a a pprovação, com o a ppla uso Ei com o a poio do Congresso Na-
cional, pa ra a r ectifica r e tra nsformar em lei do paiz. 

Para tanto bastará dispéJr do a mpa ro de um gra.nde Esta do. A s corren-
tes politicas se forma rão e tudo se consummará . 

Mas, Sr . Presic1enre, onde poderemos chega r r,esse caminho de illega-
lidades e falsidades? 

E' assim que chegaremos a ver mora lizada a R epublica, respeitadas as 
autorida des, obedecidas as leis, prestigiado ·o poder publico e fortalecido o 
regimen º? 

Nunca e nunca. Neste anfü:ir desceremos ca da vez mais os degráos da 
desorganização, da desmoraliza ção e, a la rgos passos , levaremos o nosso 
paiz para a anar chia . 

Terminando, Sr. Presidente, não posso calar a profunda estra nheza com 
que assisto á pra t ica desse mons t ruoso atten tado á s nossas institu ições, em 
uma época em que dirige os destinos da Naçã o uni Epita cio P essõa . 

Esse homem . elevada á curuJ pr'eside.ncial p elo seu g rande saber juri-
clico, por sua inteireza. oe caracter e por seu incon testavel m erecimento e 
talento, tendo esca lado com brilho, todos o< pos tos do L egislativo, do Judi-
ciario e do E xecutiyo \'a ~ se \' êt obrigado a assisti <· a esse rasgão na nossa 
c~.rta constitucional , 

.A colla boração que o Congresso Naciona l o força a t er na confecção 
dessa lei m onstruosa ·e de consequencias fuilest issimas pa ra todo o paiz, 
será, não ha que ver, uma nodoa indelevel, que fi ca rá sobre o seu governo . 

Ma is tarde, porém, o historiador, no seu julga mento sereno e impa.r cial, 
saberá nttribuir a cada um as r esponsabilida des ::iue lhe pesa m e verificará 
que tuclo isso fo i consm:rimado por se t r a tar do menor E stauo da R epublica. 

E este p equ enino Estado não encon trou da parte dos grandes responsa-
veis pela sustentação do r egimeli , um gesto s iquer de a mpa ro, ele defesa, 
de protecção á sua a utonomia. Varias de suas Camaras Municipaes foram 
entregues a homens do povo, sem prévia eleição e investidura, o seu Con-
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gress0 foi 'desacatado e humilhado e o seu governo foi entrngue a um Pre-
s identl' eleitc; mas nã« ;-ec'.onhe::!ido, porqut só fo~ reconhecido por actas 
falsas, nullas e ill egae~ TI tudc :;:q consu=a. cilm11 se se tratasse de um 
acto da mais inteira justiça e legalidade . 

E' a mais perfeita prova que se pôde dar do desprezo pelos principios 
republicanos, pelo regímen, pela Constituição e pelas leis . Praza aos céos, 
Sr. Presidente, que esse exemplo, que ahi fica, não produza os seu s effeitos 
tataes e desastrosos. 

Sr. Pres idente, deante da expos\ção detalhada que acabo de fazer, 
submettendo-a á consideração dos politicos, por cuja conta e sob cuja respon-
sabilidade deve correr a decisão deste caso; depois deste trabalho, a qu e me 
propuz apenas para cumprir com o meu dever, eEpero que o Senado da · 
Republica, praticando o acto que dizem estwr assentado, não se julgue mais 
com o direito de reclamar contra as palavras acres e censuras severas que 
costumam lançar sobre o Congresso Nacional do nosso paiz. 

Qua.ndo vamos assistir, como já assistimos, as a ltas Cama ras do paiz 
approvarem actos illegaes, que ferem a Constituição da Republica, que f erem 
o Poder Legislativo de um Estado e que lesam a a utonomia deste mesmo 
E stado; quando vemos estes actos pratica dos por verda deiros mestres de 
direito, devemos p erder a confiança n essas altas corporações, o respeito e 
1~ consideraçfta que possam Ferecer os membros desses poderes, e, portanto, 
n ão poderemos extranha r qpe amanhã as censuras, as criticas e mesmo ·a 
maldição do povo possam recahir sobre aquelles que não dão valor á 
responsabilidade que lhes pesa. (Muito bem,; niuito bem.) 

DOCUMENTOS APRESENTA:pos Á COMMISSÃO PELO SR. ABNER MOURÃO 

Exmo. Sr. P residente e demais membros da Com missão de Constituição 
e Diplomacia do Sena do Federa l - Do que occorreu no Congresso Legislativo 
do Esta do do E spirita Santo, na sessão extraordina ria pa ra rec.onhecimento 
e posse dos candidatos á Presidencia e Vice-Presidencia eleitos para o 
qua triennio de 1920 a 192~., tem-se sciencia cabal pelas actas das sessões 
nreparatorias e plenarias, como ela Commissão de Poderes. de que as pu-
blicas-fórmas figuram entre os documentos offerec'iclos ao esclarecido exame 
<lesta Com missão. 

Por um r equinte de preca ução, a doptaclo, a requerimento meu, na pri-
meira sessão extraordinaria em 22 de Maio de 1920 , presidida pelo Sr. Americo 
Coelho, Vice-Presidente do Congresso na sessão pa ssada e reeleito para a 
a ctual, além de assignadas pela Mesa, na !órma do Regimento, h a actas que 
fora m ainda assignadas por todos os D eputados presentes , tendo sido feito 
o reconhecimento da s firmas. 

Por essas actas, pois, çuja a uthenticicla.de é irrecusavel, ficam patente--
'l.ous factos capitaes: 
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1°, que o Br. Francisco Etienne Dessa une foi regularmente eleito Pre-
"lidente elo Congresso Legislativo; 

2° q.JJ,e os Srs. Nestor Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, ainda 
'!ão foram reconhecidos Presidente e Vice-Presidente elo Estado do Espirita 
Santo. 

A.~sim, nos termos do a rt. 47 e seu paragrapho da Constituição estadual, 
até q'ue o Congresso ultime os trabalhos ele recor.hecimento, o Presidente 
egal elo Espirito Santo é o Sr. Francisco Etienne Dessaune, como Presi-
lente do Congresso. 

A ELEIÇÃO DA MESA 

A eleição da Mesa é imperativa, nos termos do a rt. 42 do Regimento 
Interno (documento ta mbcm presente á Commissão), quer a sua ºr eunião 
seja ordinaria, quer extra ordinaria. 

E' evidente que não ha reunião do Congresso que se não enquadre em 
ama dessas especies . P a ra dissipar qua lquer duvida, porém, o art. 153 clu 
Regimento diz que, para o r econhecimento, "o Congresso, de accôrdo com 
o n. 2 do a rt. 41, ela Constituição, se reunir~ extraorclilnariamente, etc." 

A proposição da Camara declarando valido e legal (formula cuja in-
constituciona lidade é tão flagrante que nem! vale a pena sobre ella insistir 
·cleante ele tão doutos juristas como são os membros desta Commissão) um 
reconhecimento que não existe, a poia-se no parecer do Sr. Afranio de Mello 
F ra nco, Relator do caso perante a Commissão de Justiça. O nobre Deputado, 
p orém, desprezou todos os documentos a presentados - para considerar 
unicamente as actas falsas publicadas no Diario da Manhã-, orgão official, 
que, havendo o Sr. N estor Gomes, com a conivencia do Presidente cujo 
mandato expirava, tomando violentamente o Governo, igualmente cahiu em 
seu pouer. 

E' v.m caso raro nos annaes da nossa historia politica o da falsificação 
de actas de assembléas legislativas. Occorreu agora no Espirita Santo e foi 
endossado, não pela Camara, de que os membros não tiveram ensejo de 
examinar taes actas, mas pelo Sr. Afranio de M·ello Fra nco que as acceitou 
para ela borar o .seu parecer, aippellando para a circumstancia da h averem 
sido assignadas por uma Mesa que, r egimenta:lmente, não podia mais 
subsisti!· e publicadas no orgão de um governo que não era, legalmente, 
'5"0verno. 

De passagem faço notar que o Regimento do Congresso do· Espirita 
Santo, sendo de 1915, a dispos ição do art. 42, que torna obriga toria a elei-
ção da Mesa, foi já a pplicada na sessão extraordinaria, em tudo igual a, de 
Maio ultimo, em qu e se reconh eceu e empossou, em 1916, o St·. Bernardino 
Monteiro. 
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. PROVAS Dlil FALSIDADEl DAS ACTAS JUSTIFICADORAS DA PROPOSIÇÃO DA CAMARA 

Passemos em r apida revista ás provas de que sã o fartas a s ~ctas con-· 
siderada s pelo Sr . Mello Franco: 

1• prova: 

A Mesa que taes a·ctas assignou, sendo a da seE.são passada, linha sida, 
regimental e publicamente substituida . 

Admitta mos, porém, pa ra a rgumentar e melhor provar, a act a falsa da 
sessão solemne de insta llação em 22 de Ma io . 

Nel!a se dá a presen ça de 21 Deputados. O numero tota l destes, con sl-
der,ando apenas a vaga existente por morte, é de 24 . F alta m, ass im, os Sr11 •. 
Henrique ' Laranja, Sebastiã o Gama e João Lino, membros da maioria . 

Ha um trecho dessa preciosida de que é preciso contemplar n a integra: 
"O Sr. Abner Mourão pede a palavra e r equer uma sessão extraordi-

naria para a eleição da Mesa, por consider ar m a t eria urgente o estudo di.. 
eleição pres ic1encia l . O Sr . Presidente indef er e o requerimento, primeiro-
porque considera que a reuni~o actua l do Congresso é de caracter todo espe-
cial, a ponto de prescindir da convocação, pois é dE.t erminada na propria lei 
eleitoral art. 101); segundo, ·porque essa disposiçã0, combinada com a 
Constituição do E sta do e con,:i o R egimento Interno, a inda deixa cla ro que· 
não ha n ecessidade de nova Mesa para dirigir os trabalhos da actua l ses-
são; t erceiro, porque, em ulti\nÓ caso, pôde ser a Casa consulta da sobre se· 
concorda em que a Mesa actl,ta l seja mantida para os trabalhos üc que orlt 
se occupa -0 Congr esso do Es·~ado. O ::lr. Abner Mourão insiste no seu re-
querimento e o Sr. Presider1t e m a ntém a su a a n terior deliberação e re-
solve consultar a Casa a respeito da m a nutenção da Mesa actual. O Sr . 
Abner Mourão pede a palavnc e combate essa deliberação, por julgar qu1: é 
caso de nova eleição . O Sr . Alarico de Freitas, usando da pa lavra, cliz que· 
o CongY-esso deve a daptar o pensamento do Sr. Presidente, pois que, effo-
ctivamente, nos termos do Regimento, corroborado pela l ei eleitoral, e em 
face da Constituição _ do Estaqo, a sessão de reconh ecimento do Presidente e 
Vice-P ~esiclente eleitos, p elo caract er especioso (especioso, Srs . Senadores, 
é o que está com todas a s l j3ttras), de sua; convocação, não intenompe O· 

mandato da Mesa eleita na sessão orc1inaria anterior. Posta a votos a pro-
posta do Sr . Presidente, verificou-se t erem votado 10 Srs . D eputados a 
f avor e 10 contra, decidindo o Sr. Presidente desempatar pela manutenç1fo 
da Mesa. O Sr. Abner Mourão, continuaindo a discordar, retirou-se com 
mais 10 Deputados." 

Como se vê, o Sr . Geraldo Vianna supprimiu o R egimento, por cuja. 
execução lhe competia velar, fl sem o m enor constrangimento. 
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E' o Regimento que torna, como já vimos, imprescindivel a Mésa 
mova . 

A antiga póde ser mantida, é certo, mas com a reeleição . Onde se viu 
essa h istoria ele consultar á Casa sobre a manutenção da Mesa antiga? 

E' um truc inacreditavel, para o qual bem poderia ser pa,lida uma 
'!)atente ele invençã o! 

Applicado o truc e consultada a Casa, ha, como lá se diz, empate. 
Dez por dez, pois, ha via 21 com o Presidente. O Sr. Geraldo ::imda desta 

vez não se constrange e decide o empatf':; a seu favor. Mas, "continuando 
·a discordar" o Sr. Abner Mourão retira-se, acompan hado de ?na·is J O Depü-
tados. Eu e mais 10, pela conta de sommar, somos onze . São onze, pois, 
segundo a propria acta, que não concordam com o truc da consulta á Casa 
para a manutenção da Mesa. 

Prec;entes 21, onze contra 10. Onde vae parar, pois, o empate que o Sr. 
·G eraldo Vianna desempatou a seu favor? 

Nã0, Srs. Senadores, appellemos, por honra do Congresso do Espilito 
'Santo, para as actas verdadeiras, incluidas entre os documeatos neste 
·instante nas mãos elo nobre Senador Relator. A mystificação publicada no 
.Díar·lo ela Manhã é tão calva que de fórma a lguma poderá subs.istir . 

2n prova: 

no As actas consideradas como boas pelo Sr. M<:>llo. F ·ranco estão 
'orgã0, dito official, de 24 de Maio, que tem o n. 235. Ho:., porém, entre os 
·documentos presentes a esta Commissão, dous nm~eros do Diar-io ãa. Manhã, 
com a mesma. data, com o mesmo n. 235 e absolutamente differ.3ntes. E, 
assim s endo, permitto-me eu perguntar: - qual clelles é o verclacfoiro? 

Chamo para o estran ho caso a attenção dos nobres Senadores. Ahi 
<;stão· os jornaes. Trata-se ela mesmissima edição. O primeiro, porém, tem 
duas actas: a da 1 n sessão extraordinaria e a da sessão extraordinaria e 

·solemne de posse, ambas em 23 de Maio. O segundo, a lém destas, con-
t ém ainda a publicação 'C1a pittoresca acta da sessão de installação que já 
,examinámos. 

E isso mostra como a falsificação é sempre ingrata e diffici! ! Depois 
de fabricadas as actas de r econhecimento e posse, verificaram os fabrican-
te~ qu<: haviam reconhecidG e em;possad&, inventadc; e consagrado a presi-
dencia do Sr. Nestor Gomes, antes mesmo de terem installado o Congresso 
e deHberado sobre a sua Mesa, como a lei mandava. Dahi o recolhimento 
da edição elo Diarfo da lllla.nhã, já posta na rua, e o preparo de outra, cor-
recta e a ugmentada, que circulou amplamente pelo meio do dia 24. 111:as 
alguns numeres ela primitiva obra escaparam e um exemplar della ahi está. 
No orgão official, n. 235, de 24 de Ma io, quiz o Sr. Mello Franco basear a 
"Proposição votada pela Camara. Da fé que esse orgão merece, depois que 
~hiu sob o dominio elo Sr . Nestor Gomes, ava liem os nobres Senadores por 
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esta estupenda duplicata do referido n. 235, de 24 de Maio, que ahi fica,. 
tangivel e irrecusavel. 

PARENTHESIS PARA NARRAR COMO FOI ELEl'l'A A MESA 

E' indispensavel aqui um parenthesis, enibora ligeiro, para narrar como 
foi eleita a Mesa do Coflgresioo do Espirito Santo e narrar de a.ccôrdo 
com os factos, tão largamente testemunhados pela população de Victoria., e 
com o registro das actas verdadeil,as de que as publicas-fórmas se acham 
submettidas ao exame desta Commissão. 

Installado o Congresso, o humilde Deputado que ora aqui falla, investido. 
pela confiança de 12 dos seus pares na leaderança da maioria, requereu, na 
fórma elo art. 84 do Regimento, urgencia para que' fôsse convocada para 
o .mesmo dia a sessão de que cogita o art. 42, afim de eleger-se a Mesa. 

Os motivos dessa urgencia eran1 dos mais irrecusaveis. Estava-se na 
vespera da posse e o Congresso a penas se installára. Era, pois, inclispensavel 
organizai-o definitvamente para levar a cabo o trabalho do reconhecimento. 
bem como o do julgamento de a lgumas eleições municipaes, de accôrclo com 
a lei, submettidas ao Poder Legislativo estadual. 

O art. 84 diz: 

"Os requerimeptos de urgencia serão apresentados em qualquc1· 
occasião, salvo qu<,mdo orar qualquer Deputado, quando o Con-
gresso estiver em votação de materia encerrada, e ficarão prejudi-
cados caso não haja numero legal." 

Pois bem: o Sr. Gera.Ido Vianna, assumindo o papel de dictador, pre-
tendendo annullar o Congresso, recusou-se a submetter o requerimento !t 
deliberação da Casa e àbandonou a sessão. 

Ora, a maioria não pofüa acceitar esse acto de prepotencia pessoal. O 
Vice-Presidente, Sr. Americo Coelho, assumiu a presidencia, a sessão pro-
seguiu, o requerimento d(! urgencia foi discutido e approvado, a sessão 
para a eleição da Mesa convocaéLa para o mesmo dia. 

Com o numero regimental de treze, maioria absoluta, a sessão realizou-SE 
e a Mesa foi eleita. Obt(!Ve o Sr. Etienne Dessaune 12 votos p:'Lra Presi· 
dente. 

Eis como S. Ex. foi regularmente eleito Presidente do Congresso Le 
gislativo do E.stado do E\lpirito ·Santo, 

3• prova : 

Na acta da sessão em que foi votado o parecer reconhecendo os Srs . 
Nestor Gomes e João de Deus (parecer que não se ·sabe como foi fabricado 
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pois delle nenhuma divulgação houve atê este momento) foram dados como 
presentes os Deputados F ·ranéis-co Rocha, Sebastião Gama e José Cuperüno . 

. Na acta da sessão de posse, além destes, foi incluido o Deputado Henrique 
Laranja. Contra esta inclusão e em nome destes quatro congressistas, como 
seu bastante procurador, ê que estou perante esta Commissão protestando. 

Se em taes actas houvesse uma sombra siquer de verdade, não seriam 
ellas rectificadas no Diario da Manhã de 25 de Maio, com o foram, em uma 
simples local da primeira pagina, nestes termos redigida: 

"Congresso Legislativo - O Exmo. Sr. Presidente do Congresso 
Legislativo, Deputado Geraldo Vianna, a u torizou-nos a declarar que, 
na confecção das duas actas das sessões de ante-hontem daq'Uella 
corporação legislativa e que publicámos em nossa edição de hontem, 
deixou de constar, por omissão, que os trabalhos da primeira ses-
são do dia 23 do corrente foram approvados pelo voto de onze Srs. 
Deputados, contra tres, e na segunda sessão do referido dia, os 
a llud.idos trabalhos foram approvados por onze votos contra quatro 
de outros Srs. Deputados." 

Este jornal tambem aqui está entre os documentos. 
Pergunto aos nobres Senadores: as actas de uma assembiéa legislativa, 

depois de approvadas e publicadas, podem ser rectificadas e modificadas por 
esse processo s-ummario? 

Não! Evidentemente não! Isso é fraudar escandalosamente, ê passar 
por cima de todas as leis e de todas as praxes parlamentares! 

Pôde, pois, ser e.cceito como valido e legal o que em taes actas se 
contém? 

4• prova: 

Chamo a vossa attenção, Sars. Senadores, para o art. 101 da lei elei-
toral e. o art. 153 do Regimento, que nada mais é que uma reproducção 
daquelle . Por isso aqui cito apenas o art. 153: 

"A 13 de Maio .do anno da expiração de cada periodo presiàen-
cial, o 'Congresso, de accôrdo com o numero 2, do art. 41 da Consti-
tuição, se reunirá extraordinariamente, caso não esteja funccionando, 
para reconhecer o Presidente e Vice-Presidente do Estado, eleitos 
para o periodo seguinte, sendo indispensavel para tal firo o voto 
assignado de q,ezesete Deputados, no minimo, ou treze, se até a 
vespera da posse não comparecer aquelle numero." 

Esse artigo, com se vê, é de uma abso1'uta clareza. De boa fé ninguen. 
lhe dará duas interpretações. Não pôde haver reconhecimento sem o voto 
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assignado de treze Deputa dos no mínimo. E' uma formalidade imprescin-
dível. E ella foi omittida exactamente segundo as actas em que se baseia 
a proposição da Camara! Nem ao menos os fabricantes de t aes actas se 
lembraram de resalvar essa circumstancia em urna das reproducções e 
rectificações feitas. 

A omissão é completa em qualquer das variantes que se considerem. 
Aproveito a opportunidade pa ra chamar a attenção desta Commissão 

para o facto de não conter a Constituição estadual qualquer disposição par-
ticular quanto ao processo de reconhecimento, unicamente regulado p ela 
:ei eleitoral e pelo Regimento do Congresso. 

5' prova: 
Ha;via uma contestação produzida pelo Dr. Philomeno Ribeiro aos di -

p lomas de Presidente e Vice-Presidente, a llegando a inelegibilidade de am-
bos e frau des occorrida..~ e por esses fundamentos pretendendo a nnullar a 
eleição. dê accôrdo com as aJi.neas d e e do art. 143 da lei eleitor a l. . 

O Dr. Philomeno Ribeiro foi candidato á presiclencia, nas eleições pro-
cedidas ·a 25 de março ultimo. Contra as irregularidades e nullidades do 
pleito protestou por escripto perante a Junta Apuradora, conforme a acta 
d a. mesma, tambem presente a esta Commissão. 

Em carta aberta ao Exmo. Sr. Presidente ela Republica publica da nos 
a pedidos do Jornal do Commiercio, de 13 de m a io ultimo, renovou o seu 
protesto. apoiando-o nos pa1receres ele alguns dos nossos m ais acata:clos ju-
risconsultos , annunciando que contestaria os diplomas expedidos a os· can-
didatos eleitos. Chegando a Victoria a ntes da inst a llação do Congresso, desde 
que este começou a funcciqnar apresentou, com o a uxilio do seu advogado, 
a contestação. As actas da Commissão de Poderes, cu ja primeira sessão 
t eve Joga r no dia 23 de m aio· á tarde, ahi estão, devidamente a u thenUcadas. 
Como dessa contestação t ã o publica, tão notoria, tão persev er a ntemente 
feita, não se cogita nas acqvs em que se phantasiou o reconhecimento do 
Sr. Nestor Gomes? 

Poderia o Congresso pôr summariamente ele part e os direitos do can-
didato contestante ? 

O Congresso tem attribuições pa ra n egar os fundamentos desse · direitv 
Não póde, porém, de modo algum. f echar os ouvidos a quem (,S allega. 
Na sua soberania de trrnunal julgador o Congreso pôde rejeita r a con-

testação. Mas não póde deixar de ouvil-a. 
A inexistencia, pois , ele uma r eferen cia siqtrn~ á contestação do Dr. Phi-

lomeno Ribeiro, é m a is um infücio. de a lto vu.lor probante, da falsidade da3 
actas estampadas, no Diario da Manhã . 

. 6ª ,prova: 
Como se vê, as a;ctas acceitas pelo Sr. D eputa do Mello Franco são de 

uma fa lsidade exhuberante que aponta e escorre por todas as suas juntas, 
tão inepta e grosseirament13 tomada s . Peço, porém, a esta esclarE:cicla Com-
m if;0ão, que consi dere a1.nda este documento : é uma declaração enviada aog 
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membros da Comnnissáo de Justiça da Camara e divulgada por alguns jor-
naes desta Capital, do dia 4 do -corrente mez e do teôr seguinte: 

"Exmos. membros da Commissáo de L egislação e Justiça da Camara 
dos Deputados - Os abaixo assigna dos presentes que foram a todas ás 
sessões do Congresso Legislativo deste Estado. realiza das no dia 23 de maio 
findo, veem protestar contra a allegação de haver sido o Sr. Nestor Go-
mes reconhecido Presidente do Espiríto Sa nto pelo seu Congresso L egisla-
tivo o contra a permanencia delle no pa lacio do governo. affirmando sob 
palavra de honra e pera nte D eus: 1 •, que no dia 23 de maio findo, á porta 
elo edíficio do Congresso Legislativo só foi aberta ás 11 horas e 45 m inutos. 
não havendo ninguem dentro do mesmo; 2°, que no referido dia e hora, en-
traram na frente e antes ele quaesquer outros, os D eputados ela maioria 
t endo á frente o Sr. Francisco Efienne Dessaune, Presidente do Congresso. 
entrando depois os Deputados da rruinoria, t endo á frente o Sr. Geraldo 
Vianna . que com elles se retirou logo após, sem occupar . suas civdeiras; 
3°. que logo após á abertura da porta, o Sr. Et!enne Dessaune occupou a 
cadeira da pres idencia. servindo de Secretarios os Deputados José Cuper-
tino Figueira L eite e Alvaro de Castro Mattos; 4°, que esta sessão foi decla-
rada aberta ás 12 e 30 minutos com a presença unicamente elos Deputados 
da m aioria em numero de 13 e nella foram aprel"entados e vota dos diversos 
pareceres sobre recursos de eleições municipaes depois do que foi encerrada e 
miarcada nov:.., ,para ás 13 horas; 5°, que essa segunda sessão foi presidida 
pelo Vice-Presidente do Congresso. Deputado Dr. Americo Ribeiro Coelho. 
sendo Secreta rios, os Srs. José Cupertino e Alvaro Mattos, para o fim de 
especialm.ente empossar, como de fa-cto o em1possou, o De<putrudo Francisco 
Etienne Dessaune. no cargo de Prel"idente do Estado, depois do que foi en-
cerrada a sessão sendo convocada nova, ás 14 e cinco minutos; 6° , que 
essa terceira 15essão foi presidida ainda pelo Vice-Presidente do Congresso, 
Dr. Americo Coelho. secretariado pelos Srs. José Cupertino e Alvaro Mattos 
e nella fez a Mesa nomeação de t res membros para comporem a ComrrJ..issão 
do Justiça, ·perainte a qual o Dr. Caio Monteiro de Barros. como advogado 
do Dr. Philomeno Ribeiro. apresent!}u contestação esciipta aos füplomas 
de Presi dente do Sr. Nestor Gomes e de Vice-Presidente do Sr. João de 
Deus Rodrigues Netto, sendo encerraicla, ás 16 hora.'il, mais -ou menos; 7°, que 
os Deputados José Cupertino Figueira Leite e Sebastião Monteiro da Gama, 
Francisco Rocha e H enrique Gonçalves Laranja, estiveram sempre pre-
sentes a essas tres sessões do Congresso dellas não se retirando até ao en-
cerramento da ultima sessão; 8°. que além dessas tres sessões não houve 
outra no edificio do Congresso ou em qualquer sala do mesmo. promovida 
ou presidida por Deputa dos da minoria; 9°, que nas sessões realizadas no 
edifício do Congresso no dia 23 de maio nenhum Deputa do a presentou e 
votou •parecer algum, reconhecendo o Sr. Nestor Gomes, Presidente do Es-
tado, e João de Deus Rodrigues Netto. Vice-Presidente; 10°, que .no refe-
rido dia 23 de maio, nem o Sr. Nestor Gomes, nem o Sr. João Rodrigues 
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N etto, foi em•posas·do ii elo Congr esso em .qua lq,uer d as sessões, r ealizadali 
nos carg os ele P residen t e ·e Vice -Presiden te el o E stado ; 11 º· que no dia 23 
de m aio. n enhum Deputa do da minoria tomou pa rte em qua lqu er das tres 
sessões r ealizadas no iCon gPesso ; 12º, que f oi e nor1ne a a s sisten.cia publica 
á s tres sessões r ealiza das •p elo Congr esso, ach ando-se o salã o do edifici o 
litteralrn:ente ·ch eio el e pessoas de t odas as classes, t est emunha s ocula res da. 
p osse solemne <lo D eputa óo Eti'enne D essaune, n o ·cargo de Presidente do 
E s tado, em virtucl·e de a inda não ter .sMo r econhecido o Sr. N estor Gomes. 

Assignamos e entregamos a ,pr esente emi m ãos elo Dr. Linhar es. em 
virtude d e ter o m esmo r equeri-do a o Juizo F ederal uma justificação no sen -
tido ele provar os i t en s que n esta. se conteem e h aver o r eferido juiz deter-
minaclo que a m esm a fosse ini-cia da no dia 4 do corrente , sem tempo já ele 
produzir os efieitos juridic DS em vista." 

E st a decla ração foi assigna da por g ra nde numero ele a utorida des e pes-
soa s a lta m ente qualificadas. 

Do illustre clvogado Dr. Clodoalclo Linha r es a caba ele r eceber o Senador 
J eronymo Monteiro a segu inte ca r ta que aqui está, com a firma r eco-
nhecida: 

"Vrctorla, 2 d·e junho de 1920 - E xmo. Sr. Sena.dor Jeronymo 
Monteiro - Sa udações. T endo requ erido peran te o juiz federal uma 
justificaçã o. afim · ~le prov~tr a burla ele qu e 1Emçou mão o Sr. Nes-
tor Gom es. pa r a ;~p assar -se do Governo elo Esta clo, sendo o meu 
requerimen t o ·ent r egu e. ás 10 horas ele hoj e , o juiz com a má von-
ta de já tan tas veze1s ma nifesütda, desig n ou o dia 5 pa r a t er loga.r a re-
feri-da justificação, a pezar ela urgencia que pedi. Sabendo que ta.l 
jus tificaçã o não c \rnga.ria a t empo, a s t est emunhas a presentadas 
em gra nde numero e todas ella s pessoas elo m ais a lto conceito e 
posição em nosso m!eio. r esolv·eram envia r a V . E x. , por m eu in-
terrnedio e como i,»eu a dvogado. o abaixo assigna do junto em que 
são provados t ódop os iten s da me nciona da justificação. Sem 
mais, et~ " 

E ste wbaixo assign a do é a r eprodu cção ela d.ecla ração dirigida á Com-
missão de Justiça da Ca.nqr a . Infelizmente, porém, a pezar dos terrn.os da car-
t a d o Dr. Linhares, est a ç;h egou desacompanha da do docu m ento. que. toda-
via, vi.rá em t em·po e será irnmedia t a m ente ent regue a o Sr. Se~a drn Re-
la tor: 

7' prova : 

A sessão d e r econh eci1111ento n ais a.cta s fa lsas é da da corno tendo sid<J 
realizada ás 11 e m eia da m a nhã. E ntreta.n to , conforme documento junto, o 
Sr. juiz f ederal affirma que a porta do Congresso nesse dia 23 de maio só foi 
a berta á s 11. 45 . 
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CONJ<'ISSÃO DblCl~lVA 

Provada como ficou a falsidade das actas, mediante ás quaes se tem 
-pretendi.do que o Sr. Nes<tor Gomes foi r econhecido, elevo dizer a VV. Exs. 
Srs . .Senadores, que o proprio Sr. Geraldo Vianna solemnemente afifirmou 
em documento publico, no dia 21 ele maio, que era material e totalmente 
impossivel concluir-se essa formalidade essencial. 

O Sr. Gerajclo Vianna., no referido dia. 21 de maio, impetrou elo Superior 
Tribunal de Justiça. do E spírito Sa.nto, um habeas-corpus para que, como 
presidente do Congresso, Hrn fosse garainti·do o exercicio elos direitos e 
prerogativas ·daquelle ca11go, afim .d'e assumfr a vresiclencia elo Estado no 
dia 23, por e:x;pir<i: nesse clia o periodo governamental e não h aver mais 
possibilidade ele reconhecer-se em teIIllPo o novo presidente. 

A ,petição figura verbo a.à verbu~n entre os documentos. De-lia tomo a 
liberdade de · salientar o seguhlte decisivo trecho: 

".Se .s6 a 22 ele maio conseguir reunir-se em numero de treze, o 
Congresso, e esse installar os tra.balhos parla mentares, s6 na pri-
meira reuniã.o que se seguir se cogitará da eleição da nova Mesa: 
art. 4,2 do regimento. ,Mas. a 23 de maio, diz a Constituição do Es-
tado. art. 54 - ·começará o período presidencial trunianclo posse o 
Presidente e V~ce-Presidente. perante o Congresso. - Não sendo 
possível eleger-se ·nova .Mesa, cnmo não é, pois que es•tamos a 21 
ele maio e não houve numero- legal. instal!a,clo o- Congresso- a 22, 
porque a reunião segui.nte é a da poss·e ·(23 ele ma io). segue-se ca-
ber ao Presidente elo Congresso, a partir ele 23 ele maio, a presi-
dencia do Estado a.tê que seja constituida a Mesa ·e elaborado o 
parecer .do reconhecimento e logo posto a votos em sessão de re-
conhecimento dos novos eleitos. 

I sto, não havendo contestação ele diplomas do Presidente e 
Vice-Presidente, porque si se verifi.car a hypothese elo art. 104, da 
lei eleitoral, que é a referida, da contestação dos ·diplom(<l.s, a lei 
confer·e aos contestantes e ao contestado prazos para a dis:cussão e 
debates elas materias a llegac1as na contestação. prazos que o arbi-
tri-o da Mesa escapam r.~stri·ngir ou negar porque a lei expressa-
m ente os estabeleceu . Art. 112. §'§ 3° e 4°. ela lei 1.008. Do que 
s•e conclue que expirado o periodo .presidencial a 23 ele maio o 
outro deve ser inaugura do nesse rnesmo dia, embora não reconhe-
cidos ainda os Presidente e Vice-Presidente eleitos para o quatrien-
nio iniciado na "Clwta constitucional cuja lacuna a Constituição es-
tadual e a lei eleitoral evitam, attribu.indo ao Presidente do Con-
gresso assumir o exercicio ela preslde,ncia, pois o Governo não 
poderia ficar aceph alo. a administração publica não haveria ele 
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s offrer um espasmo no funccionamento de seus orgãos: Constitui-
ção Estadual, art. 47, paragrapho uni'co." 

Não estão a·hi condensados, pelo proprio Sr. Gera ldo Vianna, todos os 
in-ecu sav·eis al'gumentos que venho produzindo ? 

E' elle quem proclama a obrigação regimental el e eleger-se a Mesa, de 
tomar-lhe conhecim ento da contestação e a impossibilidade irremovivel de 
se fazer o reconhecimento antes da. data e da h ora ela transmissão de po-
deres . ·Não houve reconhecil"ento a lgum, Srs . Senador es ! E nada ê mais 
r evoltant e do que pretender-se que actas inacrec1itav elmente f g_lsificadas 
p ossam prevalecer contra a limJp idissima vertade dos factos. 

N esse amon toado de falsifi'cações ha uma excepção. Não se falsificou 
ao que conste o termo de p osse do Sr. N estor Gomes. 

P ara as posses ha, entre os documentos apr•:isentados. est e livro, 
g ua rdado na secr etaria do Congresso. N elle , estão as posses de todos os 
P residentes e Vice-Pres identes, a começar dos Srn. Marcondes Alves de 
Souza e João L ino ela Silveira, Ubaldo R am alhete e Alexandre Calmon. 
Vejam os Srs. S enadores : nelle está a posse legal do Sr. Fra n cisco Et1enne 
Dessaune, 'POr não estaren1

1 a 23 de m ai o ultima dos os trabalhos do r econhe-
cimen to. 

O paragra pho unico clp ar t . 54, da Cons tit u ição esta dual , permitte a en 
tra da do povo .no recinto do Congresso, n a s·essão extraordinaria e solemne 
de posse . 

. Em virtude dessa perpiiissão consti tuciona l o recinto claquella Casa, na 
sessão de posse ultima. fi çou repleto. E . a lém da Mesa e dos Deputados 
presentes, · muitas pessoas e entre ellas figuras de desta que na sociedade de 
Victoria, assignaram o .t ermo de posse. 

E' a essa posse assim legal, assim publica, qu e se deseja contrapor uma 
posse ridiculamente forgicada, da qua l não houve uma simula çbo siquer ! 

E stamos, repito. deante de uma excepção: tudo se falsificou, m enos o 
termo de posse, pois só o; verda deiro aqu i es tá e gritando a verdade num 
tom m a is rubro que o da capa de velludo deste livro acantoa do de ouro! 

OS PROTI!lSTOS 

D e protestai·, Srs . Se:qadores. estamos nós cançados: não apenas °" 
quatro D eputados tão sen:i,cerimoniosamente inch1idos em actas m ais falsas 
do que Judas, Deputadas ·eri cujo nome fallo n est e m:omento, m as todos os 13 
membros da m aioria do Cqngresso elo Espirito Santo .. 

D esde muito que . vivemos, os treze. asphyxiados por uma pesa.(Ja 
atm.osphera de v i-ol encias e de fraudes. Para purifica l-a um pouco, para 
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tornal-a ma.is respiravel, foi que pedimos e obtivemos do Supremo Tribunal 
Federal o habeas-corpus ·para, segundo .os termos d~ respectivo accordbo, en-
trarmos e sahirmos livremente no edificio do Congresso, elegermos a Mesa 
e praticarmos todos os actos decorrentes da soberania ·de que nos ach amos 
investidos. 

Vindo es•pecialmente ao Rio para obtermos a effectivação das garan-
tias concedidas por esse julgado do mais a lto Tribunal ela Republica, fi -
zemos, a 17 de maio, de bordo elo Ceará,, o protesto de que offereço a esta 

· Commissão um exemplar.· Diziamos . então ao étltivo povo da nossa ·terra, 
cuja maioria tão expontaneamente esteve e continúa a nosso lado: 

"Os abaixo firmados, maioria que são do Congresso Legislativo 
do Espirto Santo. scientes e conscientes d.e que representa m de faicto 
o povo espiritosantense, não se sentindo garantidos no exercicio de 
seus mandatos ·de Deputados em face das violencias e burlas já 
levadas a effeito umas, já projectadas outras, pela minoria do 
Congresso, a mparada ·desabridamente pelo Executivo estacloal, reti-
ram-se para a Capita l ela Republica afin; de, pessoalmente, solici-
tarem as garantias negadas pela a u toridade jufücial federal daqui, 
embora já a utorizadas pelo habeas-corpus que lhes foi concedido 
pelo Supremo Tribuna l Federal. De bordo do Ceará, protestam 
contra O · doloroso estado de cousas que obriga a clecisões desta na-
tureza, declarando-se dispostos a ·não transigir, de modo a lgum, na 
defesa de seu s ·direitos politicos, qu e têm a obrigação de livre-
mente exercer." 

Está assignado pelos treze Deputados da maioria. 
Entre os documentos apresentados estão os protestos feitos, ant es da 

data dessa viagem, .perante os juizes loca l e federal, contra as violencias. 
fraudes e b.urlas q,ue denunciavamos como preparadas contra a maioria do 
Congresso e que afinal excedera m á nossa expectativa. E o Sr. Mello Francu 
declarou qu e o protesto dos quatro feito a posteriori nâio merecia consi-
deração. Mesmo acceitando como impeccavel essa theoria. porque não lan· 
çou o nobre Deputado os olhos sobre os protestos a pri.ori realiza dos e quú 
foram subm ettidos á sua consideração ? 

Protestámos, antes e depois elo attentado que se consummou na capital 
do Espirito Santo, pelos jornaes; perante o Supremo 'I'ribunal Federal; 
perante a justiça federal e local; perante o Sr. Presidente ela Republica e o 
seu Ministro ela Justiça; perante a Mesa ela Camara e a sua Coni.missão ele 
fustiça; perante a Mesa do Senado e, ainda agora, perante esta illustrissima 
Jommissão, aproveitando-me mesmo do ensejo para lhe offerecer o edital 
[e protesto dos quatro, !feito perante o Juizo Federal no Espirita Santo e 
publicado pela ·imprensa Joca:l, bem "Como alguns numer0.s ela Gazeta de Vi" 
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ctoria, em que a r eportagem r egis tra fielmente os ·factos e m a is este pro· 
t11s to dos 13, perante o J·uizo Federa l. contra a alludida f a lsificação. 

T em os p r.otest a;clo a lto e bom •som e documentada mente . E tudo isso 
ainda nã o será suf;fici·ente ? 

PEJLA VERDADE E PELO REGIMEN 

Todos os noosss vrotestos , toda a nossa acção t êm sido escuda;dos na 
força do direito . N ã o podemos conco11dar em que se a nnulle a Cons tituição da 
R epublica, que egua lm en te se a nnullem a Constituição do E spirita .Sant0 
e as dem a is leis do E stado, que se tripufüe sobre o s eu Congr esso, r edu-
zindo a su a soberania a pó, com a entrega do Governo a um Presidente que 
ainda n ã o passou pela f or·m alida de essen cia l do reconh eciment o, como se 
conclua nã o só dos documentos bons, como do que a llegam e apresentam os 
interessados na espa ntosa m ystificação. 

N a da é m ais in t olerave!. nem poderia f eri r mais fundo o r eg im en d~ 

qu e essa a ventw·J3. aggra vada pelas fa lsificações sem exem']Jl o com qu e se 
pretende l egitiml-a . 

Sr. PPesidente e dem ais membros d esta Commissãco : qua lquer que sejo. 
a march a '<los acontecimentos , uma sa tisfação nos fica r á sempre e das mais 
preciosa s - a da cer t eza do dever cumprido. D ef endemos pa lmo a palmo, 
enfrentando ex cessos de vi:olenoia, prodig los d e m á fé e temerosos a montoa· 
dos de f r a ude, a dignlda de do Congr esso E spirito-Sa ntense, corn o o decoro 
ela R ep ublica. E se nes ta \ão did'ficil e a r risca da empreza tudo nos• t em fal-
t a do, ·nã o nos t em f a ltado o a poio caloroso e inequiToco da opiniã o publi ca. 
da nossa t erra . 

E stamos , {elizm en te, n p u tlimo trech o do d olor oso ca min ho. Que o Se· 
nado da R epublica. cúpula a ugu sta do Poder L eg.isla tiv o, nã o imite o gra 
v!ssimo gesto da •Cam a ra, fecha ndo os olhos a o esplendor da v erdade, e 
collocando . as .imposiçõei;; ~l c onvenien cias de ordem politica não só acima 
da verda de como dos interesses superior es do .regimen ! 

ABN ER MOU RÃO, 

Por procuração dos D:epu tados H enrique Gonçalv es L a rain ja , Fra ncisco 
J 'osé da Rocha, Sebastiã o lVfonteiro da Ga m a e J·osé Cupertino Fig ueira Leite. 

CASO DO E SPIRIT O SANT O 

E xmo. br . P residente {l dem ais m embros da CommJssão de Const itujção 
u Jus tiça da Cam a.r a Fede11a~ - O ·direito do coronel Francisco Et.ienne De.» 
saune, Pres idente do Cong11esso do E s,pirito Sa nt o, a o exer cicio interino pre-
siden cia l do E st a do, emquq.nto nã o a pura r o Congr·ess o estadual as eleições 
üe P residente e Vice-Pres\clente para o qua driennio de 1920-1924, é inclis 
cutivel e insophism avel ·<Si s e a;pplicarem á es,p ecie as unicas leis que a re-
gulam . 
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A dualidade de governo que a lli se pretende admittir é producto ex-
elusivo da força, que não se estriba .sinão em si mesma e de uma. força sem 
prececlentes nos annaes da politka brasileira. 

Analysemos os factos e as leis. 
NÍio .se tendo installado a Assembléa para a apu ração do :pleito pres!-

dencla1 sinão a 22 de maio, qua ndo logrou a maioria de seus membros ver 
effectuadas pelo Juizo FederaL em Victoria, as garantias decorrentes· da. 
ordem de habeas-corpu.s conceclWa no dia 12 ,e não tendo sido passivei, atê 
l · dia segulnte (23) á uma hora da tarde, em que expirava o mandato pre· 
üdencial. fazer-se a apuração do pleito e reconhecer-se novo Presidente, ao 
Presi.ctente do Congresso ·Cabia assumir a presidencia do Estado e exercei-a 
interinamente (Const. elo E s tado, art. 47, paragrapho uni·co) . 

Mas, installado o •Congresso. quer em sessão orclinaria. quer em sessão 
llxtraordinaria, é a eleição da Mesa o seu primeiro acto. o seu acto preHmi-
11ar a nte.s de iniciar -os trabalhos. Por isso. feita a eleição no dia 22, e ele ito 
v coronel Etienne Dessa;une, em substituição ao Sr. Geraldo Vianna, áquelle 
tocava a presidenda interina do Estado. 

Mas, dizem os contra;rios, não se devia effe ctuar a eleição da Mesa nessa 
sessão, por dous motivos: a) porque sendo a Mesa um.a Commissão Per-
manente, uma Commissão ·de Policia, o seu mandado devia durar um anno, 
conforme preceitua o art.. 53 elo Regimento I·nterno do Congresso, e, em 
maio, não estava findo esse mandato; b) porque ainda que se devesse fazer 
a eleição da Miesa sempre que se reunisse o Congresso em sessão ordinaria 
ou extravrdinaria, estaria exceptuado o caso do reconhecimento elo Presi-
sidente, ·que não é feito em s·essão 01·àinaria ou extraorclinaria, mas em ses-
são especial, prevista em lei e q ue dispensa convocação. 

Resposta ao primeiro argurnento: as commissões permanentes são em 
.nurn:ero ele sete, pelo art. 54 ·elo Regimento Int·erno: Policia, Justiça, Finan-
ças, Orçamento, Comrnercio Instruccão e Agri:cultura. Determina o art. 53 
que essas con1rnissões durarão um a.uno, nfw ha .duvida, m as ·esse artigo é 
disposição de ordem geral, e ta nto o é que abrange, de uma só vez, todas 
as commissões. Ora, é principio pra tico em direito, rudimenta r e prima.rio, 
attestaclo por todos os m estres e elo ·conhecimento ele todos OS' caloiros, que, 
contraposto ao geral , um clispoistivo especial o que vigora, o que vale,, o que 
se rupplica é este. El' a regra que se detém deante da excepção. 

Ora, esse mes1no Regimento Interno que crea as commissões perma-
nentes e lhes ·dá ·a d:uração de um anno abre ex:cepçào para a Mesa, no 
capitulo III, intitulado "Da Me~a elo Congresso. sua elei.ção e a.ttr-iln~ições", 

art. 42: 
"Na primeira sessào depois da abertura elo Congresso, quer a reunião 

deste seja ordinaria , q1.ier extraord·inari.a., se procedel'á á eleição da Mesa, 
que será constituida ele um Presidente, um primeiro e um segundo Secre-
tario." 

Logo, o que decide a eleição ela Mesa é o art . 42 , que dispõe especial-



-- 412 -

mente sobre essa eleição, e não o art. 53, que visa as commissões permanen-
te:,i em ueral. 

Responde-se ao segundo: sessão especial é invenção que não se encon-
tra nas leis do Estado. Na Constituição, como no Regünento Interno, só .ha 
referencias a sessões ordinarias ou extraordinarlas, e a sessão de reconhe-
cimento é declarada extraordinaria, declaração littera l. como se vê do ar-
tigo 153 do Regimento Interno, que está em vigor desde 1015: 

"A treze de maio <lo anno da expiração de cada periodo presidencial, o 
Congresso. de accõrdo com o n. 2, .do art. 41 ela Constituição, se reunir-á 
extraordinariamente, caso não esteja ·funccionando para reconhecer o Pre-
sidente e Vice-Presidente do Estado, eleitos para o periodo seguinte, sendo 
indispensavel para tal fim o voto assignado de dezesete Deputados, no mi-
nimo, ou treze, si, até a vespera da posse não comparecer aquelle numero. " 

De accõrdo, portanto, com o art . 42 a Mesa devia ser eleita, como foi. 
Aliâs, já tinha havido um precedente. Na vigencia des·se mesmo regimento 
houve uma unica reunião extraordinaria elo Congresso estadual para apu-
ração do pleito presidencial, a de 1916, em que foi reconhecido o Sr. Ber-
narfüno Monteiro. E nessa reunião o acto preliminar do Congresso logo 
depois de installado, foi eleger a s ua Mesa, de accõrdo com o citado arti-
go 42, sendo interessante notar que o eleito Presidente foi esse m esmo 
Sr. Geraldo Vianna que, ni° •caso identico actu a l, quiz adoptar outro prazo 
e outra medida, por ser m

1
Lturalmente poliüco da escola nova . •. 

Installado o CongTesso a 22 ele m aio coniforme se vê do orgãc offic.ial, 
Diario da Manhã, de 23: 

"Reuniu-se hontem, erp sessão ele ins.t al!a.ção, o Congresso Legisla tivo 
do Estado, com a presença de 24 Deputados. 

Assumindo a presidencia o Sr. Geraldo Vianna e wbert a a sessão. cem· 
parecéram pessoa'lmente o~ Presidente e Vi·ce-Presidente eleitos do E stado 
para o quatriennio de 1920 a 1924,. .. ................ . 
foi convocada u ma nova s~s.são para o mesmo dia , á vista drt urgencia In-
discutível dos trabalhos, afim de se proceder á eleição da Mesa. Niio ~' 

quiz convocar o Presidente Sr. Gera ldo Vianna. politico da escola ·nova, ape-
zar do r equerimento do l eader ela maioria, Sr. Abner Mourão, ele accôrdc 
com o art 63 do Regimento Interno que dispõe : 

"O· Congresso .podei-á r eunir-se por indicação ele qualquer Deputado 
em Comrnissão Geral, immediatwmente õu em dia designado, rdeterminando-
se os assumptos da reunião." 

Desse requerimento h~. prova irrecusavel no orgão official (Dia.rio ila 
Manhã, ele 24 de m aio) Aip.da está elJ.e de accôrclo com o art. 73, da mesrm 
lei interna que preceitua: 

"As sessões do Congresso são publ!cas, reallzar-se-hão todos os diai; 
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uteis, pl'incLpiarão ás 13 horas e dura,rão tres horas, podendo ser proroga .. 
das a r equ erimento de qualquer Deputado · com approvação da Ca.sa que, 
para isso. deliberará com qualquer numero; e, por deliberaçã.o da m<:Jsm.a 
f unccionarA ·nos domingos e dias rt'eriados." 

ura .. as sessões nos domingos e él.ias feriados só ,serão r.eafümveis poc 
convcação especial. Logo, ·ess·e arUgo não trata sómente d.e prorogação das 
sessões, n1as hLmbem de convocação que póde ser feita a "requerlm.ento de 
qualquer Deputado, com approvação da Casa". 

Podia. pois, o Presidente do Congresso, por abuso tle força e sem con· 
sultar á Casa, •desattender a esse requerimento baseado em; textos legaes ? 
Não estaria assim annulla.do o Congresso ? Mas o Presidente su:ipendeu· a 
sessão, sem [Jôr a votos o requerimento. Reaberta pelo Vice-Presidente 
votado o requer1rnento, foi convocada nova sessão, na · qual se 'Procedeu á 
eleigão da Mesa. sendo eleito Presidente 'O ·coronel Francisco Etlenne Des-
saune (Actas da 1" e 2ª s<:Jssão do dia 22, documentos ns. 2 e 3, em podet 
dessi. ·Comrnissão.) 

Nã.o podia .o vice-presidente convocar a sessão ? Por palavras · 1·esponde 
a m1nor1a o.ue não, m as por actos que valem mais do que .palavras res-
ponde que s·im, .como vamos demonstrar •material!nente, por assim di7.er 
demonstração irrespondl vel. 

Attenda bem a illustre CommJssão de Constituição e Jus tiga. Com esta.-; 
razões vão ·os dous numeros .do Diario da ~Manhã de 22 ·e 23 de maio, por 
onde se taz ·essa prova. E' -o orgão official. publicado .,ainda na administn\ · 
ç.ão Bernardino. No D:iario de 22, onde se noticla ('parte oHicia l) a sessiio 
preparatoria extraor,clinaria, realizada na vespera (dia 21), vem a s·egu1nte 
declaração do Presidente Sr. Geraldo Vianna, depois de aberta a sessão, 
lidas . as actas a nteriores e approvadas, ·e verificado não haver expediente : 

"O Sr. Presidente clecla,ra. encerraida a sessao. por não se . v erificar 
a·lnda nWlnero legal de Srs Deputados para a installaão do Congresso, con-
torme .preceitúa o art. 153 do Regimento, convi!].ando a ntes os seus colle-
gas a comparecerem â proxima, â hora regimental." 

Ora, pelos arts. 36 e 29, combinados, do Regimento Interno, havendo 
numero legal, de 13, pelo menos, para installagão do .Congresso 

"dará a Mesa conhecimento · ao Presidente elo .Estado de se achar o 
Congresso constituido. marcando dia e hora para sua i.n stallação solemne 
Cl expedi-r convites ás •demais autorLdad.es federaes, estaiduaes e municipaes 
paira assistirem a sessão." (art. 29.) 

.A:cabamos de vêr que na sessão de 21, presidida pelo Sr. Geraldo V.ianna 
e noticiada no orgão offkial do dia segu inte, foi declarado não haver nu-
mero legal para a inst;allação do Congresso, sendo convocada nova sessão 
preparatoria p a:ra o dia s<:Jguinte. A Mesa presidida pelo Sr. Geraldo Vla nna. 
n·o dia · 21, não convocou, portanto, ·sessão de · installação para qualquer 
communicação ao Presidente 'ªº Estado. Entretanto, no dia 22 realizqµ-se a 

· sessão de installação, presidtda ·pela Mesa do Sr~. Germdo . Vianna, . â. q u;il 
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compareceu ·o Presidente eleit o, o V ice-P.r e.sidente e o Secrek'1:rio Gera l do 
Estaido, representainte do óh efe do ExecuUvo, cbm·o de tudo dá conta o 
orgá o of.ficial do dia 23, nos seguintes termos: 

"Reuniu-se h ontem. ·em sessão de installação, o Congresso L eg isla,tivo 
dCJ E s tado, com a presença ele 24 Deputados . A,ssu rninclo a presidencia: o 
Sr. Geraldo Yia nna e aberta a s essão, com.pareceram p essoalmente os Pre-
sidente e V.ice-P r esidente eleitos do E s tado, pa ra o quatrien nio de 
1920 a 1924, Srs. Sena dor Nestor Gomes e J oão de Deus Rodrigue~; Netto, 
qm; exhibiram s eus di<plomas, conferidos pela Junta Apuradora, os qunes 
foram logo enviados á Commissão de V er ificação d e Poderes do . Congresso. 
para emittir o respectivo pa r ecel·. Em seguida, compa t'ecendo a o Congresso, 
u Sr. Secr eta r io Geral do Estado, o Sr . Presidente n omeou uma comm.issão, 
composta ·dos Srs. Deputados Anton io Ma.rins Americo Coelho, Nelson Mon-
telro e .Jacintho M~Lttos pa r a , especialmente. j.ntroduzi r no 
s essões o representante do Chefe do Executivo estadua l, 

recinto das 
qu e, t om a ndo 

assento ao la do da Mesa a convite do Sr. Presidente do Congress o procedeu 
à le!tura do r elatorio c om que o Sr. Presiden te do E s tado dá contas , a o seu 
s ucces.sor, dos negocios da administra ção publica. Termiinada essa p a r te "10 
expediente , retirou-se o Sr. ·Secreta rio Gera.! com as m:esmas h onras com 
que foi recebido." 

Quel".n convocou essa se são a que compareceu o Presidente Gera ldo 
Vlmma. para pres idir, o Presidente elo E .st a do attendendo á commurücaão 
que lhe ,foi feita, e o Presidente e Vi'ce-P.resiclente ·eleit os ? Querni a uonvo-
cou foi o Vice-Presi·dente ·do ·Con gresso, Sr. Americo Coelho, em sessão ele 
m esmo dia 21, r ealiza da just a mente depois claquella q u e o Sr. Gera ldo vi·e-
sidiu e q1W foi pM este enqerrada com a declara ção de que não h a ' · ia nu-
11iero par a ·insta lla ção elos t.rabal,h os. Nã o concorda ndo o Vice-Pres.idente, 
com esse modo de ver , porquanto nas preparatorias j á h aviam c.,mpa re-
cldé· mais de 20 Deputados. embora em dias successivos. o que indicava a 
presença na ca pital do n:urri.ei·o suffi ciente .para a insta llação aP.tes mesmo 
do dia 22, r eabriu a sessão que não con s,iderou encerra da mas su sipe nsa e 
conv:icou a de installação riara o dia se.guinte, fazendo as commu.nicações 
éfo cit;J,cl.o a rt . 29 (vi-Oe a cta fl.a sessão de 21, att-estada a sua veracida de pela 
maioria do Congresso; doe. n. 1. já entregue a esta Commissã0 ). No dia 
seguinte installou-se o Con&resso, como a cabamos d .e ver, solt>mnem~ute, 

presidido pelo Sr . Geraldo Vianna, que não havia feito convocação. l<'oi, 
portá.rito, vaÜda e assim Pºf todos considerada a convocaçao feita pelo 
Vice-P.resideh te, apoiada na maioria, 'Para a sessão de ins tallação. E' um 
:facto, documet1tado p elo orgão ·ofd'icial fóra .de discussão, isento de s o-
phisma. 

Ora, a convacaçãtl '1gualp:ienté f.éita Pêlo Vice-Presidente, no dia 22, 
eori1 ·ó á poio ·d8iquella mesnra !lfül.ioria, para a sessão ide elei<tão iàJ..'1 Mesa, 
teve a mesma legal!tlade, o jlnêsino caracter de legitimo prôtesto contra o 
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arbitrio do Presidente {Í'Ue queria sobrep·!'lr a sua vontade ao voto do. Con-
gresso ·E> mais ainda á o t exto claro da lei já por ·elle uma, vez JJraticada. 
Como. pois, negar a €ssa convocação a mesma va liclwde da outta ? Só os 
interessados t entarão f azel-o, nunca os que vão üecidir como juizes .. Ma11 
querem ver como faliam aquelles ? 

R elatando a sessão do dia 22 , o orgão afficlal (D·ia.r'io da Manhã de 24) 
refere ·o insis tente pedido do Depu tado Abner Móurão, l ea.det· da maioria , 
afim de convocar-se i.1ma. sessão extraorcUharia ·pará, el eição àa M es a. ; E> 
accrescenta. que o P.residentE> ói;i!nando por que fosse mantida a m esmu. 
Mesa, r esolveu .consultar a Casa a r espeito, o ·que fez, 11Jpurando dez votos 
a favor e dez contra, desemlpatando o Presiclente Geraldo que é ·politlco cta 
Escola nova ... a ,f a vor de si mesmlo. 

Isso está ·no orgão official, repetimos, .de 24 de maio. No f inal d.a, no-
ticia, porém, o gato põe o rabo de •fóra . . . 

Diz o O·rgão official: " O .Sr. Abner Mourão, conUnua ndo a cUscor·dar, 
fariam onze, si não m ente a taboada. Mas a conta da minoria êspirito-san · 
tense é com o aqtiella dos onze g·alJegos que juravam a pés juntos não se· 
rem m ais que dez, porque cacl a um delles a o contar o grupo, JJOr mais CJ!U0 

esticasse a ai".ithmetica, nunca incluia na ·SOmma a . ·mL propria pessoa .. ' · 
E ' muito difficH nega.r a clarida de solar a.o m e io dia. H averá nesta 

Cotnmissão, haverá .no Congresso Nacional, um .só ·de seu s m embros tão 
Ingénuo qu e üoredit-e não estivessem presente.'3 á sessão solem.ne de irn;1taJ·· 
1açâo do Congresso espirito-8anten se -os treze Deputll!dbs da. maioria, vivo~ 

e ,sãos na capital do E s tado, que continuavam, como conti.nua;m debaixo 
da m esma bandeirtt, que r êquerera.m uma ol·dem d e habeas-corpus JJara <> 
fim especial de eleger livrem ente a M esn. do Congresso e até esta ca'P<ital 
v.ieram em busca de garantias, que fizeram protestos repetidos contra a. fal-
sirficação de sua s .firmas qu e os davam como presentes a r euniões -ou ses-
sões contrarias ao seu gru po, que ·não ignora.varo, ·não podia m ignora,r que 
o ·seu l eaàeí' ia requ er·er naquella sessã.o de installa.ção m eclidas que visa .. 
vam ga r a htir-lhes a eleição da Mesa pelzi, qual s e vinham batendo de mititos 
dias com tanto esforço, e que seriam subm:ettidas a votação ? 

III 

betnonstrar-se-ha com ·exa.chclão agora que o Sr. Nestor Gome& não 
foi reconhecido: 1º, porque não houve tempo ma terial pa ra isso, 2°, por 
falta ·de numero legal. 

De como não houve tempo pa ra o r econhecimento se prova com a de-
monstração já feita de que sómente no dia 22 de Maio se insta ilou o Con-
gress·o (DiMio da Manhã, â e 2.3) o qual a té esse c1ia não tomára conh eci-
mento de qua lquer documento referente á eleição presidencia l. El' sabido 
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que o quadriennio expira nte a ttingira seu fim no dia seguinte, 23 , á 1 hora 
da t arde, e a sessão nesse dia 23 pri·ncipfou depois de 11 horas e 45 minu-
tos, pe!o m enos , conforme a certidão do Juizo F edera l, que se junta com 
estas razões . 

Basta· a allegação desses t ermos e datas pa ra se t er idêa da impossibili-
dade do reconhecimento em tão curto prazo, sabendo-se ainda m ais que o 
Regimento, art . 153, e a lei eleitoral n. 1. 008, art. 10, marcam 10 dias para 
esse trabalho, mesmo que náo h a ja contestação de diploma. No caso .occor-
r en te houve contestação. E' publico e notorio que o Sr. Philomeno Ribeiro, 
candidato a o g overno do Espirito Santo com o Sr. Nestór Gomes, daqui 
embarcou pa ra Victoria, acompanhado do a dvogado Dr . Ca io Monteiro de 
Barros, afim de contestar perante o Congresso estadual o dipioma <lo 
seu competidor, dirigindo pelos "apedidos" do Jornal do Commercio de 13 
de Maio uma carta ao .Sr. Presidente da Republica, seguida dos pareceres 
de cinco jurisconsultos, entre os quaes o Dr. Clovis Bevi!aqua, ç;_ue Õpina-
vam · pela inelegibilidade do Sr. Nestor Gomes. 

Ora, h avendo .contestação de diploma, diz a lei eleitoral do E s tado nu-
mero 1.008, art. 112, que o cõntestante, para a presentar documentos em que 
baseie a contestação, tem o pra zo de 48 horas . Como, pois, podia o contes-
tante pedir vista dos papeis eleitoraes, estudai -os e exhibir o seu trabalho 
entre o dia 212 e o dia 23, r ntes do meio-dia, hora em que se rlevia r eunir 
o Congresso? E qual o telljPº de que disporia esse m esmo Congresso para 
julgar da contestação? E' evide·nte a fa lta material de tempo para tudo 
isso. 

Mais evidente ainda ê a f a rça do reconhecimento sem numero l egal. 
Varias disposições de lei, os a rts . 80, paragrapho unico, e 153 do Regimento 
Interno e o art. 101, para\Srapho unico, da lei n. 1. 008, exigem expressa-
mente treze D eputados no fUiniITtO como numero legal para se proceder ao 
reconhecimento. 

N ão se limita o Regimento, nem a l ei eleitoral, nos artigos 153 e 101, a 
i)edir a presença de p elo i;n.enos 13 Deputa dos no acto do reconhecimento, 
senão a exigir que os seus votos sejam as&ignados. Mas não contava com 
esse numero o grupo presidido pelo Sr. Geraldo V ianna, e fora m da dos tres 
Deputados da maioria, os jSrs. Fnmcisco •Rocha, .Sebastião Gama e J osé 
Cupertino, como presentes :,1 uma s essão f a ntastica de reconhecimento, que 
vem noticiada no D iario da Manhã, de 24 de Maio, como se tendo realizado 
ás 11 1/2 do dia, hora em 9ue ainda se achav·a fechado o edificio do Con-
gresso, conforme se a pura da certidão insuspeitissima passada pelo Juizo 
Federal que ora se junta aos documentos já entregues a esta precla ra Com-
missão. Tambem se junta rr,t os dous protestos da m a ioria feitos no · Juizo 
local e no Juizo Federal, res-pectivamente, a 22 e a 23 de Maio, contra a fal-
sificação da firma de qualqp.er de · seus membros, com os quaes se prova e 
põe a nú a maroteira e a " ,coragem" da mino.ria. 
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IV 

E' da maxlma evidencia, é de· logtca irrecusavel que aos Deputados da 
maioria não se fazia necessario usar de tricas e falsidades para conseguir 
validar as suas deliberações. A minoria, s im, é certo que só pela expressão 
numerica e sem taes processos não conseguiria mascarar sua tramoia, que 
já de longos tempos é sabido não se atrever o mais fraco contra o mais 
forte .senão por ardis, astucias e velhacadas. Mas não ha de ser, por smr 
honra, com a acceitação e ratificação de taes embustes, que decidirft este 
caso o Congresso Nacional. 

O Sr. Nestor Gomes não está reconhecido, e só o Congresso Estadual, 
dentro das nossas normas constitucionaes, tem competencia para apurar a 
sua eleição. 

Até que essa apuração se faça, é o Coronel Francisco Etienne Dessaune 
quem dev e exercer as funcções do Poder Executivo, na qualidade de Presi-
dente do Congresso, como substituto legal do Presidente do Estado, nos ter-
mos de sua constituição politica . (Art. 47, pa ragrapho unico.) 

Se, entretanto, por conclusão extremada e arbitraria, se entendesse não 
ser liquida essa qualidade, e se a ordem legal se acha violentada no Espirita 
Santo, não podendo, por esse motivo, a assembléa do Estado proceder com 
liberdade á a puração do pleito presidencial, o que a logica indica, o que 
aconselha o bom senso desa pa ixonado, o que aponta a r a zão jurídica, desde 
que não temos ainda hoj e uma lei de intervenção onde a m a teria estivesse 
préviamente regulada, é a nomeação de um interventor alheio ás lutas e á 
politica do Estado que, assumindo as funcções do executivo, proporcione, 
com absoluta imparcialidade, ao legislativo local, unico poder competente, 
todos os meios de fazer aquella apuração. 

Mas que o Congresso Naciona l, substituindo-se ao estadual, exerça as 
funcções privativas deste, reconhecendo Governadores, será abrir um pre-
cedente de gravidade inexceclivel para o regímen federativo. 

O caso que se vai decidir está previst o nas leis estaduaes, e estas é que 
elevem ser applicadas. 

Dizer-se que o Congresso Nacional, sendo uma assembléa politica, deve 
por isso, como ha quem propugne, passar sobre a lei resolvendo, sem a sua 
observancia, os casos que lhe são submettidos, seria reduzir a politica bra-
silei~a á expressão vilã de uma conectividade que não ama a justiça nem 
pratica o direito, que se norteia e dirige pelas pa ixões do interesse partida-
rio, sem ideaes, 
(1estino! 

sem cultura, se1n nobreza, sem patriotismo, sem 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1920. - F . Solano Carneiro àa Cunha. 
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Reuniu-se h ontem, e111 sessão de insta llação, o Congresso L egislativo do 
Es tado, com a presença de 24 Deputados. 

Assumindo a presiden cia o Sr. Geraldo Vianna e aberta a '8e:>são, com-
pa r eceram pessoa lmente os PresldentG e Vice-Presidente eleitos do Estado 
para o qua trienni o de 1920 a 1924, <Srs. SemU!or Nestor Gomes P. João eh> 
Deus Rodrigues Netto, que exhibiram seu s diplomas oonfer·idos pela Junta 
Apuradora, os quaes foram logo enviados á Commissão de Verificação de 
Poderel:' do Congresso pa ra emittir o respectivo parecer . 

SESSÃO DE 17 DE JULHO 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos Deputados, n. 5, 
de 1920, que m a nda considerat· va lido ·e legal o reconhecimento dos Srs . 
Nestor Gomes .e João de Deus Rodrigues · Netto, como Presidente e Vice-
Presidente do Estado do Espírito .Santo, respectivamente, para o quatrlennio 
a expira r e rn 23 de Maio de 1924 . 

E' a nnunci<•da a votação do seguinte 

SUBS'l'I'ru1·rvo 

.N . 19 - 1919 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Ficam approvapas a interven ção mandada realizar trnlo decl"eto 
n. 14.191, de 27 de Maio, e as co

0

nsequencias dellas decorrentes. 
Art. 2.0 'São nullos todos os actos pratica dos p elo Congresso L egislativo 

do Espirita Santt., após :... ;sua sessãe> preparatoria extraordinaria de 21 ll& 

Maio de 1920. 
Ar t. 3. 0 E' reconheciqa como legal, de accôrdo com as t.lisposições 

do Regimento Interno do Congresso Legislativo do Estado do Es~irito S ant!J , 
- a l\![esa que servira na sessão a nterior, a ssegurada á mesma llíesa a con•· 
petencia, os direitos e as attribuições, que lhe são outorgados nas le<o 
estaduaes . 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

O Sr. Iriueu Machado (vela oràe1n): - ,Sr. Presidente, requeiro a 
V . Ex . que consulte a Casa sobre se consen te que seja feita p elo meth odo 
nominal a votação desta prqposição. 

O Sn. PHESIDENTE: - Sobre esta proposição foram emittidos dous pare-
ceres, o de V. Ex., que logrou a assignat ura da m a ioria. da Commissão, e " 
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do Sr. Metello Junior, que foi transformado em voto em separado, offere· 
cendo um substitutivo á proposição. 

De accôrdo com o Regimento, deve ser votado em primeiro Jogar e. 
substitutivo. 

O Sf\. !RINEJ.u lY,lACHADp: - Neste cas9 requeiro a V. Ex., que consulte 
a Casa sobre se concede preferencia na votação para a proposição da C1'J,maf'I< 
dos Deputados n. 5, deste anno, e, concedida essa preferencja, reitero o pl"l.-· 
meiro requerimento que fiz para que a votação seja feita nominalmente . 

O Sr. Presidente: - Os Senhores que appro.vam o requerimento do 
Sr. Ir1neu Machado, pedindo preferenoia na votação para a proposição da 
Cama1·:.1,, queiram se levamtar. (Pa1isa.) 

Foi concedida. 

O Sr. J 'eii•onym,µ Monrtelro (v el(L ordem) : - Requ eh·o a ve1•ificação d<1-
votaçl'i,o. 

-O Sr. Presidente: - Os Senhores que votara.m contra o requerimento 
de preJ'erencia, queiram .se levantar . (Pa.usq .. ) 

Votq.ram contra o requerimento tres Srs. Senadores. Existindo na Casa 
3fi, foi elle approvado. 

Os senhores que approvam o requerimento .10 Sr. Irineu Ma.chadQ, no 
sentido de ser a votação feita. riomi11alment0, queiram se levant~Lr . (Pausa.) . 

Foi a pprovado. 
Vai se proceder á chamada . 
Os Senhores que a<pprovarem a proposição da Camara dos Deputados 

girão - sirn, e os que a rejeita.r em, dirão __.,.. nãQ. 
(0 Sr . 2° Secretario procede á cham.ada, ú. ryiial re.~po~id,mn sim os Sr1' .. 

. 'R,ego Mo1i:teiro, Firnio Braga, Inãio do Brasil, José li<'uzebio, Men4es de 4.l · 
meida, Frnnc"isco Sá, João Lyra, Venancio Nei.-va, A.ntonio Massa, Ribeiro ae 
Britto, Euzebi10 de Andi·ade, Arau,jo G6es, RcLyn1;iinrlo Cle Miranda, Oliveira 
Va.lladão, Mod.esto Lea,l, Irineii Machario, Berna.relo· Monteiro, B'!feno dl:i 
Paiva,, Alfreif:o Ellis, Pedro Celestino, José MurUnho, Herrnenegilcio de :/r[o· 
raes, Generoso Marques, Alencar Guvniarães, Viilal Ram.os, Felippe Schmidt. 
Vespi;;cio de Abreu e Soares dos Scintos (~8); e não, os Srs. Gosta R,odr·iguBB, 
Benjam,-i.n Barroso, C1inha PeC:{.rosa, Oonça.T-o Rollf!•'nbn•g, Marc'ili.o (!ti Laoer(lç. 
e Jeronyrno Monteiro (6). 

Votaram pela proposição, 28 Srs . Senadores e contra, seis. 

Ficu. ppejudicado o substitutivo n. 19, do corre,1te anno . 

O 81·. Irineu Maoha(lo (vela orrlemi): - Sr . Presidente, requ eiro a 
V. E:;<. se digne consultar o Senado se concede dispensa de intersticio par&. 
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que a proposição qu e aca ba de ser a.µ1lrova da figure · na ordem do dia dá 
J>rimeira sessão . 

O Si·. Presidente : - Os Senhores que approva m o requerimento quo 
acaba de ser feito pelo Sr. Senador Irin eu Ma.chad0, queira m se levanta~ . 

(Pausq..) 
:B'oi approvado. 

SESSÃO DE 19 DE JULHO 

a• discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 5, de 1920, que 
.manda considerar valido e legal o reconhecimento dos Srs. Nestor GomeM 
e João de Deus Rodrigues Netto, como Presidente e Vice-Presidente dv 
Estado do Espirito Samto, respectivamente, pã.ra o quatriennio a expirar em 
23 de Maio de 1924. 

O Sr. Irineu Machado deve á Casa a homenagem de defender. dt 
modo o mais succinto possivel, o parecer que, na qualidade de Relator di.. 
Cornmissão de Constituição e 1 Diplomacia, tew'l a honra de formular, em nome 
da maioria . 

. Tres foram os discursos proferidos, qualquer delles peça digna de at-
tenção, com o intuito de impugnar o parecer que elaborou . Deve, entrf>· 
tanto, dizer, que, longe de t;razerem -esse.s peças ao seu espirito a convicção. 
de que o seu parecer fôsse injustificado, longe de assim ser e de encerrar 
qualquer delles .uma lição de direito ao orador, os discursos que r esponde, ª" 
contrario, só lhe trouxeram a mais profunda certeza de que n. solução 
adopta1a pela Commissão. d,e Constituição e Diplomacia está conforme ao~ 
factos e a o Direito. 

Referindo-se ao ponto d,e vista doutrinario, aff!rma que de todos o~ 

casos de intervenção submett.idos ao exame do Congresso, nenhum t em a im-
portancia e o a lcance deste, porque, de facto, a sua solução importa a ! Li;:a· 
ção, a determinação de principios vitaes para o regímen, pois diz respeito 
ã sua propria essencia, á sua propria existencia, a o seu desenvolvimento, a 
sua prüsperidade, á sua evo\ução, em uma palavra, á grandeza do r egime1. 
republicano. 

Allega que o seu collega de bancada, Sr. Metello Junior, lim!tou-se a 
discutir a applicaçào do dire;ito aoa factos, .emquantc o seu collega pelo Es-
pirito Santo, foi muito m ais longe. S. Ex. o Sr. Senador pelo E spirito 
Sa nto, .·remontou á origem dps conf!ictos políticos, procurando dar as r azõeB 
da sua justificação e convenper ao Senado da improcedencia da solução pro· 
posta pela prop·osição da Ca mara. Assim, na sua . narrativa, o Sr. Senador 
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a ecentuou que "os seus correligioüar.ios , que são os Deputa dos reciamantes. 
começara m a sentir. as considerações propositaes propostas por parte· da~ 

altas autorida des do Esta do, o que na turalmente det erminou o r etra himento 
e o a f a sta m ento de varlos compa nheü-os seus, chefes locaes, que, se1n hosti• 
Usarem o Governo, l he ficaram indiff erent es qua mo a o seu ·a poio .,. 

D epois 'ainda, o se·na dor pelo Espírito ·Sa nto procurou explica r como ,. 
qua ndo ·s e chegou a esta solução, dizendo: " Poucor.; dias se pa ssal'.'a m e log o 
tivera m inicio a s hostilida des sem conta ·e sem limites por pa rte das a utori· 
dades esta duaes . " 

Affirma o ora dor que os Srs. J eronymo Monteiro e seu s a migos conco1. 
reram pa ra a eleição do Sr. N estor Gomes a o a lto ca1·g·o de P res iclente do 
Estado. 

Trata ndo da inelegibilidade arguida p elo s eu collega do E spirita Santo, 
affirma n ã o ser ·este um facto desconhecido, por que a quelle collega tivera 
delle conhecimento p elo Sr. Senador Fra ncisco Sa lles em Novembro do a nn!f 
passado, isto é, que, deante desta tnelegibHida de, o ·Sr . Sena dor' Sa lles, secun-
dado p elo Sr. Dr. José Monteiro, cha má ra sua att enção para o dispos i:tiv1> 
da. lei eleitora l n. 1.008, que é o a r t . 8º segundo o qua l cessa a inelegibilidade 
ant es do pl eito se até quinze dias antes da eleição tiver em desappa r ecid1> 
(!llSes motivos. 

·Prova que dous factos fica ra m bem patentes: primeir o, qu e o seu collega 
do E spirita Sa nto conhecia o impedimento, a inelegibilidade e sabia que a 
intenção do Sr. Nestor Gomes, ou ant es, a sua r esolução era de se va ler 
do disp ositivo cita do, a brindq mã o dos favores de que estivesse gosa.ndo, do 
modo que nã o era esta uma r esolução cla ndestina, p orqu e della tiver a conh e-
cimento elle, a ntes m esmo de form ula da . 

A um aipa rte do Sr. J eronymo Monteiro, S. E x. r esponde, dizendo que 
não quer tira r pa rtido do seu pensamento . Va e servir-se das expressõe~ 

usadas p elo seu proprío c ollega . S. Ex . a ffirmou que tinha a pre.sumpçã <> 
de que o Sr. N estor Gomes! ia renuncia r . Logo, n ã o se t ratava de um fact o 
im.aginario, mas de um .facto previsto ,e conhecido de •S . E x . 

O segundo facto claro e evic1ente resulta da nar rat iva de seu collega de> 
que era intenção manifesta depu rar o can dida to eleito pelo motivo da in ele-
gibilida de . Cita pa ra corrobora r sua a ffir ma ção as pa lavras pronunciadas 
pelo Sr . J eronymo Monteiro em seu ultimo discurso : " A conteceu, porém , 
que t endo passado o pra zo legal, dentro do qua l devia se desincompa t ibilizar . 
aquelle S ena dor .e •não o tendo f ei t o de m odo publico .. . " 

E'. pois , o seu c ollega· p elo E spirito Santo quem affirma que a r enu ncia 
não f oi feita d e modo publico, para c oncluir qu e era por is to clandestina , 
não podendo· produzir os desejados effeitos . 

__ Em outro topi-co do seu discurso disse O: r epresenta nte do Elspirit o Sa n to 
QUe a inda qu e ch egassem, el le e seu s .amigos a decr eta r a inelegibilida de do 
Sr. N estor Gom es, depois de a verif icar procedente, não pr:'l.ticaria m ·a cto 
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c.omprqmetteqor da moral ,politica., ·e que P.em ao contrat·io c umpririam o 
9.e.ver impostl'! Pela, l"li, 

.Nã9 póqe c9ntin4a.r com a a ffirma\iv<J. dq seu col!E\g'a Çle que uma, re-
nuncia fetta, per<J.rite notaria pul;llico po13sa ser inquiTJada, de faJsa , ta.ntq rrpJ..i~ 

· qua nto os jorµaes elo ]Jspirito E?a,µtq se occ.uparam clesse facto, con-
forme cloci,pl:\en\9s a,presenta,dos á Coi;nmissão do Senado e publicadofi com o 
pa,r ecer em çl,ebate . 

. A.ffirmµ. que al'\ deç\arações ele ::,e"\! coll E]ga, longe ele condemnarem a 
,,ttituc1e da Commissão do ' Senado, apoiam-n'a, robustecendo-a. O c!u e se 
qqE!ria fazer sob o pretexto g.~ c1~fenc1ef os actos dq. ma jpriq., nij,çi era, mai .; · 
dq que sacrificar a vontade pqpular, r<'JVOgap o mançlato da do por o. _fDx. e 
~eus amigos ao Sr. Nestor Gomes, cuja investidura, assim ter -se-hia reve~

Udo da n a,tureza, qo ca1'acter de mandato impei·ativo, o que é cqr\tra a 
e1>sencia do nosso s;ystema eleitora l e a essencia d a nossa legislar;iio çpnst i-
tucion;;.l e eleitora l. 

'l' ocando no ponto do dü;çu :qso que responde, em que o seu ·collega 
~ffirma que os Deputa dp13 tenÇl.o chegado a Victoria no dia 8, +eceia nqo qne 
o exercicio ele si;u manda to fôsse qbs t µ.q9, procuraram proteg!ll-o corn µma 
orden') de hab,eas-corpus, que lhes foi concedido a :),~ de -Ma,io, accresc!lntii.ndo 
que, a despeito desse remedia judi:ciario e continua.ndo a s erem i,ega dqs as 
&'ara11tias de que çareciam, lvolvenim a, estµ, Capital pq.ra 13olicita r Q.o Pre-
;;,idente do 'l'ri]Junal a força que fôsse neces15aria t. execuçã o da ordem, diz 
ser improcedente esta .justificativa, porque o Supremo '.J:ribunal nem sem-
pre tem exigido a preseµça pessoa l çlos pacientes ·em casos deste• natureza . 
:Porque a medida visa protegí"r, o Si1ppeipo Tribq na l tem dispensado syslema-
tica1nente o comparecimento dos pa cieµtes em casos 13ernelhantes . 

Pondera que é tal ·a a.mpl jtqqe, o libera lismo da nossa legislação, da 
pQssa jurispru çlencia, efl'\ rpater jl!- d!l f>ab eas-corv·1ts, çiue se tem permittido 
.ç;qnhec<Jr ele peqidos clestl'I, ,1ature,za., inqepend!Jnte1r,ente até de procura ção, 
a,llegando que, iio caso presente, os Depu ta dos requerentes dispunham de 
m a ndata rias, de procuradore~ . 

As razões, pois, a pre;sentµ,das por S . Ex. para just ificar o longo peFiodo 
cie t 13mpo perdido por es')es Depu tadqs nã.o convencera m n em podem 
cqnveµcer. 

Referindo-se ao po4to dp discurso ern que o Senador espirito-santense 
affirmou que Ol'\ Deputados de suEJ, paPcia lidade não puderam comparecer ás 
sessões, por isso que o ediflciq do Congresso estava fechado, pergunta se 
f!SSes .D,eputq.é!os, sendQ a )1.ora regimental das sessões ás 13 horas, commu-
nicaram a qqem de dir·eito p dei>ejo em que estavam de convocar uma sessão 
para a.ntes da bora regimenfal. 

Examina ndo a certidão qxl1ibvda, mais se a rra iga em seu espir,ito a im-
procedencia do allegado, 

O riue consta, c1a certidão é que ás 11 horas e 45 minutos elles tiveram 
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resposta de que as providencias pal.'a a abertitra do edificio do Congresso 
seriam da das . Entreta nto, nota qu e o Sr. Cunha :Pedrosa, affirma, qi;e 
esse edifi.cio não estava a berto para. nelLe funccior,ar a facção Gera!qo 
Vianna, desde as 11 horas e 30- da ma n)lã, conforme, >J,ttesta a acta, . r esp e-
ctiva, pela circumstancia de que nenhuma outra pessoa , aléni. do1> proprios 
·signata rim; da acta, declara positivamente tivesse se rea lizado a f.lessão para 
recon h ecimento dos candida tos. Dos documentos produzidos perante a Com-
missão, diz cons ta,t· a longa justificação do Sr. Alceu Monjardim, na qual 
depõem nada m enos de oito testemunhas, afOrm.a não que o Congeesso func -
cionou desde 11' e meia até mais ou menos m eio dia e meia hora, sob a pre-
sidencia do Sr. Geraldo Vianna, naqu elle c1ia . 

R efere -se a esta declaração do seu ·collega _da P a rahyba para. ponCtera.r 
que estn. justificação não tem valor jurídico, por não ter sido fe ita senão 
aom a intimação do procurador seccional, isto é, do r epresentante do 
Ministerio P ubhco. T ainto o seu collega pelo Espírito Santo reconh eceu q ue a 
propria decla ração dos offendidos, dos s uppos tos prejudicados não fa~in 

provq,, que tentou perante o juízo dar. uma j ustificação . 
Re~1uereu igua.hnente uma justificação, apresenta ndo-se com uma 

simples certidão do procurador secciona l, quand•>, a seu ver, 8eria mistér 
citar o representante do Ministerio Publico, no local, da.elo o inte resse que, 
na. hypothe:;e, tinharn os poderes locaes ou estaduaes . 

A justificação elo Presidente da Mesa, que dirigia esta sessão, ·e a <los 
e<mdidatos diplomados, que enL a quem a medida aproveitava, nã o póde 
tam'Qem prevalecer . Subsiste o principio que firmou , dada a cir~umstan cia 

de qu\1, no caso, se verifica a hy.pothese ele fiscalização icleolog ica ou intel-
lectnal, paFa qsar ela expressão italiana ou franceza, caso em -:iue o facto 
ideal, o facto imaginario, é cons·ignaclo na acta como existente, como se 
fosf'!e111 funccionarios p ublicos no exercício de suas funcções, constituidos 
com tod;i, a a utoric1a.de, com toda a fé publica, ele que a lei os invt'lstiu. 

Em um docl.!mento desta ordem subs is tem todas as condições de lega.-
lid.ade externa . Constata um f a cto ou uma. m entira, que vai produzir ef.fei-
tos .iuridicos divers os daquelles que se queria obter se, no documento, não 
se houvessem consigna.do estas allegações mentirosas. E stas fals idades, se-
gundo li ções de pena listas, járnais constituíram o caso de €stellionato {1a hy-
pothese do n. 8 do art. 338 do nosso Codigo Penal. 

C orpo é cousa assente, os ca racterisHcos do crime de falsida de, de res-
ponsabilidade, do clamno , do mal que possa resultar do acto são, diz o 
Cocjig() Pena.! Italiano - com publico documento, com damno publico - de 
modp que o eUeito !le determinac}iLs relações juridicas seja, a lterado p ela 
i ~,troducgão de documentos, c1e ffLCto imaginarios, o que ·não é conforme 

i1 verd;u1e. 
Cita a opinifto de Joã o Mendes, fazendo elogios á sua obra primoro~a. . 

Na hypotqese, affirma ql.Je e~ta prova é partioularment€ discutivel pela 



- 4.24 -

circumstancia de que ha duas actas· e ha uma det erminafüL porção de tempo 
em que a mbas constatam a presença de seus m embros, dos membros das 
duas parcialida des, no mesmo edificio, no mesmo dia, sendo que no . edificio 
tlo Congresso não existia senão uma sala de sessões, na qual ambos os 
grupos dizem ter funccionado. 

Salienta que não existe n enhum confliêto entre a lettra e o pensamento 
do a.rt. 63 da Constituição com a lettra e o pensam ento do art . 6° dessa 
mesma lei. 

Escrevendo sobre o a rt . 63 da nossa Constituição, diz o professor ' ire. 
linto Bastos: " Nem os soccorros que em caso de calamidade publica o Es-
tado solicitar da União significa que a esta incumbe a manu tenção da vida 
administrativa do Estado; n em lhe destróe a auton omia politica a mtervenção 
federa l para repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro, ou 

·pa ra manter a fórma r epublicana federativa, ou para restabelecer a ordem 
e a t ra::'lqu illida de nos Estados, ou para assegura r a execu ção de leis e sen-
t enças f ederaes ". 

Cita a opinião de A raujo Castro e de Carlos Maximiliano, para provar 
qu e está com a boa doutrina , lembra ndo tambem pala vras de Ruy Bar bosa, 
.Story e outros, dizendo que Story foi um dos m aiores commentadores, um 
dos guias da opinião do seu paiz e um dos Zeader.s da jurispru..J.encia na 
União americana , que con~eguiu fazer a distincção entre soberania, como se 
devia entender, e o emprego vago, usual, i·ndeterminado desta expressão, 

·para concluir que só subsiste a soberania naciona l. 
Remonta ao occorrido pa America do Norte no período de 78 ·~ 96, quan-

do os Estados se debatiam em n ome da sua soberania contra tod1 a acção 
,do podE\r central que pretendia reunir toda9 as sua9 forc;:a.s "' agir como 
poder coercitivo em nome da unidade nacional, para salvar os fins da 
Confederação e tornar uma verdade a declaração da indepen dencia, para 
concluir por dizer que a :Mrma f ederativa predomir.ou alll, segundo a qual 
fi cava á União o poder 'su premo, a soberania maxirna , deante da qual todas 
as outra s cediam e aos E~tados uma soberania dentro da esphera das suas 
attribuições e dos limites do seu ter.ritorio . 

Era uma concessão feita pelo espírito habil dos federalistas ao espiritc> 
pa rticularista e regionalist;:L, para levai-os á renuncia de u ma parte d!ll! 
·suas pretenções em favor da Constituição e da formaçãó de uma patria. 
unida e poderosa. Pouco a pouco, .porém, foi -se accentuando o es:P'iri to de 

, unificação em torno de µm poder <:entral, de um Estado federado, 
. u nico, passando essa soberania a um poder de centralização e sem con-
traste e;m todo o territorip, desappa recendo e cessando a velha th eoria 

.r estricta ou limitada da soberania. concentr ica. do51 Estados, visto que é eJla 
uma. concepção absurda e inexequivel na p ra tica cl.a s dua s soberanias e di-
visão do poder s ooerano do: E stado . 

E stende-se em va rias considerações quanto a factos occorridos na Ame-
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rica. do Norte pa ra se, referir a os Jutuosos acontecimentos desenr0lados no 
1>Ul do paiz, dizendo que, qua ndo ·em defesa das nossas liberdades, nos cam-
pos do sul, t a ntas vezes quantas se pe1ejou pela causa da R epublica, pro-
curou ::i. reacção investigar e encontrar nai attitude dos r epublicas, na parte 
extrema do territorio ·nacional , sentimentos menos nobres, menos justifica-
dos, cobrindo a calumnia a que lles que lá se ba tia m com a diffamação de 
separatistas . Entretanto, elles a lli estava m defendendo a liberda de, a Repu-
blica e o regimen, ba ndeiras flammulando sempre victoriosas em todos os 
rincões -e banhados. 

Qmtndo, mais tarde, outra vez procurou-se no:; elementos r epublicanos 
saber onde es ta va a arca sagra da dos prinoipios , não foi diffici! apprehender 
que estava do lado dos que d.efendiam a Republica contra o federa lismo, o 
federalismo que não era senão uma formula destruidora do r egimen, uma 
formu la de desm embra m ento elo paiz, contra ria á unida de nacional e a o 
regimen republicano que a Nação intei r a havia acceitado. 

Assevera que a intervenção federal no sul, salvou, através de annos 
sanguinolentos, de lutas fratricidas, a nossa união, a nossa g ra nOeza, como 
salvou na America do. Norte, com a defesa dos m esmos principios a integri-
dade da patria norte-americana e na Argentina a integridade nacional. 

· Alludiu seu collega aos seus serviços prestados na defesa da Hepublica. 
Defendeu-a, sim, com as armas nas mãos, afim de evita r o desmembramento 
<la. Patria e a Nação do r egimen federativo. Defendel-a-ha arnanh:i. contra os 
principios viciosos, infeccios os que p ossam trazer ao nosso sangue o germen 
da morte pelo desmembramento . 

A mesma convicção inaba lavel é a que o move hoje, defendendo a causa 
da Republica a través do principio da unidade nacional, consagrado nesta 
suprema expressão de intervenção pa,ra garantir o regimen e a integrida de. 
naciona.l. Affirma que a té )1oj e esses principios têm g uiado os l.'epublica-
nos. O Senado da R epublica , que r epresenta os Esta dos particula r es da. 
União, tem a honra de firmar os principios da unidade nacional con tra a. 
deturpação do fede.ralismo doentio. E', diz, do extremo sul da R epublica. 
que a voz de Borges de M·edeiros se faz ouviJ.'1 par::t ensinar, que, reste -caso, 
a inter1enção é o mais puro direito nacional. Que ella exprime, nãG a v iola.: 
ção do r egimen , mas a su a salvação com a defesa do direito do voto e da. 
represe~1tação popula r. E ·conclue: "Não temo os pei'igos dessa hlterven-
ção. Nã o temo esse precedente porque não acredite que jámais, v enha a 
perpetuar-se na nossa histor.ia naciona l a depuração de um candidato una.·: 
nimemente eleito e cujo mandato s"' .pretende revoga r , fraudulenta e crimi-
11osamente, em nome. da a utonomia do E stado, em defesa dos poderes loca.e:. , 
esquece!ldo-se os que a ssim querem agir que esses poderes vêm do povo e 
que a eleição é o voto popular, é a concretização da soberania e r;ue a R&-
publica r eside no povo e ~o seu voto." (Muito bem; mui'to bem .. <1 ora.dor é 
c1imprirtientado . ) 
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Elirnerrada. 

O Sr. Presidente: - Compa receram á sessão 39 Srs. Senador-e". 
No recinto, porém, não ha numero para a votação . 
De accõrdo com o Regimento, vou ma ndar proctoder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se a a u sencia dos Srs. Senadon:s 

Irtdiô do Brasil, Costa Rodrigues, Pires Ferreira, João Lyra, Raymundu de 
Miranda, Jeronymo Monteiro, Octacilio de Camará, Bueno de Paiva, Pedro 
Celestino, Generoso Marques, Alencar Guimarães, V:espucio de Abreu e 
Snares dos Santos (13). 

O Sr. Presidente : - Resoonderam ã chamada apenas 26 Srs. Sen~u· 

r~. Não ha numero. Fica adiada a votação. 

Na sessúo de 20 de Julho é approvada a proposição em 3° discussão e 
enviada á sancção. 

'l'recho da Mensagem de 3 de Maio dei 1921, enviada ao Congresso Na-
cional pelo Presid·ente Epit<lfio Pessõa : 

INTERVENÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Havendo expira do, no ài!t 
23 de Ma io do ainno passado, o periodo de Governo do Presidente tio Estado 
do Espirito Sa nto, dous Cidadãos, os Srs. Nestor Gomes e Fra ncisco Etienne 
Dessaune, declararam-se investidos na Presidencia do Estad.o; o primeiro 
dizia-se eleito pelo povo e r econhecido e empossado pelo Congresso; o se-
gundo contestava a ultima parte desta affirmativ:i e disputava a successão 
interin:i. do Governo, na ql\alidade de Presidente da Assembléa Legislativa, 
cargo para o qua l affirmav'I- ter sido escolhido no dia anterior. 

Nos primeiros dias a ordem publica manteve-se inalterada. Os dous 
pretendentes mostravam-se inclinados a uma solução pacifica. Em taes 
condições nã o me senti obrigado. a adoptar qualquer providencia sobre o 
extranho cru:;o. No dia 26, porém, empenharam-se elles em luta armada, 
cada um apoiado em eleme11tos da Força Policial. O commercio e os bancos 
fecharam, por falta de gaT,antias; a população, .a.terrada, abandonou a ci-
àade; communicações autonizadas faziam recear 
graves. 

successos aiutla mais 

Pareceu-me não ser licito ao Governo Federal permanecer indifferente 
1!1, pelo contrario, cumpria-lhe garantir a ordem publica até que o Con-
gresso Na cional, ao tomar conhecimento dos factos , r estabelecesse a fórma 
republicana federativa, evidentemente subvertida, ainda que de facto, no 
Estado do Espirito Santo. 
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Neste sentido, expedi o decreto n. 14 .191, de 27 de Maio, e pecli ao Con-
gresso se dignasse declarar qual o Presidente legitimo do Estado. 

Devo deixar expresso aqui , como r esalva da minha 0pinião individual, 
que só pedi a vossa inter:venção por obedecer a deliberações anteriores to-
madas pelo Congresso em casos a nalogos. E assim procedi para. não pa r e-
cer que procurava dilatar a. minha esphera de acção, e usurpar f uncções 
a.lheias . O meu moela de ve1;. porém, nesta materia, é que, verificada a 
dualidade de Gov ernadores, a a utoridade competente para intervir é o Poder 
Executivo e não o Congresso, porque, em tal hypot.hese, não existe na r ea-
lidade subversão ele lórma republicana federativa: no Estado ha de forço -
samente haver um Governador legitimo, seja um dos pretendentes ou um 
dos substitutos cons titucionaes; com esse está a fórma . r epublicana f e-
derativa; a esse eleve o Presidente da Republica prestar as garantias ne-
cessarias. Assim, Jogo que num Estado occorra o caso de dualidade, deve o 
Presidente decretar a intervenção, verificar, directamente ou por m eio de 
interventor, qual o Governador iegitimo, e assegurar-lhe o exer cicio do 
cargo . E.' mais logico, mais simples, e mais expedito . Só na hypothese, 
11ouco provavel, de ser impossível esta verificação, haveria lugar á. interven-
ção do Congresso. 

Eis porque, na Mensagem que vos dirigi, assim como no decreto de 27 
de Maio, accentu ei repetidas vezes que a fórma r epublicana federativa só 
de facto se subvertera no Estado do Espírito Santo. 

O decreto legi.slativo n. 4. 083. de 21 de Julho. vei(' decidir n questão, 
ileclarando valido e legal o r econ hec1rnenw dos pode!·e~ do Sr. Nestor Gomes, 
pela fórma por que o fizera o Congresso L egislat\vo ·local. 

Ainr1a para resguardar a minha opinião pessoal, peço vénia para obser-
var que essa soluçã.o não me pareceu a mais conforme com a Consntuição 
do Estado. Em face desta, afigurava-se-me que nem o Sr. Nes tor Gomes 
fôra reconhecido regularmente pelo Congr esso lo:::al nem o Sr. Dessa.une 
regularmente eleito Presidente da AssembLêa., e, err. taes condições, o Go-
verno do E stado devera ter passado a um dos sÜbstitutos constitucionaes , 
até que se a purasse devidamente a eleição de Governador. 

Apezar dessa divergencia, não hesitei em sanccionar a vossa resolução, 
não só porque a proveitava precisamente áquelle que fôra escolh ido pelo 
voto popular, como princtpalmente porque, se lhe recusasse o meu assenti-
mento, o conflicto, em vista do art. 40 ela Constituição F edera l, ficaria sem 
solução por mais um a nno, o que acarretaria pane o Estado rna.Ies incal-
eulaveis. 

Sanccionado e promulga do o r eferi-elo decreto legislativo, a vida do Es-
ta.ao· do Espírito Santo logo se norma lizou. 

FIM 
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