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DEPUTADOS 

SESSÃO DE 24 DE DEZEMBRO (1922) 

"Sr.s. membros do Congresso Naci·onal - Tenho a honra de submetter ao 
-vosso conhecimento e esclarecida decisão as inclusas representações, e do-
·cumentos que as instruem. 

Elm uma à:ellas, os cidadãos Horn.cio ele Magalhães Gomes, Os·car Penna 
·Fontenelle e Edgar Ballard, allegando a sua qualida de de presidente e se-
·cretarios da Assembléa Legis•lativa do Estado do Rio de Janeiro, pedem 
:providencias para o seu funccionamento, sem ·coacção por parte do Governo 
·do mesmo Estado, que dizem amparar a perturbação causada pela consti-
tuição de outra Ass·ernbléa Legislativa presid.ida pelo cidadão Arthur Lean-
·dro de Araujd Costa e cuja organização reputam inconstit:ucional e Hlegal. . 

Em outra, o major Feliciano Pires dé Abreu Sodré , invocando a sua 
·qualidade de presidente do Estado, Ieg1itirnamente eleito e reconhecido pela 
Assernbléa P•residida .pelo D!. Horacio de Magalhães Gomes, reclan1a contra 
a perturbação da s ua posse e •exercício, pela posse de outro cidadão que o 
·partido situa;cionista intenta collocar no governo. 

Verifica-se, pois, uma duaiidade de Assembléa Legislativa, respectiva· 
mente predidas pelos ·Srs. Horacio Magalhães ·e Araujo Costa, e de presiden-
tes de Estado, ·os Srs . Feli·ciano Sodré e Raul Fernandes, corno é publico e 
·notorio, caso ·em que a decisão, segundo a exerce pacifica ·da nossa ConsU-
·tuição, :compete ao ... P .oder Legislativo, não podendo resolvei-o o Executivo, 
·porquanto sõ "I1a au~encia do Congresso Na~ional ser -lhe-ha Ji.cito · providen-
·eiar submettendo os seus aCtos ao julgamento do m·esmo Congresso. 

Aguardo,. pois, a vossa deliberação .para os fins de direito. 
Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de 1922, 101" da Inde•p•endencia e 34° da 

::Republi.f'.-a,. - Arthur Bernardes 
\ ... 

"Exmo. Sr. Dr. Arthur da· Silva Ber,nardes, Presidente da Republica -
.A Assembloéa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ·pede licença para tra-

-.,, 
·-· w ••. '• \i · .. :~:.:d .. , 
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zer ao alto conhecimento de V. E x ., como su prem o r esponsavel p ela ordem. 
constitu cional do paiz no q ue respeita á normalidade de su a vida federativa, 
~ ! actos que passa a -expor e que .collocam o Estado do Rio na imrninencia. 
de uma grave. e desastrosa desor dem jurídica e politica, affectan do, em su a. 
essenCliJ., !4 f6t'mà r epub1ic.o'lna r epresetJü:t.tiva . 

Prelirr;inarmente ·o para boa intelligencia dos su ccessos q ue vão occor~ 

r endo no Estado, é n-eoessario informar o Gover no de V. Ex . quanto aos. 
a n tecedentes politicos da questão creada, no Estado do R io, pela inc;ontinen-
cia elos pr ocessos partidarios postos em pratica pelo situacionismo, v en cido-
n a opinião publica f lp minense ,e nos comícios eleitor aes •pela opposição, err,t• 
maioria nesta Assembléa . 

Quando, em 1921, a campanha para escolha e fixação dos nomes â 
su ccessão. p r esidencial da Republlca sublevou as pa!xõe11 e os a n im os par-
tidar ios, duas f or ças politico-eleitoraes se defrontaram n o Estado do Rio : 
o situacionismo contrario ás candidaturas sahidas da Convenção c1e 8 de 
Junho e a opposição ao principi~ djspensa em varios nucleos e, mais tarde, 
u nificada em torno do candidato, hoje supremo magistrado da Republica. 

Esse combinado político que tev-e como orgão de acção particlaria a 
·Commissão Opposicionista Fluminense, concorreu á eleição de 1 de Março e,. 
feita nella a sua primeira e magnífica demonstração de prestigio, preparou--
,;·. Jliti ;J, par ticipar da r econstituição da Assembléa do Estado. O situ aciorus-
mo percebeu que a lu ta era ameaçadora para o seu despotico domínio e, 
apoiado em medidas de Governo que lhe estava e está entregue, entrou a pra-· 
tl<.ar <l compressão, e·m todas as suas varias fôrmas, a f im de impedir o surto 
eleitoral e político da opposição. Apresentou . assim, para a Assembléa u ma· 
::h apa com oito nomes em n ove pa r a districto, ordenando a pratica im.mo-
ral do rodisio com o intuito ele arranjar, mesmo sem 1naioria ele votos, uma 
..;:..~sembléa unarume. 

A opposição por sua v-ez organizou sua •chapú., deixandv ao partid(, 
adverso 11- possibilidade de eleger alguns representante:;. 

ú pleitG transcorreu mais ou menos regularmente, venclclas, pelo denodú 
cl>ico da opinião opposicionista, as medidas e attitucles de violencia, posta~ 
em pratica para arredai-a do pleito e das urnas e a op·posição triumphou . 

O situacionismo armara, entretanto, contra a ver dade dos suffragios, 
uma manobra que suppunha invencível: substitllir as cinco juntas de apu 
ração geral, constituídas q ue eram em cada districto da totalidade dos res-
pectivos magistrados convocados a u tomaticam ente pela lei, por uma sô. 
junta •composta sómente de cin co juizes escolhidos arbitrariamentE> p elo-
Presidente do Estado para assim, ter em suas mãos despoticas o pro-cesse. 
da formação do P oder L egislativo e consegu ir compol -o á sua f eição pa rti-
daria. 

A opposição, segura ele qu e essa junta composta de tal m odo, er a ir,. 
constitucional (reforma constit ucional, a r t. 75), e att-entatorla do p·rincipiO> 
constitlJciona l da União e do Estado, segundo o qu al os poderes devem ser-
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ir:.dependente:.:; sem que na, constituiçã ·. de Legisla tive. possa influir qualque:r_ 
cutro, impugnou a referida junta. 

Em ve1oda de. si o regimen representa tivo, fundan}.ental para a fórma, 
repubhcana adoptada pela Uníão e os Estados, quer dizer, a soberania po-
pular exercida por meio de representação ou delegados, o facto do chefe do• 
Executivo nomear, á sua escolha os juizes da apuração do ·pleito para 
compor o Poder Legislativo, frauda esse principio basilar que, na O•pinião· 
de todos os constituci·onalistas, póde ser illudido, não ap·enas na organiza -
ção estructural do systema de Governo, mas no exercício de seus poderes 
organicos e na .pratica e jogo das instituições. 

Um notavel constitucionalistas, emei:it o professor de direito publico, o· 
Dr. J'. Manoel Estrada escreveu: "A Nação garante n ão sómente a fórma 
republiçana, ;>i não o exercício regular das instituições" . 

Si o despotismo se constituiu em um Estado, diz Story, a F ederação· 
está arfectacla: arruinada." 

João Earbaiho, em notavel discurso na Camara, preceituou: "A fórma 
1'61>ttblicana não designa . si·mplesmente o a pparelho formal .ela republica, 
não oornprehende unican1ente a existencia do 1n8canismü da engrenagem 
que constitue o sy stema r epublicano, mas envolve implicitamente tambem < 
o f unccionamento r egular, a su a pratica effectiva ·e a realidade das ga ran-
tias que este systema estabelece" . 

No aia em que essa junta se reuniu, os candidatos opposicionistas CO!n-

'parecermn, apresentando protestos coLtra a n1aneira de sua composição, 
por cinco juizes escolhidos pelo Presiden te do Estado, isso contra a lei 
m agna do Estado e contra a legislação e a praxe de toda a sua vida rep·u-· 
blicana. 

Esse protestos (documento n . 1) não fo i ·acceito contra o disposto n o· 
art. 99 da propria lei, em virtuc~e da qu a l f unccionava ~ junta. Deante disso, 
õs ·oppos·icionistas ·Se dirigiram ao Juizo Federal, onde fizeram um protesto . 
(docun,ento n . 2) que foi tomado por termo. 

Chegaclo ·o dia clesigmtdo pela Constituição e pelo Regimento da Assem-
bléa para a sua l?rimeira sessão prepa ratoria, compareceram os candidatos. 
opposicionistas ao edifício dessa Assembléa e ahi · foram ?nan1t-m:ili.taT'i, im-
pedidos de entrar . Esse imp·eclimento lhe foi communi·cado p elo tenente Jo-
v ita ch, Chagas, official d<'t Força Poli·cial do E stado, que a todos declarou·· 
estar cumprindo ·ordens directas do chefe de Pohcia .. E ssa autorida de orde-
n á ra que e1npregasse n1esn1o a violencia para obstar a entrada dos que não-
fossem rliplo?naàos pelo Govenw. 

Era uma arbitrariedade inauc1.ita. Entre _ os candidat os . opposicionistas 
estavam ex-Deputa dos estadoaes e ex-Deputados f ederaes e presumidamen-
te outros que pretendiam apresentar contestações. 

A todos a ord·em arbitraria attingiu e quand'o, no exercido do seu" 
direito, alguns candidatos - precisamente tres ex-Deputados estadoaes - · 
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.. subiam .Ls escadas, os soldados de armas desembainhadas lhes oppuzeram 
-resist.encja, a meaçando-os de acção material. 

O ccorrido -esse facto, que foi publico, a mplamente noticiado e testemu-
nhado .por mais de quinhentas pessoas, escorraçados a sabre pela policia 
do Estado, foram ao Juizo Federal onde fizeram um protesto e acceitaram 
o abrigo que lhes foi .dado no edifício da Camara Municipal de Nitheroy e 

.:ahi, dentro das prescripções do Regimento, fizeram o reconhecimento de 
podere,, que terminou pela constituição da Assemblêa Legislativa. 

O facto de não serem os candidatos opposicionistas portadores de diplo-
mas não poderia autorizar o procedimento da policJa do Estado. Na verda-
de nem os proprios eandidatos governistas possuíam diploma, porque não 
é tal um documento expedido por junta in constitucionaL A r eforma con-
stituciOna l , determinadamente ·estabeleceu: "Os magistrados não .p-oderão 
ser nomeados para cargo, ·empreg-o ou commissão que não lhes competir .por 
accesso na n1agistratura " . 

Esse artigo se conjuga ao 108, da mesma reforma, que preceitua: "Uma 
' lei ·especial regulará o proeesso e as inoompatibilidades eleitoraes, de accô1·-
. do com o disposto nesta Const·ituição". 

Não se cçmprehende, além disso, o Presidente .de um Estado nomeando 
escolhidamente as pessoas que· devem apurar eleições de Deputados. I sso 
seria inconstitucional e immoral. 

De resto, o situa:eionismo do E.stado dirigido pelo Senador Nilo Peça-
nha, não tem autoridade politica e moral para firmar a ·doutrina de que, 
sem dip.loma, não pôde alguem pleitear reconheeimento ou a simples entra-
da no edifício do .poder ·verificador e ·presença ás suas sessões. 

Em 1914 diploma de Deputado nada valia para esse partido. A prova 
está nos .ti1inaes da Assembléa Fluminense. De · fa;cto, em 1914, a Assembléa 

·que acompanhava o Sr. Nilo Peçanha (Assemblêa, aliás, em dualidade), 
em sessão de 19 ·de junho ,·econh)gceu o actual Deputado federal Sr. Domin-
gos Marianno, que havia sido ·derrotfl;do a 12 do mesmo mez, isto é, sete dias 
antes. Succedeu a té que quando a Junta Apuradora (essa sim, legal e in-
conteste) se reuniu no prazo da lei, diplomou outro candidato, o eleito, 
Sr. João Wet·n ecl,, o .qual não foi reconhecido pela As-sembléa solidaria com 
o Sr. Nilo Peçanha, AssembJ.éa que nem tomou conhecimento desse diploma! 

TambEilll em 1895, como Deputado federal, o Sr. Nllo Peçanha, em vo-
tação nominal, legitimou a kssembJ.éa Legislativa ·de Sergipe, eonstituida 
por cidadãos não diplomados e votou contra a outra Assembléa constitu ída 
por •candidatos todos dipl-omados. O projecto 'vindo do Senado legitimava 
precisamente a Ass-embléa dos diplomados, mas a Camara, em sessão de 29 
de Outubro, depois ·de largo debate, o rejeitou em votação nominal, por 91 
votos contra 48. No numet·o ·dos 91 votaram os Srs. Nilo Peçanha, José Be-

:vilacqua, Tavares de Lyra, Torquato Moreira, Bueno de Andrade, Dino 
Bueno, P a dua Sa lles Glicerio, Lauro Müller e muitos outros de grande evi-

-dencia politica no momento e depois . 



-9-

o proprio Congresso N acional bem qual o valor dos diplomas qua ndo 
:se referem a candidatos vindos de pleitos em Estados tyrannizados pelo ar-
bitrio e ainda no ultimo caso fluminense de reconhecimento de poderes. pa ra 
_preenchimento de uma vaga na representação -do Estado, a Camara, deante 
de um .diploma que dava qua tro mil e tantos votos a um candidato e mil e 
tantos a outro, annullou o diploma e rec-onheceu o outro candidato, por ter 
verificado as irregularida des e fraudes dp pleito. 

Continuemos, entretanto, a exposição dos factos. 
Eleita a Mesa Provisoria ela Assembléa -op.posicionista e realizadas as 

.sessões necessarias, foi feito o r econheciment o r egular de poderes do.s 
Deputa dos, installando-se na · época legal a A ssembléa L egis·lativa· que ele-
_geu a M-esa definitiva, e funccionou . normalmente durante os tres mezes 
-do prazo constitucional. No -decurso desta sessão ordinaria, votou, entre ou-
tras, a lei de força e o orça-mento -e a purou as eleições para successão pre-
.sidencial do Estado, reconhecendo e Pl' Oclamando eleitos para Pr-esidente e 
Vice-PFesidente, r espectivamente, os Srs. Feliciano Pires de Abreu Soclré 
e Paulino José Soares de Souza, a os quaes officiou nos termQs do a r t . 200 
-do Regimento Interno. 

A 31 de Outubro, terminada sua tarefa a nnua, encer rou seus t rabalhos. 
O situacionismo, entreta nto, fDl•jou uma ·dupU.cata. Livre elos can clLcla -

tos cuja presença o encommodava e que o Governo do· E stado impedira de 
e xercer em seus direitos po-lit icos, o partido dominante simulou um reconhe-
cim·ent? de .p-oderes, deu por installada uma pretensa Assembléa sob a pre-
sidehcia do Sr. Arthur Leandro de Ara ujo Costa a qua l votou resoluções que 

. o Presidente do ·E stado sanccionou, tendo eg ualmente noti-ciado h aver r eco-
nhecido, para a s u e cessão governa m ental do Estado, os Srs. Raul F erna n-
des e Arthur Leandro de Araujo Costa, Presidente da mesma Assembléa . 
Por s eu turno, -e no cump1' imento do dever que l h e impõe a Constituição, o 
presidente da Assembléa Legislativa , abaixo assigna do, promulgou as l eis 
votadas e que, r emettidas a o Poder Executivo, nã o tiveram sancção ou v éto. 

Está, assim produzida a .desordem juridica e >Constitucion al no E stado. 
Jur.idica, porque ha leis emanadas de duas corporações que se presumem 
Assembléa:s ·L egislativa s, o que estabelece para •O publico e os · interesses 
privados uma situação de duvida e de alarma que pôde comprom etter sé- · 
riamente seus direitos. Constitucional , porque onde, em vez de um Poder 
L egislativo, _ clous p ret endem ter existencJa, é :como se de facto nenhum 
·existisse. 

no 
No seu -parecer,- reconhecendo va lido o governo do Sr. 

Estado do- Espirito Santo, escreveu o Sr. Afranio de 
"A Orde'Yit de que il'alla o texto do numero 3 (do a rtigo · 6° 

N estor Gom es, 
Mello Fra n co : 
·da Constituição 

Federa l) não -pôde ser sômente a ordem nw•terial m as, tambem e principal-
m -ente a ordem oonstitucional e juridica. Aqu ella - a ordem m ateria l -
pôde existir muitas vezes com a perturbação da ordem constitu ciona l do 
Estado - casos em que, a nosso ver, a intervenção, pôde r ealizar-se para o 
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resta beleciment<> desta ultima desde que haja a necessaria requisição. Nos' 
casos de duplicata de orgam dos poderes publicas locaes, qualquer dos-
que se attribuem a legitimidade funccional, póde r equisita r a intervenção -
porque antes .da decisão f ederal não se sabe qual seja o orgam legitimo e o-
fim da intervenção. é justamente declarar essa leg'ltimidade ", Afranio de· 
Mello Fran co - P a r ecer n. 28, 1920, pag. 3. 

Por outro lado, o facto de funccionar a o lado da Assembléa legitima,. 
um agrupamento que se quer tambem fazer de Assembléa, constitue niti-· 
clamente uma deformação do regimen representativo, tal como estabelece-
mos entre nós. 

De facto. tanto quanto· não póde a União · consentir que um Estado se· 
orga nize politicamente com exclusão ·de um dos tres poderes soberanos;. 
isto é, tanto quanto n ão póde a União Federa l tolerar que um És--
tado se constitua sem um Poder L egislativo regular, sem um. Poder Judi-
ciario e sem um Poder Executivo, tambem não póde consentir que viva un1 
Estado com dous Poderes Legi~lativos, que a tanto COlTesponde .a existen--
cia de duas Assembléas. O que constitue a fórma republicana r epresentati--
va, tal como a adaptou •o Brasil é o facto precisamente d.a ha rmonia dos• 
tres poderes, fazendo-se r eciprocas limitações. 

E a inda mai. , o que o Estado republicano, no sentido generico da ex--
pressão, assegura ao povo pela orga nização democratica e pela estructura-
ção do Governo, apoiado nos tres Poderes equipotentes, é indi-car-lhe, de-
modo absoluto e precioo; num caso, qual é o Poder Executivo, isto é, a au-
toridade administrativa; noutro caso, qual é o Poder Judiciario, isto é,. 
qua.es são as autoridades que devem zelar e defender as suas relações ju-
cliciarias; e, noutr<> caso ainda, qual é o Poder Legislativo, isto é, aquelle· 
Pocler competente para fazer l-eis. E ssa é uma das mais f u ndamentaes ga-
r antias do -regimen. que assim asseguro1 a o cidadão que ha um poder que· 
administra e esse é o Executivo: - tal outro que .protege o seu direito - e· 
esse é o judiciari<>, e tal out ro que produz as leis - esse é o L egislativo. 
Ora, se num Estado se clã a situação de don s : agrupamentos se julgarem 
Assembléa Legitima, falhou ahi, evidentemente, o objectivo do regimen, 
isto é, não está ahi, de modo preciso, indicad<> qual o Poder encarregado da 
producção das leis. O povo pode vacillar quanto á legitimidade de um ou de· 
outro dos dous agrupamentos, a lei deixa de ter o alto e indiscutivel presti-
gio que é a sua força, e a anarchia constitu ciona l domina a vida desse-
Estado. 

Tal é, Exmo. Sr. Presidente da Republica: a s ituação de franca anor-
maliclade em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro si não o ampara o• 
Poder Federal -par a restabelecer a ordem republicana entre os seu s orgams· 
politicos. 

Dentro do E stado não ha solução para <> caso, ·que irrompeu precisa-
mente de uma lucta, que envolve o seu proprio Poder Executivo, réo de· 
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"franca e insolita parcialidade em favor do partido, que tem as suas graças 
.e que por med1das de arbítrio se quer perpetuar no domínio politico. 

A Assembléa L egislativa do Estado do Rio de Janeiro, vem por isso 
solicitar ao Governo de V . Ex . que, no desemp·enho de seu a lto mandato 
constitucional, adopte as medidas e providencias necessarias para garantir 

<ü seu fu,ncctonamento, o exercício tranquillo ·e paciüco de suas funcções . 
. ameaçadas .pelo despotismo do Governo Estadoal e a execução dos actos 
emana do's de sua regular actividade, que -como Poder Legisla tivo, na feitura 
de varias leis, quer como Pode.r .Verifi.cador da eleição para ·presidente e 
vice-presidente do Estado no proximo quatriennio, o qual expediu diplo-
:plas a.o:> . -candidatos que os comicios eleitoraes elegeram e que estão reco-
nhecid-os e proclamados . 

.. . Nictheroy, 11 de Dezembro ele 1922. - Honor-io Magalhães Gomes, Pre-
sidente.-. . -:- Oscar P enna Fontenelle, 1• ·Secretario .. - Edga1· Ballard, ·P Sup7 
·plente, servindo de .2• Secretario. 

Exmo. Sr. Dr. Arthur Bernardes, Presidente da Republica - Candidato 
·á -successão governam~ntal elo .Estado do Rio de Janeiro, por indicação de 
todos os elementos opposici-~nistas colligados, que nesse Estado se reuni-
raro em torno dos nomes escolhidos na convenção de 8 de junho, á successão 
.presidencial da RepubJi.ca, tive a honra de receber o alto e clignificante 
:mandato de presidente para o quatriennio de ·1922 a 1926. 

Esses votos, resultantes de um pleito em que a pujança das forças. elei-
toraes opposicionistas pôde l·evar de vencida todas as a rtimanhas e mano-
'bras postas em p ratica pelos mandatarios do Governo estadoal, foram apu-
rados regularmente pela Assembléa ·Legislativa do Estado que, · em conse-
quencia dessa apuração e do reconhecimento a que procedeu, proclamou o 
meu nome c-omo Presidente eleito para o proxhno período governamental, 

<conforme a communicação regimental constante do ·Of~i·cio que junto tenho a 
1nonra de enviar a V. Ex. 

Acon-tece, porém, que, no prop-osito criminoso de perpetuar-se nas posi-
•ções de Governo, o partido situ acionista prepara uma situação ele facto que 
lhe permitt.a., contra a ordem constituci-onal do Estado, contra a decisão so-
berana de sua Assembléa L egislativa e contra a opinião publica em possar 
seu candidato, derrotado nas ur11as, embara çando a ·posse do legitimamente 
·eleito e re-conhecido e perturbado a normalidade de seu exerci.cio. 

Nessas condições e para resguardo de minha a utoridade e da ordem ju-
rJdica, política e constitucional do Estado do Rio ele Janeiro, tenho a honra 
de solicitar, da suprema_ autoridade de V .. Ex. as precisas e indispensav.eis 
providencias e ·medidas de Governo que ·me assegurem, a 31 do corrente, a 
posse elo' cargo para que fui eleito e o tranquilJ.o e normal exercício ' das 
·funcções políticas -e -administrati'vas qu e m e. ca])em, ameaçadas, uma e outro, 
pelas determinações e actos de situacionismo. 

De facto·, apoiado na solidariedade que lhe .. dá o .. actual Governo do 
Esta do, esse situacionismo está praticando ·actoa que lhe · cons-intam, no din. 
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31 do corrente, impedir, violentamente, a minha posse e o exeréicio do man--
da to que a eleição de 9 de Junho me outorgou e a Assembléa do E s tado-
legitimou. 

Ao -conhecimento de V. Ex. , como o mais a lto r epr8sentante da auto-
rida d-e politica da U nião e r esponsavel pela ordem constitucional e po!itica 
do paiz, no conjunto dos .Esta dos que compõem a f a milia federativa, trago -
essas oc,currencias, seguro de que não m e f alta rá, Corno Presid'ente eleito e -
reconhecido do Estado do Rio de Janeiro, o amparo de que necessito do Po-
der Federal, para empossar-m-e a 31 de Dezembro corrente. 

Nicthéroy, 11 d e Dezembro de 1922. - Jílelician() P ires de Abreu. Sodré. 
· Assembléa Legisla tiva do Esta do do Rio de Janeiro. - Nictheroy, eín· 

5 de Set embro de 1922. 
Exmo. Sr. Feliciano Pires de Abreu -Sodré. - Tenho a honra de com-

municar a V. Ex.; nos termos do art. 200 do Regünento Interno d esta 
Assembléa, que em sessão de hoje, d epois de approvado por votação nomi-
nal o parecer da commissão esp-ecial eleita de accôrdo com o art. 193, do" 
mesmo regimento, for3!m V. Ex. e o Dr. P'aulino José Soares de SouzA pro-
olamados Presidente e Vice-Presidente do Estado para o quatfiennio de-
1922 a 1926. 

Preva lecendo-se da opportunida de para -congratuiar-íne com o Estado-
do Rio de J a neiro .pela eleição de V. Ex. para tão elevado cargo, tenho a _ 
honra de apresenta r-lhe, por m otivo de seu r econhecjmento os meus r espei- · 
tosos- cumprimentos. _:_ , I-Iora:cio de Magalhães Gomes, Presidente. 

Juizo Federal da -Secção do Rio de Janeiro. - E scrivão J. F. da, Matta .. 
Justifi•cação - Doutor Horacio Magalhães (}ornes e ou tro, supplica ntes; 

o Juizo Federal des ta secção, supp!icado. 
Aos dezo-ito dias do mez de J a n eiro de mil novecen tos e vinte e dous, 

na cidade d e Nitheroy, -em m eu -cartorio, a utuo a petição que adiante_ segu e .. 
O escrivão do Juizo, João Framcisco - da Matta. 

Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal - Horacio Magalhães Gomes e Homero Bra- -
siliense Soares -de Pinho precisam justificar os seguintes factos: 

1 •, que em o dia 1? do -corrente m ez, em o edifício da Camara Municipal" 
de Nictheroy, reuniram-se os juiz-es de direito dà 3" Vara de Nictheroy ; oas' . 
comarcas de .S. Gonçalo, Nova Iguassú ; Magé, Nova Fr.ib urgo, sob ·a pre.-
sidencia do ·desemba rga dor procura dor geral do Estado do Rio de Janeiro, . 
para ·o fim de, cohstit uidos em ·"junta apuradora ", a purâr ·- e expedir di-
ploma s" - as eleições realiza das em 18 -de Dezembro ·do anno proxiino .pas- -
sado para a renovação da As~embléa L egis!ati'va do E s tado ; 

2", que essa · r eunião efil'ectuou-s~ ás 15 horas do m encionado dia; 
3", que as actas a uthenücas das eleições mencionadas e as de a puração--

pa rc-ial não se en contrava m. em pod-er do presidente da "junta" e só a esta 
presentes -fora m ás 15 horas do dia indicado porque estava m · ellas no .cofre· 
d a Thesouraria do Estado, que funcciona no edifício da Secretaria Geral do·· 
Estado, com ó thesour eiro r espectivo; . 
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4° que pelo presidente da "junta" foram essas actas requisitadas, por·· 
of.fi<'io, á Secretaria Geral db E stado; 

5°, que Jogo em seguida á installação da "junta" pediu a palavra o -
Dr. Horacio Magalhães Gomes e offereceu um protesto assignado por trinta 
e dous deputados eleitos á Assembléa Legisla tiva que l eu e r equereu constasse 
da '' acta" dos trabalhos da junta"; 

_6°, que o presidente da junta negou-se a deferir o requerimento do·· 
Dr. Horacio Magalhães Gomes e mais ainda de submetter ao conhec-imento · 
dos demais membros da junta o referido protesto - acto que praticou vio-
lenta e desattehciosamehte - e de mencionai-o na acta; 

7", que assim os protestantes "ir.iera.m a este j uizo sec-cional no m esmo · 
momento, e requereram fosse tomado por termo o citado protesto, o que-
de facto se fez. 

Por isso· requerem os supplicahtes que se dig ne V. Ex. de ordenar se-
jam designados dia e hora, com a ihtiinação do Dr. Proc>ur8!dor Secciona l em : 
que possam ser juradas as testemunhas abaixo a rroladas e julgada por sen-
tença seja entregue a presente ao supplicahte independente de trasla do, 
Dá-se a esta o valor de 200$000. Termos em que P. deferimento. - (Assigna- -
dos sobre duas estampilhas de $600, cada , .f ederaes: Horacio Magalhães Go•rnes. 

Nictheroy, 18 de janeiro de 1922. - Home1·o B1·asil~~nse Soares de P ·inho .. 
Rol. - Giordano :Bruno Pinto, Adainastor Vergueiro da Cruz, Horacio · 

Guimarães Bahiense, Euge nio Fà.ustino Machado, Altero do Va lle Silva e . 
Franciscl} Maria Esteves. 

Designo o dia 24 dO corrente, ás 11 horas, em cartorio. 
Nicther'by, 18 de Janeiro de 1922. - O escrivão, João F1·anciscd da Matta . . 
Certi.fico que em virtude da -presen te petiÇão e seu respeitavel despacho, . 

intim ei ao senhor doutor Plihio de Freitas . Travassos, na qualidade de pro-
curador da RepubUca hesta secção, e as t estemunhas Giordano Bruno Pinto, 
Adamastor Vergueiro da Cruz, Horacio Guimarães Bahiense, Eugenio F a us-
tino Ma chado, _Altero do Vall~ e Silva e Francisco Ma ria Esteves, por todo ·-
o conteüdo ·desta m •esma petição e designação do dia e hora para o fim r e- · 
querido. Recusa ram c-ontra-fé. Dou f é . Nictheroy, 18 de J aneiro de 1922. - -
0 official do juizo, Arthur Durtra de Andrade. 

ASSElNTADJ\ 

Aos vinte e quatro dias do mez de Janeiro de mil novecentos e vinte e · 
dous, n esta. cidade de Nictheroy, capital do Estado do Rio de J aneiro, e em . 
a sa:la das audiencias dest e juizo, onde se acha va o MM. juiz federa l senhor 
doutor Leon Roussouliéres, commigo escrivã o de seu ·carg.o, ahi pres·entes as--
pa rtes por seus procuradore~ doutores Homero Brasiliense de Pinho Junior-
e Plínio de Freitas Travassos, procurador da Republica, fora m inqueridas as·-
tes t emurihas como segue. Eu, Oscar de Carvalho, escr evente juramentado,. 
es'crevi. E eu, João Francisco da Matta, escrivão, subscr evi. 
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1 • testemunha - .. Horacio Guimarães Bahiense brasileiro, residente nesta 
-ddade, á rua Visconde do :ftio Branco, quatrocentos e .cinco, . com vinte e cin-. 
co . annos de idade, dact,ylographo, solteiro sabendo .ler e escrever . Aos cos-
tumes nada disse. Prest~u -. q;ffirJ!lação l~gal e sendo inquerido sobre a peti-

·Ção de folhas duas, que lh~. foi lida, disse: Que estando pres~nte, assistiu em 
o dia dezesete do corrente m ez, no edifício (la Camara Municipal desta cidade, 

.. a reunião . a hi effectuada, . e sob a, presidencia do desemba rgador Bittenoourt 

.Sa mpa io, procurador g (3ral .. do E~t:o~.do, com os juizes de direito da Terceira 
Vara de Nictheroy, das coma,rc;a,s., de ,S . Gonçalo, Nova Iguassú, Magé, N ova 
Friburgo, par~, com , o fim. d~· •. ,~Q{i!'ltituidos em Junta Apuradora, apur.:tr a.s 
el~Ições realiz:J,é).a,s .. } ri;_: ~1~, .. \J.'t; );:t~~~~br-o ·do ,anno proximo passado para ·a re-

.novação da Assembléa Legislativa Estadua l; que estando marcada essa r e -, , \ . ' . 
união para as 12 horas do dia mencionado, sóm<mte teve ini.cio entre as qua-
torZJe e _·quinze horas do mesmo dia; _que os Hvros ou actas r eferm1tes.ás ·eleições 

;supracitadas, não se encontravam em p-oder da m esma Junta. tendo a testemu-
nha ouvido commentarios no recinto da Ca mara Municipal a ·r:espeito de esc 
tarem os mesmos livros na thesouraria do Estado do Rio. de Janeiro, que 
funcciona no mesmo e difício da Secretaria Geral do .. E stado; que · tambem 

.se sabia entre os assistentes da reunião ter ó presidente -da mesma r' equisi-
taclo os ditos livros á , Secreta.ria Geral, por isso que não. for·a m iniciados os 
trabalhos da Junta á hora regu}amentar ; qu e logo em seguida a installação 

-dos traba lhos ela Junta, pe.cliu a palavfa .o Dr. Horacio Magalhães Gomes que 
leu 'um protesto a ss ignado por trinta e dous candidatos á Deputa dos esta-
·duaes e r·equereu f-osse 0 n1esmo consignado em acta dos t r abalhos da Junta ; 
-que pelo Presi-de nte da Junta foi dito ao Dr. Horacio Magalhães Gomes, não 
tomaria conhecimento do mesn1o protesto, nenr o faria -consignar em acta e 
a despeito ele r equerido não o daria a .decisão dos dem a is m embros da Junta ; 

·.que depois disso ouviu dizer , não sabendo poDém si o fizeram, qu e .o s ·protes-
t a ntes iriam requer er em Juizo fosse o m esmo prote_sto tom ado por· t ermo, 
Reinquirida pelo .Dr. Procurador da RepubHca, disse : 

Que não viu as actas · authe~ticas das eleições menci-ona-das e as de ~LPU" 

ração par·cial na sala onde se reunia a r eferida Junta , sinão. depois de se 
. h aver propala da qu e os livros tinham sido .b usca dos no edifício da Secretaria · 
Geral , não sabendo de sciencia propria onde elles se, achava111 a ntes de ouvir 

·o boato referido; que de sciencia propria, tambem ignora si o PresideEte d~ 

Junta J'equisitou por oflficio as acta-s a n tigas á Secreta ria Geral do E stado, 
' tendo, porém , ouvido dizer no recinto que ta1 causa havia s ido feita ; que não 
viu o Dr. Horacio Magalhães Gomes ler o . protesto já m encjonado, m as, a pe-

·nas, fazer entrega do IY!esmo ao Presidente da Junta; que a .testemur:ha pôde 
.. affirmar que aca bou de referir, por estar presente, p.or méra curiosidade como 
el eitor que é ·deste município, no r ecinto onde se .reunia a Junta alluclida, 
tendo sido no mesmo local convidado pel-os jus.tificantes Drs . H om.ero Brasi-

·u ense ~oares de Pinho, p::tra testemunh;:u: os actos que assistira em tempo 
-opportuno. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, s~ndo encerrado .·o de -



- 15 -

'IfOimento que lido e achado conf;;; .. me assigmc_, corn -o l\IL l\1. J uiz , e,; ·Par~t;s. , 
Eu, Oscar· Julio de Carvalho, escrever. te juramenütdo, o .escrevi.· · Eu, ;J-o\i,o 
Francisco da Matta, escrivão, o subscrevi. - .Leon Ro·u-•sD1LHéres. - _Hm·ar;:io 
:Guimarães B.ahienSJe. - Home1·o B ·rasi.liense Soa·res de P ·inho. - PHn:i.o . df! 
Freitas Travassos. 

' 2• testemunha - Francisco Maria Este'ves,, portuguez naturalizado, . re~ 
·sidente á rua Coronel Guima rães, sessenta e cinco, antigo, nesta cidade, com 
quarenta ·e tres annos de idade, proprietario, casado, sabendo ler e escrever . 
A~s costumes disse n a da. Prestou affirmação, legal e s~ndo inquerido sobre 
a __ petição de folhas -duas que lhe foi lida, disse: que no dia dezesete do cor-
·rente mez na sala das sessões da Camara Municipal de Nictheroy, reuniram-
se os juizes de Direii:o da 'l'er~eira Vara de Nietheroy, os -das comarcas de 
São Gonçalo, Nova Iguassú, Nova Friburgci e Magé, para o fim de constibii-
·dos em Junta ·Apuradora a purarem a s eleições realizadas em dezoito · de De-
·zembro do anno proximo passado para renovação da Assembléa L egisa!Úvà, 
expedindo diplomas de Deputados; que, embora convocada .essa reu.niãci Para 
as doze horas daquelle dia·, sóm.ente teve· inicio entre as · quatorze e . quinze 
horas; que as actas authen.Ucas· -das eleições mencionadas e aquellas da · ap•d- · 
ração parcial não -se 'encontravam em pod·er d-o presidente da 1'ilesma junta ·e 
isso porque o depoente sabe de sciencia propria como tambem sabe ·•que etlas 
foram buscadas a algum loga r pelo doutor Desiderio de Oliveira, que não era 
membro ou parte da junta. e que as trouxe em um carro do Secretario Gé"riú 
·do Estado, o que tudo a testemunha presenciou e attentou sem saber, porém:, 
tivessem sido <1.9 mesmas acta.s r equisitadas -por officio á Secretaria; que 
1ogo em seguida a · 1nstallação ·e trabalhos da mesma jun:ta , pediu · a •palavra 
o doutor Horacio Magalhães Gomes e téndo lido um protest<> a ssignado por 
trinta e dous candidatos á Deputados considerados eleitos,· roequereu constasse 
-o mesmo da acta daquelles tra balhos; que 'P•elo presidente ela junta foi in• 
·deferido este requerimento, -não )'lermittindo tambem que ·se ma ni:festasse. os 
·demais membros -da junta sobre o protesto que devolveu ao protestante; que 
.assim soube a testemunha, vieram ·esses no .Juizo Federal , onde requereram 
fosse -o mesmo tomado por termo; que a testemunha foi ter áquel!a reunião 
·simplesmente por ·curiosidade e sem interesse de or_clem a lg uma. Reinquerida 
pelo doutor procurador ela Republica, disse: que disse· saber de sciencia pro-
pria que as actas em questão não estavam em poclel' elo presidente da jun U\., 
por ter visto o desembargador ,procurador geral do. Esmclo chamar o funccio-
nario -do Tribunal -da iRJelação, -de nome Maxrmo, e clil!:er-lhe · qualque r cousa 
que a t est emunha não ouviu. tendo sabido depois .por ·:til[aximo que a junt.a 
><6 se installaria depoif; que clle chegasse, pois i-a buscar os livro:;;; que_ sup·-
-põe que os livr-os l evados para a junta pelo doutor Desiderio fossem os da~ 

. .actas, por ter visto o mesmo doutor entregai-os ao refer·i.clo dese111bar;:;-ador, 
·que não viu o doutor Horaeio ·Magalhães · Gomes ler o protesto 1:eferido. rpas 
apenas entregal-o ao desembargador _Bittencourt, q'lle r ecu!>ml re~ehel-o, 

·Nada. mais disse. e nem lhe foi · perguntado, sendo· -encen ado seu clepotmento 
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que lido e ach l!Jdo ·conforme assigna com o M. M. juiz e partes. Eu , Oscar 
Julio de Carvalho, escrevente juramentado, esc1·evi. E ·eu, João Francisco · da 
Matta, escrivão, o -subscrevi. - L eon Ro·ltssoulié•·es. - Fra:ndsco Ma•··i.a Esc 
'teves, - Hrnnero BrasiJiense Soa1•es de Pinho. - Plinio de FTeitas Trp-vass'Ds. 

3' testemunha - Giordano Bruno P into, brasileü·o, residente nesta ci-
dade, á rua Visconde do Rio Branco, quatrocentos e <Cim•.o, com trinta e tres 
annos de idade, solicitador, solteiro, sabendo ler e escrever . Aos costumes. 
·disses nada. Pres tou affirmação legaJ ·e sendo inquerido sobre a · petição de 
~olhas duas, que lhe . foi lido, disse: que em o dia dezesete do corrente mez, 
na sala das sessões da Camara Municipa l de Nicth eroy, sob a presidencia· do 
desembargador Bittencourt •Sampaio, os juizes· de . direito ela Te-rceira Vara d~ 
JS[ictheroy, os das comarcas de S. Gonçalo, Nova Iguassú,_ N ova Friburgo e 
Magé, designados pelo Presidente do Estado para constituídos el)1 Junta 
Apura dora, a pura r as eleiç_ões •para Deputados E s ta duaes, ex pedindÓ os res-
pectivos diplomas; qu e essa reunião, embora ma rcada para ás doze horas só 
se J'ealizou entre ás quatorze e qui·nze horas; que as actas a uthenticas das 
eleições e de apuração par·cia:l não se encontravam em poder elo presidente 
da junta o q11e er a muito commen~do, facto c).o qual se certificou a teste-
munha porque lhe foi na r rado pelo doutor Octavio Mafra, -membro ela junta. 
quo disse á testemunha te rem sido enviados esses livros á Secretaria do Es-
tado, porque ficavam lá melhor g ua rdados; que ouviu dizer que tinham 
sido r equisita dos esses JivrÇ>s elo S-ecr etario Gera l, não sabendo de sciencia 
propria e que se a inda não haviam chegado á Cam a1·a Munidpal, era porqu_t;! 
estando elles no cofre da thesouraria, a chave desse cofre estavam com o 
thesoureiro, que nesse momento não estava na r epartiçã,o; que, logo ·em se-
guida [~ installaç:ão da junta , pediu a palavra o doutor Horacio Magalhães 
Gomes, que tendo lido um protesto, r equ er eu fosse o mesmo consignado n'\1-
acta dos trabalhos ; que ·p·elo presidente da junta foi -indeferido esse r equ eri-
mento e n'lais o que em seguida requereu de submetter ao con-hecimento dos 
demais membros da junta o seu .protesto; que a ssim soube a testemunha, Por 
ter visto que eram os protestantes a este que r equereram fosse toma do por 
termo o protesto; que a testemunha assistiu a os t rabalhos daquella junta 
sem interesse e por méra curios ida de. Reinquerido pelo doutor procurador da 
Repuhlica, disse: - que a testemunha não esteve presente no recinto onde 
a r eferida Junta se retiniu, durante todo o tP.mpo dos seus trabalhos, podendq, 
poré m, a ffirma r que na occasião em qu-e o doutor Horacio Magalhães Gom es 
leu o já mencionado · protesto, a testemu nha estava presen te, o que isso pôde 
ainda asseverar que, logo em seguida, o mesmo doutor Horacio r equereu ao 
procu raa or geral do Estado consultasse á Junta sobr e o indeferimento que 
este fizera. em •mandar consignar em acta o· mesmo protesto. ~ Nada mais 
disse e nem lhe foi perguntado, sendo .encerrado o depoim-ento que lido e 
aehado conforme, assigna com o MM. juiz e :partes. Eu, Oscar Julio· ele Car-
valho, escrevente juramentado, " escrevi. E eu , João Francisco ela Ma tta, es-
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cricão, subscrevi. - L eon Ro·uss o·uliér .,s, Gio,·aa,,,_o B ·ru.no ·Pi.nt o , ll01n.cro 'B1·a.-
$iliensc Soa;res de Pi.nho, Pli?:d.o de F1•ei t as TTaVKJ.ssos. 

4• t estemunha - Ada m a stor Ver g ueiro da Cruz, brasileiro, r esidente 
·nesta cidade, á rua d e .Sãq Pedro noventa e seis, com v in):e e s eis a nnos de 
idade, proprietario, •casa do, ·s a bendo ler e escr ev er, A<ls costumes , disse na da. 
P 1:estou. aff irmação na fórnm da lei e i nquerido sobr e a petição de folhas 
duas, que lhe foi lida, diss€ : Que n o dia dezesete ·do corre n te mez; em o edifi _: 
cio .da Camara ·Municpal d e NictheroY, foi effectua da en tre as qua t orze e 
quinze hor·<ts a r eunião da Junta Apura dora da.s eleições de deputa d os, sob a 
presidencia do desem.ba rgailor Bittencourt Sa n1pa iü, tendo com o m embros os 
juizes de direito da T er;ceira Va r a de Nicth eroy , •elas coma r cas de Nova I g uassú . 
Nova Friburgo, S . Gonçalo e Magé; que os Jivr os d e actas ·eleitoraes não esta va m 
e m poder do presidente da Junta A pura dora, tendo s ido p or est e pedidos ã 
Secret a ria do E st ado, que os en v iou, suppõe a t estemun,ha, por inter medio do 
doutor Desiderio .de Oliveira, não sabendo se es·s~ p edido foi fei to p-or offi cio 
a o secr eta rio gera l do E s ta do; - que, l<lgo em seguida á in s tallaçã o e os tra -· 
balhos da Junta, .pelo doutor Horacio MagaJ.hães Gomes foi r equ erido fic~s 
se consigna do em a ct a -um ·protesto que leu , tendo pelo presidente da Junta 
sido indeferido esse r equerimento e mais se n egado a fazel-o consta.r da 
3Jcta , a.Jém de não permittir aos clema,is membros cli.t J unta ~ornassem conhe-
cim en t o do m esmo prot esto; - que assim o protest a n te e ou t ra.s p essoas ·se 
dirigiram a este _Juizo onde requer eram fosse tom [-tdo por termo q supracita.-. 
do protesto ; - que a t estemunha assis t iu a esses factos sem que a t a l f osse 
movido por qua.Jquer inter esse. - R einquer klo pelo dou tor procura dor ela 
Republica, diss'C : Que nã o t em r elações com nenhuma das pessoa s interessa-
das em que fosse torna do p or termo o p rotesto f eito pelo doutor H o racio 
Magalhães Gom es e já referido ; que p or méra cu r ios ida de achava.-se no r e-· 
Clinto onde se reuniu a. Junta a}ludida e . a inda .por m ér a curiosida de acompa -
nhou o mesm o ·doutor H or acio e. a cot·religiona rios dest e a este Juizo, presen-
ciando a entrega f eita pelo dit o doutor Horacio. ao escriviio dest e .Juizo, dei: 
p r otesto a lludido ; - que nãq viu est e p r otesto, nem sabe quaes as p essoas 
que a ssigna r a m , digo pess-oas que o assigna r run , t endo no enta.nt o ou vido o 
dout or 1-Ioraeto ler o dito p r otesto perante a Junta Apur adora. conforme j á 

r eferiu, acr edita ndo, por isso, que uni dos protestantes fosse o m esm o doutot· 
H oracio; que p6de a ffirma r que âs actas .a uthenticas :e as ele a puração. par-. 
<JiaJ, j á r ef eridas, não só :por não t el-as visto no r ecin.t o -com o p or t er v isto o 
desemba rgador procura dor ger a l do Estado, m à ndar b uscai-as .por um conti-
nuo do Tr ibuna.J da R elação, sem que no ·enta nto ti~esse ou.vido o mesm o 
desemba rga d-or indicar o locaJ onde ellas devia m ser bu scada s;· - .. que não., 
viu n enhum officio do presidente da J unta r equis itando as actas ref eri-das á 
Secr etaria Gera l do E s ta.do, que as declarações que acabava ele prestar sã o 
a expressão ela verda de, tendo a · testemunha aqui comparecid~ a p edido do·· 
jtis tifica nte doutor Homer o Brasiliense Soa res de Pin.h'o. N a da nm is Clisse e 
nem lhe f oi perguntadp, s endo e n·cerrado ·o depoimen to q u e lido ·e ·achailo· 
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conforme assigna com o MM. juiz e parte. Eu, Oscar J -ulio de Carvalho, es-
crevente juramentado, escrevi. E eu, João · Francisco da Matta. escrivão, 
subscrevi. - Leon Roussou.liéres, .A.àa:ma.stor Cerqueir.a ela. Cn~, Hom.ero 
Bra:siUense Som·es de Pinho, Plinio df?, Freitas Tra1Jassos. 

Assignado ~obre estampilhas federaes de quatro mil réis, datado de 

Niotheroy, 24 de Janeiro de 1922, e inutilizadas por João Francisco ·da 
Matta. 

CONCLUSÃO 
. .. 

Aos cinco de Abril de 1922, faço estes a u tos conclusos ao M. JYI. Juiz lf1e-
d,eral Dr. Leon Roussouliéres; e lavro -este termo. 

Eu, J-oão Francisco da lVIatta, escrivão, subs<Crevi. 
Ouvido o Dr. procurador da Republica, paga a taxa judiciaria o con-

cluo. 

Nitheroy, G de Abril de la22. - Ronssoul~3Tes . 

Dam - Aos seis de Abril ele mil novecentos e vinte e dous me forrun 
dados estes autos com Q despacho supra. 

Eu, João Francisco da Matta, escrivão, o subscrevi. 
Vista - Aos seis de Abril de mH novecentos e vinte e dous faço estes 

autos com vista ao procurador ela Republica, Dr. Plinio F. Tra vas.sos. 
E eu, João Francisco clu Matta, escrivão, subscrevi. F . J. 

NictheFoy, G de Abril de 1922. - Pl.i.nio F. T,-ava.ssos. 
Data .,.- Aos seis de Abril de mil novecentos e vinte e dous me foram 

dados estes autos carn o despach o supra . 
. E eu, João Francisco da Matta, escrivão, subscrevi. 

J .ustiça - Aos seis de Abril de mil novecentos e vinte e dous junto a 
estes a utos a guia da. taxa que adiante se seguem.· 

E eu, João Francisco da Matta, escrivão, subscrevi. 
1" V'ia - . Juizo Federal da secção do Estado do Rio ele Janeiro. 
Guia - .· Dr. Horaeio Magalhães Gomes e outro vão á CollectOTia Federal 

desta cidade .pagar . sobre a importancia ele· 200tl000 a quantia de $500 de taxa 
judiciaria ela acção de justiça . que os mesmos movem por este juizo. 

Nictheroy, em 6 de Abril de 1922. - O escrivão, João F1'MICisco da aMtta. 

N. 137 - Réis $500. 
Pagou a quantia de quinh~ntos réis de sello de taxa judi.ciaria constanté 

. desta guia. 

Collecloria Federal de Nictheroy, em 6 de Abril ele 1922. -, O escrivão, 
Esta..n•isláo S. T. Mle.llo . 

.. (Inutilizad~s oito __ estam.pilhas , no valor ele . 12$?.00, pelo . escrivã.o João .,da 
M_atta, datas,d e 6 de AJ;>ril <;le 1_922, em Nictheroy.) 
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CONCLUSÃO 

Aos seis de Abril de 1922, faço estes a'utos conclusos ao M. M. Juir. Fe-
deral Dr. Leon Roussouliéres. E eu , J oã.o Francisco da Matta , escriv.ãp, 
subscrevo . 

Julgo por sentença a presente . _justificação para que <L. !)"lesma produza 
seus legaes ·e devidos eff<eitos de direito. Entregues ao interessado sem 
traslado, pagas as custa..~ . 

Nictheroy, 7 de Abril de 1922. - L eon R01Lsso·tLlié?·es. 
Data - Aos 7 de Abr il de 1922 me foram da dos estes · autos com o des-

pacho r etro. E eu, João Ft·ancisco da l.\1a.tta, esct-ivão. subscrevo. 
-En"trega. - E faço entrega dos presentes a utos aos justificantes Dr. Ho-

racio Magalhães Gomes e outro. E ·lavro este termo. Eu, João Fra nci::<co "i.a 
Matta, esC1-ivão, subscrevo. Entregue em 7 de Abril de 1922 . 

1922 

Juizo Federal da Secção do Rio de J a neiro. :- I!!scrivão, J". 1". da U."u-t"tá. 

PROTESTO 

s ·upplicantes, Dt·. Homero Br:asiliense Soa.res de Pinho e ouh·os. 
Supplicado, o Juizo F edera l desta Secção. 
Aos dezesei!j dias do mez de J aneiro de mil novecentos e vinte e dous, n a. 

Cidade de Nictheroy, em meu cartorio a u t uo a petição e protesto que adiant& 
segue. - O escrivão do Juizo, João Framc-i.sco àa Jl([atta.: 

Exmo. Sr . Dr. Juiz F edera l - Homero Brasiliense Smu·es· de Pinh0, 
A=ericano Valentim Peixoto, Custodio de Ara ujo Padilha, Horacio Ma ga-
lhães Gomes e Oscar Penna FonteneJ.J.e protestam n os termos inclus-os contra 
a apuração das eleições esta duaes feitas por uma Junta presidida pelo 
Exmo. Sr. desemba rg•ador procurador gera l do Estado e composta ele juizes 

· de direito designados pelo Ch ef e do Podet· Executivo corn o!': fundamentos ahi 
deduzidos . 

P ede-se a V. Ex . que, tomado pot· termo o proteslo, intimado delle ·o 
Sr. desembargador B itt-encourt Sa mpaio, procura.dor geral do Estado. sejam 
os autos entregu es aos s upplicantes para os fins de direito, visto ter o Pre-
sidente da Junta se ree>usado a consignai -o na acta dos trabalhos. E . deferi-
mento. Nictheroy, 17 de J a neiro de 1922. - Hom.ero B•·asi.lf.e-rl.~e Soares ele P -i-
nho. - A.merico Valentim P eixoto. - C•Lstodlio àe A.ra·ujo Pacl:U~a. - H o•·aclo 
Ma,galhães Gomes. - Osca.•· P enna Fontenene. 

· (Despach o: D. como requer. NitheroY. 17 de J a neiro de 1922. - Ro·us-
so-uZiéres. ) 

Protesto: Os candi-datos a · D eputa dos á Assembléa Í.Jegislativa do Rio de 
Janeiro, que esta subscr-evem, vêm protestat· contra a apm·ação geral do 
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pleito de 18 de Dezembro proximo findo. : por estÇL Junta, fundados na in-
constitucionalidade de sua organização. 

a) a reforma coi:r"stitucional de 15 de Novembro de '1920, lei ·n. 1'. 670, ar-
tigo 75, declal'a que os m agistrados· não poderão sú nomeaidós pà·m ccin-Jjo, 
Mn1Yrego, ou commvissão que não lhes c01npa~i.1· por acoesso na m,a,g.istratura. 
"A disposição constituc•ional · ·ê imperativa: "aos nw.g·iStrados não jJOde1·ão 
ser nomeados". 

Trata-se no caso e evidentemente, de uma commissão, e commissão remu-
nera da (lei n. 1.783, art. 95, § 5°), ·estranho por completo as que lhe.s com-
p.etem por accesso na magistratura. 

Dos cargos de Juizes de Direito, dentre .cujos membros são . commissio- • 
nados os Juizes da Junta Apuraclora, só ha po1· accesso na magistratura, os 
desembargadores da Relação (Ref. Const. art. 70); 

b) nas attribuições conferidas ao Poder .Judiciario não se en contra a d t> 
apurar ·eleições. O r egimen a doptad.o no Estado, de a.ccôrdo com os ·princi-
pias constitucionaes da União é o de poderes politkos independentes, cliscri-
ntina.dos e harmonicos (art. 1°, da Ref. Const.) Ora a unica attribuição con-
ferida ao Poder Judiciario p ela Ref. Const., em materia ·eleit oral, é a de de-
cidir o Tribunal da R elação em gráo de recurso da validade ou invalidade das 
eleições municipaes, em caso de contestação (Reif. Con.st. art. 84, n. 12). 

Nem se nos opponha que tal commi.ssão de apurar o r esultado das elei-
ções pm·a De,putadús se possa inscr ever entre a s que se com.prehendem nos 
chamados 1JOdeTes intplioitos. não só porque a respeito dE)lla se encontra a 
prohibição im.pera.tiva do texto a que acima nos referimos, c.omo tambem 
por não ser daquellas que se devam cons iderar estrictamente necessarias ao 
ex er cício e pratica dos poderes expressos ·e enume1;ados. 

c) é ainda inéonstituciona l a organização da Junta pot·que na organiza-
. ção do Poder L egislativo a unica a ttribuição .dada a o Presidente do E sta<j.o, 
pela fôrma constitucional .:l a .de "·n~anàkw p1·ocecleT a eleição para. os,. cargos 
electi.vos do Estado" . . (Ref. Const. .a rt. '56, 11 . 12). Essa attribuição, a liás 
ella só t em e nsejo de exercer no preenchi·mento de vagas . . pois a eleição ,par<~. 

a renovação do mandato de Deputado, tem dia prefixado em lei . ordinaria. 
Sendo a independencia dos Ppcleres. um dos •principi-as carclia.es do regimen 
consagrado na Constituição de 24 -de Fevereiro (art. 57), pela qual se não . de 
modelar as orga nizações estaduaes (Constituição Federa l , a.rt. 64; Ref. Const. 
do Estado, a rt. 100), não se comprehende essa interfererrcia do Po!l,er 
Executivo na, organização do Poder ·Legislativo a o qua l incumbe a pura r . u 

. e leição e verifica r os Poderes do Pl'esldente eleito; a utorizar a · acc·usação .. nos 
crimes communs, do Presidente do Estado e, nos de responsabili-da de pro-
cessai-o, sendo o julgamento feito por um. tribuna l composto de D eputados 
e Desembargadores, em numero igual. Tão importantes são estas · funcç:ões. 
que, ·a utorizando a accusação ou declarando-a procedente, a Assembléa ·i1JSo 
jacto, suspende o President~ elo .Estado ·em exercicio de s uas . fu ncçõe.~ · .. 
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·A · Assembléa constituinte de 1920 encontrou como m·gãos de <cput·ação 
geral das eleições para Deputados cinco juntas, correspondentes aos cinco 
districtos, em que para oesse fim a Constituição dividira o Estado. compostas 
de juizes muncipa.es e de direito dos respectivos termos e comarca 

Não lhe convindo, por motivos que só honram a magistratura do Esta.do. 
uma tal organização inteiramente impessoal, o legislador flumine nse, esque-
cido de que, em um regimen de poderes discriminados, não commettera ex-
plicita, nem implic.itamente tal a. attribuição ao Poder Judiêia rio; de que 
prohibira mesmo a os juizes acceitar qualquer cargo, emprego ou commissã.o 
que não fosse de accesso; de que em ma teria eleitoral, sõ conferira a o Pre-
sidente do Estado a marcar dia para a eleição: - creou uma Junta Apura-
dora composta de juizes designados pelo Presidente do Estado. presidida pór 
pessôa de sua immediata confiança. Os mais elementares prin cipio' d moral 
republicana repellem um tal a bsurdo. 

E' pois, inconstitucional a Junta Apuradora instituída ])ela lei n . 1 . 72:1, 
de 3 de Novembro de 1921, pelos. funda,n:J.entos seguintes: 

1•, A reforma constitucional de 1920 não commetteu aos jui ;~,e~ rle <:lir·e ilo 
a attribuição de apurar e leições para D eputados ; 

2•, A r.eforma citada prohibiu aos magistrados acceitar comm iRs;1o, caq;o 
ou emprego que lhes não competir por accesso na magistratura ; 

3°, Fallece ao P oder E::recutivo competencia para designar a junta que 
deve expedir os diplomas para a constituição do P.ocler Legisla.tivo. 

Da inconstitucionalidade da junta., decorre a nullidade dos diplom;.I.R que 
-ella venha a exp-edir, e em consequencia. tambem a nullidade das leis, a.ctos e 
resoluções do ajuntamento que com o titulo de Assembléa L egislativa r esultar· 
da r.eunião dos detentores de taes diplomas. Entl'e os actos e · leis ,u;sim in-
quinados viscet·almente de nu!lidade, estão a. 8.puração da eleição e verific;J.-
ç ão el e poderes do Presidente que eleito fôr para o futuro qua triennio e a lei 
do orçamento ela. Receita e Despeza pa ra -o -exercício seguinte. 

Consid.l'anclo-se legitinia.mente eleitos Deputados, os abaix o assigna do>< 
farão valer seus direitos pelos m eios que a. Constituição e a,s leis ela Repu -
blica e do E stado consagt·am e t'Bquerem seja este protesto incluído em acta. 
rlos trabalhos. Nictheroy, 17 de J aneiro de 1922. - Homero Brasiliense Soares 
de Pinho. - Dr. GaJdino do Valle Filho. - Dr. Alrfredo Rangel. - Dr. Eduar·-
do Portella. - Dr. Eug,enio Cordeiro. - Gumercindo Portugal Lm·ette. -
Arna ldo Tavares. ~ Alberto Fr·edcrico de Moraes Lamego. - Amerlco To-
lentino Peixoto.- F eliciano Pi1·es de Abreu Sodré. - F idelis Siqua ringa S ei-
xa.s. - J ·osê ele Souza Lima. - Thiers Cardoso. - Carlos ele Sá Souto. -
C ustoelio ele Ara ujo Paclil'ha. - Jo ·é Antonio de Mora:es. - .Toa,quim H. Nd-
g ueira ela Gama. - Ma rio Leitão Cunha. - Mozar·t L ago. --:- S adi Cosl:t Viei-
1'<1.. - Antonio Joaquim de Mello. - Alberto Som·es ele Souza e Me llo. -
Edga rd Balão. - Mario Magalhães Gomes. - .João Ma ria da R ocha Viann:l. 
- Sy!vio Leitão dn. Cunha. - Paulino J,. Soa r·es de Souza Netto. - Antonio 
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•Braz de Mloraes Barbosa. - Oscar Penna Fontenelle. - Oswaldo Duarte . 
Pedro .carvalho Leite Ribeiro. - Manoel d e Mattos Duarte Silva. 

Reeonheço as finnas retro de Homero BrasHiense Soa res Pinh·o. -
Dr. Galdino do Valle Filho. - Dr .• <\J.fredo Rang.el. - Dr. Eduardo PortelhL 
_ · Dr. Eugenio Cordeiro. - Gumercindo Portugal Lorette. - Arnaldo T a va-
res.• - Alberto Frederico de Moraes Lamego. ·- Americo Tol-entino Peix-oto .. 
- F1elicano Pires de Abreu Sodré. - Fidelis Siquaringa Seixas. ·- José ele 

·Souza Lima. - Th.iers Cardoso. - Carlol; de S·á •Souto. - Custoelio ele Ar·aujo-
1Padilha. - José Antonio de Moraes. - Joaquim H. Nogueira da Gama. -
Mario Leitão da Cunha. - Mozart lJago. - Sadi Costa Vieira. - Antonio-
.Joaquim de Mello. - Alberto Soa1·es de Souza M·ello. - ]jldgard Balão. -
Mario Magalhães Gomes. - Joã o Ma ria da Roeha Vianna. - Sylvio Leitão-
da. Cunha. - P a ulino J. Soar•es de Souza Netto. - Antonio Braz de Moraes 
Barbosa. - Oscar P enna Fontenelle. - Oswaldo Duarte. - Pedro Carvalho-
L eite R ib.eiro. - Manoel de Ma ttos Duarte Silva. Em testemunho ela verdade .. 
Dou fê. 17 de Janeiro de 1922. - P edro de Alva1·enga Thonw.z. 

'l'ermo de protesto n a fôrm a abaixo : 

Aos dezesete dias do mez de J aneiro de mil novecentos. e vinte e ilous .. 
n esta cidade de Nictheroy, capital- do Estado do Rio de J a neiro, e em carto~ 
rio cornparecet·am os Drs. Home t·o BrasiUense Soares de Pinho, Americo Va-
lenUm P eixoto, Horacio Magalhães e Oscar Penna Fontenelle e o coronel 
Custodio de Araujo P a dilha e r equereram a o meritissimo juiz federal, segun-
do a petição que offerecem, fosse tomado por tenno o protesto que com esta 
mesma petição -e na qualidwd:e de candidatos eJ.eitos deputados á Assemblé:l. 
Legislativa do Esta do do Rio de J a neiro, formularam contra a junta apur>L~ 

dora das eleições realizadas pa ra aqu elles cargos em dezoito de Dezembro ele· 
1921, e m virtude de ser a m-esma junta reputada inconstituciona l. Dissera m 
mais que fariam valer os seus direitos pelo modo por que legalmente lhes 
foram os mesmos assegurados e pediram que deste t-ermo fizesse ·parte inte-
grante o protesto q ue com a 'Petição offreecera m , conforme ficou acima re-
ferido. E de como assim o disseram fiz lavrar o present-e que, lido e achado-
conforme, assignam. Eu, Oscar Julio de Carvalho, escrevente· juramentado, o 
escrevi. Eu, J oão Francisco da Matta, eserivão, o subscrevi e assigno. - Ho-
mero Brasiliense Soares de Pinho. - Americo Tolentino P eixoto. - Custodio-
de Araujo Padilha. - Horacio Magalhães Gomes. - Oscar P enna Fontenelle. 
Certifico e dou fé que, ·nesta data -e em cartorio intimei o procurador gerai do-
Estado, excellentissimo senhor desembargador doutot· Fra ncisco L eite ile 
Bittencourt Sampa io Junior, em sua propria pessoa por todo o contendo u<;t. 
petição, protesto e termo; ficando bem sciente. Nitheroy, em 20 de J a n·e ir& 
de 1922. - O escrivão, J oão Fra n cisco da Matta, Nie.th eroy, 6 de A-bril de 
1922. Joã o Francisco da Matta. Entrega. E faço e ntrega dos ·presentes autos 
.aos supplicantes na pessoa do Dr. Homero Brasiliense Soares de Pinho ; et 
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.lavro este termo. Eu. João Francisco da Matta, escrivão, o subscr evi. Entre.: 
gues em 6 de Abril ele 1922. 

Assembléa Legislativa_ do Estado do Rio de Janeiro. - Relação elo~ do-
cumentos que acomp_a nhat·a m a representação: 

I, protesto apresentado 1\. Junta Apuradora nomeada pelo Presidente dó 
Estado para expedição dos diplomas dos Deputados ; 

II, justificação processada perante o juiz federal par~ pt·ovar a recusa 
do protesto por parte da junta; 

III, protesto feito perante o juiz federa l contra o acto do Dr. choefe de 
policia do E stado, impedindo a entrada elos Deputados no e.difi<'io da Assem-
bléa em Nictheroy ; 

IV, parecer da commissão elos ci nco, a nalysando a questão da nulliclade 
{.os diplomas oe apr esentando a lista dos Deputados eleitos; 

v , actas publicadas . no Jon•al do Comn1ercio, orgão official' da assembléa. 
reconhecendo os D eputados eleitos ; 

VI, acta da sessão em que foram reconhecidos .e proclama dos Presiden-
te e Vice-Presidente do Estado pam o período de :1!922.-1926 os Drs. Feliciano 
Pires de Abreu Sodré e Paulino José de Souza, respectivamente. 

;Rio, 11 de Dezembro ele 1922. - Os dem ais documentos são actas da 
assembJ.éa r eclamante, sob ns. V e VI, q ue deixam de seguir, por constarem 
do Jornal do CO'IIllme·r c io de 30 de Julho de 1922 - A' Commissão de Consti-
t uição. 

O Sr. Salles Filho (*): - St·. Presiden te, a culJo de ser informado offi-
cíalmente por V . Ex . q ue foi a Mesa quem mandou fazer a censura da phra -
se a que alludi do meu discurso. A Camara que averbe os escrupulos da Mesa. 

A individualidade de um funccionario de categoria subalterna é uma 
coisa tão r espeitavel que o Deputado, que tem as suas palavras consideradas-
pela Constituição como inviolaveis, não se póde r eferiL· a elle, nos termos da 
mais estricta compos tura, dentro dos limi tes da mais estricta linguagem par-
lamentar, sem que isso of,fenda os lJJelindres dessa a utoridade, e a M·esa con·a 
presurosa a defendei-o da . "aggr essão". 

A mim pouco interessa que a Me sa censure ou deix~ ele censura 1· as m-i -
n has palavras . .Sou nesta hora um verda deiro a u toma to; cumpr-o o meu de-
ver porque devo cumpril-o, mas não que tenha esperanças de · que . assim 
p rooedenüo, a minha conducta seja bem apreciada. Ao c-ontrario: sei bem 
que a Ungua.goem dos que faliam, nesta hora, contra os interesses dos man-
dões, estA sempre sujeita a critica de certas a utorida des que surgem inopina-
damente e a censura da Mesa deve· ser realmente averbada como attesta.nclo 

e•) Discurso n n. hora do expediente. 
\ 



até : onde .se desceu , até o ri de se baixou . em m a teria de 1ihen1ade ·e de direitos 
no Parlame nto brasileiro. 

Si, na tribuna pa rlamenta r, não Re pód·e m a is ref·erir a. uma a utoridade 
d e terceira ou quarta ordem, nos t ermos en1 que, o fiz, qu :tes são 
que nos restam pa r a aqui tratar dos interesses e ·dos serviços 
n.quillo .que cons:ideran10s uma utilidade da nossa patria, a quillo 

os -direitos . 
publicos; 

que é do 
nosso dever defender -e s ustentar? ·Mas, a censura está fui ta, Sr. Preside nte . 
Ella ficou feita, não á minha individualidade mas á indivdualidade· do Depu-
tado. Si, portanto, ella m e -attinge attinge o manda to que aqui re-presento, ·e, 
por conseguinte, a toda a Camara. 

Sr. P residente, o m eu estado de saude não m e ·pern1itte pe rmanecer, 
hoje, nesta Casa senão com sacrifício, mas esse sacr:ifi6io •eu o faço em · nome 
ainda -desse dever a que ha pouco me reportava. Eu ha via trocado a minha 
inscri·pção c om o nobre Deputa do Napol-eão Gomes, p recisa mente p or essa ni-
:~.ão de saude que allego; m as, chega ndo á Camara, tive noticia de q ue V . E.x. 
havia r ecebido uma mensagem do Poder Executivo, relativa á' situação poli-
t ica do Estado do Rio de .Ja neiro. 

Entendi que era elo meu de ver desde logo assigna la r que -havíamos co-
lhido o primeiro fruto da arvor-e do · odio. A alma op.pressa da nação não se 
enganava. O Sr. Pr-esidente d<t Republica, o Sr. Arthur B ernardes, t inha que 
levar até •' fim todo o odio que lhe envenena. o espírito contra o m a ior elos 
"eus acle vsa rios . 

0 SI~. BUENO B RANDÃO : - Oclio que V. Ex'. es<tá cli.stilhmdo a:hi. 
O SR. SALLES FILHo: - ... pelo facto de ser o seu a.n tagoniRk'l. na eleição 

p>·esidencial. 
O SR. BUENo BRANDÃO: - V. l!.:x. não leu a m ensagem. Conhece os ter-

mos dessa m e nsagem ? 
. 0 ·SR. SALLES FILHO: - Conheço. Vou analysa l-a. 
S6 essa circumsta:ncia do Estado do Rio ter com o chefe incontestavel e 

incon testado da sua politica aq uelle que foi ·o seu g rande contendor na cam-
pa.nha presidencial, bast a ria para que S. Ex., em materia ele v ingança e 
odios , tivesse quaesquer escru.pulos pa ra se de ter diante desse assalto que 
premedita para " -dia 31. e que vae p ra t icar friamente, pensando, Sr. Peesl-
dente, que f·er e, n a pessoa do nobre collega Sr. Raul F ernandes, Ca ndidato 
eleito do Esta do, a pessoa do Sr. Nilo Peçanha, quando o que, n a realida de, 
S. Ex .. vae ferir é a a utonomia de um Estado da Federação. A aggressão é ao 
S1·. Nilo Peçanha, ma s a botet a da attinge em ch eio as faces da Nação. 

0 S R. BUENO BRANDÃO: - Não <~poiado . V. Ex. e stá PI'ejulganclo. 
O SR . .JoAo GUIMARÃES: - Situação toda creada pela m ensagem presi-

c1encial. 
O SR. SAI-LEIS FlLHO: - E' a nossa dignida de ele povo livre que se ul t r·a..i>t. 

C} g ove r no f-ede ra l acaba de :Crear uma. dua.liclade que nfto existe. 
Sr. P1·esiden te, tinha constr fLngimento de abor dar esRe assumpto, porque 

elo lado da opposição do Estado elo Rio tenho a m igos pessoaes , nos quaes 
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muito prezo; m.as ess.e constrangimento cessa quando eu me ·asseguro de· .que-
e stou aqui defendendo, mais do que os; direitos da maioria do Esta do do ·Rio, 
a ·propria -dignidade daqueUe Estado, e · essa dignidade é t a nto da maioria 
quanto da minoria. 

·o SR. BUENo BRANDAO: - Ni·nguem a tacou a dig nidade do Estado do Rio. 
O SR. SAi.LE:s FILHo: -Sr. Presidente, o que· se quer nas entrelin·has 

dessa mensagem, .'escripta ao 'compa ssó da época, é, nada· mais n a da menos . 
.odo que J.evar ao Supr.e:ino Tribunal um pnetexto para que não seja tomado e'm 

consideração o habeas-corp11.s .hontem requerido. pelo .Sr. 'R a ul Fernandes 
para se empossar na presid·encia do Estado. E, como hão podemos decidir, 
daqui até o fim do ·anno, sobne ó caso, o Governo podená opera r livremente, 
consoa.nte os ímpetos de sua vinga:nça . 

O SR. BUENO BRANDÃo : _:_ O Congresso está funcciomu1do, pôde det errrli.-
bar a acção do Executivo. . 

O SR. SALLElS. FILHO: - Sr. Presidente, ·há épocas em .que a sociedade s e 
escra.visa por suas proprias mãos, em que a Nação offerece o espectaculo, na 
linguagem ele illustre escriptor ele um grande reba nho marcado ipela esty-
gma inconfundível da escravidão, de onde o dono tira ao a caso as suas he-
eatombes C:.iarias. 

Ás vidas illustres extinguem-se sobre todos os pontos da terra como as 
mil flrunula s de uma fes~a que acaba . N em uma lu.ta, n em uma revolta; o 
heroismo, a virtude, se offerecem por si m esn1os ao t •uteio. 

A época que a travessamos -é uma destas. Essa mensagem tinha de ser 
enviada á Camara. Já hontem os esbirros policia es percorrera m a s redações, 
em non'le do · gov·erno, para intimai-as a que nada dissessem sobre a 1nter-
V1enção no Estado do Rio. Vê ahi V. Ex. , Sr. Presidente, po1·que se quer a 
censura da im·pr·ensa, e porq·ue se es·~á ela bora ndo no Senado essa ignominio-

: sa lei da imprensa. 

O SR. RAUL SA: - A censura nã o data de hontem. 
0 ,SR. BUENO BRANDÃO: - Da ta de Julho. 

O SR. SALLES FILHO: - E' .preciso que eLla vingue a.fim de qu e o governo 
possa exercer todos os odios a que me r efer.L El' preciso que nã o se com-
mente essa interv·enção pa ra que ella não leva nte um pouc o a f ib ra Q.o nosso · 
povo . Apezar de abati-do, é ·prudente não ·despertai-o... E' preciso que es·sa 
intervenção se faça sob a protecção do e stado de sitio, sob . o silencio da im -
prensa, que não desperte a c ritica, para . que não disperte a r evolta dos espi-
.ritos ! 

M:as Sr. Presiden te não a maldiçoa r ei o Sr. Pt,esidente da Republica. por 
nos ·haver enviado essa mensagem. 

·O Sn. JoÃo ·CABRAL: - Cum'lJriu o seu _devel'. 
· O SR. ··SAU..Es . FILHO : - Ao contrario, Sr. 'P.t·esidente, 'que e lle insista 

<em golpes como ·este, já agora quando não temos mais d.uvi'da alg um:-t ·de que 
,-att·avessamos uma crise de · a nesthesia 11101·a l, pFeciso· s i torna q ue -factos 
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d~Jssa gravidade s.e suocedaTil para ver si o doente acorda, ·si se-levanta, e -vem 
.. rufi~al tornar conta.'3 :â.quenes q·ue· lhe . estão:· conspurcando -os direitos. : 

O . SR. BUENo BRANDÃO: .:.,.- V. Ex.· já . procurou revoltar. . , 
O SR. SALLEs FILHO: - Sr. Presidente, todos nós recordamos da :c~m'Pa

n·ha •presi.dencial porque . foi dos nossos dias. Nenhum Presidente ascendeu a s 
. e~c;da~ do Cattete t~ndo soffrido uma campanha igual á. . que . soffre~ .o, -Pre-
sidente . Bérnarde.s. M~tade ·õ.a: população recusou vot~r em s·e.u nome,. S1JffrlCJ--' 

. ' . . ,. . . I • 

gra,ndo o nome de seu aàversariÇJ debàixo da maior .pressão politica, que j!\,-
mais se exerceu neste .Paiz .. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: ~ Pleito liberalissimo. 
O SR. RAUL SA: --.- A prova é que o seu candidato teye. maior.ja ... 
0 SR. BUENO BRANDXO: - Na opinião do orador. 
O SR. SALLES FILHO.: - Foi preciso que o. Sr. Epita.cio Pessoa tomasse sob 

sua prot~cção · esse candidato e fosse até o extr emo de uma revolta para . q'lfe 
conseguisse vencer todas as resistencias da aJma nacional, (Apa1-tes.) . 

O SR. BUENo Biu.NDÃo: - Nunca foi accusado o governo p'assado por in-
tt,r'Vir nos pleitos. 

O SR. SALLEs FILHO: - Levado assim ao CattJete, o s.eu primeiro gesto, c1n. 
rnai's pr-ofunda ingratidão, ·foi alarmar o paiz. coin essa mensagem qu_e nada 
mai.'3 ·exprime sinão a m a lícia, expondo a situação em que ·nos encontramos, 
de -descalabro, dado como deixa do por aquelle a quem S. Ex. devÚt a inves-
tidura que tanto almejava. 

0 SR. BUENO BRANDÃo: 
deante {}esse caso . . 

V. Ex. dirá o q·ue o Presidente devia fa zer 

O SR.· SA.LLES FILHo: ~V. Ex. está vendo como foÍ rep,.ovavel e cem;~
riivel Ó seu· primeiro acto, .por isto que na mensagem .em que 9 Sr. Presiden~e 
Bernardes dá conta da situação deixado pelo seu antecessor não ha ·indica-
ção · de um só ·remediei capaz de mino;ar ... 

O SR. BUENO BRru'IDÁO:· - O remedio pertence ao Legisla tivo e não ao 
Executivo. 

O SR. JoÃo CABRAL: - No fim dá mensagem indicam-se os ,:emedios. 
O :SR. SALLES FiLHO: -V. Ex: dfrá quàes sejam. 
O SR. JoÃo CABRAL: - Estão concr-etizados em emendas· e· projectos ·· it'o 

Congresso . 
··o ·sR: SALLES FILHo : - 'Pois, Sr . Presidente, esta mensa gem, causoú me-

nor damno ao Sr. E .pitacio P•essoa do que á NaÇão. 
O SR: BuEiNo BRANDÃo: ~ O Sr. Arthur Bernardes não · v isou ninguem ; 

não teve esse proposito. . .. · .. 

o SR. SALLES FILHO: - Amanhã quando o Sr. Epitacio Pess·oa regressar 
ao Brasil, em dous ou tres artigos fulminará a mensagem, dei~n.do 0 Sr. A.t-
thur Bernardes de; calças na mão. Mais, o que não r ecuperaremos. jãmais ê o 
nosso credito que foi ·.p_rofuncl,amente abalado lá fóra; com o · que se diz na 

.wensagem e o que .se está. dizendo · no Congresso, precil'amente contra aquelle 
a quem deu apoio incondiciopaJ; isto é , que o Sr. Epaacio Pessoa delapidou 



- 27 ::._ 

as. rendas publicas, e que precisa. . de ·ser levado á "" "ca!deia· 'l?arn :pagàr . ()$ . sei<IS 
crimes .. 

·:.0 SR. BUEJNO. BRANDÃo,: - .Aqui ninguem disse ' isio, .-Qúem. está dizendo 
pela primeira vez ê V. Ex. 

O SR. SALLES FILHO: -Não me refiro á Camara; digo-·no Congresso. 
Poderia s-i quizesse fazer o :parallelo· entre "Os dous Presidentes para vér a 

dü'ferença-- que os -distancia entre. si. Quando se tratou -do augmento de •V'en-
cimentos, que afinal ficou conhecido pelo augmenta ·da '"tabeHa Lyra , cogitava-·· 
se, exclusivamente, no Congresso de augmentar os vencimentos. dos milita r·es. 

O SR. BUJmo BRANDÃo: - Não apoiado .. ·Da : Oamara sahiu a tabella P te--
regr-i·no. 

O SR SALLES FILHO: - O Sr. Epitacio Pessoa teve o desassombro· de im-
pugnar formalmente essa medida, e declarar que a ella se "oP'PUnha por ini-
qua, . porque não havia como a ugmentar -os vencimentos! dos millitares; senL 
augmentar •os vencimentos do funccionalismo civil .. · · 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - .Sahiram daqui .augm.entado-S, 
· O .SR. SALLES FnJHó: ~ Augmentaram-80 . afinal os . vencimentos das mi--

litares e civis. Agora vem a época de se cortar· fundO" · as •tlespezas para · re"' 
sarcir o que -o Presidente EpitJà.cio esbanj.ou. E vem "o Presi-de n te Berna.rdee 
e manda cortar ,no funccionalismo civil, deixando de o, f~zer no funccion~lis

mo militar. 

O 'SR. BuENO BRANDÃO: -- A iniciativa é do Congresso·:: · 
·o ·SR. AUGUSTO DEl LIMA: - 'L'im.eo Da?J-Ctos et doqw tm·entes, · dirá 0 Exer-

c ito· ao orador. ·. ·'· 

O SR. SALLES l!'ILHO: Eü preciso tomar aqui a defesa dos inilitanis: · 
não . se os pôde humilhar, e essa é uma fôrma para 'hiunilihal-os : Qtiando' se' 
cog.itou do augmento exclusivamente" d~s militares, en'és' m esm'os ' tomaràm' a 
inidativa de irem, em co.mmissão, ao Senado, uécia1~ar . que não . acceitavam 
a medida s·e nã o fosse exte.nsi.J-a a o func~.J'o~ahsí1'lo civiL 

Ahi está, Sr. Presidente, o agachament-o do Poder Executivo à!·a n te.-das 
bayonetas do Ex-ercito! 

O, ISR. BUENO BRANPÃO: -V. Ex. está muito e"i{g-ana-do. 
o ISR . . SALLES FiLHO: - Elle preci·sa do Exet'cito como nunca, porque a 

verdade" é •qüe até a chefatura de Policia ofoi precisB -· entregar-s'e a um ge'ne-
ral para que o snmno do Presidente da Republica fosse Ín.a.is ttà riquillo'. 'Dôt·-
me tranquillo contra a Nação b!ras-i!eirà. · · 

O SR. BUENo BRAND.~o: - o Exet,cito não precisa: ' destes aceàos .para _ 
cumprir .o seu dever. Nem ha de ·se deixar leva r por intrigas .. 

O ·sR· .. SALLES FILHO: --- Mas, .ISr•.• Presidente; levado ao Catt~te pela fa.tali-
dad:e das circumstancias, e pela protecção do ex"Presidente da Rep-ublica_. , .. 
(Nao apoiado--s. -Protesto--s.) ,.,- r· 

0 SR. BUENo· BRANDÃ>o: - Bel-o. voto livr-e do paiz:: · ' ·' . 
. 0 SR. SALLES FILHO: · - " . . O:' pr:imeir"o aeto do Sr; · Arthur 1 Be'l~"des, : {Qi, 
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m~tter· até aos 1>'Unlhos a faca da viJJJgança 'e do odio nos peitos do seu· acl- · 
yersario . Vai intervir no Estado do Rio .. ·. 

O .•SR. BuENo BP.A:NDÃo: - Quem aconselhou o assa.<;Sinato do St·. A.rthtu· 
Bernardes? 

O SR. •SALLES FILHO: ·- Quem acon'Selhou? 
O . .SR. BUENO BRANDÃO: - Não foram OS· seus amigos'? 
O· 1SR. METELLO JUNIOR : - Quando s•e ·p·regou o assassinato elo Sr·. Pi" 

·nheiro Machado, não houve gritos. · 
O SR. VICEJNTE PIRAGIBEJ: - A familia ele PJnJb:eiro Machado attt'ibüe o· 

assassinato ao 1Sr. Nilo Peçanha. 
O SR. l\1EJTEJLLO J UNIOR: - Eu protestei sempr e, porque era amigo -d.o 

General . 

O SR. S'ALLEJS FILHO: - A intervenção no Estado dQ Rio vae se fazer. E o 
q u e vai servir de base para essa il)tervenção? A. pretendida dualidade d:e as· 
semlbléas. Parece que o Sr. Presidente da RepubUca não tem áo men~s quem: 
llhe recorde os factos, pa r a não se expôr a transd'ormar eín documentos off,i-
daes a pequenina ~oca! qu enão justificaria s:iquer que eU.e consen:tisoo em au-
yir os co.clhi:c'hos dO'S interessados . 

O SR. BuEJNo BRANDÃO: ·- Aguarde V . Ex. os argumentos . 

O SR. SALLES FILHo: - Todos sabem que. a op.posrição do Estado do Riü 
se conformou com o r esultadlo cla:s ua·nas, quando fo.i da el.eiçã,o dos deputJados' 
á Assem'bléa estadual. 

Nenhum ·protesto 'SO fez sentir, então. Todos tiveram a convicção .in·o-
fÚ.nda qu(l a;quella eleição era um f acto consumado. Muito dos opposicionis~ 
tas que havia m sido eleitos para a Assembléa Legal ahi compareceram e 
tqmaram posse de suas cadeiras. Passaram-S<e as temi]Jos; o Sr . . Bernarõ.e'<. 
tem ass·egurada a sua ascensão ao Cattete. e é e][.e me:smo quem vae incuba,· 
no .animo da op.posição a fabri·cação dessa duaUdade, que agora vem ca.viVoc 
samente trazer ao conhecimento do Congresso ! 

O SR. CAMILLO PRATEJS: - Essa ehicana é .a. mesma de 1914. · 
0 SR. ISALLES FILHO: - Não conheço. 
0 ·1SR. BUEJNO BRANDÃO: ~-· Todo o f]}aiz conhece. 
O 1SR. SALLES FILHO: - Essa dualida de constitue um ver:dadeiro desres-

peito ao Poder Legislativo, pqnque na verdade essa duplicata não existe, ne-
nhum Deputado se empossou. E'Sta Assem'blêa não ·teve séde. 

O <SR. BUENO BRANDÃO: -·V. Ex. ·não prot;estou quandp f oi dito p.or um ... 
Dep-utado fluminense. 

O .SR. SALLEJS FILHO: ·- . Pois ·l)em, a 31 deste mez· a intervenção· no ·Estado 
do Rio ·Se fará; na pessoa do Sr. Aurelino Leal oü Carneiro da Fontoura -
e agora a Gamara fiqu e ih!formada - q u e isso j'á está resolvido. 

Eis whi, <Sr. P ·re'Sidente, a situação (1o nosso p aiz; a soberania dos Es·-
tados discutida e amor fa!lhada nos porões do Cattete, na.s. conversas . e ·nos 
codhichos, :pelo Presidenté . . c].., Republica, ·qu e· vem dizer ao Paiz que estamos 



-29 

em ~anca-rota:. IiJ são, por isso, precisas medidas odi·osas . como · essas que 
o orça;m,ento da Fazenda contém! 

Pois então si é essa• à situação que elle nos descreveu na sua men!';agenl ... 
O SR. BuEJNo BRANDÃO: - Si não é verdade, conteste V . Ex. os alg-a., 

r·ismos . 

O Sn . .SALLES FILHO - ... ·· em Jogar de cuidar ·da politica, que pudesse 
trazer a salvação do . paiz, o ·seu primeiro ac.to. o prhn.eiro fructo ·que cae d[). 
:uvore do odio é essa mensagem que marcará com ·letras indeleveis a litera -
tura offi-oial deste CJJ!.atriennjo . 

Que se faça a inter-venção nos Esta dos, q ue 0 sitio se prorogue, p orcluc 
·só com elle .este Governo poderá realizar a .sua obra de opprobios. 

O .SR . · BUEJNO BRANDÃO: -V. Ex .. está justifiéando plena m ente o e~taclÔ 
de sitio. 

O Sn. ·SALLES l!,ILHO ... que todos· os m a les rios ven:ham.; mas não ve;: 
n,ham. parcelladamente, para não prolongar o . nosso soffrimento; que venham 
de roldão, de uma só vez ... 

O !SR. BUEJNO BRANDÃO: - Si o ·governo só póde governa r t ranquillamente 
com o estado de sitio, r epito, V. Ex . o está justi·ficando. 

O SR. SALLES FILHO: ---: Praticando actos dessa natureza. V . Ex. tem 
duvidas'! 

.Só com a espada do general Fontoura, é que ... 
O SR. BUENO BRANDÃO : - Quwl acto? Um a m ensagem ao P oder L e-g-is 

lativo? · 

O SR. RAUL DE SÃ: -V. Ecx. iâ disse que a espada do gen .-ral Fontou.r=·t 
estã enferrujada e por·que a invoca, n este momento? 

O SR. SALLES FILHO: - Digo que ella é enferr-uja da, porque nunca fo i 
desembainhada ao serviço ·da Nação, a primeira vez que a, desembainhou. 
foi para -commandar um troço de sargentos, ao ser viço d a delação e espiona-
gem de s·eus 1p-roprios companheiros . 

Está feito. Sr. Presidente, ainda que suec-inta n1Jente, m eu pr o-testO em 
relação aos acontecimentos que fa talmente tet·ão de se ··cl'esenrolar no dia 31 
para vergonha elo Brasil, para humilhação m a xima desse povo que ha de . sof-
!rer taes humilhações, emquanto não -compreh e nder que está em suas mão,;. 
que é seu ·direito tomar as ··m edidas de represalia que esta.s s-ituações acon -
sel:ham. 

O .SR. BUENO BRANDÃO : - Qual o modo de agir? V. Ex. estf1. pregamdo a 
r(lvolução . 

O ,sn. ME'l'EJLLO JUNIOR: - Não é r evolução, é r epresalia . São causas qi.f-
ferentes. 

O Sn. SALLES FILHO: - •Si un1 acto conto est e que se vai l)r·aticar ··não 
despertar do povo os mais- vivos protestos, entã.o; .Sr. Presiden te, só me ~;esta 

dizer que o povo tem, Tealí:nente, o governo que merece . 
.Sr. Presidente, •quahdó o nobre ··Relator da Fazenda expunha na Commis~ 

são de Finanças o s im tl'abálho eX:haustivo, agora dado ao conhecimento .pa 
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Camara, no avulso ·q·ue··aqUi e:stá, tive · 0pportuni-dade de- dizer- a S. ·· Ex..· que 
não poderia dar o meu voto a muitas destas :medidas- alli aconselhàdas. 

Depois de uh:ia · introducção, em que ·os ·cir.cumstantes sruppuri~am · que 
is. ·Ex. ia concluir por nos di~er qu e a situação do pa iz não · er a essa ·· que 
estava de:senhada na mensagem presidencial , v imos S . Ex . passar a · cO:risi~ 
derar que a situaç.ão do ·paiz· era ainda peior do que a que se via na men-
sagem e que recla m ava, para ser solvida, remedios m u ito . ·mais· rigorosns e 
muito mais p•recisos. 

Parece-me que nesta roccasião devia chamar a attenção de S. EX. · pará 
€SS,;, cir cum:stanc.ia que não poderia deix;_r de se~ ·considerada nu~ ··orÇaro'ento 
·como esse: é. que essa crise qÚe agora defrontamos, não é a primeira que ~e 
apresenta, -.~ si já houve uma semelhant~· e consegu imos contor'naHi., parec€ 
que deyeriàmos buscar os meios .iâ. empregados para combater a· ' í:Íctuál'. 
Assim é que ~ão nos cleveriamos afastar das medidas adaptadas pelo Governo 
·Campos Salles, quando teve de ' se erJC'Ontrar deante de> uma situação tã.o 
grave como aqu e!la. 

Mas, o nobre· Relator, com :surpreza ·para todos, . lin;ütou o seu trabalho 
a \]ma só das faces do pr-oblema e. abordou a q u estão, co.rtando f undo, e cerce 
nas despezas ·publicas, d•e tal modo, que muit~s dQs serviços serão f'atàlypente 
desorganizados, trazendo ess!!> desorg::tnização p:rejuizos muito m~iores do que 
·os beneficios apparentes contidos, no parece.r da Comr11issão .. 

Além desse aspecto, o parecer, ainda se mostra 'antipathico quando d€.sses 
c61:tes exclue classes, sem motiv,os fundados. sem razão justif-icavel 'Pars. au-
_gmentar grandemente os sacrifícios ·de outras.: 

Nesta questão da córtes dos vencimentos -dos funcci,onarjos publicas,. nós 
vemos ,que o que f i.ca resolvi-do e o que vae ser .adoptad:,o é; precisam.enfe. 
isso: os a ugmentos, tendo attingido a uma quantia el<Bvada, que S. Ex. es• 
timou em 183.000:000$, não podrendo perma necer ·em cifra •tão alta, S. Ex, 
nestringirá. á de 75 . 000.:000$, q ue é .a qua nto suppunba atting:iriam ps au-
.-gmentos, quando os votou. • 

De -maneira que foram estas · as bases pelas quaes S. Ex. estimou ' erfi 
75 .000: 000$ os au gmentos que deviam ser mantidos aos f u nccionarios pÚbli~ 

cos. Mas como S. Ex.. considera que não se pó à e' reduzir os venciimintos tla 
magistratura, porque elles são garantidos pela Constituição, como S. -E:x·. 
considera tambem ·que os m ilitares ·não devem soffrer· nenhuma r educção nos 
seus vencimentos, temos que •deà'uzir desses 75.000:000$ a quantia p~ecis~.L 

para 'OS a.ugmentos, na estimação' do pra))rio Relator, seria de 30.000 :000$ para 
os militares e 2. 000$000 para a magistratra . De maneira q ue, temos ·de 
diminuir dos 75.000:000$, 30.000:000$ para as classes armadas e 2 . 000. :·000$ 
para· a magistratura, r-estando 43 . 000:000$000. 

Ora, Sr. Presidente, conforme . a p-ropria . informação do Relator, 1 os - au,, 
gmentos dados a •titulo de subsistencia,. acct'es-cidoos· pela gratificação da fo-
me; excedem de. 4'5.000:000$': ·Vamos· manter cOS <tUgrrJ!entos? Não; é eviden_te 
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que -o fun·ccionruismo publico vae ter uma diminuiÇão de 3. 000:000$, em relação 
a o -que ganhavam anteriormente a esses a ugmentos! 

Mas, quando foi que fizemos este augmento de fome? Quando e por 
que foi que fizemos o augrriento. da tabel!a Lyra? · Fizemos estes augmentos, . 
,POrque a vida havia encarecido enorme·mente . . , O f uncci'onalismo, com os 
vencimentos que recebia , não poderia, absolutamente, manter-se. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, que de ·então pa ra cá, a "situação em vez 
de mel!hora r, aggravou-se; o cambio, q u e estava acima de oito, actualmente 
acha-se a seis. Por esta razão, sómen.te, não deveria-mos- fazer nenhuma al-
teração nesses vencimentos·. 

Ha mais ainda, e mais grav-e: além da depreciação caànbial que concon·e 
grandemente para o encarecimento da vida, aggravamos· os impostos na Re-
ceita, de modo a tornar a subsistencia muito ma is di-fd'icil. E' esse um Pl'O -

cesso fatal, de que não se devia lançar mão . 

1Si nós augm-entamos as taxas nas a lfa ndegas, va mos a ugmentar o preço 
dos productos importados e, consequentemente, diminuir a importação. Di-
minuir a importação, os artigos produzidos· no pa iz, terão seu s preços fatal-
mente elevados, seu custo será muito m a ior. Isto, de um lad:o ; [Jor outro 
la-do, o camhio 'baixará e o custo da vida a ugmentará tambem. 

Pois bem, nós da Rece-ita , arrancamos·, só em tecidos, 18.000:000$; gra-
v:unos a luz, a agua , o chapéo, o calçad'o, a rruanteiga •e o queijo •dre Mi'nas, en-
carecemos a alimentação dos pobres, elos homens de tra-balho. b-raçal . 

D epois de ter encarecido a vida por esse processo, vamos cm·ta r os ven -
cimentos que havíamos daJdo. Parece, Sr. Pres-idente, que se confirma m as 
pnevisões da a lma oppressa da Nação. V. Ex . s·e 1<ecorda, quando foi dia can-· 
didatura do Sr. Arthur Bernardes, que uma das maiores• aJCcusações formu-
Jadas contra S. Ex. era de que se tratava de um inimigo r ancoroso, do func-
donalismo, que viria a soffrer no seu Governo . V. Ex. está vendo· como vão 
s•endo confirmadas essas previsõ-es, como o funccionalismo vai s.er redu?Jdo 
á situação de miseria. 

O 1SH. CAMIL1.o PRATES: V. Ex. lembre outras -medidas , que sejam ca-
pazes de a cabar com o deficit 

O ·SR. SALLES FILHo: - Eu lembrei outras medidas, E'ntr'e as quaes• a 
unica que honestamente podíamos tomar era a de acabar com a Carteira de 
Redesconto, para que se melhorasse o cambio e, consequentemente, se produ-
zisse ·O barateam~mto da vida. Outra s-eria a dotação dos fundos de r esgate 
e garamtia, revogando--se t-od<as as leis que a utorizam •emissi':es die· papel-mo·e-
da. Essas foram as medidas que deram mel·hor r esultado, c·omo V. Ex. -não 
i-gnora, adoptadas no Governo Campos 'Salles·. 

O tSR. C"AMILLO Pr~TES: - Creou-se o im.posto de consumo; f·oi o unico · 
remedio •efficaz. 

O SR. SALLES FILHo: -Mas rendia menos do que rende hOj€> . 
1Seriacrn essas as 1nedi,das· q·ue o Governo tomaria,_ se tivesse a IJ)reoccupa -
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ção ·h011·esta de melhorar a situação !financeira do paiz. Mas essa preoccupa-· 
ção não exi-ste, quando a a utm•id'ad'e publica estã <omvenena.da no s-eu es·p.irit<>· 
co,m, medidas ele politíca.gem, segundo se vê ela mensagem que V. Ex. ruoa-
ba (le ler. 

O Sr. Arthur Bernarcles não tem p.reoccupação de governar o paiz; tem 
uni-camente a preoccupação de vingança . O se)l quadriennio ha de ser esgo-· 
tado nessa vingança. 

Gada um de seus actos, de seus gestos, de suas attitudes, não vem si não . 
confirmar esRa previsão, não vem sinão confirmar como verdade íncontes -
tav·el tudo quanto se affirmava, isto é, que S. Ex. nã,o tem a capacidade pre--
cisa para governar- o Brasil. Tem o -seu espírito envene·n acuo ·pelo adio e-
pela sêde d<:> vinga.nça . Todo o seu quadri-ennio serâ. occupado por esse p•ro-
gramma . 

O SH. C'AMILT.o PARTES: -V . Ex. é que está com o -espírito sombrio. 
O SH. SALLES FILHO: - O primeiro a{!to de'Ste Governo foi demittir em · 

massa os funccíonarios da PoJicia, 'quando elle saJbe que não os podia de-
mittir porque esses funccionarios ·estão garanU.d:os pela vitaliciedade, e tam-
bem não ignora que e!les- recorrerão amanhã ·para o Poder Judicia•rio. São-
funccjonarios com cerca ele 30 anrros- de serviços. 

O SR. CAMILL'O PRATES: - Funccionarios vHalicíos, demittidos? 
O SR. ME'I'ElLLO JuNTOH: - E' exacto. 
O SH . .SALLES FILHO: - A'gora, esses funccionari.os vão pleitear a sua 

c:aúsa .nos tribunaes, e o Governo adm.itte outros ·pagando assim vencimen-
tos duplos. P ergunto a V. Ex. onde a nossa honestidM!e no reduzir as· des-
pezas •publicas, quando sabemos que ha repartições cheias ele funccionarios -· 
a dmittídos ·por empenho, por amizade, ou por parentesco? 

o SR. Jo}.o CABHAL: - São accu sações desacompanhadas de -provas. 
O Sn. CAMII.LO PRA'l'ES: - Accusações ·d~ss-a natureza só p·odem subsistir· 

depois ele provadas. 

O SR. ME1'ELLO JuNIOR: - N esta. part e. nfuo, porque estão ·citados os factos .. . 
O SR. CAMILLO PRATEJS: - E' preciso ver se realmente são vitalicios. 
O IS[t. 1\1ETELLO JUNIOR: - Na Policia, os commis-sarios são nomeados por-

c~:mcurso e teem montepio. Esses são os característicos da vitaliciecladê. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Vi talicios são os. magisteadog e os prof,essores; 
os outros , meéliante p-roc·esso administrativo, são demissíveis. 

O SR. ME1rELLO JUNIOR: - Sim, mas se-m proces-so não pod·em ser demit-
tido-s. Nes-se ponto só retroagimps- 35 annos. 

'Tive hontem occásião de reclamar. ela Mesa, antes que chegassem QS•· 
avulsos·, contra o facto de hav·er emendas que nã.o poderiam ser acceitas em 
virtude do nosso R egimento. Ainda não chegou o momento de V. Ex. decla -
rar se realmente essas emendas foram acce-itas ou não. Por isso não posso -
d€ixar -ele me re:tierir a muitas doe11as-, afim de. mostrar o seu ab~urxlo. Ilara, 
chamar sob~·e ellas a attençã-o da · Camara. 

. ~ . .\ 
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I ''4\- Yl\rP<J: ZP, \!Q11'~ig:nfLÇãç>, ),", de<pois d;t. palavra sello., accrescen-
te-~: nãç>, .pon~~ \)S (lgel:\tes fjs•c~es Cl\) imposto de COT\SUffiO e de 
seNo adh esivo ter v·encimentos s u per:iories, p arte fixa e part e v a ria-
Yal, ~ejil, q1J.11-1 f(lr fL· :ne:nÇI[t. arr(l~ÇiiLÇ!a, ao jimite m aximo de 1: 500~ . 

rnall~aa('l. " 

O Ql1\'l ah~ ·~stã é 1:\1\111 mais. 11ern m enos do q\Le a fixação dos v ei).qi-
ment.os dos fiSCfL.<ls Çt0 tm:rosto çl'(l ÇQI'\S.umo . V. Ex . ·sabe, porém, que a 
r~!<dit é um prÇ\q'\,1çtç>, Ç!.ç>, zelo ·des.ses f1,1J:\CCionarios que têm no a u gmento d~ 
:re:p.da <~, SU !\: 11'\elhqr J,'etrjp-qição. 

V. Ex. fix~ ~<lE\ v(lnçime n t,os . Se 0 fun cci0n ario sabe de a ntemão QU(l 
vai receber jnteg.ra,Jm!JJ,"Iite, quer ·~iit Ç!e oa.sa, quer não saia., evidlente m entf! 
v. Ex. q].\ebra~lhe o. (lf;;t.\m;1-\lo, climdJ;Jue as ·probabilidades C:·e melhot· a r r-eca-
dação. 

Assim .esses funcçio,narip.s que tí'm actuaJ:m ente 400$, e u ma p ercen tagem 
!)Uf' perfaz, em medida m,ensal, 1:590$, terão em virtucl'e da emenda Um or-
\lll>nacJ..o . fixo de 1 : 5QO~.QOO. O parec(lr supprime 0~ a clclicionaes, ·eu p ergunto !3e 
jsso ê legal, se é Po"siy(ll clesta .cal-p,s, se n5.o é infringir clire>itos que serão 
fLma.nhã asReguracl'cos Pe los 'Poderes con1P.etentes? 

A muit.,c'l.s 0vtras eu me p QCueda referir, taes as qu'e a u torizam a extin-
cç:ã0 <é!e ·cargos, á s u ppr essão d e aposentadorias e re~orma5', · meclid~ts que 
V. Ex. sabe têm caracter p ermanente e n ão podem ser acceitíl-S·. 

Oonfio que a Mesa .n ão tenha nesta Casa dous pesos =e duas medidas. 
~e ella não recebe <tS ~P-"'~ emendas por c0n ffi deral-as infringentes c]o Re-
gimento, n ão deve, não pôde acceitar as da Comrruissão. que o. lnfringti 
clar"- e preçizamente . 

Se.i~ .... p,o.,ren~. CQF1o. .fõr ?- sp.luçã0 Çla M(':sa, eu q'uer.o. a.pro.veitar a, oppor .. 
tunidade para 'P!'dir fLO. ~\'laç/Ier ela maior-ia qt1e não consinta ou não. proponha 
que n<Jste orçamento as emendas sejam votadas ·em g J.obo . Ha 'a hi m e dida!> 
do. :maior alcan pe que precisam ser bem •e detida m ente ·estudadas, o que nã.:, 
.s(l Poderá fazer em vp,tação global que, V. E x. sabe, nem s•equer pôde se1· 
e.ncamii)hada . ~"'a. el,'l'\·e nÇt;ts que me·recell'\ atú3nção miai-or, como aque llas q.~!e 

a uto.rizaTI\ a creação qo l;>anco. emissor. 1\(ã.0 é inf·elizm e n te U111..o'l. experlencia, 
porque se fosse ·experiel,'lci" nós a inda poderíamos affagar a esper a n ça, d e 
:resuJ.tado.s f avo.q.veis. 

V amos repe til-o.s iJ,.goi<L El)m cvn('l;ic;ões p.epres, ·e .em momento muito. mais 
g rave e muito. ma'i" .cl!eJicado. 

O •SR. ,Jo~0 QABRA~. : - Por~J,'l'\· . moldes muito 111ais seguros, 
O SR. SA~LE!ii FII,~o : ~ . Sr. P.1'esid>ent e outro. poJ1'to. que t:'LmLern merec~ 

J,'l'\i:p't\fL im,:l~\\gl'açãl), é . o :r-!)l:atiyo. á,::; ,e.!';trarhts (\"' ferro. ~q·ui d~linea.das, inclu-
~V.e aq1J·~Ia. Pii.J,'[l' ~=f'. ~. ~~"'i\ . o . npb;r~ r(ljf.\>tÇJ:r U,na!;'infL ur:11, p.erc1,1rslo em linha, :r~
~t1L- Çomp e~ ~r'il~it Wvez -po.ssii,ll'\o~ ir ll-t~ f\-O \nw{dll: da 111a, mas não 

®ENTRO DE r 0CP,'\1ENTAÇ~() E I~FORMAÇÃO 
C"ord .. naçio de E t ' . . 
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acredito que vamos melhorar tão prompta e efficazmenÚ} as nossas finaillças, 
como Pl'ecizamos. 

Sr. P1:1eslàent:e, esta. dado o meu ·recado, dado mal, ·reconheço; (não apOia· 
do), mas com absoluta .sincerLdade. com a convicção ãe ·que estou cumprindo 
meu dever. · 

Não tpód!e ser agradavel a quem· quer que seja vir á tribuna oe>rtsurar os 
actos do Governo, sob-t1etucl:o .do Gov·êrno que se inicia, ~em um paiz, .em que 
todOil se rojam e se prostram aos pés· do poder. Estivesse em minhas. mãos 
endeosar a acção do Sr. · Art hur Bernardes, de .certo ninguem reriâ. tanta 
satisfação em f-m~e1-o como. o humilde orador; UiaS' a verdade é que o Go· 
verno que se ina u gurou, começO<U mal os seus primeiDos passos . ·E' possivel 
que esta critica não tenha .o prestigio de demovel-o, m as, levada algum dia 
aos seus .auvidos, ma1·s tard.e, quando •Oub-as criti-<}as surgirmn, com ellas se 
ha ·de sommar , ·e, então, talvez possamos ainda desviar o Sr. Presidente da 
RepubiTi·ca da estrada que se traçou e que não pode·rá conduzir o seu G/OV·ea-no 
a fazer a feJi.cidad!e nacional, a attender aos interesses publicas. 

A intervenção ·no E·stado do Rio dé Janeiro ma.'rca um destes passos qu<:J 
arrastam,, fatalm~mte, os governos ao abysmo; · abysmo ·não é só mente a re-
voluçã.o que deita po·r terra os mãos governos•; é :tambem essa repulsa do 
povo, que se desinteressa por completo dos probl'emas governamentaes. 
V. Ex. sabe que não ha mal maior em uma republica do que es·se deslnteress·e 
pela cousa publica, do que a •carencia de reacção moral:, carenci.a que assigna-
la a situaçãe do •espirlto de uma naçã.o ·que foi vencidru, que f1oi dominada 
pela carrupçâo ou pela oppressão. 

E' ·essa cavencia de r eacção m·oral que nos impi'essiona, a nó-s, que iilão 
partieipamos do goV'erno, mas que queremos levar-lhe noSiSa paJavrà de a:d·: 
vertencia. 

Elle se illudie com o ·sHencio da imprensa; suppõe que abafand.o as· vozes 
livres, nem lhes ouvindo o murmu.ri.o, p.óde fazer todo o mal que lhe ocoorrer. 

Esquece-se df, que a imprensa terá um dia, afinal·; sua redempção ·e ahi 
o balanço. se fará. · 

O Sr. Epltacio Pess.oa, hoje mesmo deverA estar v-endo como foi illusorio . . 
seu m ando, sua. a utor1dade, quando •entendeu que todos os seus aetos seriam · 
relegados para o olvido. Poucos dias são passados do ·termino Uie seu gover-
illO e jâ as pedras ' das ruas se leva ntam para -correr ·atraz d>eal.e em aocusac 
ções de crimes que talvez não tenha praticado, mas accusações que · não se-
riam agora articuladas se em t empo opportuno houvessem sido debatidos o~ 
:factos, •e houvesse tido lugar a cóntracÜcta.· d!e S. · Ex. ou ·daquél.Ies· aos qua.e.~ 
inc1.m1bia sua defesa. 

Não deixarei de protestar éóntra . . a'' asphyx'ia des1:a_ irtfindavél noite de 
Ignomínias, servindo-me das proprias ' palavras 'que v . ·Êx; .oútr'ora, sr. Pre-
s!dimte, proferi o, quando nos , davà . a •COnhecer. O texto ·d.í) Um •dos miüor'es 
Nrisconsultos. ·de nossa·- terra, : d ·propós:itó' : do' ' estadd d.e' .. sitk>;. médidà. 'que 
V: Ex .' . con:Sidierava Ó opprobio· maX.iriio' 'pàra ··i.uria: ri!içã!O• Üvrii;, aecoo,Seentando ~ 
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- ·e ahi .. estão escriptas .as•palavras memoravei.s, .rnesrno __ que oesta medida seja 
tolerada -pela Nação,. que .se desi-nteressa de sua -Iiberdaà'e, semelhante N<LÇã,o 
·baixava· ao nível -das -menos cultas e menos adian.'tadas, e V. Ex. trouxe para 
comparação· o Pa;rag·uay de ·outros tempos. 

Não deixarei. de· protestar contra essas· medidas de oppressão, porque sã,o 
inutei-s, porque- aviltam, porque deprimem a alma do povo que, afinal, tem 
de imanergir ao somho, na leth a.rgia profunda, para ·não s .entir o quanto s·or-

,. fre ·em todo esse ·•opprobrio ·e todia .essa ignorninia! 
Assistiremos amanhã. a intervenção no Estado do Rio . Outros cr-imes_ se 

' perpetrarão impunemente. 
:Sim, ·eJles virão fatalrilJente, porque tudo tem sua logica, os máos go-

:vernos, como os povos fl>acos. -. Mas um dia virá a redempçllio. ('Muito bem; 
multo bmn. O CYrado1·, é cu.mpr11mentado) . 

. SIDSSÃO DE 24 DEl DEZEMBRO 

.'.' f 

/ 

(NOCTURNA) 

O 81'. Sall~s Filho: -- Sr. Ppesidente, ·vou lêr ·um artigo que dev'la ser 
publicado ono O Jornal, • ·que · foi ceJlsUJrado pela PoliCia. A despeito de se tra-
tar de. um-· orgão: conhecido pela sua mod:eraçã0 de linguagem, nem por iSSO 

escapou · ã oens·Ura·. -O artig-o é o seguinte.: 

A -INTERVENÇÃo NO ESTADO DO IÚO E O ESTADO DE SITIO 

Duas · vezes tentâ.:mos· mostra~· destas columnas os inconvenientes . da· pro-
rbgação do estad.o de sitio ·e de uma possível i.nterv·enção fed!eral no Estado 

'do R1o; mas a · oonsura apertou as tenazes e passou a razoura sobre a pagina, . 
O Sr. ·Presidente da Republica, permitta que lhe digamos s-Lnceramente, 

vai trilhand:o um caminho errado. Não se a:bafa deste modo um :movimento 
·esponta'n!eo ·de :opinião; - e o melhor mei-o de fazel-o -surgir mars adiante co:m 
mai.or -violencia é, jUstamente, tentar cal·cal-o, coino faz agora a Policia. E' 
o que se cham:a. política de avestruz. Pers•eguido pelo caça.d:or, o a ves1:r'tlll 
esconde a cabeç:a sob as ·azas, ·e, por não ver ·O 'Perigo, suppõe que o sup-
pr'imlo. 

No ·entanto, não teria si-do difficil ao Sr. Arthur Bernardes 'erg-uer diOs 
·-escombros (['lte lhe deixou o g,eu antecessor um g.ov•erno forte e liberal. 

Na mensagem que ·enviou ao Congress'o, pedindo-lhe a intervenção na po-
litica fluminens,e, sob a allegação de que Já existe Ullk't duah ÇiadJe de assem-
b1éas, o Sr. · Presidente da RepubJica enganou-se numa questão baska de fa-
cto, e, por isso, ' -c,ahio no partic1ar'ismo politico; nã.o ha., ,não pôde haver. no 
E stado do Rio ·uma dualkfa:de de assembléas. O argumento que nos convence 



· dGste facto é rnuito ciah\ 1e cónti!l.i.J.arén1<i.S .a fóril'éaei-o . aOs n'õssbs leitor·es 
émquanto não nos demonstr<il'ém à boütra l-ià 'é a poliCia o pébrútt1r. 

··E' o seg>uinte: nãô clJe.fendíêmD!S, n em a:ccusat11'ós a sÜ.tiàção ·flillhiriehse, 
- ella nos é inteiram ent-e indifférente, qliahtà ·á súa Sigíüfka;çã:ó ·politicá.; 
mas, o que é fón, de dúvida. é que 1el'la Mteilde por tod:ó o Estaidlo a sua gran-
de m a china a.iTl"cadadora de votos, montadà là l)oriósamé nte p:eJ'ó Sr . Nilo 
Peçánha·. 

Foi essa. machina que funocioh<ou lia s eleiÇões préSide!l'ciàes, · e · ·que, rua 
· ausencia d~s partidarios do ca.ndid'ató dérr'ótado, e coh.tràstaàa a p enas pelos 
amigos do Sr. Arthur ]3ernardes, deu ao Sr. NHo Pé\)ari.ha üma i'ormidavel 
maioria t'econhecida. 

Ora, foi essa mes·ma machina, cl:lm ó ine.srri'ó presi:OJeri.te de E st-adó, com 
os mesmos pt'efeitos, os mesmos pr&sidehtes e· v·ereadorés 'dé Cama ras Milni-
c ipaes, :etc . , etc., com a mes ma fidelidade assegurada ao che1l.e fluminen.s.e·, 
que funccionou n a;s eQe ições da assen{bléa l-egis lativa e <Cl!o futuro Presddiente 
do E stado. 

O S:~ . Presidente da R epublic.o'l. não pódé, l)ortarito, inquinar ·die susp·eito 
o resultado •eleitot'Rl da OTganizaçã.o fluminense sem lançar ~o mesmo t em-
po fortes e jus tificadas duvidas sobre a verac.idade d:a sua propria el<eição 
para o cargo que exerce, que é o r esultado de o,utros tantos rnachinis mos elei-
tor<Les installa dos em ·outros E s,tados. 

· A logica é inexom.vel ·e póssue d'esses inconveni·entés·; üern ,sempre se 
a iriolda i\. nos~a vontade, p or :mais poderosos que sejamos·: não é ·c.ortezã, 

D em a is , não n os repu gna á i·ntelligenda que o Sr. Nilo P ecjanha obtenha 
sem oompressã.o uma grande rnaioria ·eleitoral 11(.' seu Estado. O ·cbrefe da ex-
tincta Reacção, é inoonúestav·e.Jmente s'Oberana.n1ente p·opular ,..--- emhora nós 
o utros não o tomemos a séri·o. 

O Sr. Arthur Berna Ddles de"é Jremhrar-s e dJe que éll<e o venceu, sem o 
menos apüio officia l , em u:m pleito livre, nas e leições p~·estdénciaes, na Ca-
pita l da R epul.llica . Deve U'embrar-.se a inda de que mezes mais: tardle, àinLl.a 

.depois dos s u coess os cl!e Julho, o tnesmo I'esultadó Sfo repêÜo nai.; e leições mu-

. nicijnies desta d <'l'ade: 
Não; não podemos ·oon:testar, come nunca c f!zemós·, à popularidade do 

Sr. NiJ.o P .eçanha; e p.or preferirmos o lúminos'o Anatote Frarice, não vamos 
ITI:egar agora o exito facilmente V'erificado de Móntep1n, If uma questão de 
p robidade profis sional. 

Por que então admittir-·se que no E s tado do Ri.o, onde o Sr. Nilo p ,eÇanha. 
lenta e .Jabo.riosam !'nte ins tllillou o seu machinismo e leitora l, possa ha ver, 
com os mesmos oaracteristioos de legalidade, a pontó d:é es't-abeJ.eoer urnu. 
confusão, para quE se ]Jederr a s luze!l do Congress'o : duas as·sembléas Legis-
lativas: 

N ão é possivel . O Sr. Presidente da Ft'epul:ilica está a gihd:o, n'este caso, 
com um partidar•s mo incompativél com a sua a1tà inV1esti'd:ura. 

E t a nto assim é que, n a me,nsag;em dirig·i.cta ao ()oügréss'<>, pr'ooura afàs-



-37-

-tar p.i•êlámiiuü'ment-e a posshnel intervenção dó Judiciário neSte caso . r:ilscor-
dámos igualmente oa s ua cloutrina neste .particular; dlesde que ha..ja um di-
i·eito ind\vidtial IesRclo, ao Judlciari,o -cum-pre a mparal-o; é esta a · hypothese 
.que lie verifica .. 

:Mas .não se illuda o Si·. Arthur Ber.nar>des·; só h a uma força in.v•enciv;o;J no 
· Governo da.s .nações e que todos respeitam, de bom ou máo grado, confessada-

mente ou não, mas inevitavelmente: é a ela Jus tiça. Não se afaste . deÍla , 
porta111to, s.; quer meh~cer o respeito de seus concidadãos; •Bvite a violericià : 
não prorogue um estado de sitio absm·cl·o que n ada justifiC.O'l. e que só póde di · 
_mlnuil-o na opinião publica.; cerr-e o ouvido á vaicladie; não confunda li-
Sonja C{~m solidariedade - é '"el'â que ao ~en Go,r;erno .sre hà d& abrir urn 
C<'l.n1:inho mais largo e ·aesembaJ·açaclo. 

SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO 

O Sr. l\letello Junior: ·- St· . PresLclente, -quero occupar por alguns 
1nstl!.ntes a tribuna, afim de ler um a rtigo p a ra e·vitar que a <!ensura o corte 
-.e que deve ser publicado no brilha nte periodico O Jornai, artigo , que deve 
causar 1gr a nde satisfação ao m eu illustre amigo Sr. Dr. Joaq·uim Moreira 
porque diz o seguinte : 

MEJMEJNTO 

O Supremú Tribunal l<~ederal, concedendo o ha.beas-cortJ1lS impetrado 
pe1os Srs. Raul Fernandes e Arthur Leandro ele Araujo Costa, pa ra se im-
pos-sarem na presi-dencia e Vice-Presidenc!ia do Estado .do Rio, deu hor.tem ao 
3r. Presidente da R epubliec'l uma adverten cia que deve merecer-lhe alguns 
nomentos de meditação. 

Se as nossas palavras, quando discor clavamos da. doutrin a invocada n a 
nensagem presidencial dirigi-da ao Congress:O, pedindo-lhe intervenção no Es-
cado do Rio, .se pu_dessem inquinar de desautorizadas, o m esm•o acontece ás 
do mais a lto Tribun_al. do .paiz. 

·A doutrina do Sr . Presi.clente ela R epubJi.ca seria um tiro de morte na 
:F ederaçao, e t ranformm·ia o Ch efe do Executivo .em um verdadeiro a utocrata. 

Com effeito, firmada essa extravagante doutrina, nenhum governo esta-
__ dual poderia resistir-Jhe aos caprichos; bastaria que em um dado momento 

." um ehefe opposlcionista simulasse a eleição de um grupo de amigos e ~om 
~lles orga nizasse uma assembléa legislativa, que passa ria a viver subterra-
neamente, sem se entender com os poderes estacluaes. Assim, 'subterranea-
mente, reconhceria o Presidente elo Estado, nas v esperas de cuja po,;cle; al-
legaria ao Governo Federal uma dualidade de poderes . Em mensagem ao 
Congresso, o Pn~sidente. da Republica pediria a utorização para intervir na 
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unidade que lhe incorresse nas anUpathias e na ausencia deste, agiria por 
conta prop'ria . N ada mais simples. 

O caso do Estado do Rio não é, portanto, um caso isolado; é o interesse 
de todos os outros Estaüos; é o caso vital da pro·pr.ia Fooer ação. 

Mais diante do verertictum do .Supremo Tribunal F ederal, par ece-nos que 
se trata de uma. questão morta: não acredita·mos um mo.mento em que. o 
illustre Sr. Presid;mte da Republica, patriota como é, e c!onsciente dos seus. 
altos deveres, desacate o julgado e estabeleça a confusão nos esp'iritos. 

Mas não é só; a a dvertencia do Supremo Tribunal Federal é uma ex-
cellento opportunidade para que o .Sr. Arthur Bernardes lance um olhar para 
trás e faça um ra.pido inventario desses ·quarenta e p·oucos dias de gove!"no, 
já tã:o fecundos em mãos aconte.oimentos, que nos fazem passar pelos olhos, 
de repente, como um arrepio d.e frio, ·o grande aviso: " Quos· JupUer, vult 
peTdere prius dementat" . 

.c.:omo dissemos, dos escombros de um Gove·rno desastrado e impopular, 
como o que passou, po.deria o .Sr. Arthur Bernardes, sem ;grandes difficul-
dades, tirar um gverno forte e liberal . Para isso, deveria amparar-se, pre-
liminarmente, nos seus auxiliares; verifi·cou -se o contrario: a lguns de seus 
Ministros, insufficientes ·por si m esmos, deveram amparar-se no prestigio 
do Chefe. da Nação - infelizmente já abalado pela mais bruta dampanha 
presidenc!ial até hoje testemunhada entre nós. Seguiu-se a ref·orma da Policia, 
um retrocesso, um recuo nas tradições liberaes do paiz apararam-se as !nstitui-
!)ões, sob medida, especialmente para que um determinado candidato do Go-
verno pudesse vcstil-as, sem arrastai-as. Nesse momento, rompeu .contra nóS· 
a grita dos Jornaes do Prata. A principio fi.cámos todos attonitos, sem com-
prehender o que se .passava. Soube-se depois que o Sr. Ministro das Rela-
ções Exteriores, ao mesmo tempo que enviava um convite singelo á Repu-
blica. Argentina ·e ao Chile para uma conferencia em que se discutisse a 
these do desarmamento, fornecia ao ·correspondente de La Na,oion informa-
ções ·sobrg o que elle c!onsiderava o ponto de vista brasileiro-: o desarma-
mento proporcional. Desencadeou-se contra nós a imprensa de todo o con-
tinente, cujos exemplares vamos agora r ecebendo. Mal dissipada a desagra-
davel impressão . da ineJq>erlenciai prejudicial do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, un'l ·Pitm·esco "complot" para venda de armam•entos, cobria-nos 
de ridículos nos jornaes do Prata. La ·não h avia. noticias do "complot" in-
ternacional . Auxiliares provados c·omo os Srs. Assis Ribeiro, Belizario Pen-
na , que só podiriam contribuir para maior exito da administração, vlram-se 
eonstrangidos a abando-nar os seus postos. A exposição do Sr. Ministro ·da 
Fazenda, como longamente mostrámos não estava á altu ra dos ac·ontecimen-
tos ; e pm·a arrematar prepara-:se na Camara dos Deputados · uma r ef.orma 
do Bànco do Brasil, .que é a fallencia do nosso maior estabelecimento de cre-
dito, como mais Ltrde mostraremos, e que o Governo preciza suster im-
mediatamente. Mais por um desaccôrdo cor& essa transformação cri.minal e 

· absurda, do que ferido pela desconsideração pessoal que não o attlnge, 0 

Sr. José Marie. WHhaker - o mais admlravel presidente que o Banco da 



-39-

Brasil já teve o m l!-is f~cundo admmistra{lor qu? por lá passou, o. ~e11;19r 
o~ientador de que poderia . dispor ·o Gov&rnq em assumptos de sua especialt-
dadt: a mais J)('lrfeita orga~iza~ão de banqueiro quto já se revelou entre nó!'J, 
no s~1·viço publico - abandonou o seu posto. .Já se 'falla em. prorogação 
do estado de sitio, será melhor meio para qUe Çl Sr. Arthur Bernardes. perca 
inteiramente o senso do ambiente em que vive. 

Não nos leve a mal o Sr. Presidente da Republica s~ insistirmos por 
communicar-lhe a nossa im.pressão dos acontecin1entos: si estivermos em 
erro, não prejudicamos a ninguem, e t a ntt; melhor para todos; mas, se ao 
contrario, as nossas apreciações forem justas, ellas valerão como um util 
"memento", que poderá evitar-lhe, de futuro, certamente, maiores contra-
riedades do que a simples repercursão, das ponderações que a hi ficam . 

SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO 

O Sr. Joaquim Moreira: - Sr. Pr.esidente, mais uma vez meu reco-
nheci!mmto a o dígr,o "' illustre -collega que a$ba de ceder-me a palavra. 

Muito d11 industria eu e meus leaes e firmes companheiros de b a ncada 
da opposição fluminense temos guardado o m ais rigoroso e cauteloso si-
lencio no dE>.>enrolar dos acontecimentos que terão naturalmente o seu fe-
cho amanhá. Contrariando, sem duvida, os nossos sentimentos, temos ca-
lado tudo quanto puclessemos dizer p a ra defesa da nossa causa; por isso 
quo .como toda a Cama.ra sabe e tem visto, estamo~ quasi desamparados 
pela imprensa desta terra, apenas soccorridos de um ou outro jornal inde-
per,dente. 

Ainda neste momento, não quero entrar a f·undo, ne1n livremente, na 
questão da successão presidencial do meu Estado. que neste momento em-
polga todos os esp·iritos e preoc-~upa a opinião P\\biica . Não quero anteci-
par julgamento nã.o quero avançar debates qu& naturalmente tomarão um 
calor <iesusado pPla importancia e pelas consequencias que possam deter-
minar. Hoje, cilgir-me-hei a ler, para que sejam reproduzidas na imprensa, 
opiniões actuaes e antigas sobre esta questão debatida da intervenção do Go-
verno Federal os preUos dos E stados, e Pl'incipalmente ela intervenção do 
.Judrclario en. q\~stões inteiramente voliti.cas, que affectam direitos e attri-
buições privativ•s de outros poderes. Quero me amparar em opiniões que 
hoje estão em nusa e justamente em pólos inteiramente oppostos ·ás que 
sustentaram antriormente e que mudam conforme os interesses políticos do 
momento. 

Assim, passalei de começo a ler o que dizia, em 1915, o proprio Sr. Dr. 
Raul Fernandes, osso eminente .collega, •candidato que, garantido pelo habeas-
corp~lS, e que n~ contente ele dispor oda força publica do Est~do e fle todas 
as suas autoricla1es superiores, ainda preciza que se movimentem as forças 
da R epublica, qmr ma rítimas, quer terrestres, com representação forte e 
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vu!tuosa de todos os seus efféctivós pafà amparar süa posse, de ínodo qüe -
"ssa investidm·a. U·ansil:ó'i:ia e violéüta sejà bem pàCifica é bem comrri:oda 
é desappareçam essa im-pressão, essé_ duende de qüe •tilnà fracçãó minima, 
insig-nificante e sem importancia, ·sem fórça, pudesse perturbar a cerimorua 
p81cif1ca da posse que vai ter- lugar amanhã, sob flores, festejos dos ihtimós, 
dos asseclas do ni!ismo·. 

Parece impossível que em tãó p'óudo t empo as forçàs dà RêpubFca, em 
obdieücia ã senten ça de ha.beaJs-àorp'us, ó que não ·censuro ném tenlio c'ompe-
tem::ia para isto - ao contrario, respeito e acato 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Deve louvar. 
O SR: JoAQUIM MoREJIRA: - .. . e ainda ma.is, louvo a attitud& dig ria que 

aprouve assumir o Sr. Pres-idente da Republica, não dando por terminada 
esta questão muito judi-ci-osamente, firmado na bor. doutrina e verdadeira 
consti tuciona·lidad;,. 

O SR. Azmv:mL>o LIMA: - M'as, respeitando, em todo o caso um ha.bea.s-
co-rpu.s, que o Sr. Nilo PePçanha, não respeitou, em -caso perfeitamente 
identico. 

O .SR. JüAQUIM MollEmA: -,- VV. EEx. ouçam--me com attenção, porque 
~ caso ê <l.e grande importandi"t. e elevado alcance para o regimen, e qué pro-
cura rei ana.lysar com toda a. calma e serenidade. 

-Pareoe impossível q.ue esta mutação á vista se fizesse, v•rdadeiramente 
theatral , que as forças da Republica fosse;m a mpa rar revoluci~nar-ios, direi 
mesmo criminosos, contra _ uma ameaça aérea, infundada, sem \siquer uma 
justificação contra aquelles que foram companheiros, aquelles que se sacri-
fh:~aram na' -defesa da causa digna ·e elevada da candidatu~a feli~ e promis-
s ora do actual P1'esidente da Republica. Mysterlosos ar-canos da justiça! 

O SR. BUARQUEJ DEl NAZARETH: _:_ Depois de um inqueritQ de quatro me-
zes e de uma sent-ença de pronuncia não podem ser considerados r evoltosos. 

' O SR. J oAQUIM MoREIRA: - Perd-oe-me V. Ex., o estc-ulo de sitio ainda 
vigora no Estado do Rio de Janeiro. . . Ainda ha pouco Eram offldaes do 
Exercito que commandavo.m o corpo policiai do Estado. SI ó Pres-idente da 
RepubJi.ca annuiu ao pedido do lpresi·dente do Estado pa)a demittir todos 
esses of-ficiaes, foi justamente para af-astar esse pre texto, p•r-que era 6 unico 
que podia t er apparencia de coàcção, pretexto embora frag.l, a.cceitavel. com 
muito boa vontade porque todos os outros apresentados .e·am simplesmente 
ridículos. Assim pode-se denominar . as r azões dó aocordLo, da·do a medo, 
sentença de covardia, accordão mais para uma ;personaidade sympathica 
que para a g-ar antia de um direito. VV. EEx. sabeni me em intervii:\d'o 
essa grande perturbadora da J)OlitiC'a os -mais illustres, honrados e íntegros 
juizes parecem deixar-se dominar por s'uggestões e prefeenci8is. Pará. isso· 
:I' oi es-calado pela primeira vez á presidencla o Sr. Raul B'ernandes. 

O SR. ,ToAQUI!\1 OsoRro: - Não a'Poiado. à ameaça err infundada. 
O SR. JoAQUIM Mor.EIRA: - V. Ex . conhece os termo do accordão? 
O Sri. JoAQUÍllt Osorlr'o: - Nãc. cónhéçó. Mas a coacç.o está immineni:e. 
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o SR . J.OAQUIM ";.VloP.EIRA: ~ Quantos foram ós -juizes q'ue t01h.i;ram 
parte na questão? O nobre Deputado permitta que, a exemplo do que- fazem 
{)Ommigo, eu estabeleça. uma sabbatina. 

O SR. JoAQUIM OsoRro: - Não conheço os ter:mos do accordão, mas 
{)Onheço a situação de compressão da . Assembléa legal. 

o SR. JOAQUIM MoREIRA: - Sãa doutrinas. Não estou C\)n.am·apdo, mas 
tenho no caso o meu ponto de vista, como tiveram cinco juizes tão illustres 
e dignos, conw . os seis que concederam o habeas-corpus. 

O SR. JoAQUIM OsoP.ro: - Eminente·s· todos. 
O SR. BUAP.QUE DF. NAZARETH: :___ V. Ex. faz a critica da sentença. 
O SR. JoAQUBi MoP.EIRA: - Perdão, estou me emparando na opiniãc; 

dt.sse~ cinc·; :ruinl~tro1! tão r(,speltaveis como os outros. 
Como disse, de principio, não me contento em me apoiar ne-sses cinco 

juizes; quero amparar-me positivamente Pa opinião de quem vae tomar 
posse, amanhã, isto é, de· illustrado Dr. Raul Fernandes, jurista que tudt'. 
nos -merece, e ainda mais no Deus ex ·machina, no motor de toda es'sa mo-
xinífada, de toda essa perturbação do Estado do Ri<:> de Janeiro, que ainds. 
está perturband.o a nossa vida nacional, o Sr, NJlo Peçanha, eternamente 
) Sr. Nilo Peçanha, o incorri.g;ivel Sr. ·Nilo Peçanha: 

Vou· lêr: 

"ms·r.wc. na Rio 

Habeas-cc;rp·ns não c'l.lmp·r-i.clo - A opi.n-ião do · S·r. Raul Fernandeii 

Em 1911, o Supremo Tribunal concedeu uma ordem de habé:as-
c01·pus ·preventivo a alguns cavalheiros que se diziam intendentes 
municipaes, ·nesta Capital, e que se queriam proteger contra Ul"K de· 
ereto, mandando pro.ceder a novas eleições. 

O Gove.rno F ·ederal não cumpriu esse habeas-corp·ns e eni. méri. 
sag.em á Camara explicou os motivos de ordem constitucional que Q 

'levaram a assim procedet·. 
E ssa mensagem obteve parecer da Commissão de Constituiçã-:; 

tl Justiça ··em favor do acto do Executivo, parecer que :li. Camara 
,approvou bem como o Senadc:>. 

Foi relator o Sr. Felisbello Freire e delle apenas discordou ~ 

Sr. Pedro Moaq'r, havendo, porém, o voto fa'Vora vel do Sr. Carh-
pos 'Cartier, representante do situacioni-smo do Rio Grande 'do S'ul". 

Nessa occasifw o Sr. Borges ele Medeiros mandou uri1 express·ivo tele-
gramma que sinto não ter trazido, mas que oppot·tunamente a Ca mara tei·â. 
conhecimento. 

0 SR. ARISTIDEI! ROCHA: - Aliás, O S!". Borg<Js de Medeiro.; defel1â.i l, a 
a boa doutrina. 
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.. 9 1.SR . . JqAQUIM ~OREIRA: - Eis a conclusão do parecer numero 12, de 
, 1~n <Z.ê): 

Considerando que esse não cumprimento não foi mais do que 
um dever do ·Presidente da Repub!ica contra uma usurpação do po-
der, praticada pelo .Supremo Tribu nal e que importou na inversão,, 
da ordem constitucional; _ 

C'onsiderando que o Presidente da Republica cumpriu esse dever· 
dentro da orbita de s uas funcções constitucionaes: 

A Commissão de Constituição e Justiça. é de parecer que se 
archive a mesma mensagem, inteirada como fica a Camara dos 
Deputados do seu conteúdo . 

.Sala da's Commis·sões, 28 de 11-Iaio de 1911. 
Presidente. - Felisbello Frei1·e,' Relator. 
Domingos Cfuimarães. · - Campos Oartier. 
.LClii'TLenha Lins". 

Frederico Borges, 
.Astolfo Dutra. 
Raul Fernandes . 

Nessa occasião, como é sabido, foi dada uma sentença ·de habeas-corpus 
aos intende ntes municipaes desta Capital para exer cerem as suas funcções·. 
O Presidente da Republica, de então, fundando-se nesses consideranàa e na 
opinião da .Commissão de Constituição e Justiça e demais juristas, não 
cumpriu esse habeas-C'orpus, e nem por isso ruiu o templo da Republica, 
nem suas columnas se partiram; pelo contrario, S . •Ex. foi louvado por 
todos quanto entendem um pouco de Constitu ição e de leis. 

O SR. METELLO JUNIOR: - V. Ex. permitta. O caso é inteiramente 
divoerso. 

O SR. JoAQUIM MoP.EIRA: - Mutatis ?nutandi. 
O SR. METELI.o JUNIQR: - Não era mutatis mutandi, era diverso, eram 

dua;s facções •políticas com oito intendentes cada uma que se n ão podiam 
entender, de modo que o Conselho não se constituiu . ·Esse foi o motivo de 
se mandar proceder a novas eleições. 

O SR. BUARQUE DE NAZARETH: - O caso não era de duplicata m as de 
desdobramento. 

O SR. METELLo JUNIOR: - Não havia organização do ·Conselho por 
parte de uma das forças po!iticas, quanto mais de duas. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - R azão demais. Eram oito contra oito, como 
V. Ex. diz, e o Supremo ·Tribunal concedeu habeas-corpus a uma das 
facções que contava oito intendentes, que nem eTa o Conselho, mas uma 
fracção do Conselho. 

O SR. l\1ETELLO JUNIOR: - Não puderam organizar o Conselho, porque 
sómente com o numero de nove intendentes é que a sessão podia ser aberta, 
razão porque o Governo Federal m andou fazer nova eleição. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - E ssas questões de habeas- corpus, no· Su-
premo Tribunal, são typicas. O caso de Matto Grosso é um exemplo disso, 
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em que a ndou jogando a cabnL cega: de manhã concedia o habeas-corpus 
a; um dos grupos, -de tarde a outro. :Uma. verdadeiro. pilheria . 

O SR. BUARQrEJ DEl NAZ.ARETH: - iMas o facto não prova contra a de-
cisões do Supremo. 

0 SR. JoAQUIM MOREIRA: - (Lê); 

"Mensagem d irigida a o Congresso p·elo Sr. Nilo Peçanha, en-
tão Presidente -da Republica, -quando occorreu a dualidade de as-
sembléas, em · 1910. 

Srs. m embros do Congresso Nacional - Tenho a honra de -pas-
sar ás vossa s mãos a representação que a Assembléa Legislativa 
do Esta do do Rio de Janeiro, em data de hontem, me dirigiu 
enumerando os actos e factos que occorrera m naquelle Estado, de-
t u i·pando a f ôrma r~publicana :llederativa, pelo que, 'JlOS termos 
do a rt. s•. -ns. 2 e 3, da Constituição, solicita a intervenção 
federal. 

Effe>ctivamente, instal!a.ram-se naquelle E stado duas assembléas, 
dirig indo-se ambas a mim e pretendendo cada qual ser a l egitima 
Assembléa Legislativa , de onde obviamente se ver ifica uma grave · 
crise institucional, a qu e cumpre acudir com o remedio adequado". 

0 SR. BUARQUE DE NAZARETH: -Ag ora não ha duplicata ,de assembléas,'. 
o SR. JoAQUIM MomRA : -:- E' u ma irreverencia estar V. Ex. apar-

teando o seu chefe. Quem falia é o Sr. Nilo Peçanha. 
O SR. BUARQUE DE NAZARETH: - Eu muitas vezes discordo do meu chefe, 

embora s oldado disciplinado. 

0 SR. JOAQUIM MOREIRA : (Continuando a lê?'): 
A que re;clama a intervenção ocgan.i:llou-se sob a presidencia do 

Sr. J loaquim Mariano Alves Cosrt:a, !J)res.idiente que foi da ultdma 
legislativa e a quem cabia, n:os termos do a1'1: . 1• do Reginlento, a 
pr-esidenoia das sessões -preparatorias da Jeg.islatura actual. Esta 
assembléa installou-se hontem e p ela sua i•n$talla ção congratul::.:ram-
se .cOJn -ella, re·c"Onhecendo -a •sua 'legitimidade 30 •ca.maras muniCiipaes 
- duas dws -qurues p.ela .metarue de seus memb11os - das 48 que tem 
o Estado do Rio de J aneiro. 

A outra organizou-se sob a presidencia do Dr. Modesto Alves 
Pereira de Mello, vice-presidente, que foi, da ultima legislatura, e 
tambem se dnstallou h ontem, cm·respondendO-Se com ella o Sr. Pre-
sidente do E stado . 

A dua lidade de leg1slatura , -::omo a dualidade de governos, im~ 

porta necessariamente -em offensa ao nosso regimen político, compro .. 
m ette a fôrma republicana federativa, perturba a vida sociai e poli-

. tica do Es-tado . e lesa os direi tos dos cidadãos. -' · 
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Cnmpre, pois, ~ws poderes politieos :llederaes intervir, urg;ente e 
efficazrnente, com o fim de restaurar a .normalidade constitucional ·un· 
Esta;do, ,:estabel·éeer a sua .ordem poJitica alterada e garantir a paz . 

De vossa prud!encia .e de vossa sabed'oda .espero tornareis as· pro-
videncias Q:ue en·tende1·des necessarias e convenientes, com a urgen-
cia que o caso re.quel'er, 'Para que se não tornem mais fundas e grtt-
ves as pertunbaçoos que já affligem as populações d:aquelle E st<udo . 
- Ni/.o P eçonha. 

O SR. BUARQI.:E NAZAREJTH: - Em 1910 havia duas assembiérus, cuj os mern-
bros eram diplomadO·S. H avta dupÜcata ele dip~omas . 

O SR. JoAQUIM OsoRro: ""7 E o que •existe hoj•e '! 
o SR. CoSTA REGO : - Hoje, não existe Pl'ecizamerute a m es:ma causa. 
O SR. BUARQUE ·NAZARlilTH: - Hoje, ha uma assernbléa de 45 diplomadúe 

e 45 senhores que se dizem Députn:dos e não exhibem os· diplOma». 
O SR. JoAQUTM · OsoRIO: - Quem diplomou a ass~mbléa que o orwdor rioo-

conhece? 
O Sr., JoAQUIM lVIoREmA: -- Foran1 os seus proprios ntembros, assim como 

aconteeeu :1 outr1.1. assembléa, a. falsa, cc <To Sr. Arthur Costa. 
O SR. J•OAQUD1 OsoRio : Não fun.ccion.ou a Junta Apuradora'! 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Não podia haV'er legal . Os amigo? do Dr . Ma.· 

jor F ·eliciano ·Soélré compareceram sob ·protesto á junta apuradora, que era 
positivanl'enbe •in constitu cional, em todos os sentidos. Além de ln constitmcio-
nal, era imrno!"al. 

O SR. JoAQUIM Osomo : - Quem constituia essa junta? 
O SR. BUARQUl~ NAzARETH: - Res pondo a V . Ex., já provei que nada n-

nha die i·nc.onstituciona.l. 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Pelo m enos, fica a immoraliclade, que sob!"fl-

puja a inconstituc.icmal iclooe . Era uma junta de cinco juizes •escolhida entre 
todos os jui21es de Es.tu.c1o a dedo, que chamei aqui, .e ainda atfirmo•, die uma 
junta digital , sem obe decer a criterio algum, nem antiguidade, nem mereci-
m ento, nem I'egionalismo, só e eXJClusivamente a o capricho do P~esidente . 

O SR. JoAQUI~ OsoP.w: - São m agistrados todos •Os membros da junta? 
O SJ<. JoAQUIM 1\'[0RElmA: - S•eria diemais que, em vez ' de juizes fossem 

buscar oha.utte·u1·s, ou g.aroons de hotel . . . V. Ex. quer ins·ultar ainda :mais 
o meu Estado, do que .ell<e o está sendo hoje! (Riso). 

O SR. JoAQUIM . OsoR~o: - Não apoia do. Des·ejo apenas esclarecer-me. Os 
magistra dos niio são inamoviv·eis? vitalicios? 

O SR. J •OQUIM. MollliiRA: - .Tá foram. Hoje não ha disso. 
O Sn. JoAQUIM OsoRIO: , - A jurisprudencia do Supl'emo Tribunal · Federal 

reconhece q.ue os maglstrattos estadoa:es são vitalicios, lnam.oviV'eis e têm 
O'i ve.ncimentos lrreductiveis. 

0 SR. COSTA REGO : - Segundo a jurisprudencia vnifol•ne do Supremo '1'11 .. 
buna.l, os magistrados estado:ws têm as mesma.s garantias que os ,federaes. 
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O SR. JoAQUIM M;oREIRA: NãJo, absoJ~tamente. 
O SR . .T.oAQUIM OsoRro: - Devem ter. 
G 8« . .1oQt71M MoR!fii<A: - Os mag:isti"a,(!\)s ~stadp?-es P,Odem ser J;'emovi· 

d9.~!. as suas promoções não •ÇJbeCLec~ a Cliterio d•e espec:ie a1guma . Antiga.-
mente vigorava ,o criterio cl,a antiguidade, mas h,\)je não ha nada disso, é a . 
vontade sempre a vontade d'o presidente .(l,o Estado, as&im oomo é a sua 

. vontade e são os ·seus caprichos que indicam o:;; n,·embros da ,Junta Apuradora. 
Outra inconstituci.onalicl,ad:e clara é o fao to desses m agistrados acceita-

. rem .commissões, sobrt>tudo re·muneradas. Pois,, essa de servir na junta avu-

. radora não é de lei taxativa; foi um addendo fieito· á antepenultima r eforma 
d:a Constituição, que é re:f)ormada tod:os· os annos, sond:o já ·uma vel'daüeira 
colcha de Z'eta!hos. Esses magistrados reCJe~em por esse serviço, que quando 
muito, consome dou.s dias, a quantia de 500 mil réi::;, segundo crei-o, o que 
não é permitido claramente •em artigo da çonstituição. 

O SH. JoAQU!:M: Osmuo: - l<Jm todo caso, a lei do Estado esta;tel•eee q!l" 
a .Junta Apuradora será constltu:ida por magistrados nome<!J<'llos pelo Presi-
dente de Estado. Não é a.sslm? 

O Sr.. JoAQUIM MOREIRA: - Isso era antigam,ente. Voltando ao caso eu 
poderla ler rus -considerações ·e · as luminosas razões ap.r.es•entadas 'Pelo di~no 
procurador ger·a! .era R:epubJica, Sr. Ministro Pires e Albuquerque. Não que-
ro ser longo, para não fatigar a Camara; mas, trouxe estes apontamentos 
ju~tamente para mostra.r os accórdãvs que têm firmado doutrina sobre :t 

questão da interV'enção indebita do Poder Jucfi.ciario na política. Como o 
Sr. Presidente d:a Republica jâ fundamentou. a sua mensagem com esses· ac-
córdãos, deixo de !el-os . Quero ler, porém, um documento que ·não póclie ser 
suspeito ao meu agradavel a partista, Sr. Jo-aquim Os1orio, porquanto 'estfi 
tirmado com a sua assigna1JU!ra. 

O SR. JoAQUIM OSOR]O: - Já ~i a que caso V. Ex . se r-efere. Não t em 
paridade alguma com o cas\> actu aL Na hypoth'eso ·a que V. Ex. se ref-E:re 

. havia dualidade de assembléas, altm•ação da fórma repubrrieana. f•ederativa. 
Não é o caso actual. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - V. Ex. pódle 8aber, m as• a Camara e a Na-
ção não sahem. E' sabido que o Sena.cuo Federal, na questão de 1915, formu-
lou um ·parecer contra ·um habeas-co1·p1ts do Supremo 'l'ribuna l , para a posse 
do Presidente ·do E stado do Rio. A mesma. questã.o !'Le hoje. 

Deixo de l·er, agora. a mensagem do S·enado, o que farei em. outra occa-
si[o. QJ!ero, apenas, ler o que escla.rece perfeita.mente .o assumpto, o que dis.~e 
o· Sr . Senador Seares dos Santos •em uma memoravel sessão aqui, em 1915. 

(Lê) - 0 SR. SOAREIS DOS SANTOS ~1n01'imento, c~e attençáo). n 

9 8rt. CoSTA Rr<G<,>: - Nesse tempo, o Sr. Soare~ d!os Santos mer<ecla 
muita attenção. Era o porta-yoz do Sr. Pinheiro Machado que' queria, d:a,:r 
nm golpe no E stado d'o :~;tio iden,tiçç; ao qv.e. VV. Ji:.$x. q1,1.1?JeraJ;D, da,r agora. 



-46.-

O SR. JoAQUIM M.oRElffiA: · .M,as4 a .m01·üi, providencial talV'ez do Sr. · P1· 
nheiro Machado ... 

0 SI!. COSTA REGO: . - Isso não ·sei. 
o SR. JoAQUIM MoRÉIRA: - O ·. St'. P1nheil'o MachadQ, apezar dos seu::r 

graatdes defeitos, foi um grandie repubUcano e semp-re se batem pelo nosso: 
regimen e pelas suas· regali-as. 

O .Sr. CosTA REGO: - Quando isso lhe convinha . 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: -Mal>, dizia ·o Sr-. S.oare:; dos SaHtos : 

O Sn. SoARES vos SANTOS (rn.ovirnento de attenção): - Sr. Pre-
·s1dente, venho trazer ao conhecimento ·da Mesa da Ca.mara, afim de 
que conste da acta dos nossos trabalhos de hoj-e, e possa ser publicado 
no D i ario ão Congresso, um •documento de relativa impor-tancia;, fir~ 
mado por grande numero de Deputados. soli-dari.os: na àe:flesa dos prin-
ci:pios republicanos, que· e!les julgam cónsubstanciados no projecto do 
Sena:do, referente â aJctual situação política dlo : Estado do Rio de Ja-
n·eiro. 

O SR. CosTA REGO: - E' a famosa lista àe missa. 

"El' para lamentar que os motivos que ·dletermi•naram o eneerr« · 
mento da presente sessão extraordinaria tenham servido para demo-
rar a solução deste interes·sante caso, que affecta .profundamente a 
vida da F ·edleraçllio, permittindo que continue por m ais tempo a a no-
m alia dessa situação de facto que alli fô·ra estaiheLecidk.<t com o apoio d·as 
f,orçws f•ederaes-. m c..s á qual "stão faltando. ptelo vieLo- de origem. 1o-
·dos os reqmsttos indlspensave.J;; para t;. regula1· funccioname.nto de 
uma a dministração J.egal. (Apoiados.) 

O S1·. SOuza e Silva: - E' . um<.. situ!tção anarch~ca .. 
O S1·. Soares dos Santos: - Náo fôra, portanto, a insistencia des:Je 

atccl'lrdo. que adiou para Maio no de-correr da sessão ordinaria da nova 
legislatura o regime ntal andamento do projecto de intervenção e a 
maioria constituída pe.lo Partido Republicano Cc.ns.ervador, que fi'!'·· 

'mou o presente documento teria -explicitamente manifestado 'a sua 
condemnação a essa medida ~xtra~constitucional -de um habeas-corpu.~ 
concedido para firmar direitos pollticos., o que rei;resenta de facto 
a incursã o do Poder Judiciario •em esphera de competencia a quo 
elle àev<e ser extr a nho. " 

O SR. CosTA Rooo: - Ainda que accentnava que ·era uma maioria par-
tidaria e facciosa. 

· O SR JoAQUIM ·MOREIRA: - E' original, uma · maioi:ià 1tão tem importan-
cia'; uma ' minoria facciosa tem toda irriportancia ... 

O SR CoSTA REGo: - :I!J·ssa l)ão é a minha opinião . 
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o SR. JGAQUIM MOREIRA: - Uma maioria deve ser mais respeitada do 
·ClUE'j uma minoria; o proprio nome está dizendo. 

O SR. CosTA RERo: - Não é f acciosa porque era maioria do. partido Con-
-servador. O Congresso votou o archivamento da m ensagem; é um. c:J.so ven-
cido que nem sequer firmou jurisprudend:a. 

O SR. FRANCISCo PEJIXOTO: - O orador está lendo opiniõ.es de deputados 
actuaes. 

O SR. CoSTA R.Elco: - Que tenho eu com as opiniões de Deputados? Es-
tou, hoje, com a . opinião dos nobres deputados que h ontem estavam contra. 

O SR, JoAQUIM MoREniA: - V. Ex. está com o seu l}OJ1to de vista. 

O S1·. Souza e. S-ilva: - Mais do que para firma r: para crear 
direitos ! 

O S1'. Soa?·es dos Santos: - A homologação de semelhante dou-
trina, pela submissão dos demais pod·eres constituídos viria redun-
da r em uma am·eaça ao funccionamento normal do regimen político 
que adaptamos (Mu:ito bem.) 

E' principio decorrente de .nosso direito constituído a e·qui\•alencla 
dos tres l}Oderes, que são h armonicos e independentes, mas tem 
l!mitada a esphera da sua competendia constit·ucional. (ApoiwZos.) 

O exaggero de supremacia para qualquer um delles trará sem-
pre r esultados perturba.dores para a vida da Nação. 

O SR. COSTA REGO - O Sr. Soares dos Santos nunca foi a u torida de em 
maf:eria constitucional. 

O SR. JoAQUIM MoREllRA: - ·Quanto a isso V. Ex. 1'e entenda com elle e, 
·não commigo. Tenho visto dizer que elle é legitima e respeitada a utoridade 
na materia. 

O SR. ·CoSTA REGo: - A opinião do Sr . Soares dos Santos é mu! to res-
1Jf<itavel, mas não é n:utoridade em materia constitucional. 

O SR. JoAQUIM MOREIRA: - Mas que grande interesse tem V . Ex. nes-
te caso '? ! 

O SR. CoSTA REGO: - Todos os debates na Camara me interessam e me 
.(!,;vem interessar. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Mas não vejo V. Ex. se interessar por ou-
tros casos . 

O SR CoSTA REGO: - · Só m e inter esso po1· . questões que me devem inte-
1' essa r . Essa de V. Ex. é un1:a de lias. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - E' JC1io ;..tJ Estado. do Rio ou á opposição flu-
.minense? 

O SH. Cosn Rooo: - Não. Aliás, V. Ex. sabe muito bem. que 0 .chefe 
·da situação política a .. quem a proveita esse habeas-oo·rp1LS não ê das minhas 
.sympa thias pessoa e,;. 
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O SR. JoAQUIM MoREIRA (continuando a Zê1·): 

" ... todavia, uma differença notavel entre os a<:tos praticado" pelos 
chamados poderes politicos e as sentenças do Jucliciario . Exemplo: 
quando o Congresso Nacional, preoccupado com a grave crise do nlO·-
mento, teve que augmentar os impostos sobre vencimentos, procurou 
envolver nas taxas estabelecidas todas as classes de funécionarios, in-
clusive os militares, sem excluir mesmo a m agistratura, cloro o fill). 
de diminuir os compromissos do Thesouro Nacional. 

O Sr. Scntza e Silva: -.A lei é igual para todos. 

O Sr. Soares dos Santos: - Pois essa lei rigorosa foi considera-· 
da como inexistente sómente para os ultimas, em virtude da . inter-
pretação dada ao § 1° do art . 57 da Constituição, visto como os 
descontos iriam produzir a diminuição dos vencimentos dos juizes 
federaes." 

O SR. COSTA REGo: - E a solução veiu em sentido contra.rio. 
O SRI JoAQUIM MoREIRA: - Não veiu'. 
O SR. CoSTA REGO: - Como não ? 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Houve obstrucção. 
O SR. GOSTA REGO: - Pôde ter havido obstrucção, mas houve a resolu-

lução final. 
O SR JoAQUIM MoREIRA: - Mais tarde, nas vesperas de ser derimida essa 

questão, foi victima do golpe traiçoeiro de um sicario, o homem q.ue era seu 
campeão, que era seu advogado . 

O SR. CosTA REGo: - V. Ex . ahi reconhece que havia no caso a paixãfr 
do uni co homem; porque, desde que esse homem desappareceu, desappare-
<'!eu o direito daquelles que elle defendia . 

O SR, JoAQUIM MoREIRA: - Elle era o leader da Nação. 
O SR CoSTA REGO: - Leacle·r; não apoiado . Lead.e1· da sua org;-tnização 

partidaria . 
0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Leader nacional. 
O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Era o Zeade1' de facto; em torno da sua p"s-· 

soa formou a rmprensa amarella a atmosphera que afinal o v·ictimou . 
O SR. CosTA REGo: - .A questão do assassinato do Sr. Pinheiro Macha-

do não vem a pello quanto 'á r esolução que o Congresso tomou no caso· 
porque a sentença do Tribunal foi cumprida pelo Presidénte Wences.Jáo 
Braz no dia 31 de Janeiro e o a:ssassinato do .Sr. Pinheiro Mac!hado teve 
lugar no dia 8 de Setembro. 

Quem poc1iá es tabelecer resalvas no caso ? O Poder Legislativo, que não· 
estabeleceu. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Neste caso, V. Ex. está censurando a men-
sagem do Presidente actual. 
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O SR. CoSTA REGo : - Qual mensagem? 

O SR. JoAQUIM MoREllRA: - A que acaba de ser lida . 
O SR. CoSTA REGo: - Elle péde ter resalva a fazer, e eu não as terei. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA : - Estou fallanclo para a Camara, para ::t Nação, 
.não para V. ,Ex. Se f ôr sómente para V. Ex . eu me calo . V. Ex. é ü·redu.: 
ctivél. V. Ex. é s uspeitis-simo 

O SR. CosTA RÉlGo : - Mais su speito é V . E x. qu e t em paixão l ocal , o 
q ue eu não . tenho. Estou aparteando V. Ex., c!ollocando-me até ao lado de 
um partido por cujo chefe não tenho sympathias . 

O SR. J oAQUIM MoREIRA: - -E por que sentimentos V. Ex. se bate? 
O SR. CoSTA REGo: - Eu me bato pela Constituição, pela Republica, e 

não me bato nem siquer pelo chefe do partido a quem a sentença apro-
vetta .. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - A Constituição! A .Repu bli<!a! Não sabemos 
ao que se presta a pobr ezinha . 

O SR. CoSTA REGo: --:- E' qu e V . Ex. encara tudo no seu pon to de 
vista. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - V. Ex. é m•uit o meu camarada, mas noto que 
quando se trata ele interesse do Estado do Rio V. Ex. procura sempre me 
perturbar. 

O SR CosTA REGO : - Absolutamente . Não tenho nenhum. Os meus in-
teresse no Estado do Rio são muito menos pa rti-culares do que os de 
VV. ]j)x. 

O SR. JOAQUIM MoREIRA: - Q.ua.n,do se tratou elo reconhecimento elo Sr. 
Galclino Filho a propria bancada f luminense, qu e tinha o direito de se 
pronunciar, nada tinha dito e V. Ex. se antecipou. 

0 SR. CoSTA REGo : - Ahi, tinha que resalvar o meu voto, explicando â 
Camara como v'otava e com.o apreciava o caso. 

O SR. JOAQUIM MoREIRA: - Não se tratáva ele voto, isto foi muito prelirrú-
n a rmente. 

O SR. CoSTA REGe> : - E' que. as questões do Estado do R io não são de.: 
cididas exclusivamente pelas .pessoas daquelle Estado. 

O SR. JoAQUIM McREffiA: - Não entro em expliCações, p(\rque já tive um 
attricto muito sério com V. Ex ., o que não quero repetir . 

O SR. CoSTA REGO: - Pois, si V. Ex. considera sério o attri<!to q u e teve 
commigo, eu não o cons:clérei, porque não tom.o na da. a sério com V . Ex . 

O SR. JOAQUIM MoREIRA: - Já come.ça. Y. Ex. com insultos e ~Tos

serias. 
0 SR. CoSTA REGO: · - Ellas por ellas. 
O SR. JoAQUIM M'oREIRA: - Não ha paridade e sou forçado a não mais res-

.POncler aos apartes de V.Ex. 
O SR. CoSTA RKGo: - N em é necessario. 
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0 SR. JOAQUIM MOREIRA (lendo); 

"Toclav,a; torna-se precizo defender na pratica o regimen republi-
cano (apo·iaclo), fazel-o expurga do elos vícios que impedem o regular 
fundciouamento e a rigorosa observancia elas r egras constitutivas 
elo systema feclenttivo, a qual não existe, evidentemente, onde o ap-
par e lho governamental está sendo perturbado, ou corrompido, ou rora 
ela lei." 

0 SR. HUARQUE DE NAZARETH: - Isso era em 1910. 
0 SR. :JOAQUIM MOREIRA: -Não; em 1915. 
O .SR. BuARQUE DE NAZARETH: - As hypotheses eram muito diversas. 
0 .SR. 'JOAQUIM MOREIRA: - E V. Ex. tanto acompanha OS argumentos, 

que se l'eferiu a 1910. 
0 SR. BUARQUE DE NAZARETH: - A hypothese de agora é diversa da de 

1910 ~ 1913. 
O SR. JoAQUIM M-oREIRA: - E' a mesma. 
O SR. FHANCISco PEIXOTO: - Naturalmente, deve haver uma outra diffe-

I'ença; m as o que se trata agora é ele se saber ela competencia elo Supremo 
Tribuna l ,Federal. 

O Sn. JOAQUIM MOREIRA : - E' o mesmo caso; intervenção elo Poder Juc1i-
ciario na f'Sphera elo L egislativo . Era elo que se tratava. 

0 SH. BUARQUE DEl NAZARETH: - Tinham diplomas. 
O SR. GALDINO FILHO: - "',TV. EExs. fazem muita questão de diplomaa. 

E VV. EExs. fizeram questão elo diploma, quando r-econheceram o Deputado 
Domingos Mariano na Assembléa antes que a Junta Ar. uraclora se tivess·e 
reunido ? VV. EExs. se recordam disso ? 

O SR. LUARQUE DE NAZARETH: - Si a Assembléa não i'ez caso procedeu 
m a l. Mas não é jurisprudencia que fique. 

O SR. GALDINO FILHO: - Muda conforme os ventos. 
O SR. JoAQUIM MoREJIRA: - Nesta occasião os Deputados da Assembléa elo 

Dr. Buarque de Nazareth nem passaram pela Junta Apuradora, nem pela 
verificador<~; foram reconhecidos immediatamente, apressadamente, porque 
era precsio desprezar o instrumento salvador - o habeas-cor_vq~s. 

O SR. JoAQUIM OsoRIO: - Porque a Ass·embléa de V. Ex. tambem não 
!'equer um habeas-corp1~s ? 

O SR .. JoAQUIM MoREIRA: - Não precisamos; não estamos coactos. 
0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Estarão coagindo? 
0 SH. JOAQUIM MOREIRA: - (Lê): 

"E si isto se dá em um dos Estados, a vida nacional, a vi-ela na 
Republica, está toda perturbada. (Muito bem.) 

E' o que occorre agora no Estado elo Rio de J a n eiro. 
Soffre a communhão fluminense em suas liberdades, garantias e 

tra.nquillidade; soffre a lesão enorme de um governo local, emanado 
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de um poder constitucionalmente incompetente. E' esta a questão 
que nós precisamos derimir, apressando a solução que lhe será dada 
pelo Congresso Nacional. 

' O a.dia.mento, por força · do projecto que nós aqui votámos, não 
liquidou, entretanto, a questão, a qual resurgirá brevemente para. 
receber a sol·ução que lhe fôr dictada pela directriz da futura Camara. 

Eu •estou certo, porém, de que o novo criterio não differil'á muito 
do que tem sido seguido pelo a.ctual Poder Legislativo·, cuja vontade 
já foi m anifestada pelo voto da outra Casa do Congresso, tendo para 
corroborai-o o parecer da maioria da Commissão de Constituição e 
Justiça da Camara accrescida de uma declaração subscripta por 
97 Deputados, na qual está explitito o desejo de ver approvado o 
proj'ecto do Senado, r estabelecendo a o·rdem constitucional no Estado 
do Rio . 

Este documento que representa, no campo de de·fesa de nossas 
instituições um claro signal de eff.ectiva vigilancia, eu o envio a 
V. Ex., ·Sr. Presidente, e requeiro s·eja publicado no jornal da Casa, 
para que fiqu e coi1stando dos Annaes da Casa. 

Era o que tinh a a · dizer." 

E eu re:> i to o mesmo pedido de Soa res dos Santos, naquella occasião. 
Peço que o que acabo ·de ler seja reproduzi-do nos Anna,es da Casa e mais 

esta declaração. 
O SR. CoSTA REGO: - V. Ex. já está .Jendo os A nnaes. 
O SR. JoAQUIM MoREI_RA:-E' porqué isto já está apagado da memoria de 

muita gente que não conhece absolutamente o que aqui está encerrado, e 
assim como se pede que sejam reproduzidos artigos de jornaes, solicito, e acho 
que tenho o direito para . i·sto, Posso não ser a ttendido, mas si não for, y,>a-
ciencia. 

O documento a que me refiro, do Sr. Deputado Soares dos Santos é o 
seguinte: 

"Inspirando-me na sã doutrina republicana perante a qua.!. ê 
inadmissível a intromissão do Supremo Tribunal eni questõés cara~ 

cterj.sticamente politicas e da c.ompetencia exclusi,va do Poder .Legis" 
I ativo e Executivo : .. " 

Todos estes signatarios f aliam em termos geraes, ·não se referem a este 
ou aquelle ponto; é uma ' questão de doutrina constitucio·nal. 

declarados que si não se desse a obstrucção a.dl'ede annun-
ci:u1a e que de facto impediu o regular funccionamento do Congresso, 
res taríamos a favor do projecto que foi a pprovado pelo Senado sobre 
a dualidade de governos no Estado· do Rio de Jan'eir~." 
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Rio, 4 de Fevereiro de 1915. 

L Luiz Soares dos Santos, represen tante Çlo Rio Grande do SuL 
.- 2. Simeão Leal·, representante da 'Parahyba do Norte. 

3, Alberto Maranhão, representante do Rio Grande do No-rte . 
. 4, Oscar da Costa Marques, representante de Matto Grosso. · 

5. Floriano de Britto, representante do Distrirto FederaL 
u, Raphael Pinherio, representa nte da Bahia. 
7. N. de Gouvêa, representante do Rio Grande do SuL 
8. Vianna do Càstello, representante de Minas Geraes. 
9 . Bezerril Fontenelle, representante do Ceará, . 

. -10, L amenha Lins, representante do Paraná. 
11. Carlos Leitão, representante da Bahia. 
12. Silva Costa, representante do Rio de Janeiro. 
13. Alfredo de Carvalho, representante de Alag:ôas. 
14. Antonio Bastos, representante do Pará. 
,15. Elys·io de. Araujo, r epresentante do Ri.o de Janeir-o. 
16. Dunshee· de Abranche&, representante do Mara ihão. 
17 .. Antonino Freire, r epresentante do Piauhy. 
18. Frederiro Borges, representante do Ceará. 
19 . Joviniano Carvalho, representante de Sergipe. 
20. Carlos de Faria Souto, representante do Rio de J aneiro. 
·21. .Paulo de Mello, represent ante do Espirito Santo. 
22. Felisardo Leite, re-presentante .da Parahyba do Norte. 
23. ' Marçal P . Escobar, representante do Rio Grande do SuL 
24. Fróes da Cruz, representante do Rio de Janeiro. 
25. Annibal B. Toledo, representante de Matto Grosso. 
26. Est·evam Marcoli-no, representante de S. Paulo. 
27. Alves C!a Costa, re,pr-esentante do Rio de Janeiro. 
28. Alfredo Mavignier, r epresentante de Matto Grossú. 
29. Aurelio d·e Amo rim, representante do Amazonas. 
30. Joaquim Pires, representante do Piauhy. 
31. Agapito dos Santos, representante do· Ceará. 
32. Felinto Sampaio, representante da Bahia. 
33. Arthur Moreira, r epresentante do Maranhão. 
34 . Cunha MachadQ, representante do Maranhão. 
25. Pereira Oliveira, representante de Santa Catharina. 
36. Freire de Carvalho Filho, representante da Bahia. 
37. TiburC'iO de Carvalho, representante de Alagôa,. 
38. Mario de Paula, representant·e do Estado do Rio. 
39. Sergio de Magalhães, representante de Pernambuco. 
40. Theotonio de Britto, r epresentante do Pará. 
~1. Nicanor N ascimento, representante do Districto F'ectera1. 
42. Luciano Pereira, representante do Amazona.s. 

;. 
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. Bento Borges da Fonseca, representante de Pernambuco. 
João Pedro, representante do Maranhão. 
Evaristo Amaral, representante do Rio Grande do Sul. 
Hosanna.h de Oliv•eira, representante do P a rá.. 
Pedro Marianni, representante da Bahia. 
Deralclo Dias, representante da Bahia. · 
Augusto Monteiro, representante elo Rio Grande do Norté. 
N. Camboim, representante de Alagôa,. 
EuseJ;lio de Andrade, representante de Alagôa~ .. 
Antonio Nogueira, representa nte .do Amazonas. 
Coelho Netto, representante elo Maranhão. 
Virgilio Erigido, representante do Ceará. 
Cunha Vasconcellos, r epresentante de Pernambuco. 
F ·elix Pacheco, representante do Piauhy. 
João Benicio, representante do Rio Grande do Sul. 
'Pereir!L Braga, representante do Districto Fedel'al. 
Gomercindo Ribas, repr·esentante do Rio Grand., do Sul. 
Victor ele Britto, representante elo Rio Gr-ande do Sul. 
Eduardo Saboya, representante do Ceara. 
Fonseca Hermes, l'epresentante elo Rio Grande do Sul. 
Vespucio de Abreu, representante do Riu Grande do Sul. 
J ·ulio Leite, r epresentante do Espirito Santo. 
Domingos Mascarenhas, representante do R,io Grande do Sul. 
João Simplicio, representante do Rio Grande do Sul. 
Caetano de Albuquerque, representante ele Matto Grosso . 
Moreira Guimarães, representante de Ser.gipe. 
Pereira Nunes, representante do Rio de Janeiro. 
.Souza ·e ·Silva, representante do Rio ele Janeiro. 
Baptista de Mello, representante de Minas Geraes; 
Thoma z · Delfino, representante do Districto Federal. 
Joaquim Luiz Osorio, representante do Rio Grande do Sul. 
Ildefonso Simões Lopes, representante do Rio Grande do Sul. 
José Antonio Flores da Cunha, representante do Ceará. 
Joaquin'i Pires Muniz de Carvalho, representante da Bahia. 
José Maria Metello Junior, representante do Distri·cto Federal. 
Maximiano de Figueiredo, representante ela Parahyba do Norte . 
Victor Silveira,. representante do Districto F'ederal. 
Costa Roclrigues, representante elo Maranhão . 
Felisbello Freire, representante de Sergipe. 
J acques Ouriques, representa nte do Espirito Santo. 
J·oão Lopes, representante do Ceará. 
Luiz Bartholomeu, representante do Para ná. 
Thomaz Cavalcanti, repPesentante do Ceará. 
Henrique Veiga, representante de Santa Catharina. 
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87. Seraphico da Nobrega, representante da P arahyba do Norte. 
88 . João Chaves, representante do Pará. 
89 . Lourenço d.e Sá, representante de Pernambuco. 
90 . Juvenal L amartine, representante do Rio Grande do Norte. 
91 . Raul Cardoso, r epresentante de S . Paulo. 
92. Ramos Caiado, r epresentant·e de Goyaz. 
93 . Fleury Curado, representante de Goyaz. 
94. Celso Buyma, representante de Santa Catharina. 
95. Marco! i no Barreto, repr-esentante de S. Paulo. 
96 . Ayres da Silva, representante de Goyaz. 
97. Carvalho Chaves, representante do P araná. 

Quer dizer : annullando o habeas-co?'ZJ1LS concedido pelo Supremo Tribu .:.. 
na! Federal . 

Dentr.e as sete assignaturas vejo muitas dos Srs. D eputu,dos actu aes, e, 
mórmente, muito dignamente representada a bancada do Rio Grande do Sul, 
onde encointro o nome dos Srs. Nabuco de Gouvêa, Escobar, Evaristo do 
Amaral, Gumercindo Ribas, Vespucio de Abreu e outros. 

O SR. FRANCISCo PEIXOTo: - Esta é a theoria verdadeira e que devia ter 
a assignatura de todos. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - ... do Sr. Joaquim Osorio .. . 
O SR. JOAQUIM OsoRio: - Perfeita mente meu co!l.ega. Peço, porém, per-

missão pa ra um esclarecimento . H oje a fôrma republicana federativa não 
está alterada, porque só h a u ma assembléa legitima. Dahi o habeas .. co1·pus 
que r econh eceu liquido o seu direito. No caso a que V . Ex. se r efere havia 
dualidade. 

O SR. JOAQUIM MoREIRA : - Como se trata aqui do Rio Grande do Sul - e 
r espondo agora ao Sr. Joaqui!~ Osorio - vou lêr a opinião do eminente ju-
r ista, nosso dilecto collega, Sr. Gumercindo Ribas: 

O S1·. GtL?ne?'(nnclo Ribas - Sr. Presidente, S. Paulo é · um Estado-
que tem grandes r esponsabilidades na vida do r-egimen republica no, 
tal q ual está elle consagrado na Constituição de 24 de Fevereiro .. 

Pela sua população, pela su a riqueza, pela sua força industrial·,. 
pelo . seu .progresso, pela coherencia assignalada e ininterrupta de· 
que teem da do provas os S·eus ·homens publicas mais eminentes na 
prédica, e na pratica elos grandes princípios, dos prin cípios essen.-
Ciaes que caracterizam as institu ições federativas. S. P a ulo é incon:.. 
testavelmente um Esta.do que exerce decisiva influencia n a vida po-
lítica do paiz. De lá, daquella adeantacla e culta unidade da F e-
deração, nos veem, ás vezes, exemplos salutares, lições opportunis-
simas ·e eloqu entes, q u e não devem passar se1n o necessario registro .. 

Agora m esmo, sobre a momentosa questão do julgamento dos 
casos politicos pelo Poder Juc1iciario, o Supremo Tribunal de Justiça 
de S. Paulo acaba de pro.ferir uma valiosa decisão, que bem de~ 



monstra como os paulistas teem uma noção precisa e exacta dos li-
mites que a Constituição assignalou á competencia dos tres pode-
res : o Executivo, o Legislativo e o J.udiciario. 

Apra:ll-nos a todos nós republicanos ver S. Paulo manter a in-
defectível linha de cob erencia e de segurança na pratica e na defesa 
elos princi-pos cardeaes elo regimen, entre os quaes r esahe o que ele~ 

limita com a clmiravel precisão a esphera de acção elos clifferentes 
orgãos do Governo. 

E' este o caso resolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça ele 
Ei . Paulo, cuja decisão, inserta em telegramma do J ontal elo Com-
meTcio, de h oje, vou lêr, para a lcançm· o unico fim col_limaclo pelas 
poucas palavras que ·estou proferindo; o de registrar, nos Anna1"s 
do Parlamento, a singela e opportuna lição de direito constitucional 
que acaba ele nos dar a Suprema Cõrte ele S. Paulo. 

Honr..y soit qui mal y pens<e. 

Eil-a: 

Um vereador ele Pedreira fez-se eleger prefeito. 
Mas o pl'esidente da Camara não quiz reconhecer a sua autori- . 

clacle,, a.Uegando que a eleição foi irregular, e convidou os vereadores 
em sessão extraordinar ia para procederem a nova eleição. 

O prefeito não apreciou o acto elo presidente e convencido de 
que se tratava ele verdadeiro constrangimento illegal pediu uma or-
dem ele habeas_conJus. 

O Tribunal negou a m·clem, declarando que o habeas-C07'P1LS não 
é meio para regular questões meramente eleitoraes. 

"Eu não conheço deste pedido - foi logo decla rado pelo minis-
tro Xavie · Toleclo - isto não é ma teria para habeas-c01;paLs." 

Si o presiclente ela Camara está commettenclo abusos, o paciente 
que o processe. 

Está claro, accrescentou o ministro Britto Bastos, não podemos 
estar aqui reconhecendo vereadores, presidentes, prefeitos e depu-
tados, por meio ele habeas-co1·pus. 

Si o Supremo Tribunal tem jurispruclencia diversa, é lá com 
elle. 

Outros ministros fora m tambem de parecer que a maler·ia não 
era para ser debatida en'l ha~eas-co?'P1LS. 

Mttta.tis-m1Ltanclis - e teremos a decisão qu e, no caso do Estado 
do Rio, si o julgasse, teria dado o mais alto pretorio de S. Paulo. 
Não é meu intuito entrar em commentarios." 

Qu em diz isto é o Sr. Gumercindo Ribas, não sou eu . 
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O Sr. Corrêe Defreitas disse mais ou menos o mesmo, entrando mais na 
jurisprudencia do caso; deixo de lêr, porque creio que estou fatigando a Ca-
mara e o tempo est1i findo, pelo que vou terminar. 

Hontem, muito opportunamente, para desfazer a diminuição que se qu-e-
ria impõr ao Presidente eleito do Estado do Rio, Sr. majoi· Dr. Felicia no So-
dre, o meu collega de bancada, Sr. Galdino Filho, J.eu um artigo d'A Rua, de 
um companheiro de escola e de profissão daquelle digno militar, docum-ento 
que de alguma sorte responde a ess-e ridículo que se queria lançar ao r efe-
rido Pr-esidente eleito, em cotejo com o grande candidato da reacção republi-
cana á Presidencia do Estado do Rio. Resalvo apenas um ponto. Ahi provou 
o Sr. Galdino Filho a coragem desse menino de 15 annos, reconhecido h eroe 
no campo de batalha, quando voltava com duas balas, depois de prestar o 
maior serviço ao g-eneral Arthur Oscar, que o beijou, com as lagrimas nos 
olhos, ao receber o seu -corpo quasi inanimado. 

Agora, o que prova o caracter desse homem é um episodio que neste 
momento, mesmo, .p6c1e ser verificado por quantos o queiram e princ-ipalmen-
te pelos dignos collegas da ban-cada mineira. 

Por occasião do esbulho que soffreu o Sr. Feliciano Soclrê, com 
uma ordem de "habeas-corpus" egual a essa .de ·hoj.e, o Dr. W.encesláo Braz, 
profundamente incommodado e até digo, revoltado, mandou chamai-o e lhe 
disse: "Devo ao m-eu illustre amigo uma reparaçfuo qualquer, e aqui estou 
prompto a cumprir o que determinar." 

O •Sr. Feliciano Sodré agradeceu, dizendo que de nada precisava, que 
tinha a sua profissão, era moço •e podia. trabalhar; mas accrescentou que não 
abriria mão da offerta em qualquer occasião. 

Oito dias depois vagou um tabellionato ou uma escrivania; o Sr , Felicia-
no Sodré foi ao Sr. Wenceslão Braz e declarou: "Chegou a occasião de 
V. Ex. cumprir o que me prometteu; preciso da escrivania que vagou 
hontem." 

O Presidente immediatamente respondeu:· "E' sua" . Mas o secretario, 
que estava presente, lembrou que o Jogar já estava promettido a outrem, ao 
que o Sr. Wencesláo Braz retrucou: "Entender-me-ei com este; mas a 
vaga pertence ao Sr . Sodré; queira mandar lavrar a nom·eação." Ahi o 
Dr. Feliciano Sodré explicou: "O cargo não é para mim, que não .preciso, 
torno a dizer a V. Ex., mas pa ra o meu chefe que acaba de perder suas fa-
zendas, as qru:Les, hy;pothecadas, tiveram d-e ser entregues aos credores e não 
poude fazer o milagre de valorizal-as em 10 vezes mais do que valiam. 
Esse homem soffreu golpes moraes de toda a ordem e está quasi inutilizado 
para o trabalho cliruco no. interior, que, como se sabe, exige muita energia e 
forças." 

Foi assim que obteve a nomeação para o Dr. Oliveira Botelho, que ainda 
tem o cartorio. 

Creio que não preciso dizer mais, quanto ao caracter, quanto ao desin -
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teresse, quanto á honestidade pessoal desse homem, de verdadeiro valor, um 
brasileiro que honra a Patria, um fluminense que honra seu Estado. 

O SR. JoAQUIM OsoRio: - Muito bem. A patxao poliUca não poderá 
obscm,ecer esse juizo sobre o -candidato de V. Ex. 

o SR. JoAQUIM MoREJIRA: - Tenho concluido. (Muito be?n-; 1n1~ito bem. 
O orador. é cumpr<imentado). 

SESS,\.0 DE 23 DE JULHO DE 1923 

APPROVA OS DECRETOS DO PODER EXECUTIVO QUE DETERMINAM A INTERVElNÇÃO FE-
DElRAL NO ElSTADO DO RIO DEl JANEIRO E A NOMEAÇÃO DE UM INTERVENTOR; 
TENDO VOTO El\1 SEPARADO DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Em mensagem de 24 de Dezembro do anno passado, o Sr. iPresidente 
·da Republica communicou ao Congres·so Nacional a situação politica em 
que se achava o Estado do Rio de J aneiro, oriunda. de uma dualidade de 
assembléas legislativas e consequente duplicata de organização do Poder 
Executivo do referi.do Estado. Informou o Sr. Presidente da Republica 
ter recebido uma representação, assignada pelos Sl'S. Horacio Magalhães 
Gomes, Oscar Penna Fontenelle e Edgard Ballard, que a llegavam a sua 
qualidade de presidente e secretarias da Assembléa Legislativa. do Estado 
do Rio de Janeiro e pediam providencias para o seu funccionamento, sem 
coacção por parte do Governo do mesmo Estado, que no dizer dos signa-
tarios da. dita representação, amparava a perturbação causada pela con-
stituição de outra. Assembléa Legrslativa , presidida pelo Sr. Arthur Lea,n-
dro de Araujo Costa, e cuja organização reputavam inconstitucional e 
illegal. 

A mensagem presidencial era tambem acompanhada de outra represen-
tação, assignada pelo major de engenheiros Feliciano Pires de Abreu Sod.ré 
que, invocando · a sua qualidade de Presidente do Estado, legitimamente 
~leito e reconhecido pela Assembléa presidida pelo Sr. Hora.cio Magalhães 
Gomes, reclamava contra a perturbação de sua posse e exerci-cio pela posse 
le outro cidadão - o Dr. Raul Fernandes - que o partido situacionista 
intentava collocar no Governo do Estado . 

. Expostos os factos, a mensagem terminava com as seguintes palavras: 

"Verifica-se, pois, uma dualidade de Assembléas Legislativas, respe-
ctivamente pt·esidida.s pelos Srs Horacio Magalhães e Araujo Costa, e de 
.:P.-·esident·es de Estado, os Srs. Feliciano Sodré e Raul Fernandes, como é 
publico e notorio, caso em que a decisão, segundo a exegese pacifica da 
nossa Constituição, compete ao Poder Legislativo, não podendo resolvei-o 
o Executivo, povquanto só na ruusencia do Congresso Na.ci·onal ser-lhe-ha 
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-licito p rovl.denciar, submettendo os seus actos ao julgamento do 
Congresso" . 

mesm o 

A repr esentação ela Assembléa L egislativa, presidida pelo Sr. H oracio 
Magallhães Gomes, inda que não tenha s olicita do claramente a intervenção 
federa l, requ er ia p·,·ovtdencias do Governo Fed.er a l, que este não p od'a con-
ceder s inão m ediante a in ter venção no E sta do, como se vê das Pf!.lavr as f i-
naes da mesmu repres-entação, datada de 11 de· Dezembro do a nno passado : 

"A Assembléa L egislativa do Estado do Rio de J aneiro vem, por isso, 
solicitar do Governo de V. E x . q u e, no desempenho d·e alto mandato consti-
tuciomtl, a dopte as m edidas necessarias para ga ra ntir o seu f un cciona m ent o, 
o exer cício tra nq uillo e pacifico de suas funcções, a m eaçadas p elo despotis-
m o do Gover no Estadual , e a execução elos actos em anados de su a r egular 
a.ctiv idade, quer como P oqer L egislativo, na feitura de var ias leis , quer como 
p oder ver·ificador da eleição para p1·esiclente e vice-presidente do E stado no 
proximo q uatr iennio, o qual expediu diplomas aos candidatos que os comi-
cios e lei tora.es elegeram e qu e estão reoon h ecidos e proclamados." 

A r epre·sentitção, da tada tambem de 11 ele D ezembro do a nno passado, e 
assig na da pelo majoí· F eliciano Soclré, soJi.citava igu almente elo Gov•erno Fe~ 

deral providen cias e m edidas qu e lhe assegurassem , a 31 do dito mez de 
D ezem bro, a posse e o exercício elas suas f uncções políticas e administra ti -
vas ele P residente elo E stado, o q ue equivale a ter solicitado claramente a in-
t erven ção federa l, visto qu e do Governo não era p ossível conceder o a mpar o 
solicita do a não ser por via ela intervenção instituída pelo art. 6° da Consti-
tuição F ederal. 

Submetticlo pelo Sr. P i·esidente da Republica o caso ao Congresso, os 
Srs. R a ul F er nandes e Arthur L eandl'o de Ara ujo Costa, respectivam ente, 
aJI.egando a qualidade de Presi.dente e V ice-P residente do Estado, im petra-
r a m ao E gregio Suprem o Tribunal Federal uma ordem de habeas- corp1u;, 
pa ra gara ntir-lhes a liberdade p essoal ele locomoção, a f im de tom.at,em posse 
e ex ercerem os dit os ca rgos, no qu a triennio a iniciar-se a 31 de D ezembro de 
1923 e a terminar a 31 de Dezembro de 1926, a·ssim com o para todos os de-
mais · actos decorrentes, inclusive o ingresso e perm anencia no r espectivo 
pa lacio pr esidencial e r epartições publicas, livres de qualquer coacção ou 
constrflngimento. 

Tendo o Suprem o Tribuna l F ederal concedido a ordem im petrada pa ra 
q u e os impetra n tes possitm no dia 31 de D ezembro livres de t od-o e qua lquer 
const ra.ngimento t omar posse e ex ercer as funrções inher entes aos cargos ele 
presidente e vice-presidente elo E stado do R io ele J aneiro, o Sr. P residente 
da RepuhJ.ica enviou, a 30 de D ezembro do a nno passll!clo, uma segu nda men-
sagem ao Congresso Nacional, commu nicanclo essa decisão do Egregio Su-
premo T ribunal Federa l. · 

N essa segun da mensagem declarou o Chef e da N ação q ue, a o submetter 
a questão da du plicata ele poder es legisla tivo e executivo do E stado elo R io 
a o conhecimento elo Congresso F ederal, não fez mais do que obedecer á dou~ 
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trina pacif ica e u niforme que, em face da Constituição, attribue a o Poder 
L egislativo Federa l a competen ci·a privativa pa ra decidir tal materia, que é 
essencialmente politica. Ao Poder Executivo, accrescentou S. Ex., não sabia 
entrar n a . apreciação da d~a!Lclacle e julgai-a procedente ou improcedente, 
esta ndo r eunido o Congresso Nacional, pois só na a usencia deste tal compe-
tencia é attribuicla ao dito Pod·er Executivo, a quem, no r ecesso ela sessão 
parlamentar, a Constituição F eder a l a ttriÍJUiu ta mbem a competen.cia cumu -
.lativa de conhecer e resolver taes assumptos, de natureza ess-encial e pura-
mente politica. 

A m ensagem r evelou a decisão elo Chefe elo Estado de r econhecer e a ca -
t a r afinal o julgamen to legisla tivo, como o emanado elo Poder Constitucio-
nal competente para pôr termo á situação oriunda da dua lidade ; mas ter-
minava com as seguintes pa lavras : "Sob1'evindo, porém, o habeas- co?·pus de 
que vos dou noticias e não querendo o 1neu governo dar m otivo a desharmo-
nia dos poderes politicos, sempre funestas ás instituições, entendo dar cum-
primento ao referi·do habeas-corpus, faZJendo executar como nelle se contém, 
com a declaração de q u e isso nã o importa r econhecer a legalidade elo gover-
no dos c(daclãos ampa ra dos pela decisão judiciaria, emquanto sobre o assum-
pto não s-e . manif·estar o Congresso Nacional , a o qua l conUnúa submettido 
o caso. 

"Só assim posso, r espeitando a Constituição, não violar a a utorida de q u•e 
ella ·vos confere, sem quebrar a harmonia dos poderes institucionaes d o 
nosso regimen." 

Consoante essa resolução do Gov·erno F-edera l, foi posta fo·rça do Exerci-
t o Naciona l á disposição do Juiz da Secção do E st ado do Rio de J a n eh·o, in-
cumbido da ·execução da ordem judicia l, e, a 31 de Dezem bro, com as garán-
tias dadas, o Presidente e Vi-ce-Presidente de que tratava a ordem ele habeas_ 
( 
•o1·pus tom avam posse perante o Tribunal ela R elação do Estado e en travam 
em exerci cio . 

Ao m esmo temp'o, .porém , que se empossavam os cidadãos desse m odo 
' garant i.dos, tomavam igualmente posse ·perante uma elas Assembléas L egis--
la tivas . e entravam erri exercício o Pr·esidente e Vice-Presidente da outra 
p a rcialida de. 

O Juiz Federa l eommunicou pos t eriormente o cumprimento da r eferida 
1rdem de ha.beas-C01'1J1LS e dispensou a força federal posta á sua disposição. 

Nessa situação, "a exaltação partida ria que ·a lli r e inava de longa data, 
aggravada assim por uma dualidade de As·sembléas L egislativas e ' outl·a 
ele Presidentes de E stado; attribuindo-s·e cada q ua l o legitimo exercício t1as 
r.espectivas funcções, creou na quella circumscripção um sério, conflicto poli-
tico que reclamava da União pr ovi·dencias immedia tas. Os governos ·F eli-
-ciano Sodré e R a ul F ernandes installa ram-se em Nictheroy, onde pra ticaram 
actos d·e a utoridade, com r epercussão e effeito no territorio fluminense.· 
Dahi o incendio das pa ixões, que alastrou em .todo o interior, onde, pelas 
r espectivas •populações, fora m depostas varias Camaras Munioipaes·, com 
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grave prejuizo dos interesses locaes." (Mensagem presidencial de 3 . de maio· 
do corrente a nno·, fls. 17). 

Os cidadãos que haviam impetrado a ordem de habeas-cor>pus ao Supre-
mo Tribunal Federal dirigiram-·se a esta alta Côrte de Justiça e, allegando 
nã o estar sendo executada pelo Governo Federa l a dita ordem, pediram pro·-
v:idencias, e esse requerimento foi deferido, ·offi-ciando o venerando Presiden-
te do dito Tribunal em ta l sentido ao Poder E xecutivo. 

Tra nsmittindo devidamente esse pedido ao Juiz Federal da Secção do 
Estado do Rio de Janeiro, informou o Juiz Seccional, em 10 de janeiro, nos 
s·eguin tes ter mos: 

"Juizo Federal na Secção do Estado do Rio de Janeiro - Ni-ctheroy, em 
10 de Janeiro ele 1923. - Exmo. Sr. m1nistro Herminio F. do Espirito Santo, 
M. D. Presidente do Supl.'emo Tri·bunal Federal. 

Cumprindo a deterrninaç;.ão cons1:<1.nte elo officio de V. Ex., de 29 de De-
zembro ultimo, sob n. 5.36•5, com que foi transmittida -cópia do venerando 
accorclão !'elativa á concessão 'de ha,IJ1eas-corpus aos · Srs. Drs. Raul F'ernan-
des e . Arthur L eandro de Araujo Gost a, para, livres de qualquer constrangi-
mento, tomarem posse, resp.ectivam•ente, dos cargos de presidente e vice'-
pr.esidente do Estado do Rio de Jane-iro, ~ este juizo requisitou força federal, 
afim .ele eX'ecutar a ordem. 

Fe~ta a indicação da séde do Tribuna l da Relação do Estado, n o P alacio 
da Justiça, á praça D. Pedro I!, para local ela posse, e para o da ·entrada em 
exercicio o Palacio Presidencial, á rua Presidente Pedreira n. 78, effectua-
ram-se os actos normalmente, assegurada a ordem publica por tropa do 
2° batalhão de caçadores, posto á disposição çlo juiz, por mando do Sr. Mi-
ndstro da Guerra, s•endo que destacamentos da mesma unidade militar esta-
vam a garantir as repartições federaes e estaduaes situadas na capital do 
Estado. 

O Sr. Dr. Raul Fernandes, espec-ialmente em telegrammas endereçados ao 
Sr. Presidente da R epubli·C..o'l. e a V. Ex., cuja divulgação se fez med·iante 
publicações na imprensa, deu formal testemunho da normalidade conseguida 
para a sua investidura e do seu companheiro de chapa. 

Escrupulosamente foi assim observado e e cumprido o venerando' accór" 
dão desse alto tribunal. 

Estabeleceu-se, então,. na capital do Estado, duplicata de autoridades 
executivas, com os respectivos delegados, e generalizou-se a dissenção pelo 
interior. 

Em uma ampla interpretação dos •effeitos da sentença que se executava, 
providenciei no senti-do de, com a intervenção da força federal, serem man-
tidos, no exercicio dos respectivos cargos, os funccionarios arrecadadores es.-
tacloaes, nos municipios ele S. Fidelis, · Cambucy, Friburgo, Capivary, Ararua-
ma, Rio Bonito e Barra do Pira hy, onde se verifica ram deposições havendo 
solicitações, que mandei attencler, para outros pontos elo territor-io · flumi~ 
nense .. 
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Duas ordens de factos occorreu, pcrém, graves e a reclamar urgentes 
providencias, para as q uaes fallece competencia a este juizo . 

Foram depostas as camaras municipaes, bem como destituído de suas 
funcções, os prefeitos, em Maricá, Saquarema, Araruama, Capivary, Rio Bo-

J nito Friburgo, Carnbucy, Santo Antonio de Padua, S. Fidelis, Barra do Pi-
. r a hy, Barra Mansa, Rio Cla ro, .S. Francisco de Padua, Santa Maria MagdaJena, 

S . Pedro de Aldeia, Therezopolis e Ca;bo Frio, operada investiduras de n.ovos 
titulares, em alguns municípios e estabelecida a acephalia dos poderes lo-
caes, em outros. Consoante á declaração a utorizada do proprio Sr. Dr. Raul 
F ernandes expressa em offioio de 5 do corrente, não sendo as camaras mu-
nici.paes e os prefeitos delegados do poder estadoal, escapam á protecção do 
habeCLS-Co?'lp1tS concedido. Resalvada a responsabilidaJde do juizo, offereci a o 
paciente auxílios, com providencias que entendesse lembrar-me, afim de que, 
utiJ.izando a f<>rça do regimento policial do Estado, pudesse restabelecer a 
ordem e garantir as autoridades dos municípios. E stá elle impossibilitado, 
a. ezar disso, de agir, visto lhe não obedecer a dita .força, que, espontanea-
mente, levou suas armas, para o 1• batalhão de caçadores com declaração 
de officiaes, de não quererem attender ás determinações do presidente em-
possado. 

O Sr. procurador da Fazenda Estadual, 'POr sua vez, veiu requerer, nos 
autos da execu ção do habeas-corP1tS, a notificação de quatorze. emprezas e 
sociedades para, sob pena de desobediencia, effectuarem pagamentos e entre-
gar quantias arrecadadas por conta do Estado, á administração presidida 
pelo Sr. Dr. Raul Fernandes. 1 

Embora haja deferido ess•e r equerimento e expedido as notificações, um 
melhor estudo da mataria me convence de que tal providencia não podia , 
como não póde, ter cabimento no processo em questão . . Só em procedimento 
normal e perante autoridade jucliciaria, com competencia regularmente es-
tabelecida, ê que, certamente, tem que agir o Estado, contra os contractan-
tes que faltam ao cumprimento ele aju stes celebrados, contra os con tribuin-
tes que não satisfazem impostos e taxas exigíveis, contra os devedores que 
não pagam contas. Este juizo não pócle, em virtude do nabeas-co•·pus, arro-
gar-se o direito de compellir os que, por não reconhecerem a utoridade ao Go-
verno do Dr. Raul Fernandes, entendam acertado reter ou depositar as 
quantias l'eclamadas pela Fazenda Estadual. 

Pertul'bada, ele modo geral, a vida do Estado, em todos os seus appare-
hos de funccionamento, attinginclo a anormalidade até aos cartorios do Re-
gistro Civil, com grave prejuízo dos indivíduos desde já e fazendo prevêr 
complicações futuras, inclusive no serviço de alista;mento militar; esse tor-
velinho de autoridades, que se attribuem funcções, umas a pretenderem pre-
valecer sobre as ~mtras; essa tormentosa indecisão em que ficam os cida-
dãos, quando á regularidade de actos jurídicos, a que estão obrigados, tanto 
a interessar {) estado elas pessoas, como ao cumprimento das determinações 
da autoridade presidencial, impotente, assim, para r epõr os funccionarios e 
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administrações munidpaes derrubadas e para imp-edir se mantenham em I 
actividade, outras que· se correspondem· com a utoridade presi-dencial diversa ; 
tudo constitue la mentavel dissenção a comprometter as instituições republi-
canas e o bom nom·e do paiz, reclan1ando promptas medidas ass·eguradoras ·d a. 
norma lida de. 

Fóra das attribuições deste juizo, ficam, infelizmente, taes providencias; 
o que lhe C'umpria fazer teve realização inteira. Por iSSÇ>, resolvi dar . por 
finda a r espectiva tarefa, do que tambem f aço sei-ente o Sr. Mlinis tro . da 
Justiça. 

Aproveito a opportunidade para r eiterar a V. Ex. os meus protestos de 
a lta estima ·e distincta consideração. - L~on R01LSS01Lliéres. 

Em vista dessa minuciosa informação, o Supremo Tribunal Feder a l re· 
conh eceu que h avia sido fielmente executada a ordem de habea.s-co?·pus. 

Entreta nto, a grave 'Perturbação, que se generalizou por todo o Estado, 
foi crescendo de intensida de, até que culminou na dese·rção da força policial 
do m esmo Estacl.o, que abandonou .o seu quartel de Nictheroy e se a presen-
tou a o commanclo do 2° ba taJhão -de caçadores, desconhecen do a autoridade 
dos dous governos que se attribuiam a legitimidade ela investidura. 

"Foi nessa emergencia, urgido ·pela necessidade de garantir a ordem n o 
Estado ·do Ri-o, que o Governo F ederal se l'esolveu a intervir na sua admi-
nistra ção ". 

iPor decreto n. 15.922, de 10 de Janeiro de 1923; foi feita a intervenção 
federaJ e, por decreto n. 15.923, ela m esma data, foram expedidas instrucçõe~
ao interventor nom.eaclo, Dr . Aurelino L eal. . 

Taes são os factos . R esta, agora, o exame ela .situaçã-o de direito. 
A Constituição vigente no Estado d-o Rio é a cons-tante da reforma, de-

cretadla p ela lei n. 1.670, de 15 de Novembro de 1920 . 
Segundo essa constituição, o Poder Legislativo é exercido pela Assem-

bléa Legislativa, composta de 45 deputa dos, eleitos por tres a mios, m ediante 
s u ffragi.o po1; ular directo e res-peitada a represen tação das m inorias, sendo o 
Estado dividido em 5 districtos eleito·raes, eleg"!ndo cada um deste 9 depu.. 
tados. 

O~ artigos 101, 102 e 103 da referida Lei Constituciona-l dispõem que 
todas as eleições para os cargos do E stado e do Municip·io serão feitas p ur 
suffragio popular direct o e p elo alistamento O?'ganizado para as eleições t e-
cle?·aes; r espeita-d.o o princi'~Jio ela r epresentação da s minorias e ~?endo a torm rt 
do v oto a qne /ôT detenninada para as eleições j ede,-aes, 

A lei orclinada n . 1723, de 3 de Novembro de 1921, que regulou o pr_o. 
cesso eleitoral, det erminou em seu a rtigo 26, referente á eleição de deputa dos 
á Assembléa L egisla tiva, que cada eleitor votará em oito nomes, tend-o o 
·d,iTeito de accwrnular dous votos em u m m,esmo cq,nclidato, não poclqndo, po-
1'ém, faze?' mais de u.m,a accumulação, sob pena de nulliàade da cedula, Tr:'-
tando-se da-s eleições de prefeito e de vereadores, Ç!eterminou a dita lei or-
dina·ria, em seu .artigo 29, o seguinte: "Cada eleitor, além d~ cedula em en-
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voluci·o, com 0 • subscripto - Para De-putados - eollocará na .urna, perante 
a ~esma inesa eleitoral, outra cédula· em· envolu cr.o com o subscripto - Para 
Ve.readores - com 13 nomes, .. nos municípios da Capital, de Camipos e de 
Pet~Ópolis, e com 8 nos demais municípios do Estado, ·e ainda outra · cedula 
em ·en'vcilucro, com o subscrj.pto - Para Prefeito. --:- co~ um só nome. O 
rne.irno eleitor· te1·á ài1·e·ito· de accumular do1~s votos 81n um candidato, nas 
eleiçÕeS de ve1·ecLdo1·es, não podendo, poré1n, fazer :ma·is de t~1na . aCC1L?11.ulação." 

·o-;·a · essa lei n . 1. 723, de 3 de Novembro de 1921, violou · abertamente 
0 pri~c;pio instituído pelo a rtigo 103 da citada refon:na constitucional por 
ter ·· estabelecido norma sobre o voto cumulativo, em divergencia com a lei 
federal. Com effeito, segundo a lei federal, o voto é incompleto e cumulativo, 
e 0 cumulativo tem a f-orma que lhe deu a lei federal n. 3 . 208, de 27 de 
Dezembro de· 1916, cujo artigo 6, deve considerar_se incorporado á legislação 
e~e~to'rai do Estado do Ri·o de Janeiro. 

Diante do dispüsitivo express-o do :;trt. 103 da citada Reforma Constitu-
cional, o modo de cumula r o voto não podia ser a l terado ·por lei esta.doal e 
sim ·exclusivamente por lei federal. 

As leis 0rdim~>rias, contral'ias á disposição expressa ela Constituição, sau 
nulla~. ex-vi elo principio fundamental da nossa organização poliÜec'L se-
gundo o qual é incontestavel a _proeminencia ela Constituição sobre todas. as 
leis ürdinar ias, que não podem s·er consideràcla s senão méra a pplicação e ti<:o-

senvplvimento das theses constitucionaes, ou normas a ella subordinadas. 
Foi attendenclo a essas razões, absoluta mente fundamentaes em nosso 

regimen político, que o eminente Professor Clovis Bevilaqua, -respondendo a 
. uma: consulta sobre esta ma teria, ilissé o seguinte : "Assim sendo, . o que a lei 
n. 1. 723 dispõe· em contrario á lei federal reguladora elo voto cumulativo._ 
qÚe' a Constituição do Estado mandou adoptar, é inconstitur.ional, e, portanto, 
insubsistente. AJém disso, o art. 10-8 da Reforma Constitucional, dando ex-

. pressãd a esse -principio, estatue que a lei q_ ue . regular o processo eleitoral 
tomará pót' base o disposto na C-ons tituição; e, se esta· mesma Constituição 
se ' refére á lei f,ederal ·para a determinação da forma do voto, o art. 6•· da 
lei ·federal n. 3. 208, de 2'7 ele Dezembro de 1916, emquanto não fôr alterado, 
é :preceito constitu cional .no Estado do Rio de ·J anei-ro." 

E' certo que o Tribunal da Reíação do Estado, julga.ndo o recurso el e-1-
tora'.!,-"sob n . 735, procedente do Municipi~ de Santo Antoni.o de Padua, de-
claroii que "a for-mli. do voto,_ a que allude a vigente Constituição do Estad-o, 

· mandando que seja a mesma ela lei federd.l, é sómente o modo material d'l 
dar o voto, isto é, a exterioridade deste, querendo, assim, o texto <!OnstL 
tticüoiial ' referir-se ao voto secreto e ao descoberto, que são· os dous m elu8 

intrínsecos ensü1ados pelos publicistas e de que teem cogitado as leis. elei-
toraes· da União." 

Essa decisão do Tribuna l da R e·Lação do Esta.do, que, al-iás, tev-e voto~ 

vencid-os, não resiste li. uma 'a.nalyse desapaixonada· e rigorosamente juriclic". 
·como bem o demonstrou o illustre Desembargador Antonino, no julgamento 
d·o eitado recurso eleitoral. De•clarou com effeito o emJnente magistrado: 
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"Antonino. Vencido quanto á. inconstitu cionalidade da lei elc•-
tora l vigente. Não ha negar q ue o seu art. 29 collide ;francamente 
com a disposição do art. 103 da Reforma Constitucional de 1920, 
combinado com 0 art . 31, paragraphos 4• e 5• do dtcreto federal 
n . 14. 631, de 19 de Janeiro do anno proximo findo. Manda a citada 
Reforma Constitucional e ern !!el.l citadc.. art . 103 que a forma. do votCJ 
seja a determinada para as eleições federaes . Qu e se devera. entender 
por forma do voto? Que fim foi o collimado .pelo preceito con'stitu_ 
c.ional? Tem sido sempre a preoccupação dos legisladores a verdade 
da representação popular e, nesse sentido, a represent'ação das mino-
rias occupa o primeiro Jogar. Já. em Agosto de 1873 a Commissão 
Especial encarregada de dar parecer sobre o projectli de lei desse 
ann<l, alterando a lei eleitoral de Agosto de 1846, assim se externava: 
"A chaga eleitoral ê a <lppressão das m inorias; e emquanto não fôr 
a.pplicado o remedio apropriado á cura, os direitos serão feridos, o 
voto -não será sincero, a eleição não será verdadeira." Para asse-
gurar a representação das minorias, o alvo de todas as cogitações em 
materia eleitoral, passou a dita (Jommissãc. da Can•ara dos Deputados 
a mostrar os diversos systemas ou processos lembrados q u e, como 
se sabe, se dividem em empíricos e racionaes, conforme a propor-
cionalidade é 'OU não acautelada, sendo que entre aquelles se encon. 
tram o voto limitado e o cumulativo, adaptados, ambas, nas 1.10ssas 
leis, assim federaes como estadoaes . E depois de ter passado em vista 
todos esses processos 01... systemas chega a dita Commissão, entre 
outras, á seguinte conclusão: "O estudo do principio electivo, da~ 
suas !órmas, e ao mesmo tempo das questões · que se prendem a um 
e a outros, tem magna illlJlortancia. Para o homem de estudo, _esse 
estudo, sob o ponto de vista comp:exo, con stitue, par;;. assim dizer, 
a biologia política. O cidadão, porém, si na pratica dá mais valor 
as tórmas, reconhece inteiramente que o principio é tudo, porque t! 
propriamente a vida política." E mais adiante: "0 principio é o di-
reito e sem o direi to de eleger não h a povo regularmente livr e . " 
(T. dE> Freitas - L egislação el eitoral, seg1mda div·is-ão, pa,gs. 23 e 
seguintes) . 

No entender da mesma Commissão, n em·ine discrepante, 0 direitu 
é o principio e as tórm.as são os modos de exercer esse direito, asse-
gurando a representação das minorias, entre as quaes se encontram 
o voto limitado e o cumulativo. Consequentemente, está. muito lon-
ge da verdade e do que se tem a dmittido até agora, como venho de 
mostrar com o elemento historico, o Accordam, quando decla ra que o 
voto cumulativo se distingue inteiramente da fôrma, por só referir 
ao elemento interno. 

A citada Commissão, nem uma vez fez a menor referencia ao 
voto secreto ou descoberto, e nem por isso deixou de se referir ao 
direito electivo. E s'I a fàrma do voto I! o modo de exercer 0 direito 
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de eleger de maneira a assegurar a representação popular em todas 
as suas correntes de opinião, e s1 a le1 federal citado n . 14.631, pro_ 
curou assegura•r a verdade da representação das varias corrente.. de 
opinião com o v-oto limitado e o cumulativo nos 'termos dos paragra-
phos 4° e õ• do seu art. 31, a nossa lei . eleitoral, affastando-se de 
ta·es fôrmas no seu art. 29 infringe abertamente o preceito consti-
tucional que manda va guardaL as, é, portanto, in constitucional. 
Godoy e Vasconcellos, vencido, de accõrdo com o Sr. Antonino. 

o eminente jurisconsu lto, Dr . Pedro Tavares Junior, em parecer de 
14 de Novembro de 192'1, declarou que ·'a accumulação é u ma tónna d e voto, 
um :do1j d{)US meios ou modos, pelos quaes o legislad-or entendeu realizar o 
principio ·da representação das minorias. A lei fluminense alterou desvirtuou, 
craudou a lei federal , q ue a Çonstituição d{) Estado mandou ex.pressamente 
respeitar no seu principio e na sua fôrma; infringiu, violou, portanto, o pre-
ceito constituciona l " . 

"A eiva de incons-titucionalidade, no dizer de eminente commentadoi· da 
nossa Constituição, inu tiliza todo o acto e o processo da eleição; é a mais 
grave das nu!JidaJdes: absolutamente insana vel. Mais a.inda : o acto inconsti. 
'tucional é como se nunca tivesse existido; é nullo e de nenhum effeito . 
Null and void, como affi.rmam os americanos (Tucker- The Constitution o! 
the United S tates, 1899, v o!. I, pag. 376; Cooley - Constit utional Limitation, 
7• edição, pag . 259; Maximiliano - Commentarios â. Constituição Brasileira, 
pag. 120)." 

As duas Assembléas, formadas por cidadãos eleitos, segundo a mesma 
lei atten tatorias da Constituição do Estado,· soffrem do mesmo vicio de ori-
gem e não podem ambas, prevaJecer, porque quod ao initio vitios1~m cst, 
non potest t1·actu te1npo1··is convalescere. 

Do mesmo modo são nullas as eleições dos veread-ores e prefeitos mu-
nicipaes, visto como foram procedidas no dia 18 de Julho de 1922 e pelo pro_ 
cesso instituído pela mencionada lei n. 1. 723, de 3 de Novembr.o de 1921, que 
em seub a.ns. 2ô e 2~, como se vm, v i·oloo aberta mente o dispositivo do ar~ 
tigo .103 d:o~. Constituição do Estado. que mandou observar nas eleições 
estaduaes a fôrma de voto determmaàa. pa r::. ~ PleiGões fedHaes, forma esta 
que é a da accumula (;ão f acultada a cada eleitor de tantos votos quantos fo-
rem os representantes a tie eleger em em cada c(JstriCto, menos mn. 

A eleição ·de prefeitos é em vot-o uninominal , mas realiza da, como foi 
conjunctamente com a de vereadores e nas mesmas urnas, não pôde ser 
separada das primeiras, cuja nul!ida de p.ropomos, pelo vicio de inconstitu _ 
cionalidade. 

Além ·desse vicio originario, que fulmina de. nullidade t odo o acto e o 
processo eleitoraes, accresce, para uma das assembléas - a presidida pelo 
Sr. Arthur Costa - uma outra razão fla grante de incon3titucionalidade. 
Com effeito, a lei. eleitoral investiu o Presidente do Estado do pode r de de-
signar os magistrados que constituem a Junta Gera l de Apuraçã-o das elei-
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ções de Deputados a Assembléa Legisla ti v a . e mandou que a ess~s magis-
.tradoll fosse abonada uma aju d:.. ·dt custo. 

Ora. a R eforma Constitucional de 15 de Novembro de 1920, já catada, 
. prescreveu em seu art. 73, "que os magistrados não. poderão ser nomea d-os 
para cargo, entprego. ou commissão que não lhe competir por accesso na 
magist1·at1~ra". Conm1issão é uma incumbencia transitaria, confiada a al-
guem por tún terceiro; e no caso actual se trata q.té de uma conm1issão de 
confiança, visto que 'o Executivo, pela lei. eleütoral citada, escolhe livre-
m ente cinco juizes do seu agrado e lhes ou torga a tarefa de apurar a elei·-
c;;ãa dos representantes do povo. Ma.s, esse dispositivo da lei eleitoral não 
alttenta sómente contra o art. 75 citado da Reforma Constitudona.!, e sjm 
dollide abertamente com a propria essencia do regin1en, que assegurou a 
divisã:o do:; poderes e procurou evi ta r a possibilLda.de de attentar . o E~e- , 

cutivo contra a inclependenciá da magistratura, ou pelo afastamento do 
juizes irreductiveis, ou pelo premio e atracção aos juizes fra0os. 

A Constituição do Estado é, innegavelmente, prohibitiva de taes com-1 
missões a os juizes . Ora , "tudo quanto se faz contra uma l ei prohibitiva 
é 11nllo de pleno direito", sobretudo quwndo esta lei · .prohibitiva postergada 
á a propria Constituição. E cbmo tudo quanto decorr·e de um acto inconstL 
t ucümal é como si não · existiss.e, a designação dos juizes apuradores, feita 
pelo presidente, não conferiu autoridade a lguma á quelles magistrados ; o q,u e 
elles fizeram não tem valor algum: nullus ?najor dejectus quam detect1~s 

pote.~tatis. Os diplomas expedidos por eHes são papeis sem valor a lgum 
intrinseco e a Assembléa, pelos individuas assim diplo'mad·os, vale t a nto como 
a outra, organiza da pelos não diplomados . 

A interv enção decr-etada pelo Sr. Presidente da RepubliC::a o foi na 
fói:ma do art . 6•, n. 3, combinado com o n. 2 do mesmo artigo da Consti-
tuição da Republica . A competencia do Poder Executivo para intervir n 
negocias :peculiares dos Estados, para restabelecer a ordem e a tranquillida< 
pubiicas, á requisição dos respectivos governos, é inilludivel e t a nto pré, 
valece na ausencia como durante o funccionamento do Poder Legislativt 
Federal. 

A requisição póde ser fei ta por qualquer dos. tres orgãos. dos poderes 
(}o Esta do em que se der a perturbação da or dem, · sendo que a requ isição 
do Poder J .u diciari.o só deve considerar-se quando fõr origina-da d o T ribu11al 
Judiciario de mais elevada jurisdicção no Estado. 

QuaTl!do, c_om a questão da .perturbação da ordem material, concorrer 
· qualquer conflicto constitucional, ou pert urbação da ordem juridica, leg al 

e constitucional, a competencia para resolver esse conflicto constitucional 
é privativa ·do Poder Legislativo Federal. Assim, por exemplo, a ques tão 
da duplicata de Assembléa s L egislativa s ou de presidentes ou governadores 
de Estaà·o só póde ser solucionada ·pelo Congresso Nacional , media nte re-
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q\.üsição de q ualqu er desses orgàos em duplicata dos . poderes estadoaes, 
visto que, com e bem assignalou o saudoso e eminente Mi11ist ro Pedro L essa, 
não- se póde saber , antes da deliberaçãa do Oongressa Nacional, ·qual dos 
agentes .ou assembléas em duplicata é o legitimo. 

A attitude do Sr . Presiden te da Republica se m anteve estrictamente 
nos termos da Cons tituiçã-o F ederal, pois q ue, tendo r ecebido o ·pedido de 
interve nção, ta·nto de uma da s Assembléa s, q uant-o de um .dos cida dã os que 
se dizem presidentes de Estado, . S. Ex. se ma nteve dentro da orbita de 
sua c.ompetencia, i·ntervindo' para man ter e g a rantir a ordem e a tranqui-
;idade publicas e, declina n do de si a fa·culdade de resolver a questã-o co.nsti-
t ucional da · du plicata, a submetteu á decisão do Congresso Nacional pela 
mensagem de 30 de D ezembro de 1922, n os segu intes termos: " N ã o cabia 
ao Poder Executivo entrar na a preciação da dua.Jidade, julg ai -a ·Pl'Ocedente 
ou improcedente, f u ndada ou não, pois seria isso sobn:por- se á vossa a u -
tor idade e prejulgar caso de vossa competencia." 

O Congress-o Nacional, resalvanclo ·os att r ibutos de s ua competencia pri-
vativa e com o c1evião respeito a o outro orgão da soberm1ia naciona l , que é 
o Ppder J udicia rio, reivindica m ais u m a vez, neste momento, os poderes 
:rue l hes f-oram r eserv&dos pela Constituição Feder a l para a soluçiio dessés 
"asos eminente, pura e exclus iva mente politicos, q ue escapam á com·petencia 
do Poder J'udiciari.o, como ens ina m todos os publicistas nacionaes e estran-
ge')r·os e como mais de uma vez o t.ent entendido ·o proprio Supremo Tri -
bunal F ederal. 

Neste regimen, de poderes independentes e harmonicos entre si, é iJ)_ 
dispensavel que cada um se cir cumscreva nos lim.ites de sua éspher·a de 
acção, sob pen'l. de desiquilibrio geral n.o systema das instituições e de occor-
rerem soluções revoludonarias, cuj-o effeito m enos ·pernicioso é o de en-
fl·aquecer p~rante a opinião nac10i1al a a lta Gl!utoridaclEi moral, que constitue 
a ·Unica f-orça dos ·proprios pocleres soberanos. 

O decreto de i11tervenç~o lnv·oca, ao m esmo tempo, as disposições do 
n . 2 e elo n. 3 do a rt. 6" da Consti tu ição F ederal; m as com o caso da m en -
sagem. na da tem que ver a clh;posição do n . 2 do artigo citado, visto que a 
intervenção ele que em tal numero se trata é a que se ·opera de motu- tn·oprio 
pelo Poder ·Executivo e tem a forma , n ão ele .protecção federa l as instituições 
locaes dos E stad-os, perturbadas por desordem constitu cional interior, mas 
sim a de coe1·çã.o contra os E stados, que attentem contr a a forma de governo 
instituída pa r a a Nação pelos a rts . 1 o e 2° da Constituição Federal . 

A Republica Brasileira, . no ·pono de vist-o da s ua organização como Es-
ta (ia, ·ê ·uma- federação, é u m Estado compost-o, é u m Estado 16m ·qüe se 
ajustam duas jurisdicções : a ela Nação soberana e a dos E stados autonomos . 

'Essa forma. ele ·E stad-o composto ·não é privativa das Republicas, p·ois 
nos regimens n1ona.rch icos cabem as organizações d e E stados mais a mpla-
mente federativos, como o foi o extincto Imperio F eder a l Allemão. 

A nossa Constituição, em o n . 2 elo art. 6° ,esta:beleceu a coerção fe-
deral , contra quaJquer tentativa ele alguma elas unidades federaes no sentido 
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da violaçã'O dessa forma de Estado composto, que é a forma estabelecida 
pela Constituição para nossa organização nacional . 

Mas, o caso sujeito a 0 nosso exame é da intervenção para · manter a or-
dem tanto material, qua nto constitucional, internas, de uma das unidades 
qa Federação Brasileira. 

o Sr. Presidente da Republica cumpriu o seu dever, concedend·o a pro-
tecção federal p a ra garantir a ordem material ameaçada e perturbada, e 
submetteu a outra questão - a da perturbação da ordem constitucional ·-
ao conhecimento do Congresso NaciOnal. 

• . ..-

Dupiicata do orgão do Poder Executivo. 
A eleição de Presidente do Estado do Rio de Janeiro, para o quatriennio 

decorrente entr-e 31 de Dezembro de 1922 a 31 de Dezembro de 1926, reali-
zou-se a 9 de Julho de 1922, perante mesas- unicas orga nizadas de accõrdo 
-,t o-m a ~ova lei eleitoral n. 1. 723, de 3 de Novembro de 1921, arts. 38 e 
&eguinte~. e pelo alistamento organizado para as eleições federaes. 

Segundo essa lei, a eleição deve ser por escrutínio secreto; salvo o caso 
d-o s-eu, a<rt. 77, em __ que se permitte aos eleitores sejam tomados os s eus 
votos em cartorio, perante o Juiz ele Direito, Municipal ou 'Paz, quando ne-
nhuma mesa se reunir 110 district-o, sé de do munic-ipio, ou outro- qualquer . 

Remettidos os livros eleitora:es para o edificio de uma da s Assembléas, 
esta fez a apuração por meio da r espectiva commissão especial, cujo pa-
recer proJ)oz que fosse acceita a apuração constante d:os qua dros que a·pre-
s·entou, para set·vir de base á verificação dos -poderes dos candidatos elei-
tos pela maioria de votos recebidos na referida eleição. 

O total desses quadr'Os, para Presidente, dava 31.307 votos e 5S3 em 
separado, ao Dr. Raul Fernandes; 15 . 031 votos e 307 em sepa rado ao 
Sr. Feliciano Sodré; Para Vice.JPresidente, o total a purado foi de 31.030 
votos e 606 em separado, ao Sr: A.rthur Costa; 15.003 V'otos e 369 e;m se-· 
pat·ado; ao Sr. Paulino de Souza. - 1,1 

Na outra assembléa, a referida commissão especial fez igua lmente a apu~. 

ração das eleições e publicou em seu orgão ofJ1icial, segundo declarou,-
o ·parecer de 1 de Setembro de 1922, assignado pelos Srs. Manoel Duarte,-
como presidente; Thiers Cardoso, co·mo r ela t<Jr, Cyro Torres, Moraes Bar--
bosa, Joaquim de Mello, Edua rdo Portella Leitão da Cunha, Custodio Pa--
dilha e Dias Lima acompanhado do resultad-o da mesma a puração, con-
vocando por edital as partes interessadas, que por ventura quizessem re-
clamar contra aquella apuração . 

O pareeer ;pro.poz que fossem approvadas as eleições de 9 de Julho. 
annulladas varias eleições, dos municipios de Itaborahy, Capivary, Magé, 
Therezopolis, l3ão .Toão da Barra, Itaocára, São Francisco de Paula, São 
Sebastião elo Alto, Petropolis( Iguassú., Valença, São João Ma rcos e Santa 
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rhereza, que fossem reconhecidos e proclamados, respectivamente, Presidente 
e Vu~e-Presidente do Estado, os Srs. Feliciano Pires . de A!Jreu Sodrê . e 
Paul!Íno ·José :Soares de Souza. 

Esse reconhBdmento de poderes, tanto de uma como da outra Assem-
blêa, ê ·invalido e insubs istente;· visto que procede de o rgão sem existencia 
legal, e, por consequencia, sem competenc·ia para Bxercer a faculda de de 
reconhecer os poder~,s do Presidente e Vice-Preside·nte do .Estado, faculdade 
essa que a Constituição e as leis do Estado só attribuem ao -orgão I.egi-

•timo do seu PodBr Legislativo . 
. Mas a inconstitucionalidade que acima se allega e prova, da lei · eleitoral 

1o Est&do, não a invalida em todos -os seus dispositiv os, e sim sómente na 
,arte restricta em que ella s upprimiu o voto cumulativo, facultado ao €lei-
tarado fluminense pela le·i el eitoral da União, que foi incorporada ao sys-
tema Jegal do Estado do Rio, por dispositivo expr esso de sua R eforma 
::::on stitucional. 

O voto dadÓ na _eleição de ·Presidente e Vice-Presidente ê unipessoal, 
pois que se trata de um só cargo, e em tal eleição não cabe o exercício do 
voto cumulativo. 

Entretanto, o processo eleitoral para a escolha do Presidente e Vice-
Pl•esidente do E s t a do do Rio não se completou, pois que lhe falta o r eco-
nh eci-mento e verificação de p oder es, pelo orgão legitimo da sua Assemblêa 
Legisla tiva, que, como se demonstrou com a ma is clara isenção de animo 
•1ão existe nes t e momento naquella unida de da Federação Brasileira . 

Exercendo a sua f aculdade constitucional de intervenção, nos termos do 
art. 6° da Co.nstituição de 24 de Fevereiro, pó de o Congresso Nacional, ou 
declarar '9 dire·ito exist ente no Estado, ou prover , por uma lei suppletoria , de 
remedio a dequado, o conflicto que nã o puder ser resolvido pela propria le_ 
gislação do Estado. 

Essa ê a regra decorr.ente da inter venção rigorosa e sincera do nosso 
sy,tema poliUco, que nessa parte muito se assem elha ao systema politico da 
Federação Allemã , .como se vê do art. 77 da a ntiga Constituição do Imper io 
Federal, que assim dispunha: "Os conflictos constitucionaes qu.e occorrem 
nos Estados da Federação, para cuja solução não tenha a Constituição esl<'l-
':leleoido autoridade competente, serão amigavelmente r esolvidos pelo Con-
selho Federal, a pedido de uma das partes, e se não bastar , se proverá por 
uma lei d·o Imperio". 

Commentando esses dispositivos, Laband disse que a intervenção ê ca-
bivel sob · uma unica condiçã o: que tenha sido r equisitada por - uma das 
partes em conflicto . O Imperio só pôde intervir nos Estados pa rticuia r es 
ex_j'Ure p·roprio, isto é, sem o pedid·o de intervenção, quando. os ditos E s -
:ados não cumprirem os seus deveres federaes; mas nos casos· em que o 
oonflicto ·constitucional não interessa r ás· relações do Elstado parUoular 
?om o Imperi·o, e perma n ecer como um simples negocio interno desse E s -
tado, não cabe a int.er venção de nwt'U p?·op?"io. Intervindo o Imperio, a so-
lução deverá ser dada por via de le i do Co·ngresso F ederal e essa l€i muitas 
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vezes s e limita a m a ndar declarar o direito existente, seg.unuo a legislaçãc;>. 
do proprio Estado, que o Pod~r Federal apen.as m~nilit. a pplicar; ·.outras . 
vezes a solução do conflicto se realiza pelo supplimento da Jei f.ederal, ou 
pela modirt'icaçã.o da Constituição do E s tado particular, ou pela decla1:aça o 
de que a sua lei co·nsti tucional nã o é applica vel a certo e determinado caso . 

Por exemplo: no ca so or<t su jeito ao nosso -exame, na parte · rela tiva á · 
dualidade de Assembléas, o Congr.ess·o N a cional encontra a s olução na pro-
pria legislação do Estado do Rio e póde resolver o conflicto I.imitando_se a 
mandar applica r a o caso essa legislaçã o. Com effeito, p ela Constitu'ição 
Fluminense, ·o modo de exercer o voto cumulativo é o esta belecido pela lei 
federal vigente, que se c001sidera· incor porada á legislação do Estado. Ora, 
os poderes do Estado ·desconheceram esse dispositivo da sua Constit uição e 
ma ndaram proceder á eleição dos deputados, com violação do direito do elei-
tor de votar segu ndo a fôrma estabelecida ··pela lei federal. O Congresso Na-
cional r esolve o confJicto com a simples affirmação de que o direito exis -
tente no Estado do Rio em tal assu mpto é o institu ido pela lei federa l vL 
gente, que, em consequencia, elle m a.n da applicar. 

Hia· outros casos em que, no systema legal existente no Estado, não se 
encontra r em eclio pa ra a solução do conflicto: em taes casos o Congresso 
Naciona l o resolve~á por l ei sua, propria, e para deliberar não -está ads-
tricto a motivos juridicos e considerações judiciarias, mas s im age livre-
mente , con1o fôr mais · conyeniente aos interesses politicos do Estaclo e da 
N a çã o. 

O Congresso N a cional, manda-ndo a pplica r para a s eleições da Assem -
bléa. flumi·nense a lei federal da Uniã o, dá um exemplo· luminoso de r igor osa 
logit-:1. po1itica, vist o que consider ou como motivo da n u Uidade tnsa .navel 
das eleições fluminenses precisamente o fa cto de não t er sido ·nellas r es-
peita do o sy s tema e a fót·ma do voto cumulativo instituido pela lei d.lei toral 
da União. 

'Não dá sómente um exemplo ele logica politica, mas t a mbem demonstra 
á evidencia a seren ida de com que examina e julga esse conflict0 constitu-
cional do Esta do, pois que não vota uma lei que vi.s e directamente o caso 
em questã o, mas s im manda resolvei -o por uma lei , que é a q u-ella pela qual 
s e leg eram os pro.prios membros do Congresso Naciona l e que vigora em 
I or1o o ter ritorio da Republica. Ü(clusivamente o proprio t er rito rio el o. E s-
ta do elo Rio . · 

Ma·nda ndo cons tit uir valida·m:en.te a Assembléa do E s tat;o do Rio ele 
·' ' llleiro, ·O Cong1;esso NEUcional dá um exemplo de respeito 2t Constn u.ição 
da quelle propriü E s ta do, e, manda ndo que a Assembléa. legitimamente eleita 
pelo proprio povo a pure ·e verifique- a eleição de Pr~sidente ,e Vice-Presi-
den te do E staclo, o Cong resso N aciona l demonstra ainda o seu res pe it.o á 
a utonomia. do Esta do do Rio ele Janeiro, entregando ao seu Poder L egis-
la tivo .o exercicio da competencia que pa ra t a l fim lhe a ttribue a Cons ti-
tuiçã o do E 5tado. 

ú un1co a rg umento qu E. em· cont rario á th.,!lt- a tf> a qui affirma das, póde 
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afnda ser levantado É o de que não compete aos poderes politicos da União 
dedarar se · uma lei do Est&.do é ou não inconstitucional, quer em face da 
Constituição F'ederal, quer em face ela · Constituição do dito Estado, por 
ser tal competencia privativa do Poder Judlcmrio. Mas, esse argumento 
nãt '·procede, quer de modo geral, quer, prin cipa lmente, no caso concreto 
sujeito a o· nosso exame. Com effeito, a Consti.tuição Federal deu a o Con-
gr esso Nacional a competencia para resolver os casos .de duplicata. de .po_ 
deres n o3 E stados e decidir qual dos orgãos ·em conflict o é· o legitimo, ou 
se ambos são iJ.legit.imos; ora, quand-o a Constituição attribue a um elos 
poderes por que se exerce a soberania nacional uma da da fa culda de, e stão 
incluidos todos os meios n ecessarios '· á r ealização ele tal fim. 

FJ' uma regra de direi.to federal , que n inguem ousará contestar, por-
que fila é fundamental e, ao mesmo tempo, elementar. Alé m disto, essa 
me•srna ,constituição Federa l, em seu art: 34, n. 32 , deu a o Congresso N a -
ciollal a comvetencia privativa para " decr etar as leis e resoluções necessa-
rias ao exerci cios elos poderes que pertencem á União .,. 

Ora, para resolver o caso ,actua l do Estado do Rio, é necessat·io aprecia r 
e julgar a lei estadoa.J, acoimada :ele inconstitucio.nal, em confronto com a 

Ref-orna Constitucional do Estado, e resolver si ella é ou não inconsti-
tucional. E ssa decisão preliminar é in.dispensavel pa ra que se possa exerce r 
o p·oder de intervir, ·que a Cons tituição r eservou em tal caso a o Congresso 
Nacional Porta-nto, no ·poder -de i·ntervir est á · incluído o .ele exa minar a lei 
esta doal, arguicla de inconstituciona l, e o de decidir se essa a.1legação ele 
inconstitlcic.na.l iclacle procede ou ·não. 

D emas, não se trata ele inconstit.ueionaliclacle ele lei esta cloa l em con-
fronto con a Constituição Federal, mas s im ele ineonstituciona.lidade ela l12i 
estadoal tm face ela Constituição do pro·prio Estado. No p resen te caso, a 
regra a a ]plicar -se é a ela preem ine n cia da lei f ede ra l ·SObre a propr ia Con-
stitu ição tos Esta elos , devendo a lei elo Con gr esso N a cional considerar _se 
como emetda · da Constituição elo E s tado, ou reforma de sua lei orelinaria. 

Finalnente, o proprio pres idente de uma ela s 'Asse mbléas em cünflicto 
paz á clisP>sição cl·o Congress o Na ciona l os livros eleitoraes que se achavam 
sob ~u·a. gtarcla. e , com essa a.eto, deu ü ma, clemonstra çã.o publica ele que 
r econ)1ece : a u t.orida cle elo dito Congresso na ra a solucão elo mesmo c.onflicto. 

P elo e:posto, a Commissão ele Cons t ituição e Justiça tem a honra de 
submett<.>r oro estudo ela Camara e á su a a pprova.ção o segu inte projecto 
de lei: 

O Conresso N a.ciona l decreta: 

Artigo unico. Fica111 a1~provaclos os decretos elo Poder Executivo nu- ( 
m ero 15.92 e 15 . ÇJ 28, ele 10 de Janeiro ele 1923, p eos quaes foi determinada ~ 

'\ interveni o fecler::d no E s tfl.clo elo R ' o de Janeiro e nomeado interventor. ·'J 
o Dr . Aurlino de Araujo Leal. 
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1.• São nullas as eleiç·ões rea lizadas h o Estado elo Rio de 1 Janeiro. "· 
18 de Dezembro de 1921, para deputados á Assernblêa Legislativa, . bem corno 
todas a s eleições realizadas para vereadores e prefeitos municip8es, e , 
interventor mandara proeeder novamente áqu:ellas eleiy;iíes, .devendo ~""·'" 

pela Assembléa Legislativa, assim eleita, apreciada e julgada a eieição re:v 
Lizada a 9 de Julho de 1922, para Presidente e Vice-Presidente do Estado. 

§ 2.• O P-oder Executivo Federal. dentro ile curto prazo, baixar~ instru_ 
cções eleitoraes. a serem cumpridas pelo interventor. ·para, em ele.ições r ea-
lizadas conjunctamente ou em dias differentes. proceder-se-á recomposiçãc> 
geral dos orgãos representativos do Esta,.do e dos municipios, comprehrondendo 
taes instrucções todu. o processo eleitoral, b~m como o da apuração das elei_ 
~ões, verifi·cação de poderes e posse, observados, no que fõr applica ve\ os 
dispositivos da lei federal n. 3. 20-8, de 27 de Dezembro de 1916. \ 

§ 3.• As rnunicipaJidades, até a constituição das novas Camaras, se\ <:io. 
administradas por um prefeito interino nomeado pelo interventor e dem\s-
sivel aà nutwm, ao qual serã confiado o Governo local, mamUdas, em sua ·pl\ · 
nitude, todas as leis munioipaes, naquillo que não contravier a presente ·leL 

§ 4.• Realizada a eleição •de deputados, e expedidos os respectivos di-
ploll}as, será a Assembléa Legislativa convocada extraordinariarnerte pelo 
interventor para o reconhecimento de poderes de seus membros 

1
e tomar 

conhecimento das eleições realizadas a 9 de Julho do anno passado, para 
Presidente e Vice-Presidente d:o Estado julgar a vadidade ou n:ullidad<? 
destas ·eleições, apurar e verificar os poderes dos eleitos. 

§ , 5.0 Na eleição dos Deputados e dos vereadores, cada eleitlr, votará 
em tantos n-om.es .quantos fõr o numero dos r epresentantes men~; um, em 
oito para Deputados, e, ![Ja ra vereadores, em 14 nomes nos mUJicipios d.e 
Nictheroy, de Campos e de Petropolis, e em nomes nos demais ~uniciiJ)ios 
do E stado, podendo O · eleitor accumular todos os seus votos ou p.rte dellP.s 
em um candidato, escreve-ndo o no·me .deste tantas vezes, quantG os votos 
que lhe Qujzer dat·, obserservados tambem os paragraphos 1 • e 2 do artigo 
6° da lei federal n . 3. 20•8, de 27 de Dezembro de 1916. 

§ 6.• A a puração da elei<;ão de Deputados será feita pela :unta Apu-
radora Federal, de accôrdo com a citada lei, e a de vereadores e prefei tos 
será feita de accôrdo com a lei eleitoral do Estado. 

§ 7.0 O Presidente e Vice-'Presidente proclamados eleitos tonarã0 !Püsse 
;perante a Asse.m'hléa Legislativa, 1semdo tlransm~tt,id'O, nessa da;ta,, pol'<l 
intervent<H· o Governo do Estado. 

§ 8.• A presente lei entrará em vigor na mesma data da suE ·PUblicação, 
ficando revogadas todas a.s disposições em contrario. 

Sala das Com missões, 19 de Junho de 1923. - M ello Franco Presidente. 
- J1wenal Luma1·tine, Relator. - Aristides Rocha. ·- Linàolho Pessôa . 
- 1i1'th1t?' Lemos. -- H enr ique B01·ges . - Goclotredo Mnciel. -João Man-
gabeira. - H ei.to1· ele Souza . - SoliCtonio L eite. - Prudente de· .3-:foraes, 
vencido pelas razões que offerece em separado. 
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VOTO EM SEPARADO DO SR . PRUDENTE DE MORAES 

Voto vencido 

Divergimos do nobre Relator e elos outros illustres . collegas da Commis-
são de Constituição e Justiça . 

Reputamos inconstitucional o decreto n . 15.922, ele 10 de Janeiro 'deste 
anno, de intervenção ·federal .no Estado do Rio de Janeiro. porque seme-
lhante acto não se autoriza em qualquer dos dispositivos da Constituição da 
Republica. Estabelecendo esta, como regra, o respeito â autonomia esta-
dual, prohibe a intervenção federal nos Estados, só admittindo-a , por ex-
cepção, nos casos que expressamente enumera. "O Governo Federal não 
poclená ·inten''l;ir em negocias peculiares aos Estados" - diz o a rt. 6° da 
Constituição - ''salvo: 1°, para repellir invasão estrangeira ou de um Es-
tado em outro; 2°, para manter a fôrma republicana federativa; 3° para 
restabelecer a ordem e a tranqui!idade nos Estados, â requisição dos res-
pectivos gove·rnos; 4°, para assegurar a: execução das leis e sentenças fe-
deraes" . Fóra, portanto, dos casos ahi enumerados e 11;0s quaes a Consti-
tuição, exc.epdonal e expressa mente, a admitte, a. intervenção federal nos 
Estados é sempre inconstituc'ional, porque cont raria disposição imperativa 
da mesma Constituição . 

E .para tornar constitucional a intervenção, evidentemente, não basta 
que no respectivo decreto se invoqu e este ou aquelle dispositivo do artigo 
6° da Constitu ição . Isso, quando muito, daria a pparencia de constituciona.. 
!idade ao acto; simples appa.rencia ; mas, não o tornaria constitucional. Do 
contrari-o, na.da ma.is facil do que se violar a cada passo a Constituição, 
a ttentando contra a autonomia dos Estaqos, sem nenhuma r esponsabilidade 
Bastaria se invocar sempre um dos dispositivos do art . 6°, pouco impor-
tando que não nvesse exacta a.Jpplicação ao caso. 

Essa apparen cia de constitucionalidade não falta ao decreto de inter-
venc.:ã.o tederal no E stado do Rio de Janeiro, pois ahi se declara expressa-
mente que a:q.uet.ta se funda em d.oos dos dispositivos do art. 6° da Consti_ 
tUiição . Diz o decreto: "Resolve intervir, na fôrma do a1·t. 6° n. 3, com-
b,inado ·'JO?n o n . 2 d:o mesnw a?·tigo da Constituição da Republica, no Es-
tad·o dt) Rio. de Janeiro, .nomea,ndo interventor por parte do Governo da 
Untào ·O Dr. Aureli·no de Araujo •Leal, o qual assumirá o governo do Es-
tado e o exerr.erá nos t-ermos das instrucções que lhe serão expedidas por 
decreto do Poder Executivo". 

A julgar pela inversãv da ordem dos dispositivos do art. 6° da Cons tL 
tuição, citados expressamente no decreto de interv·enção, esta se fundou , 
principalmente, no n . 3, citado em primeiro loga1•, e, secundariamente no 
n. 2, ci tado em segundo e ultimo Jogar. Si assim não fosse, si 0 funda-
m~nto princ.ipal 4a intervençãv. a juizo do Governo, não estivesse no dis-
positivo do n. 3 -do art . 6° e sim no do ·n. 2, ou s i elle a h ouvesse assef).-
taclo igualmente nos dous uispositivos, é certo que, no decreto, em vez 
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de alterar, como alterou, a ordem dos mesmos, esta teria sido mantida, 
citando-se primeiro o ·n. 2 e- em seguida ·o n, 3, Sem motivo não se al-
tera a. ordem de dispositivos legaes, não se os dita de traz pat·a deante, 
como o fez o Governo no referido decreto de intervenção. 

Cu mpre-nos, portanto, examinar em primeiro Jogar s·i a intervenção de-
cretada se a u toriza no que dispõe o n . 3 do a rt. 6° da Co-ns tituição Fe-
deral . :A.hi se ·permitte a intervenção - "para restabelecer a orde m e a 
tranquillidade nos Estados, á requisição dos respectivos governos " . . 

Em 1915, tivemos oipportunidade de fixar o nosso modo de entender esse 
dispositivo, escr e vendo no voto que proferimos nesta Commissão c-ontra o 
p,rojecto de interve nção no Estado de Alagôas : "Dom; r equisitos são, por-
tanto, essenciaes para que possa caber a intervenção da União nos nego-
dos peculiares dos Estados , na hypothese estabelecida pelo n ._ 3 do 'n rt. 6° 
da Constituição F ederal : a) perturbação da ordem e .da tranquilidade; b) re-
quisição dos r espectivos governos" . (Documentos pa1·Zwrnenta1'C,~ - Inter-
1>enção nos Estad.os, vol . XI, pag, 155). Falha ndo qualqu er desses requL 
sitos, a intervenção não pod-erá ter logar com fundamento no dispos itivo 
do 1L 3 elo art: 6. Não basta que em um E stado se dê "·Perturbação da or-
dem e d a tranqull-lidade". para que o Governo Federal, fundad·o n o n . 3 do 
art. 6°, possa a hi ~ntervir com o intuito de r estabelecei-as'; é n ecessario, 
lndis pensavel, imprescindível que o governo do Estado (.Presidente, Gover-
n ador ou Legislatura) ,·eq1Lisite a intervenção; como não basta que seme-
lha n_te requisiÇão se faça; é necessario, indispensa vel , imprescindível que 
se verifique no E stado "perturbac;ão da or dem fJ da tranquUlidade". 

Pois bem, no caso, ora es tudado, do Estado do Ri·o de Janeiro, . nã0 
houve a 1'Cq1Lisição exigida pela Constituição para. que a intervenção se a u-
torizasse no dispositivo do n . 3, elo art . 6°. Ta nt-o não houv-e que o pro-
prio Governo F eder a l o declara na justificação do decr eto, dizend-o: "Con-
sidera,ndo que a inexistencia de governo no E s ta do elo Rio, pois. em tanto 
jmporb<t não haver alli nenhum legitimo, to1'1ta i?npossi.vel que a interven_ 
ção se realize á requisição elo re<1Pectivo governo". 

Pouco importa o m·otivo ela inexistencia da. requisição; pouco importa 
que esta f-osse impossível, por não haver n o E stado do Rio de J aneiro, no 
entender do Sr . Presidente da Republica , governo legit imo q·ue a . pudesse 
fazer; bastava a cir cum stan c'ia de não ter havido requisição, para q ue se 
não pudesse decretar a intervenção com ;fu nda mento no n. 3, do a rt. 6°, 
porque este a exige ter n>inantemente. No E s ta.do em que não h a governo 
não se pócle dar a interve·nçã o federa l na forma do n. 3 do art. 6°, porque 
a 1'equ,isição, que é necessaria, indispensavel , imprescindível, incumbe ex-
clusivamente ao governo do Esta do (Presidente , Governador ou L egisla-
tura) e não a qualquer a utoridade, corporaçã.o ou cidadão . Não ·h a go-
v erno no E s t a d·o '? Não se dará a intervenção federa( com fundamento no 
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n. 3 "do art. 6°. E' i ·inposs:ivel a 1·equisição .por não h aver governo que a possa 
requisitar? I mpossível é a intervenção a u torizada pelo n . 3, porque não ha 
requisiçfro que 

Este é um 
a possa )ustificar . 
ponto inteirament~ pacifico do nosso direito constituciona l. 

Nenhum dos nossos constitucionalistas s ustenta o contrario disso ; nenhum. 
deJ.les entende que, sem a .1·equisi.ção exigida pelo n. 3, do art. s•, possa 
caber a. intervenção fundada nesse dispositivo. 

J-oÃo BARBALHo, reterindo- se 'á. exigencia constitucional da requisição, 
doutrina: 

" E sta clausula garant e os Estados contra inten;enções offi-oio-
sas e i ·mpede que, a pretexto de garantir a ordem legal v iolada, o 
Gove1·no F ede1·az se int-J·o1netta em negocias inte1·nos dos E stados. 
E' · conhecido e a ntigo entre nós o mão veso da immixtão do Governo 
Centr a l na politica local, o que sobretudo é intolera vel no regimen 
federativo. J á são mui tos os meios por que pôde a quelle influir nos 
Estados e si tivesse nwis este de all-i comparecer annado, sempre que 
o q·u.izesse e se1n ser chan~ado, desaJJipareeeha facilmente a ·-liberdade 
de acção dos governos locaes e s u ppr lmicla fica ria a autonom ia es-
t a dcal. 0 l;;:;tadO sabe até Onde chegam seus l"8(\UTSOS, erÜprega OS 

de que dispõe con tr a a desordem e ~edição e, ver ificando que não 
as pôde donLinar, então r ecla ma -o auxilio federa l que é neste caso 
um dever da União". ( Constituição Commenta1·ios, pag. 26). 

Des·ta opir.ião são todos os outros .. Até aqu i jámais surgiu discordancia. 
Este assumpto •foi discutido e res-olvido pelo 'Priri1eiro Congresso Ju-

ridico Brasileiro, r·ealizado em 1908 .. a proposito da these: "A União pôde 
interv:ir nos E stados ea:_proprio j1~1·e, independente de requisição dos respe-
ctivos governos?" Decidiu o Congresso que s im, salvo no caso do n. 3, do 
art. 6'•, ·em quog a requisição é ·essencial. 

No relatorio a daptado -pelo Congresso lê-se : 

"Quem percorrer a escala dos casos determinados da intervenção 
feder a l, condensados n o art. s• da Constituição, não pód.e h esitar na 
resposta . O u nico €ri1. que a Constituição julg ou necessaT'io fazer 
restricção á f aculdad€ interventora da União, e:V'igincl"o para o seu 
exercicio a 1·eqwisição dos governos estadmues, foi o do n. 3. E ' aqui 
a pplicavel o principio - ·inclus·io uni.us, altedus est excl-usio - que·· 
rendo signifiCar que, qua ndo entre dous institutos q u e teem su a ori-
gem na n1esma lei, se exige co·mo caracteristico de um odelles a existen-
cia de ele-termina da ·c-lausula que se ·não julg ou ind·ispensavel ao outro, 
essa clausula só ele um pôde ser considerada 1·eq1Ms·ito essenc-ial. 

De facto, ci·eando no mesmo texto duas dispo·sições legaes, ·o le-
g isla-dor define -as com o mesmo cu idado, dando a cada uma os r e-
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quisitos que lhe constituam a substancia e lhe facilitem a ap.plica-
ção. ,Si a uma dellas foram dados certos requisitos, que em velação 
á outra foram orrrittidos, .é que' para a primeira elles eram condições 
elementares, o penhor da sua viabilidade, a o passo que a segunda não 
dependia delles pa ra realizar o seu fim·. 

O mesmo, •porém, não se dá .em relação ao n. 3 - "restabelecer 
a ordem e a · tranqÚilidade ·nos Estados". 

Trata-se ahi de ma.teria m er ament e ·policial, que c·abe dentro da 
orbita governa:mental dos respectivos Estados, que se presume dis-
porem dos elementos s ufficientes para resolvei-a sem o auxilio de 
influencia ·estranha. Manter a ordem ·e tranquilidade dentr-o dos Es-
tados é a missão principal dos respectivos Governos, que para isto 

se devem munir dos recursos policiaes competentes. .A!os Governos 
estaduaes, por m eio de seu s orgãos, estão confiados os neg ocios in-
ternos ·dos respectivos Estados, para o que devem bastar -lhes as suas 
proprias forças. 

S! estas, porém, contra toda a .espectativa , forem defic<ientes, ou 
si tal fôr o movmiento que reclame a sus.pensão das garantias, só o 
Governo est adu al o poderá saber, cumprindo-lhe •então a obrigação 
de, confessando a sua fraqueza deante da gravidade da situação, r e-
quisi-tar da União o auxilio de que carece. 

É que a garantia contra as violencia s dome13ticas (against domestic 
violence) a que se r eteve a Constituição norte-amer icana, na secção 4' 
do a rt. 4", conferida · pelos poderes da União, e pa r a a qual poderia:mos 
a.ppellar se tivessemos necessidade de um espelho para reflectir as 
nossas disposições constitucionaes. F1onte onde fomos haurir as li-

'nhas basi-cas do nosso edifício .politico, a Constituição norte·-americana 
t os !leus comrnentarios a inda rnais uma v.ez se prestariam de b oa 
vonta de a remover os impPevistos embaraços que por.verttura se 
nos a ntolhassem na interpreta ção da cla usula de que t emos tratado. 

Incontestavel é a utildiade da clausula da r equis<ição para este 
caso, ·porqu e é o meio de impedir: que a União. attenlte cont1·a a a~<

tonomia. dos JjJstados, arvo?·ando-se em arbitro dos seu·s destinos e 
t'Yn•mt~<cui.nctu-se a cada passo ~m seus n egocios ·mais int·irYJi.os a pre. 
texto de restabelecer-lhes a ordem". R elMo?·io do Prirneiro Oongres~o 

J·uridico Brosileiro, pags. 157-158 e 161.) 

So!Jre a materia escreve CARLOS MAXIMILIANO, lembrando que, . n a R epu-
blic:o .. ArgenÜn:'t, a reforma -constitucional de 1860 aboliu a fa culdade da in-
tervenção nas províncias, pa ra o r estwbelecimento da ordem, sem r equ isição 
dos respectivos Governos, conforme - a u toriza va a Constituição de 185·3: 

"A requisição só é necessaria para que o Governo Federal in-9 
tervenha nos neg ocios peculiares aos Estados nos ca sos do a rt. 6', 
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n. 3, em virtude· da regra i n cl1t sio unius, alterius, est exclusio. Si o 
legislador 'tivesse querido tornai-a exigível senwre tel-a-hia inciuido 
na primeir a parte do dispositivo constitucion a l, ou, pelo menos, em 
o n. 1. 

Colhemos o alvitve na historia da Republica Argentina, que se 
viu forçada a declarar essencial a ?'/Bquisiçáv, afim de pôr termo ás 
intervenções indebitas e frequentes do Governo Federal n a ' vida 
política das províncias, ·por m otivo de desordens, nã,o raro insinuadas 
pelo 1Jroprio Executivo N aciona l. 

Eis p~rque os ·convencionaes d e 1860 ref-ormaram o texto da 1ei 
basica, exactamente no sentido a doptado trinta annos depois pelo 
Brasil. Continuou de pé alli a •doutrina de que nos demais casos o 
Governo F eder al interv•em f<X p?·opriv jure. 

Assim decidiu tambem o Congresso Jurídico Brasilerio, em 1908, 
accrescentando dispensar-se a requisição, desde que , a desordem 
houvesse compromettido as instituições r epubliocanas . 
. · · ·f·· ...... ... o .. ........... . .. . ........ . . ......... ... . .. ... . 

"Outr'ora, na Republica Argentina, se não exigia a requ isição do 
governo local para ·interferir o. Pres1-c1ente nos neg.ocios peculiares a 
cada circumscripção política afim de restabelecer a ordem. Dahi re-
sulta.rain attentados numerosos contra a a utonomia regional e Cli-

mes h ediondos eontr a homens eonspicuoo. Eis porque pleiteou Sa r-
miento victoriosamente perante a Convenção de Santa Fé, em 1860, 
a reforma do Codigo Supremo da R•epublica, estatuindo que se in-
terviesse depois que o exigissem as à utoridades da província. 

Esta clausula constitue o unico anteparo contra as intromissões 
abusivas do Governo F1ederal na vida interna dos Esta dos, muitas 
vezes ··em plena paz, a pretexto de .pro·t'ege-l-·os contra revoltas phan-
tasticas ou sedições d& ·encommendas". (ComntentaTios, pags. 197, 
ns. 193 ti 195, n . 161). 

Nesses ,dous trechos estã bem patente a opinião do illustre constitucio-
nalista brasiieiro, não sõ em relação ao nosso . direito constitucional, como 
tambem em relação ao a rgentino . 

Cumpre, ·entretanto, advertir que na Argentina. este ponto, não obstante 
a reforma de 1860, em que se supprimiram do art. 6° da. Constituição de 1853 
as palavras "ó sin ella" (requisição), n ão é inteira m en te pacifico entre os 
seus constitucionalistas, . 'Pois _a lguns delles negam que o intuito dbs 
reformadores fosse impedir ele vez ã intervenção federal nas Províncias, sem 
requisição elas respectivas a u toridades locaes, quando tivesse ella por fim sõ-
mente -o restabelecimento da. ordem p•erturbada por sedições, e admittem que, 
em easos excepcionaes, se dispense a ·requ:sição, ou se a presuma. Conven1, · 
e é interesante, passar em revista as opiniões dos mais notaveis desses con-
stitucionalistas da visinha Republica, para se verificar o que. acima affir-
mamos. 



-78 -

Começamos por MoNTES DE O c A, que em uma de suas lições, tomadas e 
publicadas por CALANDRELLI, diz: 

"Los convencionales de 1860 se preocuparon de estudia.r el gé-
nesis del a rticulo de la constitucion ele 1•853, y los, antecedentes que 
le habiam dado margen para · desentrafíar la verdadera doctrina Y 
evitar los peligros que podia ocasionar una disposicion mal conce-
bida y mucho peor aplicada. 

En el seno de la comis'ión reformadora, uno de su s miembros 
propuso a ltera r la letra del precepto, _de tal suert<e que e! gobier no 
federal da la Republica, á sem ejanza de lo qu e ocm·ria en los Estados 
Unidos, no pueliera n evar intervencion alguna al territorio de u n 
Estado federal, sino á requisición ele sus autoridades, pa ra reponer-
las, si habiam sido depuestas por la sediciór. 6 por invasión de otr a 
província; proponia, por conseguiente, que se suprimiesen la s pala-
bras ó sin ella que se leen en el articulo 6° ele la constitución de 
1853. P ero otro de sus miembros b acia notar que 13: intervención 
era, segfu1 las .circumstancias, un derecho 6 un C:eber por parte de 
la Nación; que la intervención podia decretar-se á soHcitud de las 
autoridades, en !Os casos que la ciencia política aconsejàba, y que 
debia pronunciarse ele. oficio, cuando los poderes locales hu bieran 
ultrapassado la esfera de sus atr ibuciones, para oprimir a l pu eblo 
de la província . 

. Tres proyectos distintos se formula ron, tendentes todos á acla-
rar las dudas, disipar las dificuldades y adoptar las ideas que esta-
ban en e! ánimo de ia mayoria. Después de algunos debates, se acor-
dó aceptar la forma que se encuentra en la constitución que nos 
rige . El informe oficial de la comisión, redactado por el general Mi-
tre, da cuenta de los motivos en que sus rnlembros apoyaron las re-

. formas : " L a intervención d el poder federa l •en las províncias, con re-
quisición ele pa1·te ó sin ella, es u n deber 6 u n derecho. E n el p ri-
-mer caso, •es una oblígación que deriva de la garantia de que habla 
el a rticulo 5° de la constitución: "El gobierno federal garante á 
cada -província el goce y ej ercicio de sus instituciones" . En el se-
g undo caso, es una faculdad qu e el gobierno federal ej et·ce por de-
recho proprio: 1°, t oda a vez que una 6 m a s provindas falten á las 
estipulaciones de! compr omiso. como por ejemplo. si a lgu na de ellas 
prete ndiese estabelecer la forma monárquica 6 perpetuar 'en el poder 
(violencia interior) cont1·a los p?·in·c·ipios àe la àem,ocracia, etc.; 
2°, toda a vez que la seguriclad nacional asi lo exija". 

El informe estabelecia, a clem ás, que se alteraban los términos 
de la constitución de 1853, nó porque de ellos resultara que la inter-
vención nacional podia llevarse a l terrüorio de las províncias s in 
previo pedido de sus gobernantes, sinó porque confundian las prer-



r oga•tivas dé la N abiõn con las obligaciones q ú e la · ley ·funda.n;ten tal 
clebia ·im·ponerJ.e, y ·que, en v·ir t ud de esta con fusiõri, a umentaba n las 

.. faculda des del gobierno genera l , en detrim ent o de l os derech os que 
n acia n de la soberania de las províncias; qu e la ·f orma proyectada 
1:enia p or f in evitar Ias cpscu siones, deter m inando claramente cu a ndo 
la intervenciõn proce dia ·com o un clerecho· por parte de! ·Estado Y 
cua ndo ·se !e d ebia imponer como u m cleber. 

H emos in.s isticlo en dar las razon es en q u e se funda.ron los con-
, vencionales de 1860, p or que en a lguno ele los mu!Uples deba.tes que 

h an tenido lugar en e! Cong r eso Nacional se ha sosteniclo · qile la 
intervenéión n o podia llevarse s in previa requisiciõn , y que tal ha bia 
sido la men te de los a u t ores de la reforma a i s u pr imir las palabras 

· ó sin ella. No ·es asi, sin em bar go, s egún se ha visto. (Leccio.nes de 
D e?·echo Constitu-cional, tom adas por. AI cicies Calandrelli, pg. 237, do 
tom o 1°.) 

Na m esma lição, volta Mohtes · ele Oca ao assumpto e accrescenta : 

"Par ece, sin ·e·m ba r g o, que se h a hecho c~erta . jul'is·prudencia, 
.con la a nuen cia gene1'al , sob1' e qu e la requisiciõn puede h acerla 

· qualquiera ele las a u toridades, legalmente ·constituída, que revista 
los caracteres ele poder. De acu erclo con esta h ermenêutica; que es, 
sin ducla, la más r azon able, a u nqu e no pu clier a; formarse un texto 
explicito ni en fuente clirecta de la ely, podrian solicitar la in ter-
vención inclistinctam ente, los Poderes E?ecutivo, L egislat ivo- y Ju-
clical , .cuancl o qualqu iera ele ellos estuviera en pel igro, por 'las dr-
cu nstancias q ue _Ia mis.m a constitución e n u n cia . 

. • · Pero p u ede ocuri·ir el cás·o en que h a b ienclose .Jevmüaclo u na parte 
de! pu eblo de una provin cia õ habiendo otra vecina invadido su ter-
.ritorio, l as a ut01·;cla des con stituiclas n o estén en situaclõn dé recla .. 

· m ar el auxilio ele! G obierno F ·ecler al, por qÜe e! gobernaclor haya 
muer t o. en la r eyer ta, p or ej emp lo, õ porque los miem'bros ele la Le-
·gislatura estén e ncerr ados en una cárcel; en estas circm~stancias, se 
pregu nta, podria ir- la inter·venciõn ?notu 1J1'01JTio para repon.er las 
autoridades,' a u nque n o se trate de ga rantir la forma de gobiern o, 
n i de r epeler invasi.ones exter iores ? 

Aparen temente, la constitu ción de 18•53 prev.eia e! c a so. al clecir 
que h abiénclose perturbado •e! ordem publico, e! Poder Fed'eral inter-
viene en e! territo'l'io ele las pi·ovi'ncias á requoisisión ele las a u torida-
-des constitu ídas õ sin ella ; y se ha creiclo encon t r ar un · argum·ento en 
la . su presión ele las .pa .Jab ras ó s·i.n ella,, par a con cluir que 'no es da.ble 
á los poder es. cen trales inter venir en los casos clé h a b er siélo clepu es 
tas las a u t or idades cu a nclo no est án im il:cUtucl ele solicitar s u apoyo. 

Si · esta· i u era h a verda dera doctrina, los reVoltosos se veria n . en 
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la necesidad de abandonarse á toda clase de extremos. Para evitar la 
requisición, no se contentarian con echar por tierra ai gobernador, 
legisladores y jueces. Interesados en impedir que comunicaran con 
el exterior, tendrian que sepultarlos dentro de estrechas prisiones, si 
no considerat·an indispensable gm·antirse con el silencio de las tum-
bas. Si esa fuera la verdadera doctrina, importaria acr ecentar los 
males y peligros de un levantamiento, alenta1· la delincuencia, porque 
sólo en su excesso se encuentraria, quizãs, la impunidad. 

Es difícil concebir que taJ haya sido el espiritu de los reforma-
dores de 1860, Y. leyendo la actas de I redactor . de la Comision exami-
nadora, se encuentra que realmente no fué ese su pr6posito. 

'·Preguntase, entonces, dice una de ellas: y si el gobernador 
hul?iese sido muerto, 6 los t·evoltosos lo tuviessen en estrecha pri-
si6n, impidiendole pedir la ·intervenci6n nacional, no podrá el gobier-
no nacional intervenit· sin requisici6n? La respuesta se deduce det 
princi-pio g·eneral estabelecido y dei objeto de intervención. Era ne-
cesaria la requisici6n de la legislrutura 6, en su defecto, la del gober-
nador, porque en Estados colocados á 200 leguas de! asiento del go-
bierno nacional, s6lo las autoridades provinciales se hallam en cir-
cumstancias de saber cuando necessitan, para sostenerse, del auxi-
lio de la Nacion. Si la sedici6n ha triunfado; si la legislatura ha sido 
disuelta y el gobernador muerto 6 preso, el boecho público inc.ontro-
vertible de haber sido derrocadas las autmidades en una província, 
.explica la causa y suple el silencio de a.quellas, entendiendose re-
querido el auxilio nacional, al só lo objeto de ,·estabelecer Zas a1!.to-
1'1d.ades constit1tidas. hecho legal definido que no se presta á ter gi-
versae-ión alguna. t • 

En 1864, una. asonacla en la província de Salta di6 motivo para 
estucliat· el punto. Los sediciosos habian depuesto al gobernador y 
aprisionado alguns legisladores ; los que quedaban libres partici-
pabcm de las ideas politicas que habian llevado a la rev-oluci6n á 
los hombt·es del pat·tido vencedor. El Poder Ejecutivo Nacional so-
licitó ele! Congreso a utorización para intevenir 111J0t11. proprio, y en 
cl Senado se discutieron las facultades para proceder en la fôrma 
que se pretendia. El Dr. Rawson manifest6 que las razones que mo-
Yieron á los 1·eformadores de 1860 pat·a suprimir las palabras 
"ó sin ella". no cenaban la puerta á la Nacion para intervenir en 
el seno de las províncias, y defendi6, con acopio de fundamentos, la. 
vet·dadera. doctrina, según la cual es da ble prescindir de lu requisi-
ci6n, cuando ella no es factible por las circunsta,nci.as en que puede 
hallarse un Estado. en que el ,ruído de las ~rmas y oel poder de los 
C'errojos ahogan la voz de los mandatarios. El Senado, sin embargo, 
no di6 curso ai proyecto de! Poder Ejecu tivo. 

~o creemos que la resolución haya sentado jm·isprudencia. 
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Multitud ,de ra;wnes dii'erentes diet·on los miembt·os del Senado 
National para oponerse á la intervención y no tan sólo Ja. fa.lta de 
facultades, por no h aberse impetra do por autorid ad constitu ida el 
auxilio de! gobierno federal. No es ·posible discernir cual de las r a -
zones decidió el voto de la mayoria de la Camara. tal vez primo la 
idea de que los disturbios dom1:1sUcos de la provincia de Salta, em 
1864, no eran de tanta magnitucl como ·para a lterat· la paz p ública de 
la Nación Y obligar á garantir la fôrma r e publicana de gqbierno ; 
talvez se creyó que no era.' el caso .de sostenet· las a u toridades consti-
tuidas, por que no lo estaban de acuer elo con la ley fu nda menta l de 
la provincia ni cem la Jey fundamental ele la Republica. De todos 
modos, la sanción no fuê decisiva, en cuanto á la question . 

Con posterielad, se han presentaào ej·emplos en que se decretó la 
intervenció.n nadonal pa.ra reponer la s uutoriadeles, , sin ·requisición 
de estas,· cuamdo er a absolutamente imposible tal requisición ' '. 

Da opiniã.o ele Montes de Oca. já clestõoa. Estrada, tanto assim que, de -
pois de salientar as differenças entl'e a Constituição Americana e a Argen-

:tina, no tocante á intervenção federal , escreve : 

·' Estableciclas estas diferenci.as, veamo~ lo que positiva mente es-
ta.belece e! a r ticulo 6° de la Constitucion, 

J.,os casos en que ., a u toriza al gobierno . federal para interv>enir 
en e! territorio de las provincias son cuatro. En dos de ellos puede 
i.ntervenir rrwt1L prqp•·io; en los otros elos, no pnede inte•·vern.,· sino 
•:eq·ner·iào 1J01' lt~ a1lt01' iào..cl locnl. 

Interviene ·mot·u. prop·rW, pa,ra gar;mtir lit for ma republ·icana 
de gobierno y e! ejer cicio de las i.nst ituciones !OC[Lles, assegurado :pot· 
e! a rticulo 5" ele la Cons'l;itución. 

Los casos en que puede e! g.obierno teelernl intervenü·. r e.qu eri-
do por las ·provincias, son los de i.n.S'Il1Tecion ó ·invasion de otra ,pro· 
vincia. 

En resumen: la nación garant iza á las provincias: P·l"imero, la 
immunidad de! territorio; Segundo, la f,orrna republicana de gol:}ier-

no; ~'ercero, e! ejercic~o reg ular de las instituciones Jocales. 
Y para hacer ef ectiva 'esta triple garantia, inten>iene si.n reqtri-

sición, A fin de asegurar cu a lquiera de estos tres beneficios, en 
cua.Iquiér ·Provincia que estê en peHgro de perderias. 

Garantiza además la paz de zas 1Jr0'1Jincias; y para hacer efe-
cUva esta ga·,·a,n-tia, inoterviene cnando ~llas 1·equieren S1L aua:iUo. 
en· caso ·de una insurrección interna 6 invason ele otra provtncia, qu"' 
ponga en peligro el imperio de las leys, · la. subsistencia ele sus autó-

\ 

) 
,. 
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rldades, el orden gener a l y la paz pública ' de la localidad". (De1·eclw 
Constit1tcicm,al, tomo 3°, pags. 156-157 ·e 161). · · ' 

Eis O que diz BARRAQUERO: 

~-

" Se cree con generalidad que la idéa d-e ra. convención ele 1860 
fué proscribir absolutamente la intervendón por derecbo· proprio en 
los casos de s .ed·ición. Nos otros no participamo's de- esa teoria. La 
sedicion puede subvert·ir la, forma. repttl1licana de gobi~;nw, · puede en-
tronizar el regimen de los caudillos irresponsables, puede reaccionar 
contra el principio democratico, destruir el imperio ele- la ley y anu-
la r las Constituciones garantizadas J)'()r la N acion. En estos casos e! 
Congreso tiene ·el -deber de hacer efectiva la garantia clel art. 5", 
dictanclo una ley que provea, el 1·estabelci1nie1~to de la. fO?"rna réJ'I)rlt· 
blicana, alte?·ada. 11011 la sedioion, -para que las Províncias ' gocen de 
de las instituciones que se han dado de acuerdo con los preceptos r~ 
la Constitución Nacional. 

. ... .. · .. . · .. : \ 

Si Ja sediciónú otra disension doméstica ba operado eses efe-
ctos, la intervención puede · ir, aunque las a u toridades Jocales n o 
la pidan; por que la garantia á la forma. 11epubltea:na no depende, ni 
elebe depender de la voluntad de los goberna ntes. 

El ?·eqtte?·i?niento s6lo est indis11er:.~able cuando la disencion do-
méstica no hay com1J1'0?netido aun · las instit1tciones repttblicamcM, 
cuanclo la a lteracion ha sido momentãnea, cuartdo las a utoridades 
constituídas se creen potentles p a ra reprimir' la sedición,. ó para repo-
n erse, en sus empleos si bubieren sido depuestas por ella. 

Ta.mpouco puede ser la intervenoión por derecho proprio cuando 
la a lteración fuese momentânea y á · más el efecto . de! ejercicio de 
um derecho legitimo por parte del pueblo. 

Asi, s i el pueblo ·de una Província derrocase a un gobierno apó-
crifo y fraudulento. el gobierno naoional no poclria intervenir duran-
te esa alteración, si él hubiese -sido negligente en el cumprimiento de 
sus deberes y no intervino cuando la fôrma republicana se encon-
traba desn'a turalizada. El pueblo -en esos ' momentos no hacia sino 
cumprir un pr-ecepto de la C0'11stitución · Naci-onal, cual es . cimentar 
la fôrma republi-cana cr eando autoridades .emanadas de la -verdadel-
ra fuente. L a intervención en este caso -rw podria ir· por ·derecho pro. 
p1·io, 110rq1te la form-a re1Ju.blic(l{l1.a no se alter aba, sino que - por el 
contrario se trataba ele restabeleceria, ya que e!· Podei: F-ederal n '1 

habia cumplido con su deber en tiempo opportuno. 
• • . • • • • • • . : . • , . • ... . , .. , • • • . • .. • . . ·. ' • ' · ' I • -~ , : , ; • . ; • ' , • . ·• ~- , 

Pe1·o no se crea que a i. 1lnl.itir esta opinión, esta:mos con .. a quellcs 
que croon que la facultad del Poder · N a:cional, .pa_ra·,t·epçmer ruutori-



83-

dades c.onstit).lida s ,. derrocada.s por la s edición, es una facultacl que 
falsea ,los .:princípios más. funda mentale s de la fôrma r epublicana 
federal, ,nó; -no creemos ·ta rn.pouco .que €Sa fa cultad es tê en contra-
dicciõn con el a rt. 105; según el cua l las Provindas se da n sus •P•ro-
prias i·nstituciones 'locale::; y s e rigen por ella s; eligen sua governa-
dores, s u s leg:isiadores y demás funcciona l"ios de P.rovincia, s in inter-
venciõn dei gobi'ern.o federa l . 

Este a rtic)Jlo. no importa . ot r a cosa que priva r a l Poder F ederal 
s.e ingiera en . el movimiento gubernamenta l de las Províncias, s iem-
pre que esta s no se desvien de los preceptos de la Constitu ción Na-
c-ionaL Per.o .. cua ndo en una Província sus a utorida des co-nstituida~t 

son susp·endidas en ·el ejercicio de s us ·funciones, p•or ott·os medios 
qu e los m a rca qos en su mism a .constit u cion, la ga r a ntia de.! :1.rt. 105 , 
ha desapa recido ·por que entre los ·prin cípios que la Constitu cion N a -

, ciona l .procla,m a , no figura la sedición como m edio el e suspender a u-
toridades cons tituída s. Va mos a un m ás lejos , y creemos que si la s 
a u to11idades constit u ídas d ep u esta s por la sedición, no q u isieran 6 n o 
p.odieran pedir la interV'enciõn, el Gobierno Nacional estat·ia en e! .de-
ber de intervenir ; por que ,suspender p or J.a sedición autoridades 
constituída s . es vi-ola r los princípios f unda mentaes de nu estra forma 
de gobierno, según los quales e! pueblo no d eliber a ni g ob i.er .na sino 
por medio de s u s r epr esenta ntes elegidos pa r a desempe na r funcione.~ 

determina das., dura nte el tiempo .sefialaclo por la ley. 
La sedición .·p uede toma r varia das proporciones: asi , cu a ndo 'la~ 

a utoridades constituídas dis.ponga m de m edios sufkientes pa r a s ufor-
carla õ para r ejJoner se s i hubiesen s ido depuest a s , e! Poder Federal 
no clehe intervenir si no se le !la m a . P.ero .si la guer nc civil annena -
zase •ptrolongarse de una. m a ner a iúdefin icla y no se r eq u il'ise la in-
ter vención, e! Gobierno N~cional podri;; ir por cler ech o proprio a.! 
solo efecto de mantener e! or.clen y la tl'a nquihdacl, -clebere s que le 
impone la. Constituciõn Na ciona l ,.. ( Con st itu.c·i ón A1·gent·ina_, pag i-
nas 172 e 194). 

-GoNzAr,Es se pronuncia sobre o :1.ssumpto com a , mesma cla reza. de ]!;:s .. 

irada, dizendo : 

"En la p r imera pa rte .ele! a rticul o G" se com p r·e ncle la Cacultatt 
ele interven ir p or p ropio ~.derecho ó ·inicia tiva (m.otu 1J'I'Otn·io) , y en 
varios ·otr os se ha lla 1:1 los m edios o poder es inciclen tales necesarios 
para. . . :p·onerla en ej er cicio. Si ha lla en todo .caso limita da pot· s us 
f ines : ;< gara ntü· .. la fóDma republican:, de g obierno y repelm·. invaslu-
n es. exteriores '.' , .Y por .!imites que a cacla poder en pa r ticular ha fi-
.ia do .Jn. .C!}n s titución. P ero se v e c.on toda cla ricla cl , que en este primer 
glênro ele· interven ciõn se tra~a de defender y m antencr inviolable el 
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pincipio esencial al Gobiet'no de la Nación,' base de todo s u derec ... J 

ihistorico y escrito, Y · Ja integridad de ' Ia ·.soberania territorial; son. 
en ambos casos, princípios nacionales ' que· sE,.-haJlan eomiJtometiêl.o!O. 

• ' • • • ' • • •' • • • • ' I'' • •• •' • • '• •• • • •• ,. '' •• • • ,, •' • • • • • • • • • 

· \ éistblem ente sepa ra ron 1Qs autores de las Constituciones, ame-
ricana e a~·gentina, est-e poder de ·Jnte rvenk por ·.causas de orden in-
terna ele los Estados, ele! a nterior, e n que es· afectada' en· primer ter-
mino la soberania nacional. Si cada província se · d á sus propias 
].nstituciones y se rige por ellas, es entend-ido que ·po:cívee a; los m e· 
.dios de s ua propria defensa, a la seguridad de sus Gobienios, la ·e,. . 
tabilidad de sus pode!'es y obedi·encia ·de · sus mandatos constituciona-
·naJes ó legal·es. Aétémas, e t·a · inherente a s u sob~rania r-eservada la. 
posesión de un ierritorio sobre e! cua l •ejerciera juriséiicción exclu-
siva. Los casos en que procede esta segunda clase de ·intérvención 
federa l , son los de sedición e invasiótt de otra província , Y · la, 1tnica 
1·azon ó ca,1tsa, à:irecta para, s·n ejercicio, es lo. "·" requisi.ción"· ó solici-
tud ele lu, provi-nda per-turbada ó invadida; porque tratá.ndose de 
a lla nar su jurisdicció11, sólo s1t · conse?itin~iento motiva la· ··in[le?·enai.a 
rlel pod.er nacional. Esto se a.Jla cla ramente explicado por los a;nte 
cedentes · históricos de la clá u sula , y c onfirmado · por los · pe!lg r os 
evidente de que, a titulo de protección ó a u JCilio, · e! Gobierno F e -
deral se introduzoe en ·el regirh-en in ter·no de una 1woviticia para 
destruil· su autonom.ia, s u tnd-ependencia orgánJca, goberniüiva ó 
electoral y suprimir asi las Iiberta.d:es de sus oiudadanos. L a conili -
ción elel r equerip:liento supone la insuficiencia de los propios m e-
dios p a r a sostener s us a utoridades, y sefi.aia. e! principio d i3 los po-
d·eres naclonales en s u ayuda y protección ". (Consti.tuci.ôn A.rgent1-
na,, pags. 729 ·e 73.3). 

Comn1en1:ando o at·t. 6° da Consti tuição Argentina; ·escreve ARAYA: 

"En s u fori:na primitiva este a rticulo estaha· concebicl o· as·t: 
"El Gobierno F edera l interviene . con requisicion de las Iegisla.tura.s 
é gobernadores provincial es, ó sin e1Ia . en e! territorio de· 'cualquie-
l'a ele Ias províncias, a l só!.o •efecto de res ta;belecet· e! orden perw~

bado por la sediciõn, ó ele atender á la seguridad nacional , a m e na-
zadft por un a taqu e ó peligro exterior". 

L a forma en que este .precepto .cons titucio'nal estaba r edactadu 
no distinguia, seg1ín ·los con vencionales -de 1860,' lo que 'h abia en -el 
ele .p<rotector y ele .represivo, caracteres que debian ·r esul-tar según 
que la intervención se ejer.ciera á 1·equisición, como deber qUe e! Gu· 
bierno Federal tenia de gara;ntir á cada. provinda e! goce y · ejercicl<~ 

ele su s instituciones, ó s·irc •·eq1t.isicíón; como facultad que t€nia · este 
mis m o gobierno pa r a intet·venir por der echo p1·opio. 
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Esta fal ta de daridad de derechos y obligaciones se reputaba. 
peligrosa por €1 abuso que podia engendrar su confus ion, que ponia 
en peligro Ias liber,ta,des provinciales y hasta Ia estabilidad del p o-
der centra·I. 

Se trató · entonces de corregii· s u forma defectuosa, y se le t·e-
dactó de un modo mas Jato - clistinguinclose genericamente en que 
casos debia ejercerse el derecho. de inte·rvención y en cuales estalw. 
obligado el gobierno P,e<le1·al á ·inte1·veni1· á ·requisic·ión de Ias autori-
dades de província. 

Con este · motivo ·e! a rUculo quedó e n la forma que actualmente 
tiene, pero sin variación de pr.opósitos y de fi<nes. 

La enmienda, exponiendo esas diferencias, obligacla fL que toda 
intervencion tuese nwtivada y impeélia todo p r oceclimiento oficioso, 
a no ser una manif.estación exterior de hechos que lo a utorizaba 
como deber ele salvaguarclia de las instituciones. 

E! G.obierno Federal no pued·e, en consequencia , i·ntervenir en 
las províncias fu ndado en que ·esa d'acultad !e pertence po1· de1'echo 
tJ?'OtJiO, ni a un bajo e! pretexto de estar subvertida la forma r epu-
blica-na, toda vez, q ue se exige, 1·eq1uswwn de sus autO?)iclacles ó pe-
Ucion de tJam':e de las c·iucla.clc~nos ó de los pa1·Ndos tJoliti:cos, en uso 
de su derecho y por eausas graves que no se hallen origina riamente 
a l amparo del poder juélicial de la nación : de esos requisitos, solo 
podrá prescindirse produc·iendose invasión ext erior ó movimiento ar-
m ado, por ser casos que comprom·et en la paz .publica y e! interés g·e -
ner al de la nación. 

El Gobierno F ecl·eral , .p.ues, salvo esas excepdones, cua.ndo inter-
viene, t a nto por derech o proprio como á requis·ición, está obligado á 
manifEls·tar p01· q·z~e interviene y con· q1~e fin. 

Los convencionales de 1860 no pensaron, y entiéndase bien , en 
ningun momento dej~r de garantir nada de que lo garantia el arti-
c ulo primitivo saneionado ·en 1853 y. que se encontt-6 completannente 
clefect?WSO en SU forn~a cae ~ieclación. 

Ellos lo único qu e hicie1·on fué evitar .éJ.ue, so pretextu de que 
e! artir.ulo decia com. 1·equisicion ó si.n ella., e! Gobier·no Federal pu-
diera servirse de esta .disjuntiva para t urbar la pa.z de las provin-
eias á sU: voluntacl. 

Por •esto toda i.ntervención debe r esponder para su legitimidad â 
f:lstas opreguntas : 

·Quien Ia pide ? y si nadie la pide, por que h eeh.os se decreta õ se 
resu elve? 

E! informe de la Comision redactora es t<'m •P•reciso que no eabe 
ninguna otra interpretacion m a liciosa, - porque p or su misrna. cla-
r1dad , in habita toda a tentativa cl·e interl?retacion de ese gênero." 
(Comenta.rio á la ConstUu.ción .!i·r gentina, pags, 148, 149 e 150.) 
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Védia, outro conhecido commentador da Constituição Argentina, ass·im 
stl. pronuncia: 

" La constitucióf! equipara . os tos dos caso": alteración de l;:,. 
forma r epublicana de gobiern.o; inva siones ·exteriores. En un y otro 
.caso se considera herido e! est-a do federal en s u ex istenc·ia y en S U '> 

bases constitutivas, y se r econoce la nece-s.ida d de desenvolver una 
acciót1 rápida y ef icaz. E ! gobierno federal interviene entonces s:Ín 
forma liclacl a lg una, por derech o pro pio; e! in teres de la provincia 
está identificaclo con el .ele la n a ción. N in.g u na cluda podia ca ber 
respecto dei .caso ele una invasión exterior. Las cu estiones q u e se 
deriva n de .Ja fórmula consistiria n u nicamente e n cletern1inar en que 
casos ó de oue m a nera puede se1' altera da en u mc provincia la forma 
republicana d e gobiernu . 
. . • ' ......... . . ... . . . ... . '• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . : ' ~ .. . 

La intervención en las prov indas tiene . lugar también con e! 
objeto de . sostener ó r estabelecer las autoridades constitu idas, ~i 

h ubi·eren sido depuestas por la sedi-ción ó por invasion de otra pro· 
vincia . E ! proyecto -ele Alberdi que los consUtuyentes a doptaran e n 
su fonclo y hasta en su forma , muchas vezes, estn.belecia la inter .. 
vención sin 1'eq1tisi.cion, a l solo objeto · de r estabelec:cr el orden pe~
turba clo por la seclición. El a utor .creia deber separarse en esa parte 
dei modelo a.mericano, t·enienclo en cuen t a , s in clucla, e! ·estado anár-
quico de! pa is y la. necesida d de conserva1· e! orden ante todo. Los 
constituyentes ceclieron tambien á esa co-n.sioder ac!ión , con u na ligera 
emie·nda, que podia ser una t r ansa cción. Según la constituciÓn de 
185·3, la intervenció n podia ten er lug·ar con r equisición ó S·im. ella. 

En e! fondo e •·a do mismo q u e a u t orizaria !la na m en te ó sin ·req·wi.-
sición . 

L a provinci.a ele Buenos Aires, r-ecla mó , em 1860, e! rest a beleci-
miento dei texto a meriçan o. adul terado en esa pa·rte, demonstrando 
que ese requisito eea lo único que a mpa r a ba. á las provin.cias C'.ontea 
las intromisiones a busivas ele! gobiern.o fede r a l , que, á titulo de pr"' 
tegerlas ó gar a ntirias ·contl<t sedicion es ó invasiones, podria m ez· 
cla r se ~ cada paso en los negocias. priva tivos ele 1aqu ellas y h acer 
ilu soria su indep·endencia. Una intêrvención, nacional 1·eq1te1·i(/).(L, por 
a utoridades constituidas, derrocadas 6 a m e nazadas, al solo efecto 
d.e sosternerlas o r e;,;tab elec.er las, era, por e! co·ntrario. una ga r a ntia 
ef.eetiva o;, precios>e e n favor dei orden legal y de la estabiHdacl de los 
gobiernos . ' Ent r e las r ef.ormas de 1860 ·fig uró , p ues. Ia supresion de 
las interven ciones sin 1·eqnisición . Esa facultad cliscr eciona.l, decia la 
comi ción p t·ovincia l , " h a bia traido los hono-t·es de San Juan , r esul-
ta ndo la monstruosida c1 ele que e! g obierno n aciona l h aga penetr m· 
en un:L provincia, donde las autoridades fun cionan sin obstáculo 
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aunque haya ha bido a menaza de pertul'barse el orclen , su fuer7..a :xr-
mada; pretendiendo oontra las aultor-idades mismas y cont1·a, ~a ev·i-
àencia, que e! orden estâ: perturbado y obrando, no sobre los 1Je?·t1u·-
õaàores, sino sobre el goàiernd m ismo ' ' . 

Enlos debates de la convenci6n de! E s tado, se a dmitio, CO!\ todc,, 
que podian ocurrir casos excep>Cionales, en que e! gobierno f ederal 
se viese obligado á intervenir, en una provinda, sin 1a formalidad 
de Ia ·requisicion. T a les seria m aqu enos en que la legisla tura hubiese 
sido .disuelta, ó -en que .e] goberna dor huviese sido muerto, ó 
reducido á prisión. Los revolucionarias podrian ser a rrastados 
á 1:1 v.iolencia e a l crimen, s i por esos medios se asegurase n 
la impuniclad ó e! êxito, a lejando ó h aciendo . impos!b!e ode ese 
modo la intervención. Se llegava asi á una conclu sión que se armo-
niÚt con el eriterio prático de los Es-ta dos U nidos. " E! hecho público, 
incontrovertibJ.e, -d e ha ber sido derroc.o'1.das las a utorida des constitui-
das de una provín cia , ·expUcaria la causa y suplili~ e! silenciu de 
aquéllas, entendiendose r equ erido e! a u:x;i!io nacional a i solo objeto 
ele restabelece?· las at~toridac~es constitt~icras: h ech o legal, definido, 
que no .se presta á t ergiversación a lg una " . ( Constituc'ión Ll.rgentinrt., 
pags. -54, ·56 e 57 ). 

Como se vê, ha, realmente, certa divergencia entre os constit ucional'ista.s 
argentinos, quanto aos intuitos dos reformador es de 1860, nu tocante á intet 
venção. Mas, o certo é que, supprimindo, como supprimiram. elo t exto 
constitucional as palavras - on s e·rn ella (r equisiçã o) - pa r a ev-itar abusos 
como já se tinham dado, outro intuito não .poclia.m t er tido os 1egisla dores ar-
gentinos, senão o de modificar a •clispos ição inspira da .por Alberdi e con-
sRgradot pela Constituição de 1853 , no sentido elo direi t o n ot'te-a m ericano, 0 

exigir a r equisição das a u tor-idades locaes, como r equisito inclispen savel pa r:t 
a intervenção com o fim de debellar sedições ou r est a b elecer a ordem nas 
Pt·ovincias. Aliás, essa ê, · ·como se verifica .nas t r a nscr ipções .. acim a, a opi-
nião manif-estada por alguns elos ·nota veis consti t u cionalistas argentinos . o, 
outros. que ·desses discot'dam, -se impressionaram. certanten te, con'l o rigot· 
de sem elhante interpretação, a o formulaPem a h y pothese ele impossibilidacle 
da. requisição, por occorrer e m :f,a.ctos excepcionaes e da m <Lior gravidade, como 
o assassir:ato do gov-ernador, a prisão. dos membros da assem bléa. em.firn, a 
1lesordem ·completa, m ll!terial e jurídica, na v'Ícla ela Província , e não vii:a:m 
esse remeêlio •Senão na intervenção f eclentl , dis.pen.sada a requisç:ião·, ou 
ac1mittinclo-se por presumpc;;ão como f·eita tac·it amente. 

Mas, nin,gu em exigir·ia que o Govet·n o Federal assistisse de braços cru-
za.dos e indifftJrente o · desenr ola r de acontecimentos dessa natun.za em 
qualquer ela s clrcunrsc!ripções ela R epu blica . I ss,o importaria e111 qcto tão 
c.riminoso c!omo o de In ter vir fqr~ dos t erm os co nstitucionaes. 

Mas, o r emeclio está na propria Constituição Argentina que . a drnitté, 
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como a nossa, a intervenção motu: propr'io> ·para m anter a ·fónna ~·tpubli

cana. sen, duvida subvertida, quanao. ~ sed1.çãc- attlngu;:se semelhanêe!l pro-
porções. Não havia, pormnro, necessidade de imnglnat·em. um quadro tão 
negro, para forçarem a inter;pretação do texto constitucional, contrariando 
a:tlé · mesmo a su a lettra, quando em outro texto se enquadraria perfeita-
mente a providencia reclamada pela gravidade da situação . 

. João Barba lho, entre nós, , deu a verdadeiTa soluÇão ao caso, inspir.ando-
"" em palavras de um dos constitucionalistas argenti nos adima citados. 
Depois de mostrar, como já vimos, que a requisição ·é essencial ·para autori-
zar a ;.ntervenção com fundamento no n. 3 do art. 6", diz elle : " En7r etan-
to, se a ordem 'constitucional está ele tal modo com•promettiéia que um Es-
tado vé-se absoluta mente sem gover no> campeando a nil a r chia, sem ter sido 
reclamada a inte1:venção federal, a União, não h a cie assistir queda e im .. 
passível ;:, anniquilação desse Estado. E o caso cl-escle qtte não li.a ah·i go-
vm·no> nem, a.utor·idadc l egil/lma> nem, Ol'dem, n em lei, é o elo a·rt. 6", § 2". 
·S!.-ti,á então precizo restabelecer a ordem ao mesmo tempo que nMnter a 
fórma republicana federativa com a. effeetividade das garantias 'lUe ena af-
ferece. Por isso diz ~om acerto Barraquero (l!Jsz;irit;o e prnUca. da OonsM.-
'tuiçc"io Argenti'l'!a, 1889, pag. J93). que - "a requisição só é indisp•msave·l 
qua ndo :1: dissenção intestina não tem ainda compromettido as instltuiçõe.~ 

l'epu.blicanas". 

Entre nós, conforme notamos, nenhuma duvida surgira a ti' · áqui sobre 
a interpretação do art . 6" n. 3 -ela Constituição. A intervenção ahi pres-
cripta só tem cabimento, sÓ póde set· ordenada. e levada a effeito, median-
te r equisição do respectivo governo estadual . E na pratica, nenhum. gover-
no se abn.lançára a inda á dispensar a requhliçã o, para intervir' nc~ Esta-
dos com fundamento nesse dispositivo constitucional. Pela primeira vez 
isso se deu agora no caso do Estado do Rio de Janeiro. Na . fundamen tação 
que precede a todos os outros decretos de intervenção federal nos Estad·os, 
com a ssento no n. 3, do art . ·6". se declara inva ria velmente que a interven-
ção foi 1·eq·u·isitacla e que era le{fitimw o {!Ove1-no que a requisitara. 

Nem basta, por conseguinte, a simples requisição p01; parte de quem se. 
diga. Governo do Estado, é pre<!izo que esse governo seja legitimo, ou que. 
pelo menos o Governo F ederal assim o considere. Pois bem, no decreto ora,. 
examinado, de intervenção no Estado do Rio de Janeiro, o que se deciara 
nos consirla.1·andtJ. para iustifical-<> é '{ue ?<esse Estado não 'i!Xiste governo. 
Com effeito, ahi se lê , como já acima mostramos: - "Considerando que a 
ime.'l!istenci<L de Governo no Estado do Rio, pois em tanto importa não ha-
.118'7' alz.i nenhum leg'iti?no, torna impossível que a intel'venção se realize á 
1·eq·uisiçüo do respectivo governo". Mas, se era: impossivel que a interven-
ção S'' r eali2as""' á requisição do Governo do Estado do Rio, por não haver 
a lli g-overno legitimo, como ê que se decreta a intervenção com fundamento no 
n. 3 do a rt. 6•, que exige 1·eqt~isiçcio, e que esta seja feita por gove1·-
~1.o lertiUmo. H a nisso manifesta incoherencia . No Estado do Rio não ha go-
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verno, proclama o Executivo Federal, no deó·P.to de intervenção, por isso 
não é possivel a requisição de que trata o art. 6" n. 3, mas como lá existe 
perturba.çiLo da ordem e da tranquilidade, e u dispPnso a requisição, que 
nã,) pôde ser feita por motivo de força n-1ai01'- e intervenho com fundamen-
t o nesse mesmo dispositivo constitucional ! 

Demais, a intervenção federal, com fundamento no n. 3, do a rt. 6°, só 
cabe para a uxi!iar o governo· estadu al no restabelecimento .da ordem e da. 
tr-anquillidade e não para ·1epcr ~sse ~nesmo o;overnó e substituil-o pelo de 
um interver.tor. Foi isso o que sustentamos, em 1915. no yoto já ciü<do so-
bre o caso de Alagoas, escrevendo: "Accresce que, a intervenção do Go-
verno Federa.l, em tal caso, não póde ter po1· ji1n senão auxilia?· o Governo 
do Estado, no restabelecimento da ordem e da tra nquillidade, e não to-· 
mar-lhe o lugar, govet·nar o Estado, ainda ' que provisoria mente, por in-
termedio de um interventor-governador. " (Doc11.nwntos parla.m.enta1·es, In-
f·ervenção nos Estailos, vol. XI, pag. 160 . ) 

Ainda hoje continuamos a. pensar do mesmo modo. Se, para que caiba 
se-melhante intervenção, o .Governo Federal , ter á, preliminarmente, de veri-
f icetr se a requisição é feita pelo legitim.o g'Ovç rno do Estado, e só no caso de 
o ser, deverá attendE.r á mesma requisição, claro está que ella não se po-
clel'il. dar para pôr á margern ou mandar ás favas esse governo, ·e substi-
tuil-o pelo de. um inter·ventor. Tambem sobre este ponto ··sempre estiveram 
rle accôrdo os nossos constituciona listas, só divergindo, ultima mente RuY , 
HARBOSA, a proposito da intervenção na Bahia, mas, a sua singular doutrina ( 
foi bem refutada por EPITACio PESSÔA, .então Pt·esidente da R epublic.'<l. 

Entendem todos os mestres do nosso direito const itu ci(}nal que, nesse 
crusd, a intervenção federal é um dkeJito do E stado,, ao qual corresponde 
um deve1· da União, isto é, entendem que, requisitada a intervenção ~ v-e-
t'ific!ada a <egitimidade <lo governo· requisitan te, e apurado o facto de per-
turbação da ordem e da tranquillidade, no respectivo Estado, o Governo 
l•'edera.l é obrigaclo á att enàer a requisição pa1·a . at~xi.Ua?" o do E stado a res-
tabelecer a ordem e a tranquilliàade perturbada. 

Já vimos a opinião de JoÃo BARBALHO, no trecho acima transcripto, do 
;;eu divulgado livro . Elle a r eforça neste outl'o topico. em que commenta. 
o n. 3, do a rt. 6°: 

"Não tivesse a União o poder ou a ntes o dever de intervir n este 
caso, para remover perigos e conflictos inter·iores que põem sem 
seguramça os governos dos ]JJ.stados e as garantias dos •cidadãos, e 
o regimen f ederal s 'eria sem vantagem e sem valor; os Estados se 
constituiriam presa das facções e a tyrannia supplanta ria a lei e o 
direito. 

A União é ob1·igaéú:t a i1· ent defesa do govento ameaçado e a . 
m.antet· m~ ?'estabelecer a. autoridade legitima. Este é mesmo um dos 
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fins da tnstit.uição de .um p·oder cen.tral · -em nossa fôrma ele .go-
verno" .(pag. 25)' .. 

. , A . 1\'ÚL'l'ON escreve : 

"O Governo Federal, tendo ele intervir para restabelecer a oc-
dem e a tra nquillidade nos Estados, á requisição dos respectivos 
governos, é claro que não pôde entrar em qualquer a p reciação so- · 
bre a conveniencia da. medida solicitada; pois de outro modo ella 

seria facilmente frustrada, .-deixando assim de ser effi.caz o remedio 
de que a lei faculta". (A. ConsUtui.ção do Brasil, 2" edição, pa-
g ina 28). 

CARLOS M.~xiMILIANO, diz : 

"Verificando-se ele um modo inequ ívoco algum dos casos do ar·· 
tigo 6", é obrigato1·ia (a intervenção); porque os agentes dos po-
deres publicas,. como raes, não teem direitos, só teem deveres , visto 
que a lei só lhes confere aquelles como meios de cumprirem estes. " 
(Com1nentatrios, n. 131, pag. 164). 

Adea.nte, accrescenta, tratando particulan~1ente do n . 3 do art . 6" : 

''Embora não deva a União intervir em clesürdens vulgare-s, em 
casos méramente ·policiaes, não lhe cabe o direito ele julgar se a 
revolta é bastante ameaçadora para tornar necessa rio o a1txilio ma_ 
·te1·ial ao governo do Estado. E' este -o Juiz da g ravidade da s i-
tuação; desde que requisita fo·rças, eleve ser a.ttendido " (n. 153, 

. pag . 187). 

BULHÕES CARVALHO susten!:a ; 

"Uma vez reconhec!ida ou 
Presidente do Estado, 0 dever do 

não contestada a: legitimidade do 
iPodet· Executiv·o· ·é defender a a u-

restabelecer a ordem perturbada e reprimir o 
apresent ado cto I nstit1tto 'Los AcLvogaàos1 em 

tm:idade .legitima, 
tumulto. " (Pa.1·ec~r 

1895). 

ANNU<AL Fm~rrm doutrina: 

"No direito federal , a intervenção, clescle -os mais antigos com-
m en tapoees é reumtach u1n cleve1· ela Urüão, e re~iprocamente m n 
di?·eito do .Est:aclo. " (Pocler .Exec?t ti.vo,. pag. 186). 
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RoDRJGo· OcrAvro .opina: · 

"Assim, qua·n .do haja requisição, ou mesmo sem eiia nos casos 
indicados, tem o ·Governo Federal 0 deve1·· .de inte1~vir ' p~Ú;a resta-
belecer a _ordem compromettida . " (Direito Publico e ConstituC'ionu! 
·n . 239). 

"Nos Annaes do Congresso, em projectos, pat·eceres, discurs-os, sempre -a 
·nesma hnguagem. Não h a, ·pois, clivergencia. Todos proclama m que a i.n-
tuvenção é um deve1· ·constituci-onal , não é um acto de at·bitrio do P~·esidente 
da Republica." (EPITACIO PESSÕA - Mensagern p1·esülencial de 3 ele 11!fa·io 

ele 1920 ),. 
Nessa. mesma mensage-m_ e sobre o mesn~o assumpto escreveu o entfto 

Presidente da R ep ublica: 

"Quer nos< Estados Unidos, quer na Republica Argentina, a 
intervenção neste caso tem caracter obrigatorio. 

A Constituição americana usa até ·de linguagem imperativa: 
"Os Estados Unidos... ,proteg-erão cada mn clelles (Estatlos da 
União)... á requisição da legislatura (·ou do Execu tivo, quando a 
legislatura não puder ser convocada) coí1tra a desordem. · interna . " 
(Art. IV, secção 4'). 

·"Entr e os escriptores americanos nunca se suscitou a m enor 
duvida quanto á obrigatoriedade deste preceito. A ·1ntet·vençã.o foi 

,sempre c-onsiderada como um dever inillud-ivel do Govei·no· Federal, 
Vejam, por exemplo: STORY ___: (Conu. on· the Const . 412!: 
" E' um dever ir,nperioso do Governo Federal, mediail.te requi-

siçã.o da Legislatura ou do Executivo do· Estado a judal"CJ a do-
n1inar taes insurreições." 

MALKER (.American .Lato, 67): 

"Esta linguageth (d-o art. IV, secção 4", da ' Co·nstitu içil.o Ame-
r'icana) faz da protecção geral , aqui garantida não simp!'esn;e11te um 
poder, m as tii11 cleve1·. Ella obriga o todo -a pi·oteger as pàrtés." 

T uCKER (Const. ot the U. States, vol. 2•, 813): 

"Os<. Estados, Unidos· são · ob1·i gados· a a uxiliar os · Estados que. 
·o requisitem por intermedio ela s ua Legislatura ou do ·se>u Executivo. 
a dominar a insurreição. " 

A Constituição Argentina, dispõe no art. 6": 

"O Governo F ederal i·ntervem nos territorios das Provincias ... 
à requisição. de suas autoridades constituidas para · sustentjll-as, · .ou 
restabe~ ecel -as, se houv.erem sido depostas· peia sedição ... ,; · 

. ~ . . ' . . . . . . ' . 
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'l'ambem na Republica Argentina todos estão de Rccõrclo em 
que o Governo 1<, .ecleral, uma vez verificada a legltim.idade do pedido 
de intervenção, não tem a liberdade de recusal-a. 

Basta ver o que dizem: 

ESTRADA (.De-rech. Cons~. , 134): 

,; De snrte que, quando uma revolução interna toma certo vulto, 
é absolutamente impossivel que os governos provinciaes lhe ·re-
s istam, si não recebem auxilio ou protecção do Governo Federal; 
e como não podem r eceber esta protecção ou auxilio sem requisitar 
a intervenção, é claro que ünde quer que uma. insurreição rebente, 
o Governo está forçado a pedir ·a intervenção, e, pód€ accres-
centar-se, o Governo Nacional está obrigado a conceder- lh'a" 

BARI~AQOERO (Const. krgen~., pag. 188): 

" Quando estalam rebelliões ou sedições nas provincias e as au-
toridades constituidas requerem a intervenção, o Poder Federal está 
no •·estricto eleve,. ele concedel-a". 

GONZALEZ (Const. A.•·genl: . , ns. 719, 7-27 e 728) divide os casos de 
·intervenção em ·inte~·vettção 1JDr direito e intervençüo cr mo . cleve·r. 
"A intervenção con1.o dever é precisamente a que incumbe ao Exe-
Guti.vo, em vista de requisição elas autoridades constituiclas, no caso 
de perturbação da ordem no Estado. " 

ARAYA (Gonunwnt. a la. Const: ., vol. 1", pag. 149),, explicando a . 
reforma constitucional ele 1860, diz que ella tratou de corrigir a 
'J'úrma defeituosa elo art. 6° ela Constituição a~·gentina e " 0 redigiu 
de modo mais :.Wto, cliE,ti.nguindo genericamente em que casos se' 
devia exercer o di•·eito ele intervenção e em quaes estava ob!'igaclo1 

ü Governo Federal a intervi!· cí requ:isição das 0-1~tor-iclades 'das prn-

'tJincias." 
Eis ahi. Assim nos Est<cclos Unidos, como na Republica Arge~- · 

tina, que foi onde ;; se concebeu" a idéa contida no art. 6°, n . 3, 
da nossa Constituição, a intervenção não é uma facu.ldade, mas um. 
dever. 

No 1\iex.ico, paiz em que vigora igualmente o regimen fedei·ativü 
a C onstituição consagra o principio tarnbem em termos obrigatorios : 

"A.rt . 116. Os pocl<~res da União . tee~n o dever de pr·oteger OE 

Estados contra. toda invastLo ou violencia exterior. Em c..<tso d, 
sublevaçã.o cu desordem interna, presta•·-lhes-hcio ·i.gu,al prote,.~;; , 
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sempre que sejam requeridos pE:la :Legislação do Esta do, ou pelo 
:;eu Executivo, si aquella não estiver reunida". 

Vejamos se no Bras il é diversa a doutrina. 
O primeiro acto elo Governo R epu blicano que consagrou o prin-

cipio da intervençào nos Esta dos, foi o decreto n. 1, de 15 de No-
vembro ele 1889, isto é, o mesmo acto que procla mou a Republica no 
Brasil . Esse decreto, que s upponho ser da lavra do Sr . R uy Ba,rbosa, 
instituiu tt intervenção, no caso que nos occupa como um dever do 
Governo FederaL 

Ei!> a qui o s~eu .texto: · 

" Art . 6." Em quaJquer dos Estados anele a o1·dern lJUbl-ica- for 
pe1·tu1'ba-da- e onde fa-ltem, ao Governo local me·ios efficctzes paTa 1·e-
zn··i.1ni1· as clesordens e assegut·ar a paz e tranq~tillidacle publica .• EJF~'g
CTUARA' O Governo Provisorio a INTERVENÇÃO NEJCESSARIA para, com O 

a poi-o ela força, assegura r· o livre exercício dos direitos elos cidadão>; 
e a livre acção das a utoridades constituídas . " 

Veio depois a Constituição, e nã o .foi de outr o modo que a en-
ten<l(;'ranl os s eus commentadores, aquelles que a estuda ram fóra do 
a mbiento perturbador elos casüs concretos e d-os interesses contra _ 
riados'". 

Acleante se lê ainda nessa notavel Mensagem: 

"Ora, a interVenção ·quando pedida peJ.o Governador elo Estado 
e decre tada com 'fundamento excJ.u sivo no a rt. 6", n. 3 ela Consti-
tuição, como se fez n :> Bah ia, n fuo comporta a bsoluta m ente. essa 
especie ele in terventOJ.: . A intervenção nesse caso é f eita em favor 
do Gover·no constituído, é um a.1~.xilio que a Uniã o lhe presta para 
oarant·ir- lhe a autoridade e, conseguintemente não pôde ter como 
primeirü effeito despojai--o dessa autoridade, destit uiLo de suas fun-
cções, depoLo elo seu cargo . 

" Os E·:;ta dos Unidos, diz a Constituição Americana, pt·otegenío 
cada um delles, fi requis içào ela leg islatura (ou elo executivo, quando 
a· l egislatura não puder ser convocada) contra a des·ordem interna" . 

"O Gover-no Federal , clis·põe por sua vez a Constituiçào Ar-
gentina, intervem no interior das Províncias, a req.uisição ú& sua" 
a utoridades, ·Constituida·s, ·pa ra ·sustentai-ais, o·u resta,beleceLas s'i 

ho·~tverem súlo clepostas." 
Eis a hi o fim da intervenção no caso que nos occu.pa: é m.anter 

a mpa rar, forta,Jecer a autorida de do governo local . Seria , portamto 
uma, vi-olencia inqualificavel e um acto ele revolta nte deslea.lclade 
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política, prevalecer-se o Governo Fed·et·aJ da requisição do. Governo 
do E stado para substituil-o por uma entidade extranha. 

'Per-guntam : Onde, na contextura do art. 6°, essa distincção que 
exclue " intervethor só na hypothese de intervenção requisitada? 

A distincção está na natureza das causas, na significação dos 
vocabulos, no espírito da Constituição, perscrutados , como acabamos 
de ofazeL o, atravez das suas fontes : "lJroteger" um Governo não 
é a?Tebata•·-lhe a U11-toridade ; "sustenta!-o" não é depol- o. 

Todo~ os escriptore,; americ<,nos e a rgentimvs estão de accôrdo 
com este parecer . 

Entre os brasileiros tambem não ha di~crepancia. 

Commentando o art . 6°, n. 3,' doutrina· J"OÃo BARBALHO: 

·• A Uniiio é obrigada a ir em defesa. elo Governo a meaçado, ata_ 
cada ou derriba·do, e ·a mante1· ou 1·estabeleceT a a u toridade legitima 
(Comm ent., pag. 25) , 

O SR. CARLOS MAxiMILIANO: 

"Concedida a in tervenção, não póde te1· 01Lt1'v ob:iectivo sinâo 
repôr ou ampaTa?' o 7JOcle1· local, executivo, legislativo, ou judiciario .. 
E' o que · se infere do ensi nament-o do Fcfle?·alista, transcripto nestes 
Commcnla t·ios ; é a rZont•·ina escon·etta, exposta pelo Presidente :Pel-
legrini , em mensagem ele 14 ele J"ulho de 18n, ao Congresso Argen- · 
t ino, a proposito da rec;uisição do Governador ele Catamar ca., Don 
Gustavo Ferri (Com1nenta1·ios, n. 156) . 

Bt:LHÕES 'CARVALHO: 

" . .. Uma vez r econhecida ou não contestada a legitimidade do 
Presidente do .Estado, o dever do Poder Executivo é e1-etend e7' a au-
toridade legitima, restabelecer a. m•dem perturbada e r eprimir o tu_ 
multo. " (Pm·ece•· c·itado.) 

O l::lt'. Ministro Sebastião de Lace1·da, no voto vencido que pro· 
feriu no accordam n. 3. 513, de 1 ele Abril de 1915, exarou estas 
pala v r as que parecem escriptas para o caso ~ctua1: 

'· ... A ordem publica ·estava gra:vemente . pe-rturbada por um 
movimento sedicioso, e -o_ Gov~rno do E stado, sentindo-se sem os 
elementos de :m·ça. ·necessat·ios pa ra restabelecei-a, r equisitou a in-
tervenção federal. Neste caso, a inteTvençã0 só é legi t i ma e accónle 
co·rn a Constituição, si o Governo Federal intervem para asseg1tTar 
a a1tto1"iclacle elos pocle1·es elo Estad.o legitima1nente constituidos con-
tra a rebellião que ameaça anniquillal-a, winda •q1"e nessa ?:ebell·iáo 
tome pa1·te a ?na·io?'ia elo povo". 
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O Governo andou, pot· consequenda, com . in teira lealdade e e.X-
acta correcção constitucional, ao e:;,:imir-s.e de ·enviar um interv.en~or 

á Bahia. Seria innovação incoh erenté e absurda. 
•rodos ·.que, entre nós, teem estudado ·este ponto, só cogita1n d e 

interventor no caso do art. 6°, n. 2, quando não existe Governo le7 
g itimo no Esta do. Vejam-se, por exemplo, ,os projectos: Ju~tiniano 

Serpa (1892) , Amphilophio (1894) , Martins Junior (1894), Erico Coe_ 
lho (1895), Eduardo Ramos (1895) , Gaspar Drummond e Gonçalves 
Maict (1895) , C. Braga (1896), o citado parecer de Bulhões Car-
valho, e tc. " 

E1!9 a h1 a doutrina q ue s u stentamos no n osso voto sobr e ü caso ele AJa-
. .::õas, em 1915, solidamente a poia dà e_ brilha.n tem ente defendida pelas m elho_ 
re;; a utorida de;: do n osso direito constitucronal: - "a intervençã o elo ·Go-
venTo l!_,ederal , em tal caso, nã o póde · ter ·por fim senão auxiliar o Governo. 
do Estado, ·no restabelecimen to ela ordem c ela tra nquillidade, e n ã:o tomAJ.r-
l h() o loga.T, !lOV8'1'ita1· o Estaao, a inda que provisotiamente, por interníeclio 
de um ·inter v()ntoT-gove1·nacl01' ''. 

Alguns dos autores acima cit ados, c0mo se \Tê , affirman, isso expeessa-
>'nente e justificam, outros se mamirestam nesse sentido quando sustentam 
que a inJervençfto, nesse caso, é um cU1·ôto do Estado e devm· da U nião. S e 
<· rlire-itp cio Estado, não póde ser arma con tra o mesmo. Se é simples dever 
,Ja U nião, só praticavel mediante r equis ição do governo elo Estado, não póde 
~er levada a effeito contra o gvverno q u e requisita a intervenção; ha de, 
por ·força, ser feita em a poio. desse governo, pa ra. a uxilia l-o n o restabele-
cimento ela ordem e d:i tranquillidade. 

Deste modo de entender só dest·oou, e isso mesmo ultimamente, RUY 
BARBOSA, o grande e saudoso. mestre elo 110sso direito oonstit uc-ional. Mas, 
t ratmra-se de um caso concreto em que elle fõra pa rte; tratava - se do caso 
da Bahia, em que a r equisição <fôra feita pelo g'Dverna dor legiti.mo e o nosso 
''.cmstitucionalista maximo era alliado dos promotores do movimento iPOli-
tico de opposição que querüt ele pôr aquelle govet·nacl'Or. l<'oi ahi qtie RUY 
BARBOSA sustentou: 1", que a inte1·ve nção requisitada pelo Governo do Es-
t a.clo não é obrigatoria para o Governo Federal, mas, sim, facultativa ; 2,", 
que mesmo no caso de r equisiçao pelo legitimo g overnador do Estado, ao 
Qoverno Federal é· lici to nomear um interventor, que s ubstitua a quelle gover" 
nador na direcção dos neg ocio, elo E stado .. Não obstante o prirnoroso estylo 
e.m que estão escriptas as b ellas pag i•nas ·do Jl![an;ifest o elo grande jurista, ha 
pouco desappar.ecid'O; ellas não. consegu em convencer a q uem as lê co·m es-
nirito calmo e dcsàpaixon:.clo . Elle as escreveu como par ticlario, como po-
ll tico e nã.b corno jutista. Não admira, por isso, que se houvesse· 'Jnsuriido 
·eontra princi.pios ·já definitivamente assenta.dos do nosso direito constitu-
cional. BARRAQUER(jj, ·na Argentin>< .. obset'va: "La materia de Intet'venciones 
ocupa muchàs ·páginas en nuestra historia' constitu cional ; ella ·ha · s-iclo ob-
jeto de grandes deba tes parla m entarios, donde las primeras ilusU'aciones a r -
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gentin:is ban ~ostenido teorias diametra;!mente opuestas, porque e1 honar de 
partido ha sacrificado la veTdad d.e los. p7'incipios". (Ob. ci•t. , ·pag, 173). 

Ora, no ChSO- do Estado do Ri-o de Janeiro, nomeou-se _ um interventor-
yovel'n<z-lor, log-o essa intervenção, por mais este motivo, não encontra 
~PN~'o ou fundamento no disposit-ivo do n. 3 .do art. 6, •invocado em pri-
·meirrJ Jogar no ·respectivo dect·eto de intervenção. 

·-: H.esu:mindo: fundado - no n. 3 d o art . G" da Constituição Fedet·al, não 
ern -licito ao Governo ela União intervit· no Estado do Rio de J a-neiro, como _ 
o fe'z pelo decreto ·n. 15.922, de lO de Janeiro de 1923: 1°, pot que não houve 
requisiç5o do governo do Estado ; 2". porqu e era im.possivel semelha nte re-
q u isição, visto que, no cntendet· elo Gover-no Federal , nesse Estado não existe 
g-overn-o legitimo; :1°, porque ·se .nomeou Ull'l intet·ventor- governador; O que 
se- não coaduna com a i-nter.venção naquelle caso, a qual só pócle ter Ioga!· 
para auxilia.~· o .governador ou presidente a restabelecer a m·-clem e presup-
põe, portanto, a · existencia cless~t autoridade no Estado. 

Vejamos agor a se essa inte rvenção se autoriza no dispositivo do <J.l'L 6' 
n . . 2, ta.mbem invoca do, embora em segundo Jog-ar, no respectivq decreto. 

Se f-osse exacto que no Esta do do Rio de . . Jn.n~iro não existia gove~no 

legitimo em ..,xercicio, nem ex€cutivo. nem legislativo, -ou que existiam am-
bos mn duplicata, perfeitamente verificada, não ha duvida que seri~ caso 
de intervenc:ão, coni. fundamento nesse dispositivo COIJStitucional, pois, estaria, 
em r ealiclacle subver t ida no Esta do elo· Rio de Janeiro. a. '!forma republi-
cana .. e ao Gover-no Federal cumpria intervi!· para manteLa. " O caso vul-

( gar de ' intervenção, baseada no art. 6", n. 2, é a dua lidade de g-overnado-
\,.. ras ou ele assembléas locaes... (CAHLOS M.AxrMI·LIAKo - Ob . cit. , n. 141, 

pag. 170). 
No preambulo elo decreto de Intervenção se affirma que essa E)ra ·a 1li-

tuação elo EstadG, que a lH não existia g-overno, ,pois em ta.nto impol'ta não 
haveJ· ' nenhum legi-timo; que alli se verificava 'L duplicata bem caracteri-
zada . 

. No em.tanto, pelo pr-opt:io preambulo elo decreto, sem necessidade de r e-
correr a outra fonte , se vê que essa não era a situação do Esta-do do Rio. 
Com effeito, ali i se diz : 

"Cons-iderando que o JDstad·o do Rio de Janeiro co~ta actual,-
mente dous · governos, cada q ual se julgando legitimamente tnves-
ticlo das funcções que dizem respeito á administração do Estado; 

Com,iderando que, devidame nte informaüo dessa situação, . o P o-
der JDxecu tivo da União -dirig-iu, em data ele 23 de Dezembr·o de 192~ . 

a.o ·Congres~o Nacional, uma mensagem para que resolvesse a res-
.peito; 
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Considerando que, a despeito de ter sido o caso affecto . ao Con-
gresso Nacional, um dos suppostos pres id·entes do . Estado rlo Rio 
pediu e obteve do Supremo Tribunal, por seis votos contra cinco. 
uma· ordem de ha.beas-aorpus, para, "livre de qualquet· constrangi-
mento,. t1lmar posse e exercer as funcções inherentes .. ao cargo de 
presidente ; 

Considerando que o Poder Executivo ];,ederal, em. obeclienciu. á 
decisão judicial, satisfez a ·requisição da força .federal pre~isa .paré\. 
empossar o impetrante, garantindo-lhe o exercicio do carg·o, tendç 
sido o habeas-co?'P1lS cumprido, conforme communicação offir.ia l do 
juiz fedeJ:al na secção do Rio de J a neiro; 

Ccmsiderando, por outro lado, que o outro presidente tambem se 
empo~sou do resrjectivo cargo perante a assem'bléa que o reoon):lec 
cera." 

Ora, púr este topico elo .preambulo do decreto de intervenção, se ve-
J'!fica, para Jogo, que o Poder Executivo F edera l .interviera no Estado ·do 
Rio, n ::o. fôrma do n. 4 do art. 6" da Constituição, para assegura.r a exe-
cução de uma senter.ça federal, de um a ccordam pelo qua l o Supremo Tri-
bunal, reconhecendo a legitimidade de um dos pt·esidentes a que allude o 
mesmo ·preambulo., concedeu-lhe habeas-co·r1nLS para, " livre ele qualquel' corL. 
strangimento, tomar· posse e exereer .as funcções inherentes a o cargo ele 
presidente". Diz o decreto, betn claramente, como vimos : "Considerando 
que o Porle1· Execut-ivo FeelenLl, C?n obediencin cí elecisão judici.a.l, sa.tisfe:~: 

a r eqtt.isiÇão da -força fedm·al };Jrecisa pWra C1l11JOSSU1' O i'lii.JJCtnLnte, GARk.'<-

Tl NDO-LHEl O ElXERCICIO DO CARGO,. tmulo sido O habeas-COTP1LS C1/llnpt·ielo, CO'n-

fonn-e comonunieaçeío otticial elo Juiz Feelet·al ela secç!io elo Rio ele Janeiro1õ .. 
Temos ahi a cnnfis~ão, clara e expt·essa, de h ')-Ver o Executivo .Federal in-
tervindo no E~tado do Rio, para assegurar a posse do seu à)resiclente e , g:a: 
rantir-lhe o exercido do cargo. Mas, se -o Governo Federal assirp. prOC(;!d.eu ; 
se interveio no Estado elo Rio, na fôrma do art. 6°, n. 4, da. Constituição 
da Hepublica, para fazer cumprir uma decisão do Poder Judiciario Federal; 
se concor.reu para nsseg~wat· a posse d·e um cidadão no carg·o de presidente 
do Estado e para lhe ga;ra.1~t1!t ' o · exercido desse carg~; como podia, em 'b~Ja 

fé, a llegar que no Estado elo Rio ele Janeiro, não havia presidente legitimo'?~ 
O que era .entii1l esse homem cuja posse no cargo de presidente do Estado 
fôra assegurada pelo Governo Federal, ,por meio de sua força armada? O que 
era esse cidadão a q·uem o Governo Federa l diz q ue garantiu o exercício do 
cargo ele Presidente do Estado do Rio? Sõ podia ser 1l legitimo governo desse 
Estado, o legitimo presidente do mesmo. Logo, o Governo Federal reconhe-
ceu que no Estado do Rio de J a neiro existia um g~ver.no legitimo, existia um 
pre~idente legitimo, e, ·em consequencia, uma legislatura legitima, sendo 
illegitirnos o outro ·presidente e ·a outra legislatura a que allude o decreto 
de intervenção. Nem é crivei que, se assim nã.o- fosse; o Gov.el'no · F ederal 
houyesse intervindo na fórma do art. -6°, n. 4, porque então ene te ria as-
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sur{:;.iclo a Tespon~abilidad<= ;de' dlncorrer íYara coll ocar no cargo de presidente 
ele um Estado, gan'Lntindo-lhe o exerci cio do· mes1no cargo, •um in-dividuo que 
<'Onsider·ava. sem nt:nhun. ·utul.o · pa ra isso, sem nenhum direito ao cargo, 
póu co importándo q U P. ,qu elh responsabilidade estivesse acobertada pela 
do Supremo Tt·ib'unal F ederal . Se concorreu pa ra collocar no governo do 
Estadc do Rio o cidadão a qu em o s upremo or gão do Poder Judiciario Fe-
del'al r econh eceu e dec!:ú-ou que c ompetia o cargo de pres-idente e o seu 
exercício, não podia mais o Execu t ivo · da União desconhecer ..;lhe official-
m ente a qu'alidade de legitimo governo d.o mesmo E stado. Se •para isso 
concorreu, inter v-indo na ·-forma d·o n. 4 do a r t. 6", tão sómente "em obe-
diencia ~ decisão judicial .. , tambem, em obediencia á m esma decisão, tinha 
de r econh ece-r, pelo menos emqua nto estivesse de pé a dita decisão, que ha-
via um presiden te no Estado do Rio de J aneiro. S e o .Supr emo Ti·ibunal de-
clarou legitimamente ·eleito e t·econhecido pelo pode1· competente esse pre_ 
sidente e n1andou que lhe f-osse assegurada a posse, livre de q ualquer con-
s trangimento, e ·garantido o exet·cicio elo cargo, e se o Executivo Federa l, con-
fm·me lhe cun1pria, incu ri1biu-se de assegurar essa p os·se e gara.ntir .esse 
exer cício, não lhe era llcito deixar de se entender officialmente com esse 
presidente, nem desconhecer-Hie a -qua lidade de legitimo governo do Estado 
do Rio. Fa~el-o importa em desobedi-encia á decisão judicial, que elle de-
clara ter acatado e feito cumprir . 'E ·Se a su a inten çã.o -era a de se não en-
t ender com o pres idente elo Estado elo Rio, que e mpossara e gara ntira n o 
€\."<ercicio do cargo, conforme o diz, ele não r econheceL o como legitimo go-
'rerno do mesmo Estado, melhor ser ia se ter ·negado francaJnente a obedecer 
e acatar a dita decisão, por r-whar que o Tribuna·! exorbi tar a., decidindo ma-
teria que não·· era de sua <'ompetencia. _Seria preferi v-e< o não cumprimento 
do ha1>eas- co-rp1t.s, a qué fosse cumprido com o se diz que o foi. 

Allega 'o · P oder Exe~utivo Federal que, empossado o 11residente d·o Es-
tado do Rio de J a neir-o e garantido no exet'CJcio do cargo pela força fe-
dera l, isso .. n ão ·obstou a q ue surgis:;e a desordem naquella circumscripçã.o 
da R epublica . Diz elle no decTeto : 

-- . 
''Consideraly)o, por ou t J'O lado. que o ou t ro presidente tambem 

s., empossou do . r es·pectivo C>u-go, perante a assembléa que o reco-
nhe~~,ra.; . 

Considerando . qu·e dessa situação. f:czend0 a.mbos os cidadãos no-
;, m eações de a u toridades policiaes -e ou tras, tem resultado um estado 

-pex:·ma nente de . desordem naquella unidadt: . ela Federação, have.ndo 
clepos1ções de a u tr•ridl<cles municipac,s e exaltações partida rias; que 
a ugrnentam, a todo o :instante, e q ue, "além ele porem em perigo 
a sociedade, estão- repet·cutinclú na esphera ela União, 11umerosos de 
c,ujo~ · collectores, · agentes elo .correio e outras a u tor idades r eclamam 
insta·ntemente p r ovide-11cias do Gover.no Jferleral- pa ra ser eiil- garan~ 

··. tidos · no exerdqi-~ · de suas funcções ; 
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<Considerando que esse . estado .de des,orde;n culminou n a atti t ude 
de insubipissão da Força .Policia l do Est:;tdo, que se rec~tsa . pbed~eer 
a . qualquer dos . presidentes, . que ,ni'Lo .a Po,dem utilizar· yara restabe-
lecimento .e manutenção da ordem publi(ia ." 

JVIas, . a.cceitando que a desordem tenha, realmente, ch egado a esse _pon-
to, assumido as propor·ções de:;criptas .. no decr eto de intervenç:.ão, pepgun_-
ta-se :- quem foi o maior responsavel por :ella., seni;io o pr_opt'io Governo . FE· 
de'l'al, que, tendo empossa.do um •:Presidente n9 Gov·erno do Estado, -declat·ava, 
entretanto, publica e officialmente, que o nào con s iderava legitimo e . que 
com •e!Ie se nào enteJnderia? Fizesse o Governo F ·ederal o contrario d!isso e .L 

desordem teria sitdo evitada. Ella foi a.nima.da., portanto, não ha ·negar~ ·pelo 
proprio Governe :W-ederal, o primeiro a proclamar q-ue nào existia no· E s-
tado nenhmn presid.en te •legitimo. ·E .por que pennibtio o Govel'no Federal 
que a;ssi'm fosse perturbado o exerctcio do <~argo · de peesidente, pelo cicl.a.dão 
que elle emposs9"ra e ao qual se -comprometiera a garantir aquelle eXierci-
cio? Por que não nuxiliou ess•e presi-dente a gar·an.tir a ·or'dlem, um..-'1. v ez que 
já tinha ·intervin<lo no Estado, para garantk o exerdcio da pr,esidencia -:: 
estava o mesmo Es-ta do em es•ta.do de sitio, que · é uma fónna ·e:x:traorçlinaria 
·e singulrur .de intervenção, desde que .!dleeretaúo para -o t erritm·io de um E~

tado, a U niii.o vai ahi e x;ercer •poder de policia, .·com . res tricções pal'a a a u -
tonomia estadual'! Pois n ão é certo que, se. o Gover·no F.edera,l houvesse .de · 
claraclo que, em -ob.ediencia á de.cisão ju1clicial, ga;rantiria ·no exercicio {lo ca-t·-
g;o de preside•nte do , Estado do Rio o Dl'. .Rftnl Ii'etnandes, e, de fact0, o 
quizesse garantir, a desordem, a que allude, se nào teria manjf.estadu. ou 
seria, desde logo, suffoca;da, restabelecendo~se imm;eclia.tan'lente a .ordern ., 
Ninguem responderá ·lealmente, que n ã'o . Logo, · como dissernos, o nrai rn· 
responsavel pela d esordem no EstaJclo do Rio foi o peoprio Govermo :l!~edt:>ra> , 

que, em vez L1e garantir· o Dr. Raul Fenúmdes no e~erdc:io da pr·esicl>encia , 
desampa.rou-o p or ·completo, incitou o seu desac:otJto·, •e ac..'Lb ou de.pondo-o · p ·.:-e 
um decreto de inte rvea1ção ~m que nom·eou um interventor-gove.Tnador, pa ea 
substitui~, no Governo ·do Estad<>, a .quelJe pre;;;idente, ao qual deve-r~ ga,rantir 
o exerdcio desse Govermo. 

]';fas. quando mesmo. as desordens a que allude o decr-eto de tntet-v·enção, 
não pudessem E:8r attrt buidas á r espon&"l.bilicl>icle do proprio Governo Fel1eral, 
ha ainda a con;o;td!m'Rl· que sernelhantes desor-dens não c.hegaram a co.m-pro-
met:ter ou s ubvet-ter. a f6rma repubücam:J. no :E:stado do Rio, ele modo a au-
torizar a imter-venç:ão, corn fundamento no n. 2, do art. 6, él:a Constituição 
Federal. Nem isso se affi.rmou noS! fundamentos ou n<t.Sl razões do decreto 
de intervenção. isto é , a hi não -se cUsse que a . perturbaçãu (h on:lem hou · 
vesse chegado a subv.erter a fórm:a republiec'tna nesse E siado·. O que se 
disse, foi que da subv·ersão ou deturpaçfto desta, pela rl1tp-lica.t a, de governos , 
reS'ulta~·am as desordens referi-das; -o que .s·e affirmou., f-oi ' que ,a taes desor-
u.ens precedeu aquella. s ubv·ersào ou deturpação; o que 00 esc~eveu fOi que 
já a.ntes de .empossar, no Gover no, o presidente Raul F\srnancl'es, deturpacJ;·t 
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e:stava,' no lTista do elo :Rio, a ·fórma republicana . . T anw é' assim, que se lê nv 
':Pt<eambulo do deereto estes to picos: "·Ccins·iderando ·que o Estado 'do Rio d e 
Jit;.eiro conta actualmente dous governos, cad•a qua l se j•ulgando . legitima-
mente investido das funcçõe•s que dizem re.speito á ·~<.dminis•tração <do •Estado"·; 
"·Considerando que dessa situação, fazeudo ambos os ddadã.os· nomeações de 
~rutoridadles policiaes e outras, tem res1~ltado ·wtn estaclo p e.1·m.anentfJ\ d e 
desordem ·naquella un:i.cla de à'a Federação"; "Considerando qu e. o Poder JI:xct-
cutivo F'ederal: quando di1·igio as 1nensagens de 23 e 30 d.e Dezembro de 192~ , · 
ao Congresso Nacional, estava diante de wrna dJetm·]Jn.çií.o da. f ónna. ?'C1J1~bli.ewna 
tedernti·vo. (m·t. (i", n. 2, ela Constitu ição) " . Eis ahi provada a. nossa affir-
ma.ção : Conseguinten~;ente, o Governo F e<Teral interveio no Estaclo d o Rio, 
com fun'dR.mento no n. 2. do art. 6", por <}ntendt:>r que a-111 estLLVct. detm·pada 
a fórm:>t. -republicana, e m conseqjlenc:ia ela ch~plicat!L de governos no clitJO Es·-
t.'l.d:o, cle tm·paç}áo que ji'L •existia m esmo a ntes da pos'se dos do1~s presidentes 
e da quatl l'esultou a. pet·turbação da Ol'clem n a.quella unicl.ade da Republica. 

Ninguem nega que a d1t1>UçcLta de g•ove·rnos t>ln u m E stad.o JlOSsa. iJnport;:n· 
em cleturpação ela fôrma r epublicana e, por · conseguinte, a utorizar a. inte.r -
v Emção feclel'al com funà•a.m e nto no dispositivo constitucional rlo a rt. 6°, n. 2. 
N ·ess:e sentido. tiven1ros mesn1o occasião ~de n os pt~onunctiar·, não só no j á 
citado caso de Alagôas, em. 1U15, como tambem n o caso do Anwzonas, em 
1916, ·e neste v oto. l }nhas ILCima, ainda assim. ià nos manifestam.os. citando. 
em nosso n.po:l·ü, :<.~ seguinter, palavra~ <'te CAHLO!i MAXIMILIANo: "O caso vul-
gn.r de interven(Jão. baseada no art. 6"', n . 2, é a d!ualida.de de· governadores 
ou de assemhléa~ locaes" . O nosso ponto de vista é , por tanto, ainda ? m esnw. 
oom a uni..,;:c restricção que tornamos expPessa a1o voto proferidJO no ca:so · do 
AJ11azonas, on:die, clissen1os : "A!cceito a lição CLe Coor.ElY, contida n.."t.S seguintes 
paJavras dos p,··i.ncipios Ge·/'aes (Le Direito Const.ituciorull:. " Quando sut·ge a.l-
g uma contenda a respeito ele determina do acto, qu e se tenha. r ealizado con-
fm·me estabel eceu a Constituiçã o do -Estado, e ha partes q ue r-,e,clamaJn ern 
virtude dclJ•e e C'Ontra elJe, ou qua ndo as fu11cções e:x:ecu tivas •e legisla tiva:; 
do E s.ta,do são ()bje cto de -con testa.çã,o, deve suppôt·-se que dentro do pt·e-
pt·io Esta.c1o ·exist.e umn. CJ.utoridade competente, ·J.eg·itima ·e. effecti.va, paJ·a r e-
solver a contenda . Flm taes· casos a a.utol"iclacle federal não tem. que intenrix 
sinii.o quan.r1o r egnlannente. conv idada a. dat< protecçã.o contra a. violencia" . 
OrLL, :<enclo CFt·to que, dad•a a dua lidade d ';l g·oVlerno em um Estado, dualidade 
àe preside ntes e dtmlida.cle •cl<e Jégis.la.tura~, a o me.~mo ·tempo, como se diz que 
se vet·ificou no Esta.CLo cto R io, não p-oderia, a. conte n da -ou '" situação .ser re-
l'lolvic1a por um<1. a utor-irlade. competente, legitlma e effectiva, ele den tt·o do 
proprio JGs Lado, justifica t·-se-hi ri n intervenc;ào f eder al a hi com o in tui te> 
flP. ma.nter '" fôrma r e pub<licana. c1eturpac1a por a quPlle m,otivo. 

iVh'l.s . e.nt l'·PaliclHdC' . verificou-se a · dualida de de go1rernos •no Estado· do 
D.ie> ele :r. tneirD'? Di7. o Gov<.,rno :Fede.t·a J C[U6 :s:m: entendemos, porém . nós . 
q ue nãr.~ . 

f':tra que se verifique- a .duaJicla cle O Ll clupJi.cata de gover.nos, em um Eõ-
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{à:do, ··dualidade de presiclentes ou . d:e 'assembléa.s, nã.o basta q1,1e clou.s c;Wa,-
dãós se digam lió exercieio do governo .e · comeeem a expeclir decretos . de_ .nq-
n1eações de -autôridacles, ou muit-os se reunam- e m u ma casa quaJ!quer cotuú-
derando--se assembléa legi!;'lativn-, e l'edijam diariamente noticias . para os 
;ol'naes dando : ooh:t.o'l. do que fi:?Jeram nas sessões, como não ha.Sta. que ao lado 
dó 'presidente legitimo e t'k'l. assembléa Jegéll!, F;e a 1·vore outr o a}residente ou 
t.utra. as·sembléa n.aquellns .condições . Pal'a qUe a. dualidade se clê ~ . ess:.n-
eial que ambos os governos tenha.m 1-relo n11enos a.ppa.,·enciQ . .ele Zegalidad.r:, 
•rue ha ja., r eali11ente duvida quanto 'á J.egitimi dade cl!e.Hes, que não se Eaiba 
:w -eel'to e com segurança qual .dos pnosidentes. é que tem dlireito ao . ca-r:.,;-o, 
ü U - qual das assembléas é. a legal. Se niio fôr~l assim , nada seria :rnais faci! 
<l'<i• qU/e .a. .d;eposiçã.o d e um governadot· .de Est::!lclo e n. dissolução . de um:~ 

legislaturá . :es.tadua:l, vela in•ter:venção do Go\rEl'rno Federal. 
· Q.ra. no· caso do, ·Estado elo Rio· ele Janeiro. o ou tt·o presi<J.ento a. q u;e 

~e refet'B o <à:eci·eto d!e intervenção e a outr·a assembléa perante a <tUal ,;.11~ 

tomou posse, não offe-t:<e.oem si quer apparencia de leg-Ltimic1:'1Jt1Je . 
Com.ecem.os por notar qu e ·assim o .enten &cu o Eg·r·egio Su-premo T.r i-

bunal Fed•era.l, d.ando o ha.beas-co•·pu.o ao Dr . R aul Fermtndes e reconh-ecen --
do, portanto, o seu cli:reilio Zi.q1Lido e im.contestavel ao exer·cicio do <'..ar g.o . l\fas. 
,;·e parte. o h<Lbeas-cm·pns, e- exa.mina.ntclo-sé a sitlmç.ão •<:lo Esk'Lclo, ch ega-.se 
a.incla áqu ella m esm a conclusão. A dualidade ou dUJJlicata · ele g·o-
vernos com eçou . diz-se; ·Pela ·d ua lida de ou duplicata ele assembléas le-
z isl3Jtivas do ]];stn.clo . Pois bem. a. eleição ch assem'bléa legisla ·tiv•a rea.lizou-sc 
"' 18 de Dezembro de 1921. Os candidatos rU.p-!01na.ilos, na época propr·ra,, se 
reunira.m no e difieio da Assembléa, verifica.r-ant os c<Jeus podm·e..'-1, proclama-
r<tm-se Deputac'Los. 0 entr::tram n. legis·la.r , corres-pondenão-se n orm.a.\lnente 
<·.om os ou tJros poderes cl.o Estad'o, durante teié!o o p:eriodo d-a sessão ordi-
na.ria · de i922. ·os ·ca.ndicla.tos nüo cLi.plo11tados e q ue se ·c~isser-am. ·eleitos na. 
mesma. data, em ve:~. ele vir em c:ontestar os -clip!.om.ns- -dos outros, se panca isso 
tinham J110tivos, não CO·ns,eguinclo se r eu ni!· no ·edificio da .i-LsSemhléa, fi2lerl·tm 
u m p rotesto .iudi.Mal ·e for a1o1, s·ern. diplomas e ~.em livros eleitora.es, se jun-
tar no eel:ifici.o ela ·Cmnm·a Municip<Ll ele NHher oy .e· ahi t a rnbem se proc-la ma-
ram eleitos e constit uidos em Assem.bléa Legislativa. do Estn!clo. mas nf;.<J 
procura11"a.n1 siqu et~ ·e:xerc.er ·E.lffectivam.ente o· 111,and.àto. que se h'-rog-apun. 
Basta isso para. que< se ,n ã-o pos~ descobrir ·em sem elha nte agsem.bléa,, v erdadei-
l'O a juntn m ento. i! licito, nppwrencia, siqu er , c/.e Zena.l-iclarle, Se ndo assiln, não 
eru poss<ivel a dmittir-se a dua<lida cle de él,ssem bléas ·no Estadú ilo Rio, poii>, 
.'-'6 uma de.Jlas apr esentava. <LJ;pa,·enc-ia <le legal idodé, e, con1. effei to, se< con-
"' i t u ira e funcrionára legéll!me nte . 

AJlegou-se, é certo. :1. n u lli:da.do elos diplomas expedidos .p.e l::t .Tunt::L Apu-
ra!ilora e eom. os qu a.es· se a presentaram os me1n!J.ros cless:a Assembléa., pot· 
:....:r ' in~óilstitucional :1. l•e i t1ue c1·eou aquella Junta, com.posta -d:e ma.gístradcc 
·,~esignados pelo p'resicl!e,n.te elo Estado e permittio a inte r vençã0 , deste na 
oJ·gunização elo Pocler· L egisla-tivo. S.em elh<tnte aUegação, pot·ém, oumpr<':, 
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piu·a Jogo, advertir, ain:d~ .qmtndo funldada. e pr·ocedente, não bastaria Píll'"" ' 
tla·a.J.· dess<~, Assembléa a appa.rencia de l egitimidade, e muito menos, p.~.ra 

emprestat· tal appat,eiwia á outl'a Assembléa.. Mas, a a llegação no~, parecb 
infundada e improcedente .. 

Çom effeit.o, a lei estadual n. 1. 723, de 3 d.e N,ovembeo de 1921, deter-
minou: "Al't. 95. A Junta Apuradora das eleições de Deputados será con-
stituída por cinco juizes de d!irei.to, sob a presidencia do procum.d:or geral d o 
Estado, tendo como secnet rurio o promotor publico •da Capital" . . . "§ 2.• Para. 
cumprimento do que dispõe o paragrapho anterior, a govterno do Estado, 
dentro da primeira quinzena, a.pós a eleição, por acto seu, designará os 
'juizes de direito que tiv•erem de constituir a Junta Apuradora >Clas eleiçpe~ 

de Deputados" ... "§ 5.0 A cada um dos membros da Junta. Apuradora da-s 
eleições de Deputados será abona da uma a juda de custo >Cle 500$000. Diz-se 
que sem.elhantes disposições são inconstitucionaes, .porqu-e a Constituição do 
.Esta.do di.spõe no seu a.rt. 75: "Os magistrados não poderão set· nomeado' 
para Cc:'L! .. go, en1prego ou corru11iS!=:ão que não lhes con1peti.r por accesso 11a 

magistratura" . 
Ora, manife»-1a n1.ente, a desig lHl <;ào a utot·izada p e lo m·tigo g5 da re.ferid:! 

l<Oi n. 1..723 não importa, die mCido a lgum, em nonwação para cargo, em .. -
prego ou ccnn.missão . Os magistra.dos contin'Ua:rn .no m.esmo ccwgo ou ern..-
prego e não vão exe1·cer uma co?n·m·io.~ão, mas s:im uma j?tncção ou attrflmi-
ção que a •lei lhes c-onfeno . Pelo eX!~rcicio dessa attribuiçã.o tnii.o r e cebem 
·t·emunet·ação, pois·, como ~e vio. a lei lhes deu s ómente uma ajnda ite cusl:o. 
para as de spezas de via.gem e perma n.e ncia na capital do Estado. Por outrc; 
lado. a circumsta n ch da des ig-naçào }Jelo pt•esi'd>ente ao Esta.do dos juizes d t> 
d ireito que com ]'lonham a Junta Apuradora da s el·eições de Deputado~ não 
:l'ere os principias constttuciona e-s a.ttin entes á separação e in.dependenda de, 
poderas, não constitue intromissão n a orga nização ,do P c<d•er Legislativo. 

Essas affirmações f oram sus t-e:nta.das brilhantemente •por LEVI ' CA~NEIRC 
lll i\.SSIS CHATEAUBRIAND. em folheto qlll' temo~ P!'PsenOe e onde SI!' \lê: 

" Fundava-s "' a nulliãaãe allegada dos cliplon .as, na Inconstltuciona!.idaút: 
da Junta que o~ e xpedira. Resu] ta ria a lnconstitucionaliãade: a) de com-
pôr-se a JUnta, co juizes ds direit·v _. sob a presldencia do desembargador pro-
curador ger rul do Estado, contQ·a,rjamente ao clisJ.')osto no art. 75 ,c]a, .Constitui-
ção estadoal - t a nto mais quanto. no caso, ca>da juiz peroeiYeria remunera -
ção ·especial; õ) de caber ao Presid<mte do Estado a designação dos. juizes, 
i ntervindo assim n a •Organização do Poder L egislativo, con tra os princilJiO!' 
éonstttuciona~ al:tinentes á independen.cil'l dos pod•eres-

Analysemos separarla m-ente um e outt'o fundamentos. 
Ern verdade, o a rt. 75 da' C.onstituição do Estado dispõe: "Os magisü~l.

dos não poderão <rer nomeado~ para _cargo, emprego ou conun.issão que nã<; 
lhes competir por a ccesso na mag-istra:tura" . E' o mesmo dispositivo contÚl~ 
no art. 73 da Consti-tuição esta doal d~ 1892. No emtanto, a Cornmi-s:são du~ 
.Cinco, organi7.ac1n pelos cand.idatos não cliplomados, para se dispensarem . do~ 
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dip>lomas. Jll'etendeu que a r efm·ma constitucioill\.1 · citada procurara "libertar 
0 . Poder J_tàTiciario de lidar com os ·interesses p-a:rtldalri·os". A R eforma cvu, -
servou,. porém, a at:tribuição jucliçiaría de decidi/I' da. validade <lU invalidad~ 

de -!·eis municipaes; e o dispositivo do art. 75 nrío ccn·responde a nenhuma 
•lnnovação. P,ar outro lado, já se disse que a attribuição co~erida â Jur.t.a 
Apuradora não constitue cargo paTa o juiz de dir.&ito; nem, muito menos, mn . · 
prego - . nem si quer •commissão -- e, sim, apenas, tuttcção . 

Na vigencia da Constituição estadoal a nterior, sob o 'tnes111-o clispos-itl•v" 
que então se encont1·ava no art. 73, oe nw.gistnulos j á exm·ciam" essa f"ttncçüo 
·nas J1mtas Di.strictaes, segunldo a let .eleitora l c"lesse t empo, como reco·nher:e 
0 alludido par.ecer da Commissão .d'os Cinco . Nunca se disse <LUO {>ram nlll -

los os diplomas q!Ue eJCpedia m. 
Obedece a tendencia muito a=en1ua da de nossas m elhores leis conferir-s'J 

n.os memhros .do Poder .TUidJiciarl·o attlibuições r>eferen.tes ao processo eJeici)-
J-al - em todas as suas phasE's, dlesde o alis tamento a té . á a puração. 

E' u ·exemplo das proprlas leis f:aderaes, em virtude das. quaes·, nã•) s6 
na11 eleiçõe;~ m unicipaes do Distrlcto Feder.al competem aos juizes lue<t.es, 
mas, tambem, n as eleições ilederaes. a os juizes seccionaes, attrib~tições rele · 
·vant-iss-!?nas . o.té q~Kts·i disc?·eciona•"ias - como a ·distribuição de e1eitoi·es, 
orga.nização e localização de mesas eleii:oraes. 

As le is federaes têm c01nmettido attribuições dessa n atureza m es1no u 
.lttlzC.! locaes. Ass-im, ao j'll.iz de di·r•eito do munlciPio da residencia do a lis -
ta.nclo deve ser dJiríigido o :requerimento de a listamento (lei n. 3 .139, cl'e Z 
de Agosto de 1916, art. 4°). Acaso. Q S jui~~s de dil'eito do E stado do Rio 
se julgaram impE'didos de E'xercer <essa funcção, e m virtudie do disp ositlv<' 
nonstitucional alludido? A legislação federal commette, em . m ateria elei-
to.ral , a ttribuições relevantes a juizes .municipaes ou preparadOl'E<S - de n o-
meaçiio do Governo do Est~clo, dBmissiveis 01t sem as garant-ias de ·inamovi-
bilidade. Bro<:temdett-~~. acaso, quo, de tal sorte, f.iC<.'l.V~• subv.erttdo o pdn -
cjpio da s eparação dos poderes, e que, por· esse modo, inti'lrvinha. o Executivo 
local na formação tda Assemb!é"a estadoal, ou até na do Congr esso F eueral? 

A eiva a.ponütda na Iei flluminense attingiria a proprüt 11'!i federal , a 
rropria organização do Oongresso Nacional, p orque dous der~.tre os t1·es m~·m

.7Yro:r ela Jttnta Apuradora das eleições fecleraes, :não são magis tra clos vita:lic io.~, 

o, um é até de liVTe escolha ·do Governo do Esta do. 

- A remunsração, a ntes s imples imde mnizaçã o, canferida a os Juizes dt> 
J)lt•eito designados para a Junta Apura dora, e que se diz a ggra var ain cla a 
lnconstitucionalidade da desig-nação - 'erú vez disso, a desva n ece por con·,_ 
pleto. Tra nscrevemos acima o dispositiv o 1-ega l que fixa -essa chamada r :-.-
muneração: é um.a S'imples ajudo. cl'~ C'ltsto ele 500$000 . Assim a té se ca ra -
cteriza melhor a natureza da. tuncção conferida, aos .Juizes : melho1· se· vê 
que nenhuma vantag.em lhes propot·ciona - a quella exiguissima quantia mal 
indemnizando a~ despezas de deslocamen to da coma rca e de perma nencia n a 
Capital' do E stado. <::om igua l zelo - diga-se a nies, com a mesma suspe itosa 

:.! .... 



pl'\eve nção contra. a jJ.d·ependenc ia dos magistrados. -.o,. saria ·oo r ecei<u·, ·e. <k 
condethnar. a r emuneraçã<>, ou· m~lhor, .a compensação que a ·vr:or>ri'a l(tl' f&-. 

· c:'.er'al, ou a pra tka corrente, lhes c.onfere, em ee.rtos ·casos, p el:OS traJ"Ja.lhos 
ele'itol~WS: ou m elhor, por occasião dbs trabalhos E•Í E::itora.es: ; -: 

- O ~gundo fundamento d a incorL«tituci.onalida~ d..'1. · .Junta Centr-<~.1 

Apuradora, qual a organizou a J.ei estn.dua l n : J . -7~3, é aind:;. m a is incot.s1,. 
tent.e que o pri'men·o . 

..J. des-ignação 11elo Pres-i.cJ.ente do E11tado, dos Juizes de Dire ito qu.e com-
r~onham a Jnntn. Centra l Apuradora das eleições de · De puta dos ~ .n:ão cGn-
s titue lntt·omissão na m·ganização . do Poder L eg-islatiYo; nem colliâ.e com " 
fJ!'incip.io do sE>paração dos !poderes . 

Pm·a. ni1o repetir aqui uma investigação r~outt'inm·ia; i ntJen·essm1te HLa ;; 
éie.;:cabida, p ermitta o Eg•r egio •rribunai I"BcordEcl' · ~L exposição que' um dos 
.'<!;;r.atal'io"' d est..".s pagbnas a1>resr=ntou a o Cong •·es,;o .Juridico Cornme.mora;t1vo 
do Centen :cri<> da lndep enden cia Nacional. 

Ficou, a lu, demonstrado que a "separa ção e hwemonüL dos pod•e res" só 
se J1ó cle t er' como "principJO constit\1ciona.l ela U nião ' ', qut ·os Esta dos ele-
vam r espeita·•·, no em que e ntenda com ·a propria essencia da f ôrma l "BPU -

h llcan"' f ede•·,;:! . 
Ainda m a is - tarnbem fi.cou a ! li consignado q ue o conc:eito ela '· sepat·fL-

çã.o e harmonia dos poderes " não se póde en tender com o aJbsolutismo q u e 
a lguns t h<eoristas lhe têm q u erido da t·, e se oaracterisa , a<:tualmente, na m e-
hhor dou trina, •pela "irre'\,ogabil i<dade t·eciproca", isto é, a irrevoga>bilidadc 
das funcções resp ectivas, a impossibilidade de quaJ.quer dos podet·es revogar 
wscrecianal'iamente um dos outros - segun·do a liçã.o de EsMEIN (D1·o·it Gon-
stUu cionel , ed 192.1, vol. I, pag. 469). 

O proprio B ARBALHO j{L r econhecia q u e se fosse estabelecido o ~)l'indf)io 

da separação de .poder·es de m odo mais rigoros-o, •estabelecendo a incompatibi-
lidade a bsoluta., "nã.o do exercicio só, m a s dos cat·gos mesmo" - "tal rigor 
t r•aria ·na pra tiC<L m uitos i nconven.ientes e p r ejudicada a composição pessoal 
(]OS poder es publi<cos, .que assim p erderia m u concurso e a cooperação de mu i-
tos ·indivjcluos h abilita dos e q uiçfL dos ma-is c<~~pazes" ( Gommentu.?·ios> ·pa gi-
na 347)". 

Ha a inda a observar que as !·eis devem ser se!11J1l'C consideradas constitu-
dom:tes, •p elo (f'oc1er .Judicia-rio, sa-lvo se f õr ·manifes-ta. ou flag?·ant e a incon.sti-
tu.cionalida<le d as mesmas . Quer is to dizer que a le i e leitoral do E 'stado do 
Rio de .T~meiro, ta-=cla de inconstitucional pelos candi-datos a D eputados, não 
diplom ados, tinha atnda a seu 'fav-or a p1·esumz)ção de constitucionalicl.ade e 
Ci lle não pode ria. set· decla rada inconstitucional nem p elo propt·io Pode t· .Jucli-
r-ia.rio .ao Estado. o unico competente pat'a isso. desde que a i n constitu ciona-
liuade ele q u e ;;e trata não é IIJ,ani.festa. ou flag1·ante . A<:cresce que est<: ai'cei. 
tou " tlita lei eom o con s tiucional , tanto assim que [L acatou e cum·prio. 

D u e xposto result>~ que é r ealmente infundada ·e improcedente a a.rguiç.â.o 
,1,, inconstitucionalicla:cle cltL l e i e!>eitoml do E stado do Rio e q u a ndo não o 
foss~ jsso em n a.fla. a proveitflria Ct. a ssemblêa elos nã.o di.plomaclos, p elo m e!IOS 
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dahi ·nunca pod<?ria decorrer para esta n. U1l11U·Tenc;,ia. cte • legnl'i.d<ule~ ·· req uif'ito 
que lhe •seria indispensavBl pa.ra se poder· a .dmittir a d1Laliàad.e 01~ d.npliaatq, 
de. Llssembléas. 

Gonsegmintemen.te, tal dualidade ou duplicata niio se yerifi:cou n o Esta:i).o 
do· Rio, <= ·não tendo havido ·dualidade . . ou duplicata de Ass·embléas. c.lar o est~l 
q;ue tambem se nã:o deu a dualida:de ou dupli•cata de Pres-i'de11tes, só ha.v~;;pj)p 

um leg'itimo, •que foi '1-econhecido pela Assembléa legal, e g-arantido na pqsse 
e exercido d.o ~argo pelo Supremo Tribuna l F ederal, não t .endb o outro se-
(J1J:er CLpparencia d.e le[tit·illnid.a.cle, c omo tal a;ppa.?·enc-ia não tinha a. A:ssemblÇa 
illicita •que o recon:heceu , ;proClamou e empossou ficticiame nte, pois que, d e 
fa,cto, •elle não tom.ou posse de cousa a lgum a, visto .que est a f.oi dada a o unico 
Pi.·esldente legitimo, com a presença. e auxilio do Governo l<'ede r aJ, con.1'orrne 
clle proprio o decl-arou . "Só é JJOssivel a dua.lk1a•d·e ·d e P!'esie n t e1<, h a venrlo · 
ra.mbem a d e A~sembléas; porque será •c'hef.e legal do E X'ecutivo o que fui r o-
c·onhecido p ela maioria do r amo do Poder Legislativo Estadóa.l corn])eten~f) 

·para a)JUrar a elêição. " (CARLOS MAXIMILIANO, oh. ei t . , 11 . . 145) . 
Ma.s, ·Se ·não h o.uve duaHdn,de ·ou duplicata:, nem de Assembléas, n em de 

Pre.skuente~. no Esta do do Ri.o de Ja.neir o, con1'onne estamos convencido~ e 
<~.u·eclitam-os ter demons tra.do, não se verificou, a lli , por sem.elb <tnte motivo, a 
.'!ttbvBrsão ou cletuPpação da fórma republicana, e, por conseg·uinte, n enhum 
r·abi•m ento tinha, a intervenção federal ·C:Om fu ndrum ento n o n. 2 elo a rt. 6o da 
Constituição. 

Resta ai.nda atotender a ·que, ·em t a l caso, é a o Con'gr·esso Nacionai e n 1i.o 
o o Poder Executivo quG ·cabe decretar a intervenção. 
manifesta.do, em geral, os nossos constitucionalistas ; a.ssim o decidLo o Con-
p;resso Juridi•co Brasil-eiro, de. 1.908; dess e ·m odo tem-ge pronuncia do,. q uasi 
~f·mpr·e. a nu1.io1·ia dos nll'ssas congressista s, confo1·rn.e se -poderá verü iDar n a 
clcrr:umen t..o'1.ção pn.rlamenta t• . 

" .Pe.la natUI'eza . essen cia lm1en te polí tica elos casos que se· possa.m 
comprehender no § 2• ~lo m·t . G• de nossa Constituição, a <~ornpete·n

cia para. a. intervenção é i.ncontesta.,;elm.ente elo PoclcT LcgLslaUvo . 
E isto está de accôrdo com o que preval·ece .e.m 11a.i?.es d e institui-

.:;ões f,edera>ti'va.s eomo as nossas . N em poderia. ser d e outro .n1odo . 
Confim·. e~sa iutervenc;iír, ao bom quer er elo Pode!· Executivo é en-
tregar-Ih~ as .chaves da. feder·ação e co-nstituil-o s;e nhor a.b~oluto 

neHa . Por i.sso S·e rh sse com razão, num par ecer (ele 24 d e l\fa.io ele 
1893) , da .Com missão d e Constituiçã.o do Sena.clo : ;'Si a.o P oder Exe -
cutivo se eoncedesge ess<e faculda.cle, mimlcla. ficaria pela base a f e-
deração ·elos E s tados e a Ü niã.o Bras ileira, va.cilla nte no seu a licerce. 
facilmente se ·esboronria. no primeiJ·o golp e que sobre elln. vibr assl'l <J 
poder .· Em ta.es condições não teriam os unn Pres ident e, mas um 
verd<ldei-ro cl ictaclor... .. (.Jo.\o B ARBALHO, ob. e it.. t'>ag . 24. ). 

O 'Congresso .Jurídico, n. crue ·nos r eferim O-s . ap•prow tndo rpm·te ele um;L 
t-memh do Sr. Adolpho Gordo, l'esolv eu que - "iL· ·i.nt'eTvenção do caso n . 2, 
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àa !trt: 6• só pói/.e t er lu um·, em virtuwe !le le i es1Jecial" - (Relatol'io Gera.l . 
pn.g. 236: VIVEIRDS DE CASTRO, Direito Pltblico, pag. 567). 

Ainda num dos ultimas casos de que tratou a Cama ra, o do Amazonas, em 
J 916, o iUustre Rela.t•or, n a Commissã:o de C onstituiç.ão e Justiça, que foi o 
!';€U actual Presidente, Sr. Mel!.o Franco, E:screveu no seu b rilhante e erudito 
pa recer : " Attri b·ui1· o caso á cO?np•itenc-ia elo Congresso Nacional é clec·iài1· 
11ela. 'IJerdacle constitti.Cional. mas, ao m·es·mo tempo, vale tanto qua nto não 
tomar ·t•esolução ·de especie alguma . O Congresso Nacional e1n ma is de yin t~ 

a.nnos de nossa existencia ·constitucional sob as actua~s instituições ~Jolitica::,, 

tem-se recusa do sempre a resolver as g raves questões estaduaes, que têm s ido 
trazidas ao seu eonhecimento. Mudo e indifferente ãs mais fundadas solici-
tações - omisso no cumprimen to do seu dever constitucional diante do~ 
mais a m eaÇado1·es acontecimen tos da a ttri•bula da viela política cl!e tantas un i-
dades da federação - o Cor.g-resso Nacional só se afast ou dessa narma de 
c<:>nducta para "consiclera1· cov~>o boa, OP1Jortttna e conveniente" exactamente 
uma intervenção decretada, c<mt •rnanitesta exo1·bitancia de competencia, [Jelo 

Poàe·1' Executivo, qtte absorveu em sua acção intervento1·a. jacu.làacles 1'·ri·pa-
tivas tlo 1n-oprio OongTesso Naci.Ottal" . 

:Mesmo no decreto ele inteL"venção que exa minamos se reconhece q u<> 
aquella, no caso do n. 2 do .art. 6°, compete a o Poder L egislativo. Mas, a hi 
se aclmitte qúe em casos excepcionaes possa ser decretada pelo proprio PoclN 
&'Cecu ti v o. este ponto estamos, ern t hnse, com a doutrina do Governo, d i-
vergindo claquelles q_ue não aclmittem a intervenção decretada ou ellfectuadn 
pelo Poclet· ·Executivo, por deliberação e autoridade prop1ias, em caso alguu~ 

dos que se poderiam enqua drar no dispositiv-o elo n . 2 do art . 6°. 
O que t ernos sustentado é q ue assim "e legitimará a mtervenção, pa n 

mantet· a fôrma republicana federativa, naquelles casos exoepcionaes, em q u,-. 
mesm o sem o dispositivo do a r t. 6• n. 2, ella estaria ·autoriza da, ou t er!<t li•• 
sm· feita por força cla.s cit'cumstancias. 

No já citado voto, no ca"o ele Alagoas, dissemos: 

"Si o intuito dos cons tituintes r epublic..<nos b rasi-leiros , escr evendo esK• 
dispo. itivo na nossa Lei Magna, fosse, como se tem affirma clo, exclusiva mell -
te, o de permittir que nelle fundado, o Governo F ederal pudesse intervir no~ 
negocias peculiares a os Estados, tão sóme nte pa ra impedir ctue qualquer del-
les se desligasse da. Federação, teriam, sem duvida .. feito obra pet·feita.men t~ 

inutil. Para que a intervenção tivesse lugar, nessa hy;pothese, é cla r o q u e ~,, 

não fazia necessario qualquel' a utorização constitucional. 
O rnesmo se poderia d izer , se quizessemos limitar a inten<;-,ão dos con;;tJ -

t uintes a só consentir na i·ntervenção em tal caso. quando a lgum Estad<• 
a.doptasse fôrma · ele g-overno não republicana ou anti-republicana. Ainda 
a ssim, inutil ser ia o t exto constitucional examinado, pois, sendo, como são. 
Ol'! E stados ·obrigados a m H nter uma organização poli tica,. ele accôrdo com O' 
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princípios constitucionaes da União (aH . 63 cla ·Consti<tuição), é evidente que 
se algum adaptasse a fôr ma de Govérno mon~rcQ.ico, por ·exemplo, 11ão pode- . 
r ia viver na F-ederação Republicana; e, aquelle facto, importando em québra 
do laço federativo obrigar ia a União a intervir, para ev-i<tar aquella, ou· res-
tabelecer este, ·independénteJ:nente ·de qualquer ·autorização constituciona; 
expressa. 

Fosse, ou não, inspirado sómente i:>elo r eceio de que a Manal'chi:t v ies:;e 
se impla ntar em uma da-s unidades <la F eder ação Americana, o dispositivo da 
C'onstituiçãó dos E stados Unido~. semelhante ao da nossa, o certo é que , 
qua'lldo os constituintes ibrasileíros ·o perf-ilharam, já. estava elle interpretado 
pelos p rop·rios a.ril.eriCfW.ws do · norte, em ·um ·ser1tido m enos restricto elo que 
:1.quelle que. por-ventUl-a, lhe pudesse ter ·sicTo dado -originariamente; e m a is 
ele um caso de intervenção federai já tinha tido lugar, nos ·E stados Unid.os , 
par-a restabelecer a ordem constituciona l ou j urídica, s ubverti·cla, sem que, 
entretan to, n enhun1 delles houvesse a daptado fôrma de g·o,rer·no 1110narch ica 
ou anti-republicana. " 

Nesses casos, de s·e -desligar um Estado da Federação, de se fazer inde-
pendente, de se converter em mona rchia, adri1ittimos que por excepção, o 
Poder Executivo ·Federal intervenha por .. atitori:da de propria e não espere 
pela a•cção do Congresso, q ue· ·poderia r etardar as providencias necessarias . 
Nesse sentido opinam alguns dos nossos constituci-onalistas, como será facil 
<ie se v-erificar, e mesmo a lguns eminentes politicos . Foi asS'im, poe exem-
plo, que se pronunciou o Sr . Arnolop.ho · Azevedo, nosso a ntigo collega na. 
Commissã-o l:l.e Constituição e J u s tiça, h oje Presi•dente da Cam ara, no seu voto 
'"lJre o caso do Amazonas, onde esci'eveu : 

"Errt ·relação ao n. 2. "par a m anter a fô rma republicana fedeeativa", 
-penso q-ue tanto o Poder Executivo como o Legislativo teem competencia 
llfll"a intervir nos Estados, dependendo de verificar-se qual a maneira poe que 
foi ella violada. é em que cons iste a qu,ébra do !pacto f edera"!. 

Si a rebeldia do Estado consiste em ·actos r evela<lores de intuitos sepi-
l'atistas, de desígnios de indepeird:encia, de r ompimento dos laços i ndissoluveis 
que o prendem ··pm,petua mente ü·. União Federal, cabe ao Poder· Executivo, 
pelos mesmos motivos que o ··faz-em · responsave1 pela segurança interna e 
externa da Nação, chamar ii. ordem · o r ebelde, obrigai-o · á obediencia , f.oeçal-o 
o, conserv~r-se •dentro do O!'ga niàmo p olítico de que é parte. componente, em 
henef·icio da unidade e integrf·dade da P a.tria brasHeira, una e .indivisível. 

Si, porém , a rebeldia não assurrie ess·e caracter ele viol enci~t e insubor·di-
nação contra os poderes p oliti·cos da so:bera·n.ia naociona l. mas r evela-se por 
uma organização pol ítica constitucional viciosa., infringente dos pr incipJos 
constitucionaes que o a rt. 63 ma nda r espeita r. cabe incontestavelmente ao 
Congresso Federal d ecretar a intery-enção pa ra que dessa organização sejam 
extirpados os vícios que a clesnaturàm e a deturpam e e nt r e o Estado no con-
vi\~O dos outros Estados revestido dos .caracter:isticos essenciaes aos membros· 
e orgãos. que constituem '! corpo político nacional. A·ssim como a faJta de 
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urna organização, constituciona l , que deveria €stae· ultimada a té. 189.2. deter-
minaria, por acto do Congresso, e n a fórma. do art. 2• da s Disposições Tl·an-
sitoria.'S, ser o Estado subrnetLiclo ao inllperio da Constituição de um. outro 
Estado, até que, revendo-a., a fizesse sua , assim tambem ao CongTesso. ·e nã<.> 
a. ·q·ualquel' outro p()(ler federal, caberá a missão de i·nt·ervir no :Estado qUE' 

pon,entura se haju or•ga niZc"l.do ou ,-enha. a reorganizar-se politicamente, J!(ira 
dos moldes estabelecidos . ·como essenciaes a todas ·as unidades: .competentes 
da Republica. Federativa do B rasi'l. Que todos se a<cham assim Ol'ga.nizado., 
e .qon1ltituic1os prova-s·e com o facto d e estarem representa dos .]Jelos s eu'S .<).e-

legados ·no Se nado Federal e pe-lo r econheCimento da legitimida de dos repre,~ 

sentant"'s· d e s e u povo na Oamara dos Depu tados. - Nos termos do .IL 2., .do 
CJ.rt . 6", poetanto, nã.o h a, no presente momento, nenhum Estado .onde pos~n 

o Governo Federal de· 11wt·u-propr-i.o intervir, porque todos c'bnserva1n a .. soH-
.dar·ieda de o1·ganica e ef! ectiva dentro do <pac to feclEH'a l, que res•peit.a m & aca-
tam como unidades politi.cas a el'le subordinadas". (.DoC'U/Inen t os Pnda.?ne·nt"' 
1·e~ -- Inte,·vençã:o -- vol. XII, pags. 283 e 284.) 

No e mtanto, no Amazonas, a . duplicata era generaliza da:, havia duplicata 
cle1 Goy•el'<np_clores , de, .. A,ssembléas € Rté ele Oonstituiçê\es , con'forme mostra.-
mos no .noss o v o to s·obre o ca s'O . ~-esmo assim, · o · iUustre Sr. ArnolJpho · Aze, 
vedo · votou contra a .intervenção; q·u e .. seria decretada pelo Gongr€sso, o q.ue 
mostrtt q u e de outro modo não votaria s·e tal intervenção hou,vesse sido pra-
tica·da pelo Executivo, além elos ·outros motivos p elos quaes conclemnaria. de 
um modo geral .a ·dita. intervenção, m a is rJ'elo q u e expoz em relação á ,com-
petencia limitRcla, r estrict.a, exc€poional do l!Jxecutivo, .para. intervir na. fôrm a 
elo ·n . 2, do :u·t. G" . 

Mas, o easo do Es~aclo do :)'lio, ·e videntemente não cabe ·nas excepçõef' 
flUe n.pontamos e q.u e são mais ou m enos as· mesmas incli.er,vdas pelo .ilJustrc: 
Sr. Arnolpho A~evedo, v isto que na quelle Estado não ·s·e quiz Im.pla .ntar 0 

governo mona rchico, ou outro c:ualquer anti-republicano, n em t e ntem · el!e 
s e separa r ou desprender ela. I•'ederaçiio. Logo, as excepções·, nãç.. justificam . 
nesse caso, a v iolação ela r egra constitucional cl€. com•pet-encia ; .. log;o em ,n,ada 
apr oveitam ao decreto de intervenção as ditas excepções ; logo fa.lta va com -
petencia ao P oder Executivo Federal para intervir com(}· interveio con1 fun-
da.mento no ·n. 2 elo a r t . 6"; Jogo, finalm·ente. esse acto de Intervenç:;í.o, :·com 
t a l fu.nrJ.amento, é rnani15estamente inconstitu.ciona! . 

E' inconsti-t uciona l porque nüo houve no l!Jstado do Rio ·subversão. da 
fôrma r epublican a federativa . E' inc onstitucional pm·qu c a lli se não .verifi-
cou a dualidade ou àuplicn.ta de governos, e q u ando se houvesse v.erifi~dq. 

fal tava competencia ao Exec utivo pa ra, por e.s s e motivo, intervir. po1· autor 
rida.de p r op!'ifl. 

Pocler-:;e-hi:l. argu"'entar pox·ém, com o facto de não havm· sido .. dec!r e-
tada a intervenção C:Ol~.1 ftm~m~ento ' em um sÓ. elos d isposit ivos . elo al:t~'· 6°. 
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mas, s!m e m. d<nt.o;, no,; dos ns. 3 e 2. Effectiva.mente, ass!m, foi, conforrp,e 
dissemos logo no começo deste voto .. Mas, -é claro que se a dita inte;·venção 
nã-o encontra fundamento, ou não se enquadra, num ou noutt·o daque~~s 
ui~positivos constitudona es isoladamente, muito men os nos do'lis rw '""srno 
tem.po. Se não cabia a intm·venção com fundamento n o n. 2, como tatnbern 
não cabia ·com f undamento .no n. 3, P?deria .caber com fundamento nos . dous 
numeros.? E' evidente que não. 

Demais, não seria mesmo. possivel concilia t- as . duas forma s d~ inte r-
venÇão, ou prati~l-~.,; ao mesmo tempo. 

Os Çlispositlvos <::!.os n umeros 2 e 3 do art . 6° cogitam de modalidá des 
differentes da intervenção federal; ct:H erentes quanto aos seu s fins ; · dlt-
ferentes quanto á maneira de levai -as a effeito; diffren tes em ~eia,çãi; au 
morlo de serem deJ:beradas . Num caso a intervenção tem p or fim "ma.nth 
a fórma republicana federativ:..", qua ndo ha.ja. !sido ,subvertict<-t ou t enh.,. de:o-
:q)pai·ecido ; no outro .. "restabelecer a ordem e à: tranquillidade", quando per~ 
turbadas . Alli, fa z-se a intervenção, assumindo a União, . ·provisoriamente, 
o Governo do E.stado, pot· intermedio de u m interventorr-governa.clor; a qui, 
sirriplesmente, a>Jxiliando· cOill; a força f eder a l, o ·Governo E stadoal. ·La; ria 
p&·immrà, modalida de, o Governo F edel'al delibera a inter venção, mot·n prv-
JWio, ex 1Jroprio j1t·1'e; cá, na segunda, só a delibera eni face da ·requisição:··clo 
Governo do Estado. Numa hypothese age o Governo Federal, espontàne...-
merft,;, bastando ter· ele qualquer m Ddo noticia da. s ituação do Estado, ôrlde 
~c acha subvertida ou deturpada a fónna republicana federativa ; na omra, 
só age provo.cado p elo Governo do Estado onde estejam perturbada~ a or·-
dem e à. tranqu!lidade . Naquelle ca.Eo o juiz da necessidade da. inte::-vençãb 
é o ·proprio Gr~verno Federal ; neste, é o Governo do E s tado. No ri. 2, trn' .. 
tà-;;e da. intervençã.o proprütmente dita, ou da int6rvenção ·a mpla; no n . :::. 
da intenrenç;iio impropriamente dita, ou ela intenvenção r estricta . Lá, a in-
tervenção é um acto político, aqui, um simples acto de administração, ele 
policia , de quem responde, afinal, pela segurança publica . Aquella inter-
vençã~:~, salvo caso~ e:xcepcionã.lis~itnub, compete ao con~ressn .~.'lacionat, ctu 
terminar e regular; esta é resolvida e ordenada. pelo Executivo Federal. 
Uma mdgr, acto expresso, decreto; outra póde ser orderia da pot· !;imples 
tcieg:ramma do Presl·dente ela Republica, ou em seu nome. Num cas·:> o Go-
verno F ederal a fasta do poder o do Estado; no outro, se o encontrar fóra do 
poder, deposto, elle . o repôe. Emfim são modali t1acles da intet-vénção ta ... 
differ~ntes, ~s dos ns'. 2 e 3 ·elo art . ' 6, que não é . realmente possível .c!on-
fundil-a~, :Conciliai-as, mistura i-as, decret~-as ao mesmo te~.po, O'l redu~ 
zil-·as a uma só com fundam~mto nos dous numeros-. A intervenção restrict~• 
tem os seus estreitos limites :m a rca dos pelo t exto da Constituição ,i p.;Ia 
doutrina c.ollstitucion:J.I. limites que não poderão ser excedidos, e a inter-
ver.çil.O . ampla, é claro,_ manifesto, evldt,!nte, que dispensa por compl~to .. ' a 
outra .. Pois se, dada a intervenção a mpla, passa o Governo Federal a res~ 

P.Onder directamen.te p ela ordem e pela t~anquillidade do Estado, privado ,_.d~ 
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a utonomia e de .. Gov'eh li:> 1)t·opt·io,' seria disparate imaginar · sequer ·a nc-
ce8sidade da. outra inter\l'é :tção, que tem pór fim· · limitado restabelecei.' essa 
rneama ordem, e essa mêsm a tranquillidade. No emtanto, o decreto de in-
tervtnção no Estad.:> elo l{,io se f,unda nos ns. 3 e 2 do art. 6°, ao mesmo 
tempo! 

Para esse d c-ct-eto não ha, portanto, no nosso espírito ele jurista .. JUS-
tificativa possivel. 

A historia pohuca da RepubliC..t nào r €Igistra caso a lgum de interven-
ção federal nos Estados, que contrarie tanto a letra e o espirito da Consti-
t uiç:ão e constitua ta~anho atÍ.entado ao prOIH~io regimen republÍcanÓ federa-
-;.ivo, como esse sobre o . qua.'! o Congresso Nacional vai agora se pronunciar. 
do Estado d o Rio de J a neiro. 

A n o;;sa l\iagna L e1 pl'escr eve esse .remed:(!' excep.CJona1 1>a:ra. a;~seg·l~Hl-T 

cr c,z:ecuçtio de sentenças- tcderae, (art. 6°. n. ,4. ) ; no emtanio, o Governo 
da Uniã o interve;o no Estado elo Rio de J a neiro, apparentementt\ p a r n, 
:..quP!le fim, ma s, {]e f acto e em reali.da.cle, pa ra desacatar , corno desaca-
tou, uma decisão do supremo orgão da justiça f ederal. . Prescreve-u 
lambem, para. repôr . govet:nos depostos, suffocar sedições, restabelecer a 
ordem perturbada, uma vez que sE>ja semelhante remedío solicitado p elo respe-
ctivo governo (art. 6" n. 3.) ; no em.tanto, o Governo da União intervei-o no E~

t:Jilo do Rio de .Ja neil:o,. para. depôr o presi{]ente em exercício, dissolver a 
.-\.ssemb](,;,. L~gislativil l.l imr>Iant<> r. a.lt! t1. tlcsordem juridl.oa. PrE>s creve-a . 
ainda, para manter a fôrma r epublicana federativa (art. 6" n. 2); no 
emtanto o Governo da União interveio no Estado ·do Rio de Janeir·o, para 
hanir àalli essa fôrma de governo cons_titucional e estabeleder o ~-egímen di -
c ta.torlal, annullando leis estadoaes, e concentrando todo o governo· na m ão 
de um interventor. 

Cumpre-nos agora, adve1·tir e salien tar bem, a n tes de passarmos a tomar 
em t:onsicleraçã.o a Mensagem de 3 de MaJo ultimo, na pa rte em que pn .. -
c:m·a ju'stificar o clecret.o n. 15.922 de 10 de Abril {]este, a nno, e a examin:t.· 
o brilhante pareCE'l" da Coininfssão e o projecto que elle vaJ 'submetter ú 
approvaçi.i.o da Camar<t., qUt; o nosso votr/, n e·ste caso, :tÍão exprime seriãó, 
exclusiva.mente, a nossa ·opinião pessoal. a nossa opinião de juris ta , · e'. 
llE'ffi ele lon,ge, tt·ac1uz o pensamento de qualquer dos membro:! da r epresenta· 
ção paulista nE>l"ta Casa, nem dos directores da p olitica de S . Paulo, nem 
do Govet'no do no~so E stado. •r odos elles, a julgar p ela Nota do o!'gão óf'-
ficial do Particlo, ·o ·Correio Paiu.l istmio, ele 3 de MaJo deste rumo, pei1~am 
df> outro modo, todos se g uiam pelo cr iterio politido, todos agem parliuaria· 
mente, concordan~o com o acto, que é de um Governo, ao qual prestam 
fi"al!Co e decidfdo a poio .' Com effeito, diz a Nota, em· que se noticia a -~~·eu'-
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.. nião politica da \'espera: " . . . ficou 1Lna.nimemente resolvido que as b'111cada1> 
.p<wlista,;, tanto no Senado· come. na (;amara, continuarão não só a prestar, 
·de accôrdo com o Partido de que são delegações, inteiro apoio ao Sr. Pre-
s idente da. Repub!ica e a q seu governo; e;•omo a propugnar . . . (por taE.'s o 

·.qu<.t~s medidas) - ''Quanto ao caso d~t inter venção no Estado -do Rio, qtLe 
,·é politico e .pa,-t1clario, fi·cou resolvido r econhecer a competencia do executi-
vo federal pa ra, por essa medida , embora ele caracter excepc!ional, resta -
belecer e garantir,. con1o o fez, com toda a Corredqão e paV·iotismo, o Sr. Pre ... 
. siUcnte ela Republi.ca, a ordem pubUea alli perturbada até re,rolu cionaria-
.mente, segundo o evic1enc1avE). o estado de sitio anteriormente decla.r a do pelo 
g-ove1·no transacto . Deliberou-sa n1ais a esse respeito, reconhecer t.a1nben1 

.a competencia elo Poder Legislativo para o restabeleciniento ela ordem 
constitucional, donforme já o havia üLn1bem affirn1ado o Governo Federal, 
não só na s ua Mensagem especial sobre o assumpto, como por actos pos -
teriores, no periodo ela il1tervenção . Aliás, o Sr. Presidente ela Republica, 
ao que sabemos, a presentará . a o Congresso documentada .mensagem sobrt 
·OS factos o.ccorriclos e que, mais .uma vez, comp1·ovará a lega1ic1ade é" .st:.-
gurança e a effi.cacia ela sua opportuna acção, facultando, assim, a o Cort-
,gresso, de.ciclir o caso com. plena sciencia de t odos os seus elementos" . Não 
.obstante , toleram que nos continuemos a nos conduzir, com.o sempre no,; 
conduzimos dentro desta Casa, preferindo sempre o criterio exclusivamente 
juriclico, pa ra nortear a nossa opinião, toda. a vez que o caso politico en volv<.J 
uma que~tão r'le direito, p r incipa lmente uma questão constitucional. s,, .. 
berre. que. nesses ·c!asus, quando cliscor~lamos é por forca das nossas con-
vicções jurídicas e nunca com intuitos politicos, e nenhum mal veem na 
nossa conc1u,cta. 

];J .• r ealmente, que mal ·dahi poderia r esultar, se nós nos limitamos, er" 
taes circumstancias, a externar apenas o nosso juizo, ·con1 todas a s incB-
ridade e f1·anqueza, sem tentar · impôl-o a quem que1· que seja, sem procurar 
co'nvence1· a nin,g·u~m. emfün, sen1 pleiteai-o? E videntemente nenhua.l. Iss~> 

bem o comprehendem os. pol~tiCos ele S. Paulo, espíritos liberaes e tolen~n

tes, e por isso consenten1 que, não obs tante essa nossa conducta, ela qual 
nunca nos c1esvimnos,~ contiriuemos n o seio elo pujá nte Part ido Republicano 
Paulista e ela re·presentação elo Estado n a Camara elos Deputados. 

Por outro lado, clles compr chenllem, como toda . gente comprehenC.erá. 
que quando divergimos em um caso politico- juriclico, porque elles pref e-
rem um criterio e nós outro, não ha n a nossa attitucle a minima "ensura 
á sua orientaçãq, nem desrespeito á su a conc1ucta . D a hi, a inclulgencia que n os 
dispensam. Entendemos perfeitamente o espir:to p articlario, ·presidindo as 
attitucles dos homens politic!os, com ·sacrificio, muitas vezes, ele convicções 
pessoaes, intim.as ou já mesmo publicamente manifestadas, e temos verda-
deira admiração 110r todos e!les, mas, infelizmente, som.os incapazes de seme~ 
lhm1te sacrificio, princi.palmente qua ndo se trata ele materia jurídica, como 
no c::~so presente, embora nella venha. en volvida a questão politica. Se o 
Partido Hepublicano ele S. Paulo, elo qual t emos a honra ele f a ze,r pa"te, ex i-
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gisse, de nós. como era do seu direito, -um tal sacrifício, sentir-nos-hiamos 
forçados a deixar a Ca mara para: guardar as nossas convicções. lVr'd.s, elle, 
não o exige agora, como já não exigiu em casos anter iores, a que ligou a 
mesma importancia , e nos quaes o nosso voto, por motivos de ordem ju-
ridi<!a, foi divergente do de toda a representação federal do Estado. Basta 
lembra r dentre esses ;;asos o primeiro, que foi o da denuncia do Presidente· 
da Republica. Marechal Hermes da Fonseca. Toda a politica de S. Paulo· 
entendeu que, por altas ra-~ões de Estado, sem elhante denuncia devera ser 
rejeitada, e nesse sentido votou a ba n;;ada paulis ta, mas, nós não a acom-
pa nhamos, por estarmos convencidos da procedencia da denuncia, visto :se· 
acharem provados, até por confissão do denunciado, os crimes de responsa-
bilidade que lhe eram imputados. E' uma situ ação como essa que, agora,. 
ainda uma vez. se r epete, assumindo o Governo de São P aulo e o PartidO-
Republícano Paulista, em relação a nós, a mesma attitude de tolera n -::ia, que· 
nos casos anteri·ores assumira. Graças a isso podemos da r , com franqueza,. 
a nos;~a opinião neste caso, como o fizemos em outr!>. 

Não se pense que temos prazer em divergir dos illustres e queridos com-
panheiros de ba ncada, que agem de accôrdo com o seu modo de pensa r e· 
com a orientação da alta direcção do Partido a que pertencemos e do emi-
nente Presidente de S .Paulo Ao contl·ario, ê sempre com grande cons--
trangimento e magoa, que nos a partamos delles, para externar n esta Casa 
uma opinião differente da que elles sustentam. Não se :vense t a mbem, e-
essa injus tiça acredito que ninguem nos fará, que nós procuram'Os e f orça-
mos uma attitude siiwular no seio da r epresenta ção paulista . Em que po-
deria nos interessar semelhante attitude ? P a ra satisfazer aspirações .poli-
ticas, cer tam ente que não, pois, não seria por esse processo que lá chega-
gariamos. Demais, os que nos conheeem sabem que absolutamente não te-
mos taes aspirações, que na vida politica n ão queremos dar um passo· 
adiante, e, que, ainda que nos fosse offerecido outro posto não o aceitaria-
mos . Isso exclue, desde logo, t am'bem o intuito de agradar á opposição. 
ao actual Governo ·da R epublica ·ou de conquistar popularidade nesta Ca-
pital, que ê o maior viveiro daquella opposição. Accresce que, com esta 
não temos ligação de especie alguma. Apenas, ê verdade que della fazem 
parte alguns a m igos norssos, mas poucos, porque a grande maioria dos nos-
sos amigos, essa está com o Governo, e o a poia sem restricções. Basta at--
t ender a t sta circurnstancia. p~rG. se ver que o nosso desejo seria a.compa-
nha l· a maioria dos nossos ámigos nos applausos a todos os actos do .Go--
verno, inclusive ao de intervençã o no Estado do Rio de J a neiro, e se o não 
fazemos, neste caso, ê, r ealmente, forçados po1· nossas convicções jurídicas, e-
pela sinceridade a que, &ntes de tudo, nos julgamos obrigados na vida pu-
blica. '.rivesse o caso do Rio de J aneiro uma feição meramente politica e nada. 
c1irla mos sobr e elle. Interviesse ah! o Governo, pelÓs meios ao seu alcance, para. 
prestigiar os seus amigos politidos , contra o situacionismo, que lhe movera 
tremenda opposição, fazendo de accôrdo com aquelles as nomeações re--
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deraes, interessando-se por elles, de todos os modos licites, e ach'lriamos. 
isso justificavel, pois entendemos que o actuai Chefe da Nação ·tem justos 
resentimentos c!ontra o ex-situacionismo daquelle Estado, e ê humano que nã,c,. 
trate como t>. amigos os seus inimigos . l'vlkts, levou-se longe de maiE> o de-
sejo de intervir na politíca flumi:n,!;nse; não se oontentou o Goven.o em fa-
zel-o por meios indirectos, por m eios propriame nte politicos; quiz fazel- o de· 
uma fôrma mais ampla, directa mente e ·por m.eio de effeitos immediatos, .e-
por isso se procurou emprestar á intervenção um caracter juridioo, uma fei-
ção constitucional . Dalii, termos sido_ obrLgados a nos manifestar, parll; di-
zer com ·franqueza e sinceridade as razões pelas quaes achamos que ü acto. 
do Governt> não en~ontra apoiG na. Constituição da Repub!ica . 

O _nosso voto não traduz, portanto, de modo algum, repetimos, o pen-· 
sarnento da politica paulista' em :relação ao caso dlo E stado ·,<J:o Rio dJe J·a-
neiro. Nesta C'ominissão, como no seio da Camara, nunca tivemos a pre--
tenção de '?er portadores do juizo de S . Paulo neste ou n aqu elle caso politico-
ou juridico. Emittimos sempre a nossa opinião, sem compromettler jámais. 
a dos di-rigentes do nosso Esta:do . Só uma vez, por exoepção e por força das. 
circumsta~cias, nos perrnittimos a qib~rdad.e de interpretar a orientação da. 
politica paulista em ·assumpto de c-erta importancia e gravidad.e. 

Foi em 1914. O Governo, mas ves-peras da abertura do Oongresso, a 25 d.e• 
Abril, de-cretara ~ prorogação do estado de sitio, sob o qual se achavam en--
tão esta cidade e as de Nictheroy e Petropolis, por mais d'e seis mezes, isto é, 
:vté 30 de Outubr-o . A 1 de Maio fizera-se em S. P a ulo a oostumada reunião· 
poJitica dos representantes faderaes e dos. membros· da Commissão Directora-. 
da Partido Republicano Paulista, sob a presidencia do Vice-Presi-d"E!fite do Es-
tado, por estar· 1\cenciado o Pl'6sid.en1Je., que era então o venerando e sau--
doso Sr. Cons,elheiro Rodrigues Alves, e ahi, por unanimidade de· votos, fi~

cara res~IvidiO 'Yruanifestar-se. pelos meios constitucionaes contra aquella pr-o--
Togação ào estac?o de sitio. Logo no começo das sessões da Ca.mara,. porén>, 
o leacle1· da mai,oria, Sr . Fonseca Hermes, discursando a propos:ito da con--
stituição das commissões, criÜca.ra a attitude õ.e 'S. Pau1o, procurando in--
terpretai-a a &eu modo; na a usencia de ou tros companheiros mais a utoriza-. 
dos, protestamos em aparte, ·que explicamos depois em dous p equenos dis--
cursos, em que disEtemos : 

"Acreditavamos tão nitidamente definida a orientação da politica si tua -
cionista de S . Paulo. poela nota com que o Oorreio Paulistano~ orgão elo Par--
tido r epubhcano do nosso Estado, tornou publicas as d:eliberações tomadas na 
assemblêa poUtica realiza:da a 1 de Maio corrente, na Capital de S. Paulo, 
que j,ulgavamos dispensaveis quaesquer esclarecimentos. Mas, vieram dizer·· 
ao illustre leaàe1· da maioria que o "gesto de S. Paulo" não significava "re--
prova,ç:ão ao ultimo decreto do sitio, sinão a resolução de detid.o e acurado . 
exame, e que, de aecôrd.o eom os elemento.s de convicção que fossem apre-
sentados, a bancada de IS. P a ulo tomaria a resolução coherente c.om su;s; 
tradições nes,ta Casa ·e com o programma que havia estabeÍectd?." 
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F orarri estas as in1formações colhidas pelo Sr. Fonseca Her'Ines que, ao 
-v·el-us contes,tadas .em aparte ao seu discurso, eEtendeu dever extranhar que 
"houvesse esse moYimento partido de S. Paulo, Estado conservador por ex-

-cellencia, idolatra dos preceitos r epubLicanos, defensor das prerogativas con-
stitucionaes, sn,ben.do, como sabe, que a decretação do estado de •Sitio é Uffi'l 

medida constitucional, sabendo ainda que o Congresso, logo que se r euna 
ao tomar conhecimento da. m ensagem elo Poder Executivo, tem o dcireito de 

·su spende·l-o". 
Pareceu a. S. Ex. admtiravel que o Estado de S: Paulo r esolvesse p1·évir1 

-e 1J1·ematwramentc condemnar uma medida constitucional do Poder Executi-
vo, sem conh eceT os m.otivos que determinaram o acto. "Essa attitude -
conclui o o nobPe deputado - a,berra dos princípios que S. Paulo adoptou 

·pa.ra sua directriz, pelo menos durante -o quatriennio do Marecha,l H ermes." -
Antes ele commentar e responder á s injustas inc11epações elo illustl'e leac?er 

• ela maiol'i::t, cumpre-me confirma r o apar te que as provocou. Eu o confirmo, 
r epetindo-o: " posso garantir a V. Ex .· q ue a politica paulista .::onclemna em 
absoluto a pt·orog-ação do estado ele sitio" . 

Essa é a verdade; esse é o facto. I nfundadas são, portanto as infoJ:"ma-
. ções colhidas por S. Ex. e externa elas em seu ultimo discu_rso. Se a nota do 
Cone i o Paulistano, ~' que me referi, h ou ,·esse merecido a ·atbenção de S. Ex . , 
estou certo ele que o illus tre Sr. Fonseca H erm es teria recebido com a s con-
veni·en !Jes r eservas as Lnforma.ções que lbe foram prestadas, e . não lhes da-
ria nenhum credito. 

Eis a nota do orgão do Partido Republicano P a ulista.: 
"Os r ep•t'esentantes de. S. Pa ulo no Senado e na Camara Fec1eraes, <k 

accôrclo com as praxes ado-ptaclas em annos ~nteriores, reuniram-se no Pa-
lacio do Governo, ho~ltem, ás 20 horas, -presente<; os Srs . Drs. C . Guimarães, 
Vioe-Pt,esiclente do Estado em exercício ; Altino Arantes, Eloy Ch aves e Sam .. 
iJaio Viela!, I'espectiva m en te Secreta1rios do Interior, Justiça e F azenda; e o;; 

·mem.bros .ela CommisEão Directora, Srs·. Dr. Jorge Tibiriçá, General Fran-
cisco Glycerio. Dr. Rubião Junior, Dr . O=saria B a.Stos, Senador Lacerda 
Franco, Dt·. ~<\lbu querque Lins, D r. Aclolpho Gordo e Sen<'lldor F ernando 
Prestes . 

Por u.nanintidade ele votos resolveram •O seguinte : 
" 1.", manter nas duas Oamarag a rneSJna linha de conducta }JOlitica s"-

·guicla por S. Paulo; 
2•, manifestar-se, 11elos meios constitucionaes e c-onsoante á m esma crien-

taçno, cont1·a a 11./tim.a 111'01·ogaçâo do est.aclo de sitio; 
3°, conrorrer· con~ os seus esfot·ços para o rapiclo allJclam.ento do pro-

c.esso ele reconhecimento ele Pr-esidente e Vice-Preside!lJte da Republic:a." 
Qual seja a linha, de conclucta seguida p·oe S. P au lo, h em a conhB{)e a 

Camara: foi ella aqui traçada em notave1 discurso proferi'do pelo Sr. Cinci-
nato Braga, logo que as umio o Governo o actual Presidente clb. Republica, e 
·vem sendo rigoroBamente observada h a m ais de tres a n nos . São Pa1tlo não 
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t a:r opz,o·s·ição sygternatioa, ·n em p1'est a apoio incon dicional a · nenh·1t1n Go--
venw. N ão abre ?não do direito ele 1"CJJ1'0va?· os má os aotos à.os bon s gover,_·· 
nos, com o não n ega o se11- conc~:wso, nem 1nesmo regat eia os se11-s appla1Lsos· 
aos actos acer·taclos elos 1náos goven ws . P assrun os bm1s gover nos e os mãos· 
governos t a mhem passa1n; m as,_ a nação continúa a v iver , e é p or isso qu& 
o gn·a n d·e E sta do ·da Feder ação colloca os altos:: •e · p er man entes inteu,esses d[t. 
Republica a cima de quaesquer inte.r esses partida.rios ; ·e é p.or isso que· São 
P au•J.o, j á uma ou outra v·ez,, se t em. n1-anifiestado a fav or de a ctos do actual-
Governo; tem vota do se 1npre as 1eis de n1eios e acompa nhado não ra.ran1en~ 

te a ma ioria elo· Congr esso . IDssa directriz continúa a s er a mesma. Engan!'k 
se o illustre learler <]a maiOIIia, qua ndo suppõe ctu'e mucla mos de ·orientaçã o . 

Não. J á o disse n o Senado um dos dign os directores da poTitica pa ulista,. 
e o facto de havermos escolhido pa ra leciele1· da nossa -ban cada o autor do dis -
cu rso em. que essa c1irectriz foi traçada garante de m odo segm·o a cont inna--
oão de sua rigoro.~a observ ancia. 

A r eprovação de S. Paulo a.o injustificavel a cto do Gove.r no, •decr etando. 
o estado de sitio por mais de seis m ezes•, não importa, como pa receu a o il-
lust re Sr . Fons•eca Hermes•, em quebrar a linha a té -a qui trilha da p ela po-· 
litica pa ulistE4, pelos seus represBnta ntes lies•ta Ca sa. Ao contrru·io, essa. 
resolução s-ubordina -s e perfeitam ente á orientação a dopta:da ·; é dest a u ma. 
consequ encia. l ogiC'a ; l!iio devia . por cons.eguinte, causar n enhuma admira-
ção a o ioJlus tre leacler da m aior ia . 

Exactan1en t1e,, p or s·eT" S. P aulo - con1o dlisse !S . E x . - ''u1n E stado 
•.:onserva clor, iclola.tr·a dos preceitos r epublican os, def·ensor das prerügativas 
constit ucionaes, foi que e lle con:dem.n ou o decreto de porol' Ogação do si tio . 

Fel-o - - affinnou o h onra do leader - prév·íam ente, p1·em at11-Tantente, sem 
conhecimento dos m.otivos que determinar a m a qu elle acto do P oder Executivo. 

Que impor ta o con h ecimento dess·es mot ivos, se a Cons tit u ição da H-e--
publica só p er m ltbe a · dec!'eta ção do S•itio f uncla.da em dou s u ntcos- .n1ootivos·,. 
e esses, sabemos nós·, sabe a .. Camara, sab e o paiz t odo, que .se nã o v er if i-
caram?! 

.AqgTessão · etct?·aTi,gei?·a 011- coonmoçü,o int estin,a nüo pod:e1n ser ob;iecto de 
segreclo dos _govern os, n <'Jm, são co1tsas . q1te se cle·Jnonst?·eJn por palav 1·as. O te 
e:r-istem, p on clo em 1Jerigo a · Pat?·ia e a R e1J1tblica e tocla a g ente as sente, ctel-
ias te'n n oticia, ou. não exist611~ e não ha m ensa.o-ens q1te n ellas raçan~ crer. 

v ·ê , po.ri:<'U1t o, o n ob1;e .direct or ela ma ioria , que S. P a ulo não p1'ecizava 
aguardar a palavr a do Gov·erno par a se 1na n ifestar oom 0 se m a.nifest ou con-
tra a. ultima pror oga çã o do estad~ de sitio . 

Q11.an ao nw s·iJW n segU?·an ça publica ex igisse o emp1·e.cJo clessa excepc io7 

na.l mecliela, não era licito ao Governo. clecretal_-a con&o o t ez_, po1· m ais ele seis 
mezes, e i sso ·n a vespera ela r eun iãn çlo GongTesso. 

Da tQ·ibuna d o Senado den1.onstraram. cabalmente est a p ropos1çao os i1-
lustr81! S'enadores Ruy Barbosa e A\10lPho Gordo. I sso n'o;s dispensa d e ex.,. 
planal-a n este momen to. 
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Foram, evidentemente, futeis os pretextos que levaram v Governo a 
:prorogar o sitio até 30 de Outubro . 

A apuração da eleição presidencial nã;o impede o funcciõnamento das 
·Cama.ra.s, separadamente, para conceder o sitio ou a sua p.rorogação. Podem 
·ellas funccionar, em conju:nto, paxa apurar a e!•eição, e, separrudarn!ente, para 
tratar de qualquer assumpto urgente, como seja a dec11etação tlo sitio ou sua 
·prorogação solicitada pelo Poder Executivo. 

A cinnt?nstancia de ter o Congresso a faculdade de susvenãer o sitio de 
que lançou mão o Executivo, no interregno va1·lamenta1·, não m·a razão pa.ra 
·que se o decretasse pelo resto do q·uatt"ienn·io. 

Abusa1· de uma medida de exce11ção, como esta, é, twlvez, tão verigoso 
quanto o vro1Jrio perigo que a ju.stifica. 

Por que não intervei·o, então, o Sr. Fonseca Hermes, para lembrar ao 
-Governo que, mesmo dada a commwção intenia, não se podia pt·ever a sua 
ã1t1·ação por mais de seis mezes? Por que não lhe fez notar q u e "prévia e 
-prematura" era a resolução do Governo?! Positivamente, ISr. Presidente, 
-essas expressões eram mais adequadas prura qualifkar -o acto do Governo, 
·do que o do Estado •die S. PauJ.o. " 
... . .. ····· ····· ..... .. ............ . .. . . . . . . . . . . . . . · · · · ··!· · ··· ···· · · .. ...... .. . 

"Quando se fã.lla em constitucionalidade desse acto do Governo, ou ve-se 
·logo em l'esposk'l. - "é uma prerogativa do Prt-sidente da Republica deco:e-
.tar -o sitio na auseJlcia ·do Cong-resso"., Já aqui se •disse isso e1n ldiscurso, 
já aqui se repetio isso ·em aparte, como se da simp'les faculdade constitucio-
na-l de decretar <> sitio Desulta.sse a •constitucionalidade de todos os sitios de-
cretados. 

Não, Sr. Presidente, não basta o poder de usar dessa medida para que 
•della se use á vontade ou se abuse . Meio excepcional de defesa das insti-
tuições ou da Patria, seu emprego só se legitima dada s as circumstancias 
previstas pela Constituição. F6ra dos casos de com moção intestina ou ag-
:gressão estrangeira, é sempre inconstitucional o estado de sitio, q uer seja 
.elle decretado pelo Congresso, quer o seja pelo 'Presidente da Republica. 

A inconstitucionalidade do sitio vigente, portanto, nãq r esulta da faita 
·de poder, mas sim, da falta de motivo legitimo, da ausencia dos requisitos 
·consti tucionaes. " 

Eis ahi exposta;; as circumstancia.s e transcriptos os termos em que, 
uma unica vez, julgamos do nosso dever fallar, e fallamos, .pela política 
-de S. Paulo. 

Para logo, comprehend·emos, porém, que fizeramos mal em definir tão 
·rigorosa e nitidamente u ma attitude politica do nosso Estado, procurando 

_justificai-a com argumentos de ordem geral e especialmente com razões 
de ordem jurídica e constitucional. FiZieramos mal , porque, a politica, m u itas 
-vezes se vê forçada a apoiar hoje, por motivos respeitaveis, o que hontem, 
-por motivos igualmente respeitaveis condemnara; e 0 mesmo não pôde 
.fazer quem, como nós é jurista e professor de direito. E porqu e, bem com-
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;prehenderamos isso, nunca mais <!'aliamos em nome da politica paulista, nun-
ca mais doutrinamos em materia politico-juridica, senão com a declaração 
-de que o fazíamos ·pessoalmente e com a nossa exclusiva responsabilidade, 
sem de modo algum pretendermos . envolver tambem a do nosso pa1:tido, que 
-em nós apenas vê um technico e nos· tolera porque o Congresso não se deve 
compê::- só dos que fazem a politica, mas tambem dos q1,1e auxiliam a fazer 
as leis; elle não é só um poder politioo, mas tambem legislativo. Accresce 
que essa politica ·não nos poderia mesmo condemnar porque hoje, por co-
herencia, cuntinuamos a affirmar o que hontem dissemos com os seus applau_ 
.sos. Nós ficamos, onde ella nos deixou; 'não tomamos nova or~entação, 

.para della nos apartar. Eis porque nós nos ·sentimos bem dentro dessa po-
Jitica, e ella consente que ahi permaneçamos com a mesma conducta que 
s~npre tivemos. 

Acontecimentos posteri-ores a 1914 vieram mostrar que tinhamos razão 
no nosso ponto de vista, acima exposto. 

Com effeito, em 1918, nas vesperas da abertm'a do Congresso fôra de-
·cretado um outro estado de sitio por oito mezes, abrangendo todp o tempo 
·da sessão legislativa e enti·ando •rielo novo período presidencial. Motivos de 
·ordem p.olitiC<t levaram S. Paulo a não se oppôr á medida, mas 'nós tivemos 
.Jiberdade de combatel-a e a combatemos em um. voto escri.pto, nesta Com-
m i·ssão e em um dis•curso proferido no plenario e o que é mais, cumpre 
.notar, sem que o Governo da Republica de então, Presidente e Ministro da 
Jus'tiça, dos quaes eramos e somos arríigos, ficassem magoados com a úossa 
.argumentação juridica, coherente com o que antes disseramos, definindo a 
:a ttitude da politica paulista, . que com tanta generosidade nos conserva em 
:seu seio . 

Eis o que sustentamos no discurso de 1918, então em desaccôrdo com a 
politica paulista: 

"Era meu proposito nada mais dizer sobre o projecto que a Camara vai 
.agora discutir, a lém do que já disse perante a honrada C.ommissão de Con-
stitu ição de Justiça, explicando os motivos que me forçaram a subscrever 

·com restricções esse. projecto. 
Mas, as theses em que assentei as minhas explicações, as quaes tenho 

.como absolutan;tente verdadeiras, além de criticadas .por dous orgãos da 
imprensa desta cidade, foram contestadas por um dos mais illustre.s mem-
bros daquella Commissão, ao justificar a sua assignatura no mesmo pro-
jecto, q.ue approva t.odos os si tios decretados ;pelo · actu al Governo. 

Não quiz o illustre col!ega assignar em branco o projecto; sentiu-se na 
necessidade de justificar a sua assignatura, e j u stificando-a coin todo o bri-
lho, teve de contrariar as proposições sobre as quaes calquei as restricções 
·do meu voto. \ 

JulgueLme, por isso, ·no indeclinavel dever, que ora cumpro, de vir 
·defendei-as, perante a Camara, ou melhor, de vir demonstrar aqui que 
.ellas se apoiam na mais solida doutrina jurídica e são amparadas por nota-
veis constitucionalistas .patrios e a lienígenas. 
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Tres foram essas proposições : - "O estado ele sitio só deve ser clecre-
tatlo 1J01' cu1·tos 7Je1·ioclos" - "Ao Pode1· Exect~ti'VO no intm·regno paT!a_ 
·mentar, não é l·icito clecrctew o estaclo ele sitio 1101" p1·azo qne a,b1·an.ia todo-
o pehoclo da sessão legisla,tiva, tutu1·a" - "O Presidente da Republica só-
póde suspender as garantias constitucionaes por tempo que não exceda ao-
restante do seu quatriennio." 

O p.x:.ojecto da honrada Commissão ele Constituição e Justiça approva 
não só o decreto n . 12.716, de· 17 de Novembro ele 1917, pelo qual o Poder 
Exeeutivo, em viL'tude da nu torização contida na lei n . 3 . 393, de 16 do mesmo· 
mez, declarou em estado de sitio, até 31 de Dezembro passado, o Districto 
l<'ederal e os Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo,. ·Paraná, Santa Catha-· 
li na e Rio Gra nde do Sul e o decreto n. 12.787, de 31 de Dezembro de 1917,. 
pelo qual o mesmo poder prm·ogou dessa data até 26 de Fevereiro do cor-
rente anno, o estado de sitio a nteriormente decretado, com autorização le-
gislativa, como tambem a.pprova o clec1·eto n. 12 . 902, ele 6 cl.e .1Vfarço d este· 
anno, velo qttal o Go1>en10, fttndaelo nos a1·ts. 48, ns . 15 e 80, va,?·ag·rapho ·1° 
ele~ Oonst-itniçcio, clecla,1·ou e?"n estaclo de sitio as ditas ·zmiclcteles ·da, União, 
desde a, data elo cle.C1·eto até 31 de D ezemb1·o elo anno co1-rente . 

Não tive duvida alguma em da r o meu voto, sem limitações, ao pro-
jecto, na part'Ol em que a;pprova -o ultimo, o que decla rou o sitio desde 6· 
de Março até 31 ele Dezembro, não m e foi possível fazer a mesma cousEt, 
não obstante a minha boa vontade . Dahi as restricções com que o subscrevi 
e procurei explicar elo seguinte modo, perante a honrada Commissão ele Cons-
tituição e Justiça : 

Pot· prazo tão dilatado dez mezes, quasi um anno nunca foi entre 
nós decretado o estado de sitio . Nem mesmo o Governo passado, que tanto 
abusou dessa meclicla extraorclina ria, se animou a decretaLa por uma pe-
l'ioclo tão longo. E quando em 1914, nas v esperas da abertura do Parla-
mento p1·orogou ·o sitie por seis mezes, não foram poucas as vozes que S6 

fi01eram ouvir contra semelhante acto . E' verdade que na quelle tempo não· 
se justificava ele mod-o algum a medida e o proprio Goverpo era a causa 
pl'incipal, senão a unica da intranquillidade em que vivíamos . l\1as os que· 
co1nuate1·am. o sitio n ü.o o !izfwa1n só1ncnte 1Jo1· consicle1'Ql- o rlesnecessario no 
momGnto. GombateTam--no 1Jo1· te?" sido if.ecTetado 7J01' u1it verioclo tão longo, 
nas veszJer as ela abm·ht?·a elo Oong1·esso e abTa.ngenclo todo o temvo ela sessão 
legislativa. 

Na outra Casa do Parlamento, o egr egio St·. Senador Ruy BaJ·bosa, 
depois de salientar que o decreto ele prorogação do estado de s itio, por seis 
mezes, era uma mamfesw çii.o de desprezo a os direito& cl.o Congresso Nacional, 
disse, ern seu notavel rliscurso: - ''Não aguarda sequer o termo do sitio 
já decretadu . ·Muito menos o detem ><. imminenciEL da abertura da sessão 
legislativa, em vespera de se r eal1zar . Sete dias antes desta e cinco antes 
daquelle, surde, 'l.Gnclaclo, -o decreto prorogatorio . Para que? Para levar até 
á da:ta constitucional de começo dos trabalhos paralamentares o prazo ela 
suspensão das garantias, já. estabelecidas? Não. P a ra o estender atraveZ: 
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de toclo o period.o legislativo que entra, para envolver toda esta sessão !e- · 
gislativa em um estado permanente de s itio, que teria de continuar não me-
nos de dous longos mezes além dei! a, visto que a sessão legislativa, constL . 
tuciona lmente, acaba aos 3 de Setembro, e o novo to/Gase presidencial manda 
amplia r até ao ultimo dia de Outubro o r egabofe e!lcetado em 5 de Março" 
(D octo?n.entos Pa1·lamentares, Est:aclo de Sittio, vol . VII, pa.g . 2G7). 

Tambem eu tive de me pronunciar sobre o assumpto e em discurso pro, 
ferido n esta Casa fiz estas duas affirmações: "Qtwnclo. ni.es?Jto a segu1·ança· 
ân R eptoblica exigisse o emp1·ego clessa excepciona.l nwcUcla, ncio e1·a licit'o ao 
Governo clec?·etal-a, conw o tez, 1JOr 1nais ele seis 1nezes, e isso na vespera 
da. ?'etonicío elo Oong1·esso"; - ".il ci1·cu?nstanc-ia ele t e1· o Oong1·esso a tac1oL 
cla.ele ele stospeneler o sitio ele qne lançou 'l??.cio o executív o, no int:en ·egno pa1·-
lnmenta1·, não e1·a ,-a.zão pm·a q1oe o clecTetasse pelo 1·esto elo qt.at?·iennio'~. 

Have1·ia, po,-tanto, · flag1·ante i ncoh e,-encia de ·minha pa1·te .~e eto 
conconl.asse )wje co1n a clecret açã.o elo estacLo ele s·i t i o 1Jelo PocLe1· E xeciotivo, 
pou.co antes cl.a .abe1·tto1·a elo Oong1·esso, poT to1n espaço ele te1n1Jo 11Wio1· do 
que o ela sesscio legislativa, por um perioclo que excede elo r esto elo actual 
qua triennio presidencial, entrando .p elo quatriennio futuro. O ultimo de-
creto do Sr. Pres·idente da Republica, a que se refere a mensagem de 6 
de Junho, declarou o estado de sitio não até 15 de Novembro, mas sim, até 
31 de Dezembro do corrente anno .. . 

Demais, continuo a p ensa?' CO?Jto em 1914 .. 'Entendo qne o estado ele sitio 
.•ó; r/o(;lve se,· eDecn >.taclo 1J01' C?o1·tos pe1··i'Oelo~. E J1este 1nodo de entender não · 
estou só. Leia-se no m ais r ecente dos livros na cionaes s obre direi to consti-
tuciona l, o l.ivro do Sr. Carl-os 1\'l:aximiliano, actual Ministro da Justiça, o 
~eguinte t r echo: "O uso dos JJoderes discr ecionarios vicia os mais sensatos; 
até a os fortes agra da governar sem a critica . Por isso, a u tores aconselham 
a fixa r, em · lei geral e permanente, a duração maxima do esta.do de sitio; 
pro]1õem que seja de tres mezes, e prorogavel por ig ua l praso, quando for · 
ind!spensavel " (Gommenta1·ios á Gonstitniçcio B ·ras-ileiJ·a, pag. 378 ) .. 

. . . ·; · · . ... . . ··f· ... .. ... . . .. ..... . . . ....... .. .. . 

Não ha argumento ·que me fa ça r econh ecer que o Estado de sitio deva ser · 
decretado por J.ongos pra.s·os, por dez n1ezes, por quasi um anno, por m ais 
rlo que isso . E s tou com TH'ÉODORE REINACÚ, a u tor de excellente monogra,phia 
sob1·e o a ssumpt o, e com todos aquel!es escr ip tores a que se refere o notavel 
livro do Sr . CARDos li'I:AXIMILJANO, os quaes não admittem que o esta do d e 
sitio seja decretado por m ais de tres m ezes, podendo todavia ser prorogado, 
quando indispensavel , por prazos que nunca excedan1 de t res mezes . 

Todos os presidentes da Republica foram censurados no. precioso livro do · 
illustr e constituciona.lista que é o Sr. Ministro da Justiça , por terem sus-
pendido as garantias constitucionaes •POr m ais tempo do que o indispensa vel. 
"Tambem no Brasil - diz eHe, depois d e se referir á F1·ança - todos os .· 
Presidentes que se viram .forçados a suspender as garantias constitucionaes 
o fizeram por n\a is tempo do que o indispensavel." No em tanto, senhores, .. 
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··-nunca n !jinhum Presidente, até aqui, tinha suspendido as ga-rantias constL 
·.tucionaes .por dez mezes, quasi um anno . 

J)lis as .proprias pauavras de REINACH: "Ha tambem ac·côrdo sobre este 
·p-onto: que as medidas de salvação P'Ublica não devem durar mais do que o 
tempo indispensavel. Não obstante, a maior .par-te das leis estrangeiras con-
fiaram a.o criterio do Parlamento ou do · Chefe de Estado ' ü cuidado de le-

:-vantar o estado· de sitio em tempo oppor tuno; nisso ellas não andaram bem, 
porque segundo o conceito de DuFAUREl, o estado de sitio é m uito mais facil 

·'<le estabelecer do que de levantar; é um macio travesseiro sobre o qual 
· •"Corre o risco de dormir a preguiça dos governantes." 

"·Acreditamos - accrescenta o autor da mais famosa m.onographia es-
trangeira sobr•3 o assumpto - ·que se pôde actualmente reduzir a tres me. 

· zes a duração · ?naxim_a do estado de sitio, admittindo-se a possibiUdade de 
uma prorogação por igual praz-o, assim como de s ua suspensão antecipada 
pelo Parlamento." 

Não admira que esse e outros escriptores defendam a conveniencia da 
.dec.retação do estado de €itio por curtos prazos, quando ha tantos e dos 
. .mais reputados que condemnam in li?nine ·semelhante medida e não a admit-
.tem nas const-ittdções liv·res. Dentre estes cumpre destacar PINHEIRO FER-
REIHA, LASTARRIA e BARRAQUERO. 

"O Estaclo de s·itio deve se1· 1Jroscripto das Constitui.ções dos- ' po'/JOs re-
:-publicanos" - diz o ultimo, que encerra o magistral capitulo do seu conhe-
· cido. livro, em que estuda o instituto, com estas .palavras: "Eliminemos o es-
·tado de sitio do catalogo das .nossas instituições politicas e teremos dado um 
grande passo na senda da liberdade civil . Povo sem liberdade civil é arvore 

·que carece de terra e de luz ; é corpo sem alma; é religião sem Deus". 
IPara não citar outros escriptores, que como esses, condemnam em abso-

luto o es tado de sitio, darei em abono da affirmação que venho de fazer, 
•estas palavras do maior dos noss-os jurisconsultos: "De todas as armas con. 
fiadas pela necessidade aos governos, a s_uspen~o de garantias, ainda limi-
tada· é a mais tremenda. Muitos publicistas por isso a conrJ,emno;m "in Zi-
rnine" e não a a.dmittem mesmo a.ttenuada, nas Constituições livres. , Essas 
garantias podem, na opinião delles, "manter-se, e observar. se em todas as 

- épocas, em meio ás mais violenta-s comrrioções, tanto qua.nto nos momentos 
· de maior tranquillidade". Suspender essas condições essenciaes da segurança 
· liberdade e propriedade, consideram-no esses escrLptores como verdadeira in-
. consequencia no systema c-onstitucional". 

Não vou a tanto, não me alisto entre os q u e condemnam in li-mine a sus _ 
_ pensão das garantias constituciona es, mesmo porque, entre nós, a Consti-
tuição a autoriza. Quero a penas que se não lance mão dessa excepciona l 

:medida ,por longos prazos; que se não decrete o sitio em grosso; q u e de uma 
' só vez não se o estabeleça por dez mezes ou por um anno. Vê V. Ex. Sr. 
:rPresrdente, que não é muito o que eu quero. 
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Acredito mesmo que tal modo de pensar encontra ap(}iO não sómen-
·te na opinião de insignes publicistas, como acabo de mostrar, senão tambem 
·no espírito da nossa Constituição. 

Dispondo esta que o sitio só pôde ser declarado por tempo determi~ado, 
teve a meu ver, a intenção de impedir que elle fosse decretado por longos 
·prazos. 

Bem sei a observação que vai ·acudir immediata nrente aos que estão me 
-ouvindo com tanta bondade: - Te?npo dete'I"YY'I..inado só significa - tenttpo 
·p?·etixaào, certo, marcado, limitado. Foi precizarnente por isso que invoquei 
·o espírito e não a letra da Constituição e, attendendo agora á objecção, posso 
inquirir: Fidará, porventura, satisfeito o intuito do legislador constituinte 
desde que o decreto do sitio determine a data até á qual ficarão suspensas as 

·garantias constitucionaes, pouco· importando a extensão ·da distancia entre 
um e outra ? E staria na intenção desses constituintes pcrrnittir a decretaça1.1 
do siti-o por dez, por vinue, por trinta rnezes, por um quatriennio inteiro ? 

Se esse fosse o seu pensamento, provavelmente não teriam tido a preoc-
..icupação de declarar, - corno o fizeram, que o sitio só pôde ser estabelecido 
·por tempo determinado; teriam preferido autorizai-o emqua nto dur~sem ai! 1 

situações que o provocaram. 
Commel)tando a Constituição na parte em que dispõe sobre as g arantias 

constitucionaes, pondéra JoÃo BARBALHO: "Se podesse ser por prazo inde-
terminado, não seria isso suspensão, mas S1t1JP1'essão ele garantjas, pois ao 

.arbítrio ficava da autoridade c!onstituir-se em dictadura por todo o tempu 

.que lhe parecesse". 

Tão judicioso commentario se poderia do mesmo modo applicar ao texto 
·constitucional, de~;;de que nelle se. quizesse deparar apenas a exigericia de 
prefixação de urna data para a terminação do sitio, por mais remota .que 
ella fosse. Tanto taz suspencle1· as garantias constituoionaes poT dez, vinte, 
01b t1·inta ?nezes, qu.anto suspendel-as po1· tempo indeterminado. 

Nos primeirol! annos ·da nossa vida republicana, sobre a qual tanta in-
•f luencia exerceram ·os constituintes, foi assim que se entendeu a Consti-
t uição . Pelo primeiro decreto de estado de sitio, expedido a 10 de Abril de 
1892, foram suspensas a s garantias constituc!ionaes, no Districto Federal, ape-
nas por 72 hOTas. O segundo sitio foi decretado pelo Poder Legislativo, em 

:Setembro de 1893, por espaço de 10 dias . O terceiro foi estabelecido pelo 
<Presidente da Republica, de 25 de Setembro a 9 de Outubro, isto é, por 15 diatt. 
O quat·to foi tambem decretado por ~-5 dias, a 13 de Outubro de 1893. Findo 
esse prazo, foi pt·orogado por um mez, pelo decreto de 28 de Outubro do ditu, 

.a nno . Em 14 de Novembro, ainda desse · anno, o Presidente da Republica. 
decretou, por 15 dias, o estado de sitio em Pernambuco. Esse sitio e o do 
decreto anterior foram prorogados por menos de um mez, até 25 de Dezembro, 
pelo decreto de 29 de Novembro. A 25 de Dezembro foi novamente proro~ 
gado o sitio até 31 de Ja.neiro segu.inte, e, nessa data, até 25 de FeverelrtJ, 
'e, depois, até 28 desse mesmo mez. 
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Por decreto de 2 de Março de 1894, foi. nova mente decla rado o estaao de · 
sitio e dessa vez para o Distr icto F ederal, as c!apitaes da Pa- -
rahyba, e P ernambuco, e os Estados do Rio de .J aneiro, Paraná, São-
Paulo, Sa nta Catharina e Rio Grande do Sul, até 30 de Abrí!, isto é, pm: 
q~w.si clo~ts mezes. A 4 de A1g·osto de 1894, foi nova mente e por acto legislativo · 
decr etado o sitio até 30 Agosto . 

Em· todo esse periodo de guerra civil , não se decretou, nem se prorogou. 
o sitio, como se v<;, por mais de tlous m.ezes. 

Em Novembro ele 1897, tivemos outra vez decla rado o estado de s iti.o 
n.e8ta cidade e em Ni.ctheroy, por 30 dias. E sse :;;itio foi proroga ü.o . de n 
de Dezembro a 31 de Janeiro seguinte e dessa data até 23 de F evereiro·. 

Em 1904, o Congresso declarou, ainda, o s itio dor 30 clias, e o p rorogou 
por igu.ctl p1·azo, f indo o qua l, o Presidente da R epublica tambem prorogou 
successivamente, até Ma rço de 1905, 1J01" 1J1·azos m tnca excedentes ele 30 clias. 

E' verdade, portanto, que a té ahi os Poder es L egislativo e Executivo 
entenderam, como eu , que a nossa Constituição não permitte a decretação elo 
sit!o ou a suspensão das ga rantias nella con signadas, senão por curt os pe-
riodos. 

Quanto ao que aconteceu durante o Governo passado, não ser•rirá de 
argumento contra o que venho de expôr, nem poderá ser invoct1.dc como . 
precedente, por h omeno que tenham um pouco ele amor ao regimen . Só esse 
Gover no se animou a decreta r o estado ele sitio po1c m ais de clo1ts ?nezeS'; 
derr·etou-o até por m ais ele seis, e nem precizava: dedretal-o, porqt:~·9 elle, ~õ 

po,·· si, va leu b em per um .estado de sitio p ermanente, por uma suspensão 
de facto, ele todas as garantias constitu eionaes. 

Semelha nte precedente não àevia, sequer, ser l embrado, ·pa ra a clecre-
tacão do sitio actual, quando precedentes muito melhores sao fornecidos p ela 
nossa histo'ria politica r epublicana . Antes desse Governo as gar antias consti-
tucionaes nunca f or a m suspensas, ele uma só vez, por mais de dous ?neze8. 
Porr1ue não continuar essa pratica, ou nã o aceita r o prazo maximo de tres 
mezes, proposto pelos esériptores q ue se t em dedicado ao estudo de assum-
pto, proroganclo-se por igual prazo, sem·pre que fop necessario ? Teríamos 
assim, elo meslno mod·o, o que p arece qu e toda a 1gente deseja - ó' estado 
de si.tio, c1m·anlG o estado ele guerra, sem decretai-o, <113 uma. só ve:o, por dez . 
mezes . 

Não quero a pu rar se o estado de sitio é ou· não necessario dm·ante o 
estado de g u erra, n em se o estado ele g u erra, t a l qua l o temos, justifica só 
por si o estado ele sitio . Sobre a m a teria j á se pronunciaram o Cong.resso 
N acional e o Presidente da R epublica, ambos decreta ndo o sitio, por n os . 
acharmos em estado de guerra. E' essa, por conseguinte, uma questão ven-
cida : os Poderes L egisla tivo e Executivo estão de accôrdo quanto á n eces-
sidade elo estado ele sitio, durante o actu a l estado de guerra, bem como, qua n-
t~ 1i. possibilida de c!on stitu ciona l d!t su a decretação por e~'Se motivo . Conside-
ro, por isso, louvando-a11e na sabedoria e autoridade desses dous poderes, 
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·fóra de duvida -que -o esta do de sitio, no estado de guerra em que nos acha. --
-~os, é não só necessario, rna s perfeitamente constitucionaL 

I sso não basta, porém, entendo eu , pelas razões que venho de externar, 
para que o Congresso e a inda menos o Presiden te da Republica possam e d&-
-vam decretai-o, de uma só vez, por um_ la rgo período. 

A s outras p r oposições que a v a n cei per a n t e a Commissão de Constitm -
ção o .Justiça , expJi.ca ndo o meu voto, estão intima m ente. ligada s a essa pri-
meira, já examinada . São todas relativas á questão de t emp'l . A segunda foi 
esta , já o disse : - '"Ao Poder Executivo, no interregno parlan1entar, nãu 
é licito decretar o esta do de sitió, por pra zo ·que abranja t odo o periodo da 
sessão legislativa futura " Foi isso o que eu ·a ffirmei em 1914, com batendo o 
sitio dearetado pelo Gove-rno de enHi.o; foi isso o que eu rep eti nas expli-

·cações do meu voto n a. Commlssãç t'i.e Constit uição e .Jus tiça; é isso o que 
8U sust~nb., a:inàa hoje ... 

Suspender as garan tias cons tituci-ona es ou decretar o estado de s itio é 
uma faculda de conferida })ela .Constituição. ao Cong r esso Nadonal, e só na 
ausencia deste, só p or exoepção, é tam.bem oonfprida ao Presidente da Re-
publica . 

" A declaração do sitio, ·escreve o illustre Sr. CARLOs M AXIMILIANO, n a 
sua excellent e obra - "eurn.pete, em ·principio, a -os represen tp_n tes directos 
do pov o, a o Cong r esso Na ciona l. A liberda de é b em tão fragil, que a s ua 
limitaçii.o não póde ficar· a o a rbítrio do E xecutivo, n atu ralmen te p ropenso a 
abafa-r a critica e a g overna r sem_ .peia s. O direito de s us pender -o imperio 
das J:ois deve perte ncer - só a-o poder que a s edita . Não estando r eunido o 
Congresso e ·C'~rrendo a pa tda ünminente p erig o, é, lJDr exce1JçãoJ o estad0 
ele s itio decla ra do pelo 'Presidente ela Republica, ou .p-or seus · age_ntes res-
ponsaveis , como seria, p or exemplo, o oommanclante -das forças milit a r es, e m 
uma ci-dade 'ele que .se a p proximassem rebeldes ou inimig os" . 

" E a hi ter:1os - diz .JoÃo BARBALHO, ·c-ommenta n-do o art . 34 ela . ConstL 
tui~ãc' - que a competencia ~)rivativa f icou pertencendo a o Congresso Na-
cional e, em sua ausencia, ao Presidente ela Republica . E a r azão é c}ue o 
sitio su spe nde gara ntias con.stituci-onaes, traz conseguintemente a suspen são 
ele uma pa rte ela Constituição e o acto ele declarai-o estabelece u ma lei de 
excepção. Que poder, pois, sinão o Legislativ o, que a utorida de, a nã o ser 
a elos m a ncla t a rios do povo, poderia ficar com sernelhante faculda de?·" 

O illustr e exegeta p ensa como R EINACH, g ue o es t a do de sitio decreta.do 
pelo ·P oder E xe.cu tivo não tem senão um valor p1'01Ji so?'i-o e depende sem p r e 
elo p·ron1Lnci amento das- Camaras . E t a nto assim pensa que su s tenta a ne-
cessidade -da convocaçiio extraorclinaria do Cong r esso, toda a vez que 0 P r e_ 
sidente da Republica. d~creta:r o es tado ele s itio . Diz elle: 

"A primeira parte do n . 21 (art. 34 ) estabelece a attribu ição do Con-
_gresso de decla rar ·o esta,do ele sitio; esta segunda part e, de acoôrdo com o 
n . 15, do a rt. 48, conferindo ao Poder E xecutivo, no recesso do P a rlamento, 
.a mesma a ttribuição, decla r a -a , toda via depe ndente -de approvação ou s1Ls -
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11ensão pelo Congresso. E' a consagração da fiscalização suprem a dos man--
·datarios da Nação em objecto que tão altamente importa á liberdade indi-
vidual . Sómente sob esta clausula garantidora pôde o Governo usar de tão· 
perigoso poder . Mas para app?·ovar ou S1Lspenãer ·o sitio, o Congresso precisa 
de estar reunido e, portanto, desde q1Le o Poãer Executivo o ãeclara, é inàis- -
pensavel q1Le intrneàiatarnente convoque o Congresso . De não vir ex-
pressa na Constituição esta obrigação do Poder Executivo não se pôde con-
cluir que ella não exista . 

A attribuição dada no art. 48, n. 10, d.e convocar extraordinariame:rüe_ O• 

Congresso, envolve, certamente a hypothese extraordinaria do sitio e para ter 
isso por certo, basta considerar que este só é permitti-do ao Governo com a 
condição àe hO'I"I'iologação pelo Congresso, q1Le póãe, negando-a, S1Lspendel-o. 
Ora, para o Congress-o poder suspendel-o é indispensavel estar funccionando. 
Mas, como não se pôde reunir extraordinariamente sem convocação e existe· 
autoridade a quem se- deu competencia .para convocai-o e, por outro lado, 
como sem essa convocação frusb·a-se e annulla-se a funcção fiscalizadora 
que a segunda parte do n. 21 incu mbe ao Congr esso, é conclusão irrecusavel 
que toda a vez que o Exec1Ltivo d!!m·eta o sitio, por não estar p1·esente ol. 
Cong1·esso, é obrigado a convocal-o - intntediatarnente . E o sitio declarado sem 
essa 1J?'Ov1clencia é u?na verclaclei1·a 1Lsu1·paçci.o de poderes". 

O que vimos de expôr é suf·ficiente para patentear que a proposição por-
mim lançada contém a verdade . Si, só na au sencia do Congresso, t em o· 
Presidente da Republica a faculdade de s u spender as garantias constitu--
cionaes, é claro que elle não as pôde su spender por tempo q u e exceda a o 
dessa ausencia, ou pelo menos, não pôde envolver toda a sessão legislativa 
em um sitio por elle decretado. Verificado o facto, fica o Congresso privado dEl' 
exercer uma prerogativa que é sua e ao Presidente não é licito cercea.r a 
liberdade de acção do Poder L egislativo. 

Diz- se que essa liberdade não é assim cerceada, porque resta ao Con-
gresso a faculdade de a pprovar o sitio decretado pelo Poder Execu tivo . Mas,. 
cumpre advertir, que decretar ou approvar o sitio decretado não são equiva-
lentes. Esta é, positivamente, uma funcção secundaria , e a ella n ão pôde-
ficar circumscripta a acção do Poder Legislativo, ao qual incumbe, pri-

. mordialmente, suspender as garantias constitucionaes, quando a s circumstan--
cias exijam semelha.nte medida. 

Não ha duvida qu e, ao Congresso compete tambem approvar ·o estado· 
de sitio decretado pelo 'Presidente da Re,publica, dura nte ás férias do P arla -
m ento, mas essa funcção secundaria resulta precisamente daquella outra, 
que é primordial, de decretar o sitio. O Congresso tem as duas : decreta o 
siti-o e approva o sitio decretado durante a sua a u sencia , mas esta elle só-
exerce em relação ao sitio já terminado ou aq1Lelle 't;i.ue deverá terminar com· 
a s-ua p1·esença e deliberação, mas sempre em relação a um sitio passado, ow 
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mesmo presente, nunca, porém, em relação a um sitio futuro, porque isso • 
importaria em deixar de ladü uma prerogativa constitucional que é sua: 

Durante a minha' ausencia - dirá o Congresso - o Presidente da Re- ·-
publica andou acertadamente suspendendo as garantias constitucionaes: eu~ 

3/jJprovo por isso, o seu acto e, reconhecendo a necessidade de conti.nuarem . 
susoensas taes garantias, decrJ to o estado de sitio daqui por dianté' até tal 
data. 

Não comp!'ehendo que, funccionando o Congresso, possa.m as garantias 
constituciDnaes estar suspensas por acto do Executivo, senão até o momento 
em que aquelle •delibera sobre a necessidade da spspensão dessas garantias. 
E essa deliberação só se . póde traduzir em um decreto de estado de sitio ., 
e não sómente em um decreto de approvação -do sitio decreta d,o }Jelo Governo .. 
Outra não é a doutrina sustentada pelo Professor ALCORTA: 

"Reuniclo o Oong1·esso - ensina elle - cessa comzJletamente o es-
~Cl!clo ele .sitio declarado pelo Poder Executivo, se aquerle não Teso·lvg ·a sua; 
continuação. A elle, uma vez installado se communicam todos o~ antece-
dentes necessarios, para que possa formar sua: opinião sobre a solução que 
se projecta, resolução que vem a ser o que a Constituiçfto do Chile chama . 
um projecto de lei (una. pToposición de ley)". 

O ass.umpto foi m agistralmente explanado ;1a outra Casa do Parlamento 
pelo mais profundo dos nossos constitucionalistas e, nas suas admiraveis pa_ 
lavras, eu encontro tambem decidido. apoio á pro·posição que lancei e estow : 
examinando agora mais dese-nvolvidamente. 

'Com effeito, impugnando o celebre sitio de seis mezes, decretado pelo 
Gov_erno passado, disse -o egregio Senador, Sr . Conselheiro Ruy BARBOSA: 

" A Constituiçâ·o não a·econhece o estado de sitio senão em duas situa-
ções, por ella indicadas: nonnalmente, estando reunido o Congresso, o estado 
de sitio decretado por acto l_egisla~ivo; excepcionalmente, n ão estando r eu-
nid·o o Congresso, o estado de s1tio ordenado :por acto presidencial. A esta s 
duas especies, as unicas de instituição constitucional, se accrescentaria agora, 
em beneficio do Poder Executivo, a enxeTtia, evidentemente . hyb1·i da e aclul-
tc?'ina, ele ·u·rn estado de siti.o promulgado na aulsencia do CongTesso, lJarai 
vigora?· clurante a sua p?'esença". "As duas alça das - frisou bem - não sã-o 
~imultaneas. Só quando cessa a do Congresso Nacional é que começa a do 
Poder Executivo; e a do Pocler E xecutivo termina ent se encetando a do 
Congresso Nacional".· E, para logo, .à.ccrescen t ou: "A inconstit u cionalidade, 
por tanto, é palmar". "Desde que elle entra em acção, desde que se reune 
o Congresso Nacional, o decreto do ·Executivo que lhe invade o tempo da sessão 
constituci-onal com a intrusão ·dessa medida sõ f-acultada a·o GoveFno, du-
rante a não reunião das Camaras legislativas, incorre, juridicamente. em 
!1Ullic1a de absoluta". Disse ainda o egregio Senador: "No terreno juridico, 
portanto, o decreto não acha gu.aricla. Mas, a legalidade não preoccupa seria-
mente o Governo. O ~ue , seriamente o preoc.cupava era engrossar o a rsenal· 
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do Executivo com um poder novo, er a apparelhar com uma conquista de 
la rgo alcance a integridade da dictadura . Se este não l'osse o seu intuito, 
-basta ria ao Governo prorogar .o siti-o até a reunião do Congresso N a cional, 
e reunido este, valer-se do art. 94 do R egimento da Camara dos .Deputados, 
para obter a renovação dessa providencia ntediante um acto legislativo, O 
pt'ojecto en traria, a lli, na ordem immediata dos trabalh os, como t em acon-
t ecido, sempre que o Presidente da Republica reclama das Caniaras Legisla_ 
tivas essa medida; si em seu apoio se allegassem motivos con!!ludentes, em 
tres ou quatro dias teria vingado os tramites parlamentares" . 

Eis ahi a segu_nda das minhas proposições hem aC<'lstellada, sob muralha s 
que resistirão a todos -os embates . 

Não se argumente -com a delegação de poderes f eita na lei de guerra, 
votada no anno passado, com -o atropelo exigido ·pelas ciTcumstancias. Estas 
não são mais as mesmas e não ha, portanto, n ecessidade de utna nova "trans-
acção parlnme1~tar", em q ue tenha o Congress-o ele abrit· mã o de uma sua 
preroga tiva cor:stitucional, qual a de decretar o estado de sitio, quando está 
reunido, para transferil-a , por· autorização, ao Poder Executivo. 

U m erro explicavel, naquelle momento, n ã o justificaria outro, praticado 
agora. Se, a li:, houve u ma delegação de poderes, aqUi ning uem contestará 
que haja t nmbem semelhante delegação . A unica differença é que, lá, h ouve 
u ma delegação expressa e a que se projecta é tacita . Mas, quer num, quer 
nout ro C<cso, o Congresso Naciona l despoja -se de uma prerogativa, q u e é sua . 
'l'anto elle abt·e mão dessa prerogativa, autorizando o Poder Executivo a 
decretar o estado de sitio, quanto, approvando um estado de sitio decretado 
po1· esse Poder, para vigorar, durante todo o período da sessão legislativa•·. 

Ora., tudo quant-o a h i dissemos se a pplica adnüravelmente bem ao ult imo 
dem·e to ele estado de sitio do actual Governo, expedido nas vesperas da aber-
tura dos trabalhos legislativos (23 de Abril), e declarando suspensas as g:~ 

rantias const.itucionaes a té 31 de Dezembro, isto é, pot· mais de oito m ezes, 
tempo superior ao ela dut·açào normal das sessões elo ·congresso, e, o que é 
mais, não havendo motivo que justifique semelhante medida, só admissi\'el, 
em caso ele aggressão est·rangei?·a ou comnwção intestina, causas de que nin-
guem tem noticia (a niio ser desta ultima, no Estado elo Rio Grande elo Sul, 
até onde se nfto estendeu a meclida), ·e que não podem ser objecto de se-
gredo do Governo- ': ou existem, pondo em pe1·igo a Patria e a Republica, 
e toda a gente as sente, dellas tem noticia, .ou não existem e nào h a men-
sa,gens qu e nellas façam crer" . Sendo assiln, é claro que, não podemos dei-
xm· de condemnar o pre><ente estado de sitio pelas mesmas razões pelas· quacs 
condcmnamos o de 1914 e o de 1918 e que, dado o nosso feitio, nào ha co,l-
Yenicncias politico-partidarias que nos façam mudar de opinião, ou fugir ao 
cle,·et· ·ele exlernaL a . Não f arem-os uma co usa, nern outra; não mudaremos de 
parecet·, nem fugirem os ao devm· de m a nifestai-o francamente , quando fôr 
opportuno e . para isso, estamos certos, o Partido Republicano de S . P aulo 
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não nvs negará licença, nem, por isso, nos quererá alijar de suas fileiras, 
.embora elle, pelos seus compromissos com. o actual Governo, tenha de a ppro-
var mais esse formidavel attenta do á Constituição da Re.publica, na sua parte 

:fundamental, sagràda, qual a dedica da ás garantias da liberdade. "Povo sem 
liberdade é arvore que . carece de terra e de luz; é corpo sem alma; é re-
Iigjião .sem Deus! " 

Não 'encerraremos este longo pa r enthesis, a que as circum·stancias nos 
forçaram, para jus tificar a nossa attitude no seio da política, sem consignar 
aqui a critica que a proposito desta 110s fez um dos nossos melhores amigos, 
profunda mente pena lizado por .nos ver colloca dos em um ponto de vista· tão 
.estreito, presos ás nossas convicções juridica s e seguindo orienta çã:o diffe-
l·ente ela a doptada pela politica geral situacionista, a qua l, para a.pprovar in-
:tervenção e sitio, se inspira en1 a ltas razões ae Estad'o, no amor á Repubhca, 
no pa triotismo, e não eneont1·a, como nós, embaraços nos princípios de di -
r eito, nos tE;xtos das leis , nos preceitos da Cons tituição. Semelhante Clitica 
foi repetida por ,outros amigos e surgiu até em letras de fôrma , nal? eolumna~ 
de a lguns jornaes. Devo, p·orém, decla rar que, intimamente ella não nos im-
pressionou , e que, mesmo ficando no nosso ponto de vista r estrict.o, do res-

}Jeito aos princ.ipios juridicos, aos textos da lei, a·os preceitos da Constituição, 
não nos sentimos m enos Tepublicano, nem menos patriota do ciue aqu elles 
nossos a migos que criticam a estreiteza dos noss-os h orizontes. E' possível 
que a inferioridade da nossa intelligen cia nos impeça de ver como elles, de 
nos collocar no mesmo ponto de vista superior €m q ue elles se col'locan~, e 
donde elixergam o E stado, a Republica, a :Pa t ri.a, acima de todos os prin-
cípios de direito, de todos ·os textos da l ei, de todos .os ·preceitos da Consti-
t uiçã.o . 1\!las estamos convencidos, profunda e :s incera m en te !convencidos , 
de que não póde haver ,-azão ele Estado contra o proprio Esta do, cuj·o fim 
primordia;l outro não 'é senão a r ealização do direito; e n ão compreh en-
demos que possa. haver pa triotismo, sem respeito á lei, nem amor á R epu-
blica., sem acatamento r elig ioso: a os preceitos d'a sua Constituição. A razão 
.esta rã com elles, que são a grande ma.ioria , a quasi unanimidade . R espei-
tamos o seu ponto d·e . vista. Acreditamos na sua sinceridade. Não duvida-
mos dos seus sentimentos patrioticos o republicanos . Ma s não precisam ter 
pena de nós; porque, na ·nossa inferioridade, não podemos compreh ender o 

.amor á Patrüt, á R epublica, senão dentro do Dir eito, da L ei, da Constituição. 
Não somos co'ntrarios á intervenção nos Esta-dos, · n em ao es tado de 

sitio, dous institutos poderosos de defesa do regimen Tepublica no federativo 
e da ordem e segurança publicas, m as não os queremos vêr como os estar 
mos vendo, convertidos em armas paTtidarias. E' un1 grande ma.] empre-
gal-os assim. Desvaloriza-os, des.prestigia - os, pó de inutiliza i-os, e, o que 
11fto é de se esquece1~, autoriza os adv·ersari.os de hoje a empregaLos ama-
nhã contra nós, sem que tenhamos a utorida·de mora.] pa ra protestar. 
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E não é sC• na deéretação das duas grandes p rüvidencias const itucionaes 
q u e se tem abu sado, mas tambem no mod.o d o seu emprego, conforme ainda 
agora se verifica na intervenç;ão no Estado do Rio e no presente esta-do de 
sitio . 

Quanto áqueJ.la já mostrámos que, a pretexto ele restabelecer a ordem 
no visinho Estado, a lli se implan tou um regim en ver-dadeiram ente dictatorial, 
f icando todos os poder es concentrados n a mfuo elo interventor e se annullou, 
por instru cções do Governo Federal, a l e~?islação local de um anno inteiro. 
Dizem as instrucções exp edidas na mesma data. do decreto de in tervenção: 
"Art . 3.° Fi.ca entendido q u e o interventor <cpplicará són'len te as· leis d o 
Estado sanccionadas .ou promulgadas até 19·21, inclusive, em consequencia da 
dual iclacle ele assembléas Jocaes. Paragrapho unico. No exércici·o de 1923 
será posto em vlgot· o orçamento de 1921, n a parte rela tiva á r eceita e á 
despeza, observando-se os contractos realizados\ não sendo,. porém, utilizadas 
as clisp·osições de caracter extraordinari'o .ou t.ran sitorio, entTe as. quaes não 
se cont:Jrão a" r eferentes á rec.eita extraordinaria, que contin uará a ser· 
arrecada ela" . 

Em relação ao estado ele sitio, decretado originariamente em consequencia 
dos movimentos sediciosos de Julho elo a nn o passa·do, e pror ogaclo em Abril, 
por mais ele oito mezes, por que elementos subversivo·s con-tin1.W'm. a ameaçm· a 
pc,z 1J1l.blica, em tentativa.s ele 1Je1·tw·ba.ção ela. or clem., tenclo cl es·ses fa.ctos, o 
Governo, scgm·o conhccilmento, a applicação qu e delle se vai fazendo, sobre-
t u do em relação á imprensa, não obstante a proclamada tolerancia das au_ 
toridades parece estar sendo .abusiva, pois ·a censu ra, segu ndo consta e a 
l eitu r·a elos jornaes nwstra, não se limita ao qu e escrevem sobre .os acon-
tecimentos que dermTt Jogar ao sitio e ás occu rr encias a e!l.e.s r ela tivas, ou 
q u e com elles tenham qualquer Iigação, mas abrange tudo quanto diz res-
peito aos h omens de governo e aos que occu.pam posições poUticas ele clesta -
q u e, contra os quaes nfto se permittem criti-cas, nem m.esmo q uanto a actos 
relatrvos á poliüca local , quanto mais aos attinen tes á administ ração pu_ 
blica . 

Isso vem nos convencer ainda mais da necessidade da regulamentação 
elos arts. 6" e 80 da Constituição da Republica . 

'Por semelhantes ·providencias insistiu , em s uas m,ensagens, .o Presiden t~ 
P rudente de Moraes . 

Logo na primeira, qu e dirigiu ao Congresso Nacional, ' a 3 ele lVIaio ele 
1895, escreveu elle : 

"Sfto elo dominio publico os successos poliücos, de feição . diversa, que 
so verificaram em alguns Estados, quer durante ·o período go,vernâmental 
tra.nsacto, quer já em· minha. ad1ninistração. Assim, ~m Alagôas, deram-se 
os factos relativos á term inação do mandato do a n tigo Govet'nador; em Ser-
gipe, occorreu a dualidade da Camara L egislativa e do Governador; em 
Pernambuco, houve séria clivergencia qu anto á apuração de Senadores elo 
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Estado, e, ultimamente, na Bahia, -deu -se a duplicata elas Casas elo Con -
gresso . 

hbstive-me ele intervir na quellas questões. por entenclet' que nenhuma 
podia se ca:pitular nos ·casos em· que, por excepção, a Constituição autoriza 
a intervenção elo Governo Federal nus n egocias peculiares aos Estados . 

· A gTavicla·de destes factos, que infeliz mente se estão repr.ocluzindo, impõe 
ao Congresso Nacional .o dever de, co1n a ma.xima urgenc.ia, prover a r es-
peito, por m eio ele lei que r egule a solução elas collisões como as que vos 
apontei, e que teem grandemente prejudicado o bom andamento elas ad-
ministr ações de alguns E stados, 

E' do mesmo n·wdo u?'gente· que 1·emüa1nenteis o a?'t. 6° da Con st·ituiç·ão, 
nüo só q1Lanto cí intff'I'1Jretação positiva e clara d o texto con.stit1wi onal, com-o 
estabelecenelo o meio p1·atico da intervenção feele?·a l , nos caso-s e?n q1te é eUa 
jJennitida . 

. Essas leis, estou· certo, contribuirão efficazmente para o funccionamento 
regular elo noss'O regimen feclr.rativo". 

Na mensagem de 3 ele · Maio de· 1 896, d isse o Presi-dente Prucle.nte de 
Moraes : 

l "E' sensível a falta ele lei que 1'egula?nente os p1·eceÜo·s elo a?'t. 6° dat 
Constitu·ição, nã o só quanto á inte!ligencia a dar - se aos preceitos· c.onstitu- · 
cionaes, c.omo quanto a;os m eios praticas da intervenção federal nos Estados, 
nos -casos em que é ella. permittida. 

Essa lei c-ontribuirá ·effi.cazmente p a ra o funccionam en to regular do ,re-
gimen federativo; ella é tan to n'ia is necessaria quanto é certo que ficaram 
sem solução as ·collisões de assembléas l egislativas e de governadüres que 
se deram em a lguns Estados, sendo possivel que occorra.n1 novos. factos da 
mes1na especie" ~ 

Em 18~'7, dizia. a inda o primeiTo ,presidente civil ela RepubHca, na r es-
pectiva mensagem: 

":Solicito a vossa, illust]:ada attenção pa·r a a necessid ade de uma lei qne 
unif.ormise as r egras e preceitos relativos á na.turalização - e dJe 01lt1'as que 
regul011nenten~ o-s prece·itos elos arts. 6° e 80 ela Constituição." 

Em 1898, voltou ao assumpto, na sua ultima mensa.gem, e ahi escreveu: 
" Insistirei pela necessidade de l e·i que regula?nente p a1·t. 6° da Consti-

tuição, não só quanto á intelligencia a da r-se aos p·r eceitos ahi contidos. 
como qua n t o aos~, meios praticas ela .intervenção federa l n os Esta dos, no.s 
casos em que ella é permittida . 

E ' ta?n.be?n sensível a falta ele l ei que reg1Llanwnte o estaclo de siti o e se1LS 
efteUos, de accôrclo com os preceitos elo art . 80, ela Constituição, para impedir 
que se r eprocluza.m julgamentos contradictorios snbre assmnpt-o tão grave ·e 
Íll\POrtante". 

\Pensa do mesmo modo, no tocante á inter venção, PEDRO L ESSA, que no 
~ 

seu precioso livr o - Do Poder Jueliciario, escreve : 



- i30 

"A necessidade da inte1·venç<ío, posto que em casos muito reduzidos, 
tem-se imposto ao espírito de todas as nações que adaptaram a forma r e-
publicana f ederativa . Mas não basta o· preceito .constituci·onal. E' indispen-
savel u-rna lei ge1·a.l, e1n que se regulam.en.tc esse p1·ecei to . Nem se objecle, 
como já se tem feito na Republica Argentina, que a lei ger,al ê inutil, porquB 
sempre, em todos os casos, de in tet-venção, h a necessidade de um decreto ·le-
gislativo, que a utorize o Püder Executivo a intervi)), e porqu e os actos do 
Executivo · deveni ser submettidos sempre á ap,provação do Congresso . O 
decreto legislativo, prontulgaclo no moménto da inte1·venção, sob, a pressã:o das 
paixões e interesses politicos extremamente ~xacerbados, nã o dispensa , não 
suppre, não substitue a lei geml, elaborada calmamente, e cujas providencias 
sejam ditadas .por uma larga comprehensão das necess·idades sociaes, ·e de-
duzidas logica.mente dos princípios fundamentaes do direito publico federal , 
e não e:x;primam (como pôde acontecer, çomo acontecerá fatalmente com os 
decretos legislativ-os, formulados e votados sem .as restricções, sem as ma-
ximas de uma lei geral) unica mente a prevalencia momentanea ele amhições 
il!egitimas e proveitos condemnaveis, ou combinaç.ões i!licitas e funestas de 
estereis e n'lesquinhos · antagonismos politicos. Entre nós a falta ele u ma 
lei geral e o receio a.bsurdo, manifestado por alguns politieos, ele decretos 
legislat-ivos expedidos para regular os casos concretos, teem dado causa a 
uma sér ie de graviss1mos abusos e crimes, commettidos pelo Presidente da 
Republica, como bem demonstrou o Senador Ruy Barbosa no discu rso ·pro-
ferido no Senado, ]Jor occasião de apresentar o projecto de 13 de Setembro 
de '1913, em que autorizava a intervenção no Estado do Amazonas . .. 

Emquantn não se Pl'Omulga a lei geral, que o a1·t. 6° da Constit1tição e oo 
interesses nacionnes e lucaeól estão ininter-n~pta e insiste1~tenwnte a 1·ecla11W1', 
temos de applicar o nosso preceito constitu ciona l, de accôrdo com os prin-
cípios da doutrina formada n os paizes que nos precederam na applicação do 
direito ·pubJi.co federa l; pois, a tê hoje n enhuma demonstração se f ez ele que 
t a l doutri.na, precqniza cla por todos os bons constitu cionalistas, nã:o seja um>t 
rig-orosa declucção elos princípios fundamentaes do systema , ou se afaste dos 
textos constituci"Onaes." 

Quanto ao estado de sitio, o abuso que delle teem feito os Governos, de-
cretando-o como medida p-reventiva de poli-cia, delle se utiiiza·nd:n ·cont maior 
ou m enor arbítrio, basta para mostr a r a necessidade de uma l e·i ge1·al que 
especifique as condições em que a Constituição da R epublica p ermitte que 
se r ecorra a essa excepcion rul providencia . 

A1.nda ê PEDRO LESSA quem diz: 

"O decreto do Poder Executivo, que decla l'ou em estado de sitio esta 
capital, Nictheroy e . Petropolis, ê manifestamente inconstitucional, por ser 
publico e notorio, e verificado a todos os instantes, que não .estamos em 
g uerra com qualquer nação estrangeira, e que não ha em qualquer ponto 
do pa iz a mais leve commoção intestina, casos unicos em que a Constituição 



~ 131-

permitte a medi-da excepcional do sitio. E' verdade .elementar, reproduzida 
por J. BARBALHO (Conwnenta1·ios, pag . 119, in fine, e 120), que a Constituição 
não faculta a decretação elo estado ele siti o, porque se dá wma .sedi ção, ttnttt 
conspintçibo ott qttalqtter dos otttros c1··i'rrtes previsto-s e puTIIiclos pelo Codigo 
Pena.l. A não ser nos casos de aggressão estrangeira e de grave c~mriwção 
intestina (art. 48, n. 6, da Constituição), ao Presidente da Republica é ve-
dado decla ra r em estado de sitio qualquer parte do territoho nacional." 

Com effeito, essa é a lição de JoÃo BARBALHO, que escreve: 
"A aggressão por forças estrangeiras d'e tal modo põe em p erigo a se-

gurança da R epublic.a que, independentemente de :;tutorização do Congresso 
deve nesse caso o Govern'O decla.?·a1· int?neeUat~nente a mten·a (art. 48, nu-
mero 8). E de tamanha gravida de, ·e de arriscadas consequencia.s é essa com-
moção intestina a qtte a Constitttição se 1·ete1·e, que ella quf<~~ eqwípa1·al-a 
a.qui cí 1JT01J1·ia gue?Ta ott aggTessão est1·ange·iTa, estendendo a ainbas a m esm a 
extraordi·na ria pr-ovidencia . T a nto a meaçam "a segurança da R epublica" e 
tão grande peri.go fazem correr a Patria , que se consideram iguaes e se 
irmanam quanto ao seu alcance e consequencias e tambem, quant o á u r -
gencia do emprego de m eios 'promptos, energicos e sufficienteJnente effica.. 
zes para pôr-se-lhes termo. E bem se vê dah i qu e para a dmitti-r e justificar 
o emprego -de uma providencia dessa na tureza, 01·eada para uma sihtação 

· de gttena (da qual até tirou o nome -de estaclo de ·sitio) , é preciso que a 
"commoção intestina", a ell!J. pa ra esse effeito equiparada, assuma propor-
ções taes que o perigo para a Patria t a m.anho seja como o que ella corre 
com a guerra, e que não possa ser destruido sinã:o com os meios u sados 
nesta . 

Não se pôde entender de outro modo a Constituição neste ponto. 
Que gráo de criterio, de senso commum, se poderia, com effeito, attribuir 

a legisladores que em uma Constituição tivessem creado tal providencia, qtte 

é o maio1· dos vexames 11a1·a os poves e o hol·oca usto da liberdade individual, 
e deixassem ao Governo o a rbitrio de usar á sua vontade desse descomm.unal 
poder, quer no ca~o ele salvação da P atria em m'Omento supremo, quer tanl-
bem fóra desse caso excepciona l, em situação na qual bastam as faculdades 
ordinarias da autoridade? Os . constructores da obra constitucional teriam 
deste feitio edifucado a clictadura e não a cidadela e bal uarte da liberdade 
e elo direito ! si de ooa fê, teriam sido simplesmente ineptos, si de caso 
pensado, traidores 

Assim que, é preciso ou r estringir este concei to a expressão "com-
moção intestina", ou confessar que a Constituição é ré do mais extrava-
gante elos absurdos. 

Ora , que "c-ommoção intestina " é a que, .para este effeito, se pôde com-
para r á guerra e invasão estrangeira? N a ordem dos factos desta natureza 
não encont1·a mos m a is que uma deste jaez - a rmen·a intesti.net. E real-
mente, que se possa equipar a r a uma g uerra só alguma outra guetTa. A 
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situação que r equer o emprego de medidas singulares, fóra do conunum, tra-
vadas de arbitri.o e permittindo violencias, só pócle ser o estado de guerra, 
quer pür aggressão estrangeira, qne1· po1· levantan~ento á 11'!-áo a-rmada elo 
paiz (guerra intestina, que o euphemismo ela Constituição chama ele "com-
moção" ). 

O Codigo Pena l cogita de motin~. t1~1?11t1to, assuacla, ajunta-mento illicito, 
sedição e conspimçcin (arts. 109 , paragrapho 2" · 114, 115, 116 e 119), e, para 
reprimir as mais graves dessas perturbações da ordem, confer e ã a u toridade 
policial o poder ele contra ellas ir até ao emprego da força armada e da 
prisão 'pt·eventi"ira sem mandado -do Juiz (art. 121). E certo ninguem dirá 

·que pa ra casos taes, achando-se dest'arte perfeitamente a pparelhada a au_ 
torida cie, tosse aut01·izculo o uso ela- meditla. extnz•onlina1·ia elo sitio; a hi' está 
tudo já providencia do e por modo a a gir a autoridade, sem ser preciso re-
correr a outros meios. O sitio não 1JÓele ser, portanto, sincio 1Ja1·a ca-so ele 
-nw.io·r gravielade e esse não é senão a rebe!Uão, a· revoh~ção, a gue1TCL intes-
t ina, q1te C0111-1J''01nette, já ncio a ordem 1n~bUca- só-n~ente, m as· a 1n-op1·ia "se_ 
gU?·ança ela R e1J1Lblica" . 

De que va letoã, porém, esta boa doutrina sem a lei g e?·al que regulamente 
o sibio e contenha os abusos elo Poder Executivo? 

Quer a intervenção, quer o sitio, exigem, recla.mam regulam entação, em . 
qua n to se não faz a r evisão const ituciona l, que seria remedio a inda melhor . 

Dadas essas explicações, nas quaes tanto nos a longa mos ·pa ra bem ac-
centua r a nossa posição e demonstrar que o nosso voto não envolve -de modo 
algum a r esponsabdlidade da politica paulista, em cujo seio vivemos, vamos 
proseguir na justificação elo nosso voto, m as só depois ele abrirmns um 
sub-parenthesis, pa ra. tomar em consideração o que a proposito de nossa 
a ttitude escr eveu uma folha desta Ca pita l, fazen do censur a e insinuaçãü, 
que c.om certeza não faria si conhecesse as razões da nossa conducta e as 
explicações acima exp·ostas. 

Essa fol ha, a que nos r eferimos, commentando a nossa escolha p a ra mem_ 
bro desta Commissão, onde ha muitos annos vimos trabalhai1clo, escreveu: 

'·Preoccupa sériamente os meios políticos a solução dos problem as flu-
minense e suLri·ogra ndense, que tanta celemna occasionaram e ele que se apro-
veitou a opposição .pa r a simula r uma victoria com o resultado ela reeleição 
elo Sr. Prudente de Moraes pa ra a Commissão ele Justiça . Fra n camente, não 
vemos motivo para esse j ubilo antecipado, po1s si é certo que o Sr . P r udente 
<tlleganclo 1J1'·inci.1J'ios, anl:ecitJO'lt o se~L v oto t.avonwel a.os n i listas, m enos va_ 
.l·wso não é o 1J1"incip·io discipl·ina?· 1Jolitico a qtte ncio se querendo -nwnter leal, 
o ob1"iga.1'ia á Te?Htnc·ia elo 1nanelato qt.e lhe confeT·itt o Particl'o Pattlista, c1tja 
clelibe·raç<io S . S . cl.esacata. E sses g estos ele indepenc1encia são bellos e dignoó 
Gt; in titação qua ndo com.pletos e em termos ." 

Ha, ma nifestamente, nesse topico da f-olha que o p ublicou uma falsa apre-
c iação e falta de logica. E' cla r-o que, s i o pa r tido a qu'e nús pertencemo~ 
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nos negasse permil'são para votar de accôrdo com os nossos principiGs, 
1:eri&.J.nOS de renu nciar o mandat-o e o far.iamo~ sem E>sperar o conselho de 
,1ualquer orgão da imprensa . Mas, E. noss,, reeleição pa ra esta Commissáo, 
nas condições em que se deu, f pr&va bastante de qu e o nosso partido con-
sentiu no nosso voto, de accôt•do com os nossos princípios e os nossos ante-
-cedentes. S-i o não consentisse, teria se opposto á nossa reeleição e, certa-
ment~. a qui não estariam os, nem sE:riamos ma is Depu tado. A nossa pre-
sença nest::>. Commissã.o e na Camara mostra , portanto, que não houve ne-
nhum rompimento entre o Partido Republicano Paulista e nós . Conhecia 
o partido a nossa opinião, anteci.pa.damente, não só pelos nossos anteceden tes, 
c omo porque della, exa ctamente por dever de lealdade, não fizemos segredo, 
e nem -por isso deixou de pr·omovE:r a nossa volta. ao seio .des ta Commissão. 

Não ha, portanto, razão pa ra a ..:ensura e a insinu ação constantes elo 
to pie& daql.iella folh&.. 

Agora, podemos prosegUtr. 

Em clous capitules trfl.ta a mensagem presidencial da intervenção no 
Estac1o elo Rio, procurando justificaL a: no dedicado direct;amente ao as-
surnpto e no referente "á agitaçã-o no Rio Grande do Sul" . 

No primeiro diz: 

"Em mensagem que tivemos a hol' ra ele dirigir -vos a 24 de Dezembro 
u!tmw, vos demos conta ela situação política do Estado do Rio. 

Em seguida leva mos a·o vosso conhecimento a concessão de habeas- co?·-
tms pelo Supremo Tdbunal Federal para que o Presidente e Vice-Presidente 
de uma das parcialidades alli em luta tomassem posse dos respectivos carg·os 
e os exercessem, livres ele qualquer constrangimento. Declara mos então q u e 
•O Governo faria cumprir a decisão judiciaria, emb·ora continuasse a penden-
cia. affecta á vossa deliberação definitiva. 

"Com effeito, foi posta força- -federal á disposição do Juiz da secção do 
Estado do Ri·o de J aneiro, incumbido da execução da ordem judicial, e a 
31 ele Dezembro com as gar a11tias dadas, tomaram posse pera nte o T ribunal 
ela R ela ção do Estado e entraram ~m exercício. o Presidente e Vice-Presidente 
gara ntidos pelo habeas-c01"1J71·S. Posteriormente, o Juiz da secção con1municou 
o cumprimento da referida ordem ele habeas-coTtms e dispensou a força posta 
á sua disQJOsição . 

Ao m esmo tempo, que se emp-ossavam os cidadãos desse modo garantidos . 
o P residente e o Vice-Presidente ela outra parcialidade tomavam posse l;le-
r aEte uma elas assembléas legislativas e entravam em ex'lrckio. 

A exaltação partida ria que alli reinava de longa data, a ggrava.da assim 
por uma c~1wlidacle ele Asse111bléas L e_q·islati vas e o·t~tTa ele pTesiclentes ele 
Estado, attribuindo-se cada qual .o legi•imo exet•cicio da,; resoectivas fun-
ções. creou naquella cir,umscripção ·u;111 . séTfo conJUct0 po~itíco '!Ue reclamava 
da União providencias tmmec1iatas . Os Governos "F'elicJanQ Sodré e Raul 
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F erna ndes insta llaram-se em Nictheroy, onde pra ticaram actos de a u to-
rida de, com r ep ercuEsão e effe.ito no terl·itori0 flummense. Dahi o incen(];tO" 
das z1aizões, que a lastrou em todo o in terior , onde, .pelas respectivas popula_ 
ções, foram depostas varias Camaras 'Municipaes, com grave prejuízo do:,. 
interesses locaes . 

Ao mesmo tempo a Força Policial do Estado desertava do seu quartel-
em Nictheroy, e se a presentava a o Commandante do 2° Batalhã o de Caça .. 
dores, desconhecendo a autoriclacle dos dotts Gove1·nos riv aes . 

Foi nesta emergencia, tl?·giclo pela necessiclacle de garantir a orrlen1- no vr-· 
.~inho Estaelo, qtte o GoveTno se r esolvett a i n teTvi?· na sua aelminist1·ação. 

Decretada a intervenção, cessott ele JJ?'01npto a ana1·chia, acalmaram~s~e· 

os animas, e foi ?·estabelecida a oTde?n com a a utoridade do Interventor, car-· 
go pa ra o qua l foi nomeado o i!lustre advogado e professor de direito Dr. Au-
relino Leal . 

Affecta ao Congresso, c-omo se acha, a decisão do caso, não quiz o Go-
verno tomar outras deliberações, preferindo a guarda r a vossa r eunião ex~ 

por-vos quanto occorreu depois da sua anterior mensagem . Cumpre agorn. 
ao Congresso examinar a situação, com a sabedoria que todos lhe r er.on-he 
cem, e da r-lhe solução compatível com os altos interesses do paiz, afi m d<> .. 
em curto prazo, reintegrar-se o Estado na sua a utonomia constitucional. '" 

No segundo lê-se: 

"A 25 de NoYembro do a nno passa do procedeu-se, no R io Grande do· 
Sul, á eleição do respectivo Presidente, co?T en :lo o 1Jleito mn un~a eLt?JtoSlihe?·a 
de g1-cmde exaltação. 

O poder competente para julgar do caso, a Camara E stadoal, no apurai.'· 
a votação, recon·heceu como r eeleito o Dr. A. A. Borges de Medeiros. 

Parte da população não se conformou com tal decisão e iniciou uma cant 
pan ha de 1Jrotcstos, levada ao extTemo ela l ttcta an nacla. 

O Governo F ederal se acha diante de uma situ a ção que o obriga ao res·· 
peito da autonomia do Estado, salvo mudança ulterior do a specto da questãu .. 

No Estado do R io hotwe eltwlielade de JJOelm·es e nem ?nes?!~ o ique teve. 
a posse a?nzJarada 1101" "habeas_co?'1J1Ls" do Su.pn:?no T1·ibunal, acatado pelo-
Governo, conseguitL manteT-se ern condições acceitavei.s ele viabilidacle. 

To?·notL-se inclispensavel e foi logica alli a ·inte1·venç<io. 
1'1<> Rio Grande, entretanto, perante o Execu tivo Federal, só h a um go~ 

ver nu, reconhecido pelo poder cornpetente . 
Eis por que o Governo se tem limitado a ordenar que as forças federae,-

:.e th>Lntenham neutras, garantindo as vias ferreaes f ederaes, os Correios, os 
T elegraphos e demais r epartições publicas da União e agencias· do Bane, 
do Bntsil, assim. como asylando no·s qu a rteis os cidadãos de qua lquer par-
cialidade que lhes peçam gara ntias, só assumindo o p oliciamento das . cidade~· 

e povoações q ue as a utoridades locaes hajam aba ndonado, com o exclusivo f im: 
de garantir a v ida e a propriedade dos seus h abitantes . 
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E' profundamente lamentavel esta situação, que tão grandes. preJUlZOs 
ja .;stá causando âquella adiant~da e rica unidade da Fecleracão, com evident" 
repercussão na vida nacional. 

A ingerenC'ia ela União até o momento ·presente não poude ser senão 
aruistosa, pa ra acalmar os e~iritos ' e tentar a pacificação geral, mediante 
obtE'nção dE' concessões mutuas d-os contendores . 

Para isso se tem volvido a nossa attenç:ão, na esperança de I.,(Ue todos 
cvmpreh endam a necessidade de paz e a linha superior de conducta do Go-
ver-no Federal para conseguil-a. 

Os que nos h onraram com o voto no pleito presidencial ele certo não 
qut:rerão agora exigir elo governo actos de violencia partidaria, com desres-
peito á majestade soberana ela lei. 

Tambem o partido dominante no Estado ha de sentir a conveniencia. ae 
gestos de c-onctJ.iação, que colloquem nobremente o pensamento da P atn"' 
acima de tudo, afim ele não t a rdar a cessação da lucta fratricida e 8 r esta -
belecimento da 01·clem, tão necessarios ao progresso não só do Rio Grande d() \ 
Sul, como de todo o Bra.sil. " 

Segundo a m ensagem, portan to, a intervenção no Estado elo Rio, foi 
motivada por haver, alli, clualidade de Asse-rnbléas Legislativas e dualiclad~:

de presidentes de Estaclo, de onde resultou "um sério conflict:o politico que 
reclama va da União providencias immecliatas", pois, "a exaltação partidaria 
que alli reinava de longa data", fôra "aggravada" pela dupla dualidade, produ-
zi.ndo ''o incendio das paixões, que alastrou em todo o interior, ·onde, pela:; 
respectivas po.pulações, foram depostas Camaras Mu nidpaes, com grave 
prejui:oo dos interesses locaes" , tendo ao mesmo tempo a F-orça Policial clú 
Estado desertado do seu quartel em Nicth eroy, e se apresentado ao com,man-
dante do 2° Batalhão de Caçadores, desconhecendo a a u toridade dos dou s go-
vernos rivaes". 

Como se vê, não ha, como seria de esperar, uma demonstração Ol.< fun . 
damentação jurídica do acto . ,A intervenção se faz pÇ)r causa da p•·etendida 
d1wliclacle e plJ,ra ga?·anti?· a onle1n no E stado elo Rio. "Foi nessa emergencia, 
wrgirlo pela necessidacle ele ga?·anti?' a orclem no v ·isinha EstadJo, q1Le o Go-
·vm·no se •·esol·veu a intervi•· ·na su.a adm1Jinist1·ação". 

Mas, si a razão da intervenção foi a pretendida clualiclacle, o fim principal 
da mesma intervençã.Q devera t er sido o de "manter a fórina republicana fe-
der<•tiva" e não o de garantir a ordem. Ella teria assento no n. 2 do a r 
t igo 6°, onde se a autoriza para este fim e n.ão para o de "r.,stabeiecer a 
ordem e a tranquililidade", que é o objectivo da intervenção prescripta pelo 
n . 3, no mesmo art . 6°. 

Não póde haver m a ior desordem do qu e a qu ., reina no Rio Grande de, 
Sul, segundo informa. a Mensa gem, pois, alli, foi, a "campa nha de protes -
tos " , de "parte da população" , " levada ao extr emo ela l1tcta annada" (que1 
dizer nada menos ele que, 91te?TCL civil), creanclo uma lamentavel situação, 
"que tão g1·ancles p?·ejwizos já está causando âquelia adeantada e rica 
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unidade da F ederação, com evidente 1·epeTcussão na v-iela n adonal"; no em-
tanro. o Governo aJ.Ii nã o inte rvem, porque não h a clual'iclacle, c.omo ~o east, 
do Estado do Rio, onde por isso a inteTvenção. fO·i logica: ao contrario, pe-
r a nte o Executivo Federal, só .ha um governo, reconhecido pelo poder com-
petente" e "o Governo Federal se acha deante de uma situação que o obrig;, 
ao r espeito da a utonomia do Estado, salv o muda nça ul terior do aspecto dr, 
questão" . 

Na doutrina da Mensagem, portanto, a desordem, po: mai& grave que 
seja, ainda que chegue á lucta armada , á g·uerra civil, não autoriza a inter-
v enção federal ?not·u-p?·op?·io, nos Estados, a não se1· qua nd-o isso r esu lte d"-
dualidacle de gover nos . Essa seria , com effe.ito, a boa dou t rina. Mas, para 
que a cltw.licl.acle constitu·a: uma deturpação .ou s ubversão da fó?'?na ?'e1J?t. 
blicana e justi-fique a intervenção, é n ecessario, que ella se verifique, de 
facto, isto é, CJUe a mbos os Governos, conforme o dem onstra mos tenhan,, 
-pelo m enos •wpa rencia do legitimidade, ou ~ejam todos absolu tamente ille-
g itimos, o que se não deu, , no Rio de J a neiro, conforme tambem já o de 
1nonstran1os. 

No emtanto, a hi, ·o Executivo F e.dera l só interveiu, .segundo se depre, 
h ende agor·a da Mensagem, por 4avP.r uma dupla dualidade, mas, corn o 
fim de r estabelecer a ordem e não de manter a fórma rpublica n a federa-
tiva o que é incohe.rente, t anto que no Rio Grande, onde não h a. dualidadP., 
assiste tranquillC> o desenrolar da. luct<!. armada, o campear da des-ordem, de 
que dá noticia . mas não intervem , por se sentir obrigado a r espeitar a au-
tonomia estadual. 

Conressarnos que não entendemos bem a logica tle que se gaba o Go-
ver.no e lamentam-os que a :Mensa g-em não nos 1riesse esclar ecer o caso elo 
Rio ele Janeiro, sob o p-onto ele vista constitucional, que é o u nico que nos 
int·eressa. 

P assemos acliantu. 

J)ev~riamos agora examinar o pa recer ela Cummissão ., o projL.:to eJ,, 
que elle consigna a soluçã o do caso . 

Convém, porén1, ainda a n t.es disso, toma r em conside1·a.ção a preliminar 
s uscitada por mui tos elos que se teem m a-n ifestado a res.peito dos aco-nte-
cimentos relativos a o Estado do Rio, ela poss ibilidade de ser ·O caso r esolvido 
pelo Congr <'!sso de modc contrari-o ao que decidiu a Supremo Tribunal Fe .. 

cler a l , quando r econheceu o direito cliquiclo e incontestavel elo Dr R a ul F er-
nandes ao cargo de Pre-sidente daquelle E stado e ao exercício do mes m-o car -
50 durante o q ua triennio que começou a 31 ele Dezembro do anno passado . 

Isso n os impõe o dever ele historia r minuc!osamente o q u e .se passou. E 
a esse dever, não fugiremos, por mais penosa que seja a tarefa . 

A 23 de Dezembro tivera entra da no Supremo T ribu nal F edera l a petição 
de hn.beas_co?·pus elo Dr. Raul F ernandes e do Dr . Arthur Costa . 
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No dia segu inte ch egava á Camara, com a data de 23 de Dezembro, 
.umil mensagem · d-o Presiden te da , Re.publica a o Congresso Nacional, nestes 
termo~. 

" Ten ho a honra de subrnetter a o vosso conhecimento e esclarecida dt·· 
cisão as inclusas r epr esentaç-ões e documentos que a s instruem . 

Em uma c1ellas, os. cida dãos I-Ioracio. ele 'Magalhães Go_mes, Oscar P en na 
F-ontene!le e Ec1garc1 Balla rd, a llegando a sua qua lidade de Presidente o 

·Secretarias da Assembléa Legislativa elo E stado do Rio de .Janeiro, pedem 
providencias pa ra o seu funcciona mento, sem coacção por parte do Gove rno 
ilo mesmo Estado, que dizem amparar a perturbação causada pela consti-

·tuição ele 0utra Assembléa L egisla tiva presidida ·pelo cidadão Arthur Lea ndr o 
de Araujo Cos ta. e cuja organização r eputam inconstitucional e illegal . 

Em ou tra, ·o Major F eliciano Pires de Abreu Sodré, inv ocando a sua 
qualidade de Pres idente do Estado, legitimam en te eleito e r econh ecid-o pela 
AssemaJléa presidida pelo Sr. Hora cio c1é Magalhães Gomes r eclam a contra 
a perturbação da sua p osse e exer cicio, pela posse de outro cidadão que o 
partido situacionista intenta c·ollocar no Govern'o . 

Vei·ifica -se, pois, uma dualidade de Assembléas L egi!>lati:vas, . respecti-
·Vamente .presididas pelos Srs . Hora cio Magalhães e Ara ujo Costa, e de 
Presiden tes ele Estado os Srs. F eliciano Sodré e R a ul Fernandes, como é 
publico e notorio, caso· em que a decisã-o , segundo a exegese pacifica· da 
nossa Constituição, compete ao Poder L egislativo, não podendo r esolvei-o o 

.Ex&cutivo, p-orquanto só n a a usen cia do Congresso N aciona l ser-lhe-h a licito 
providenciar, s ubmettenclo os seus actos ao julga mento do mesmo Congresso. 

Agua rdo, pois , a vossa deliberação para os fins de direito". 

Na sessão de 27 ele Dezembro -o. Supremo Tribu nal F ederal concedeu a 
ordem de haueas-CD?']J~~s impetrada pelos Drs . R aul F ernandes e Arthur 
Cos ta, tendo o relator do m esmo, o Sr. Ministro Guimarães N atal proferido 
o seu voto, que foi afinal vencedor, nos seguintes termos: 

"Conheço elo pedido, não obstante or iginaria, não porque a a m eaça ele 
constr angimento, de que se queixam os pacientes pa rta do S1·. P r esidente da 
Republica, pelas r a zões já muitas vezes expostas, m a is porque h a perig·o de se 
consumma r a v iolencia, se forem os pacientes obrigados a se dirigir agora 
a o .Juiz da 1" instancia. 

Quanto a com]}etencia do Tribuna l para conhecer das questões susci-
tadas no processo e decidil -as; na da posso a ccrescentar a o já tanta s vezes 
dito e r eclito pelos eminentes collegas em g r a nde c!óp ia de accórdãos que 
illus tl·am a nos~a juris·prudencia·. De tres dos· julgados que os pacientes in-
voc'nm fui o r elato·r em especies identicas . 

Tenho sempre sustentado que nos r egimens como ci nos~o de poder es 
limttaclos, era necessaria a existencia de um poder que fizesse respeitadas 
pelos ou tros P•Jcleres as limitações constitu cionaes, contendo-os dentro da 
crbita. de s u as attribuições, um em r elação a o outro e ambos em r elação aos 
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~stados, e esse poder é o Judiciario, por ser o que para impõr obedien-
cia ás suas decisões só tem o presti.gio moral e jurídico que as re-
v estir. 

No exercício desta alta funcç;ão tem· o Tribunal mais de uma .\•ez am-
parnclo o regimen contra os ataques das ambições parti darias inc'ontillas. 

Allegam os pacientes que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente 
do Estado do Rio de Janeiro, reconhecidos e proclamados taes pela Assem-
bléa L egislativa, unica legalmente constituída no Estado, acatach pelos 
poderes Executivo e Jucliciario estacluaes e em relação com os poderes fe-
deraes, e que não obstante a !iquiclez, certeza e incontestabiliclade elo di-
reito que . lhes assiste á posse e exercido desses cargos, se pretende obstar tal 
posse e tal exercício sob o falso pretexto ele uma dualidade de poderes no 
tEstado, que~tão essen cialmentE< politica I; qut; s(i. p6dco ser· resolvid11. pelo 
Congresso Nacional, ·segundo a interpretação que se tem dado ao n. 2, elo 
arlt. 6° , ela Constituição Feder·al. 

Esse a r tigo dispõe: "O Governo Federal não poderá intervir em ne-
gocias ·peculi.ares aos Estados, salvo : - § 2·' Para manter a fórma repu-
blicana federativa". Tem-se entendido que a dualidade de governos nos E~
taclos violft a fórma republicana federativa. 

Mas, v. dualidade de governo é UI'li facto que necessita ser provado. 
Se bastas•se que, com o mais completo desprezo ela Constituição e elas leis 
dos Estados, os candi·datos derrotados , nas eleições estaduaes·, não confor-
m ados, se erigi"S"sem em seus representantes para assim constituírem falsa 
dua lidade ele poderes e darem lugar a intervenção dos ·poderes fedet·aes em 
r,egocios peculiares aos seus Estados, estaria inteiramente anniquilada a 
fórma republicana federativa que a Constituição procurou assegurar no a r-
ti.go 6°, virtualmente abolido o principie da não intervenção, que passaria a 
ser excepção quando é a regra. Não haveria mai!' nos Estado!' opposJção, 
que, contando com o apoio elo Governo da Uniã\·. não . provocas;,~ a rtH'i-
c!aes dualidades. 

Pela farta documentação qu'e instrue o pedido se verifica que é o que 
se dá no E stado do Rio de J aneiro: a Assembléa Legislativa em que a op~ 

posição transformou os seus candidatos vencidos nas urnas e por isso não 
diplomados pela Junta Apuradora, e privados assim, segundo a lei, de se 

'recÓnhecerem deputados, parece ter sido fantasiada unic'amente parr, reco-
nhecer e proclamar eleitos os seus candi-datos. a Presidente e Vice-Presiden-
te, derrotados nas urnas. 

Os membros de q ue ella se constituiu e que exerciam funcções publicas 
não as deixar:tm. 

Essa A~sembléa nenhuma lei decretou. Não reconhecida nem acatada 
pelos outros poderes elo Estado,' nada fez para se lhes impõr ao r espPito, ao 
P<'1SSO que a Assembléa que se constitu iu de accõrclo c'om a Constituição e 
com as leis do E s tado exerceu as suas funcções no edifício proprio, sob a 
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direcção da Mesa lega l, sendo acatadas todas as suas resoluções pelos po-
d~res Executivo e Judicia Í·io do Estado . 

Nessas condições, pa r ece-me que liquido, certo e incontestavel f o di-
reito ãos pacientes aos cargos de Presidente e Vide-Presidente do Estado, por 
terem s ido r econh ecidos e proclamados eleitos pela unica Assembléa L egis-
lativa que se constituíra legalmente e fun ccionava no Estado. 

E da das as circumstancias exposta s pelos pacientes em sua p llüção e 
a mensagem do Sr . Presidente da Republica, publica da no "Diario Official", 
offerec!ido pelo advogado dos pacientes no acto do julgamento, é r azoav el o 
receio que icem de que lhes seja obstada pela força, no dia 31 do corrente, 
a posse r1os respectivos cargos e essa ameaça é eviden temente contraria a o 
art. 6° da Constituição F ederal, exactamente o que consagra a maior ga-
rantia da autonomia elos Estados nos seus negocias peculiares . 

E ', pois, illegal e dá lugar ao habea..ç-co?'Ptbs pedido, que eu concedo como 
concedi, com o Tribu nal, ao Sr, Nilo P eçanh a no mesmo Estado do Rio 
E' no Governo elo Piauhy, onde a du a lidade, como o a \legam os pacientes, 
surgira mais b em ·configu rada, por ter sido feita ele u ma parte de candida tos 
diplomados. Concedo a ordem pa ra que os pacientes possam, no dia 31 do 
conente, livre:; de qu alquer constra ngimento, tomar pt;ss;, e ü.;sumir o exer-
cício dos cargos pa ra os quaes foram eleitos, reconhecidos e proclamados 
eleitos pela autor idade constltucionalmecte competente." 

A decisão do Egregio Supremo Tribunal Federa1 foi consignada no se-
gu inte A-ccórdão : 

"N . S. 800 Vistos, expos·tos, r elatados e discutidos estes a utos, em que 
os advogados Levi Carneiro e· Fra nc!;sco de Assis Chateaubriand requerem 
orig-inariam ente ordem de habeas- corpus em favor dos Drs. R aul F et·nandes 
e Arthur L eandro de Araujo Costa, a llegando que, havendo estes sido re-
conhecidos e proclamados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi-
dente do E stado do Rio de J a neiro, teem fundados receios de que lhes seja 
violentamente obstada a posse · desses cargos na época legal - 31 de De-
zembro - e o exct·cicio das respectivas funcções durante o período constt-
tuciona l, sob o falso pretexto de uma dualidade de poderes engendra-da ex-
pressamente prrra constitu ir um caso político a ser resolvido pelo Congresso 
Nacional, nos termos do n. 2 do art . 6" da Constituiçã o. 

Considerando que, segundo decisões do Tribunal, pa ra que a dualidade 
de poderes ·se caracterize como um caso politico extranho ás f u n cções do 
Judiciario, é precizo que ella t enha 0.. sua or-igem no acto da votação, ou no 
ela apuração dos votos e suscite questões, para cuja solução se imponha o 
exame de va lidade de actas eleitoraes e contagem de votos; 

Considerando que, se para provoca.r o caso excepcional de in tervenção 
previsto no n . 2 do a r t . 6°. da Constituição F ederal, basta;sse que ~anclid.a

tos, vencidos nas 'urna s, n ão diplomados pela Junta Apura dora , sem com--· 
petencia legal, portanto, pa ra reconhecer poderes, se erigissem, não cbstan-
te, em Camara Legislativa, para o fim exclusivo de recof!hecer os ~andida-
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tos a Presidente e Vice-Presidente do Estado de sua parcialidade, se bas-
tas~.e essa facilima manobra partidaria, realizada em desconformidade com. 
as leiS do Estado, estaria inteiramente, irremed4avelmente,, aniquilada a 
fórma republicana federativa, que a Constituição procurou resguardar no 
arl. 6", prohibindo a intervenção do Governo Federal nos negocias peculia-
r es aos Estados, é virtualmente abolido o principio da não intenvençiio, que 
pa~garia de regra, que é, á excepção, não h avendo mais nos Estados opposi-
ção em minor:a, que, contando com o apoio do Governo Federal, nã.J recor-
resse :w expediente partidario das dualidades; 

Considerando que da cop·iosa documentação constante destes >Lutos se 
verifica: 

-· quP. ::ts eleições par~1. deputados no E~tado do R•io de J a n eiro se rea-
l izc."'.ran1 pera·Hte ab mes1nas mesas eleitoraes; 

que foram parcialmentE> apuradas pelas m es1nas juntas muni-
cipaes; 

que a apuração foi feita pela mesma Junta Central, a qua l. tendo 
sommado os votos constantes das apurações pa rciaes, expediu diplomas aos 
candidatos, que conseguiram a maioria dos suffragios; 

Considerando que, segundo as leis em vigor no Estado do Rio de Ja-
neiro e junta"' :tos a utos, só os candidatos diplomados podem se constituir 
em poder verifi;;ado1· de eleições ; 

Conside1·ando que, nessas condições, er a legalmente impossivel a forma-
ção ele uma dualidade ele Camaras Legislativas nesse Estado; 

Considerando ·que a unica ar,guição feita á legitimida de dos diplomas ex-
pedidos pela Junta Central de apuração foi a de emanarem de uma Junta 
composta de juizes ele direito, que, segundo a Constituição do Estado, não 
podem ser nomeados para cargos que não sejam de accesso na magistratura 
e e!-!sa. arguição não procede, porque não se trata de um éargo, mas de uma 
.funcção que a lei do Estado, <. txemr;lo ck leis federae.s, acldiciona;,; á~ func-
ções inheeentes ao cargo de juiz; mas, a inda que procedesse, a prohibição 
constitucional não determinaria a nullidade· dos actos da Junta, mas a perda 
pelos jui7.es, que nella tomaram parte, do cargo de magistra dos; 

Considerando que tambem o processo das eleições de Presidente e Vice-
PrE~idente do Estado c1o Rio de Janeiro correu na sua primeira phase pe-
rante as mesmas mesas eleitoraes; na segunda perante as me·smas juntas 
apuradoras rnunicipa~:s; 1: n" ter-ct:ira t: ultima. perante a ur.:c~ Assembléa 
Legisl~tiva legalmente constituida no Estado, éonforme ficou demonstrado, 
e a cujos actos authenticos não poderá ser r ecusado valor juridico; 

Considerando que os pacientes foram reconhecidos e proclamados eleitos 
r espectivamente Presidente e Vice-Presidente do Estado por essa Assel'nbléa 
Legislativa. c u.Ja legitimidade. foi reconhecida pelo Executivo e Judiciario do 
Estado e pelo Governo Federal, segundo a prova elos autos; 

Considerando, portanto, que liqwicio, ce1·to e incontestave~ é o cli1·eito c1tjo 
eze1·cicio prctencle1n os tJaCientes; 
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Consiãerando que a a meaça de serem priyados da. liberãade individual 
necessaria ao exercicio desse ·direito, mferida, a principio, dos factr>s nar-
rados pelos pacientes na longa petição de fls. 2 a 20, adquiriu todos os ca-
racterJsticos de uma coacção imminente com a mensagem dirigida pelo 
Sr. Presidente da Republica ao Congresso Nacional ·e constante do exem-
plar do "Diaric Official" d<- 25 do corrente, pag . 8.465, apresentado pelo 
advogado Levi Carneiro no acto ·do j ulga m ento para ser j unte aos a u tos; 

Considerando que a circumstancia d<l. apresentação ela mensagem ao 
Congresso Naeional, sujeitando-lhe á solução a allegacla dualidade ele pode-
res, não obstava a que o tribunal conhecesse da petição de fls. 2 em que se 
envolvia tal questão, porque já antes tinha tido entrad·a. ella na Secretaria 

do Tribunal e estava afecta em um processo judicial á sua co·mpetencia, 
comprehendendo-se, como se com.prehencle na expressão - "Governo Fe-
deral" - empregada no art. 6° ela Constituição, os tres poderes L egis-
lativo, Executivo e Judiciario; 

A.ccorrz;am., conhecendo do pedido, não obstante originaria, por $e dar a 
hypothese prevista no art . 23 da lei n. 2-21, ele 1894, def6~1ib-o para q1Le os 
pacientes 7JOssant, l·im·es de qualque1· const1·ar •. g'tn...ento, tom.a1· posse, no dia 3J. 
elo corrente, o zyrimei?·o, Dr. Ra1Ll Ferna?bdes, do da1·go de Presidente, e " 
seg1melo, D1·. .tl'1·th•Lr Leandro ele A1·aujo· Costa, do ele Vice-Presiclente elo Es-
tado do Rio ele .Janeiro, e exe1·cer as f'lmcções inhe1·entes a taes ca1·gos, nos 
ten>ws ela Constituição e leis do EstaeZo". 

Desse acórdão deu o Presidente do Supremo Tribunal F.ederal eonheCJ-
me!!to ao Juiz Federal do E s tado do Rio, ordenando-~he que ·o cumpl'isse. 

A decisão do tribunal provocou uma segunda mensagem do Sr. Pre-
sir!~nte da Republic-a ao Congresso Nacional, sobre o a ssumpto . Foi a de 
30 ele Dezembro, na qual disse: 

"Tenho a honra ele levar ao vosso conhecimento que o Supremo Tri-
bunal Federal concedeu ha.beas-co'r1íU8 aos Srs. Raul Fernandes ~: Arth ur 
Leandro ele Araujo Costa, para "que estes possam, no dia 31 do corrente, 
livres de todo e qualq uer constrangimento, tomar posse e exercer as func-
ções inherentes" aos cargos de Presidente Vice-Presidente do Estado do Rio 
ele janeiro. 

Em mensagem anterior submetti á vossa deliberação a questão d(~ duali-
dade de poderes no referido Estado. 

Assim proc•"cli, em vista da doutrina pacifica e unifo·rme que, E-m face 
da Constituição, attribue ao Podet· Legislativo da Republica a com peter1Ci<. 
p:E-a dizer a ultima palavra em tal matet:ia, essencialmente política. 

Não cabe ao Poder Executivo· entrar na apreciação da dualidadt, ju1-
gaJ .. a procedente ou improcedentt, f un dade. ot: y,ão, pCi'! serib! 1sso s .w,repor-
Ee á vossa a ui.oriclaàe e prejulgar caso de vossa competencia. 

Dizer que uma dualidade não procede, não tem assento legal, nã.o pos-
sue realidade política; resolver qual o poder legiti:no, é precizamente o que 
é d.'l. vossa. cornpetencia e não dos outros poderes. 
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E' claro que, dada a dualidade, uma das organizações será necessa-
riamente legitima , pm·que, como doutrina"a o Ministro Pedro Lessa - "é 
absurdo exigir, para haver dua lidade de a ssembléas legislativas, que am-
bas se constituam sem desacatar as leis ou sentenças dos tribunaes. D esd?. 
qu-3 todos r espeitem as leis, não ha dualida de 'POssível de assemblea ou de 
presidentes ... " (Doc1lmentos Parlam.entares, vol. 8", pag 572. ) 

Er& e é p1·ecizarnente a decisão de· qual dos poderes se constituiu sem 
desacatar as leis - a rnateria de vossa competencia, já reconhecicla pelo 
Egregio Suprem o Tribunal em muitos ac-córdãos, entre os quaes os de nu-
meros 3 .513, de 13 de Abl'il de 1914 ; 3.545, de 16 .de M:aio de 1914; 3.683 
de 12 de Dezembro de 1915; 4. 238, de 18 de Abril de 1917, e 6. 008, de 7 a, 
J ulho de 1920 . 

Na da r esolvestes a inda e terei que acatar a vossa decisão, como ema-
nada do poder constitucionalmente competente pa ra pôr termo á s1tuação 
oriunda da dualidade. 

Sobrevindo. ·porém, o habeas-aortJ'Us de qu~ ' ' or. àou notícia e não que-
r endo o meu governo dar motivo á deshá.rmor,ia dos poderes políticos, sem-
pre funesta ás instituições, entendo dar cumprimento ao referido habeas-
co-rtnLs, fazendo-o ex ecu tar como nelle se contém, com a declaração de que 
isso não importa reconhecer a legi timidade do governo dos cidadãos ampa-
rados pela decisão judiciaria, emquanto sobre o assum1>to não se manifes-
tar o Congresso Nacional, ao qual c!ontinúa submettido o caso . 

Só assim posso, r espeitando ·a Constitu:ção, n ão violar a autorida de que 
ella vos confere, sem quabrar a h armonia dos poderes institucionaes do nos -
so regimen ' ' . 

Dando contn do modo pelo qual cu mprira a ordem do Prêsidente do 
Supremo Tribu nal, o Juiz Federal do Estado do R io, dirigiu-lhe o ~eguin

te officio, com >• data de 10 de J ane;ro d'olste anno : 
"Cumprindo a determinaçã o constante do offici<> d& V. Ex de 29 de 

De<:embro ultimo. sob n. 5. 363, com que f oi transmittida cópia do vene-
t·ando aocõrdão relativo á concessão -do habeas-'C01'1l1LS aos Srs. Drs. R aul 
Fernandes e Arthm· Leandro de At·a ujo Costa, para, livres de qualquer cons-
trangimen to, tom::trem posse respectivãmente dos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente do Estado elo Rio de Janeiro, este juizo requisitou forç:J. 
federal, afim de ex-ecuta r a ordem. 

Ftita a indica ção da séde do Tl'ibuuai da R elaçã<- d(; Esta.dc. nç P ala-
cio da Justiça, á praça D. Pedro II, para loc!a.l da posse. E> para a da en-
tra da em exet·c.icio o ·palacio presidencial, á rua l'resit\enu, Pedren·,.. n. 78, 
effectuaram-se os actos normalm ente, assegurada b. ordem publica por tro-
pa d(J 2• batalhão de caçadores, ]Josto á disposíção do juizo por mando do 
Sr. Ministro da Guerra, sendo que destacamEntos da rnesm!i ·unidade mi-
lita r estavam a gara ntir as r epartições federaes e estaduaes, situadas na 
Capital do Estado. 

O Sr . Raul Fernandes, especia lmente em t elegramm as endereçados ao 
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sr. Presidente dn R epubllca e a V. Bx .. cuja divulgação se fez mediante 
publicações· na imprensa, deu · fúl·ma, tes~emunho d~ norma.JidadE< conseg·uid::~. 

para a sua investidura e de · seu companheiro de chapa. 
BscJ·up.ulosamente foi assim observado e . cum1>rido o venerando accór-

clào desse Tribunal . Bstabeleceu-se. entretanto, na Capital do Bstado, clu-
plic::~.ta. de au.toriãades ·execu tivas, com o~ re::tp6ctivos delegado~ e -geni'lra-
Ii~ou-se a dis!lenção pelo interior 

Bm uma ampla inteq>reração cios effeitos· da sentença qu .. se e-"ecuta-
v:l., providenciei ·no sentido ele, com a intervenção ·da força f ederal , sere·m 
mantidos no exercido dos rPspectivos cargo;, os funccionarios arr ecadadores 
estadua.es nos municipios de S. Fielelis, Carnbuc!y, Friburgo, Ca·pivary, Ara.-
ruarna, RiG Bonito e Baua do Firahy, onde se verificaram deposições, ha-
vendo solicitações que mandei a ttencler 1)ara outros pontos do territorfo flu -
n1 iJlen~t. 

Duas ordens ele factos oceorrem, porém, graves e a reclamar urgentes 
r roviclencias para ns quaes fallece eompetencia a este juizo. 

Foram depostas as Camaras Municipaes, bem corno destituiclos elas suas 
f uncções os prefel.tos em Maricá, Saquarerna, Araruama, Capivm·y, Rio 
Bonito, Friburgo, Cambucy, Santo Antonio de Padua, S . Fidelis , Barnt do 
Pi!':!hY. Barra Mansa, Rio Claro, S. l!"'.J·a ncisc!o de P a ula, Santa Maria Ma-
:<iln,lena, S. Pedro cl' Aldeia, The1·ezopolis e Cabo Frio, operadas investidu-
ras ele novos titulares em a lguns municípios e estabeleeicla a acepha lia elos 
poder es Jocaes em outros. Consoante a decla ração autorizada do proprio 
Sr . Dr. J1nul Fernandes, expressa e in officio ele 5 elo corrente, não sendo as 
l'amaras Municipaes e os Prefeitos delegados elo Poder Bsta dual. esc-a pam 
á protecção -do Jwbeas- car·pu.s concedido. Resalvada a responsabilirln.cle elo 
.in;zo, offereci ao paciente auxilias -com <providencias que entendesse Jem-
lJr~u·-me, af;m d·e que. uti!izando a força elo regimento polic!ial elo B stado, 
pude8se restabelecer -a ordem e ga:rantir as autoridades dos municipios . Está. 
('!Je impossibilitado apeza,r disso ele agir, visto lhe não obedecer a dita 
força. que. espontaneamente, levou suas a rma s para o 2° bata lhão <le caça-
dores, com declaração de officiaes <le não quere1·em :ütencler ás determi-
nações do P1·es\dP.nte ernpossado. · O Sr. Procura,clor da Fazenda Estadual , 
por sua vez. veiu requerer nos autos da execução do habeas-co?"p1tS, a no-
tificação de 14 emprezas e sociedades pa ra, sob pena ele clesobecliencia, ef-
f~tuarem paga mentos e entregarem quantias a rrecada das por conta do 
l'Jstado á administr ação presidida pelo Dr·. R a ul Ferna ndes. 

Embora haja deferido esse requerimento e expedido as notificações, um 
melhor estudo c1a materia me convenC'e ele que tal providencia não podia , 
C'nrno não poucle, ter cabim.ento no processo em q uestão . Só em ·procedi-
mento normal e perante a utol'idade judicia ria com competencia regularmen-
te estabelecida, é q u e certamente tem q ue agi!' o :Estado contra os ·contra-
etantes que faltam a o cumprimento ele ajustes celebrados, contra os c!on-
tribll intes que não satisfazem impostos e taxas ex~giveis, contm os eleve-
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oorp1t.•, a rrogar-se o direito de compellir os que, por não reconhecerem 
a utoridade a o Governo do Dr. R a ul F erna ndes , ent~mderen> acet'tad o r eter· 
ou deposita r .as qua ntias r eclamadas pela F a zenda. 'Estadoal. 

P erturba da de modo _g era l a vida do Estado em todos os seus a ppare-
lhos de funccionamento, attingindo a a norma lidade até seus cártorios do R e-
gistro Civil, qom grande prejuizo dos indivíduos, desde . já fa zem prever 

'coJmplic:~ções futuras,, inclu'Sive ·no serviço de a listamento militar; este 
torvelinho d e a utorida des · que se attribuem funcções, umas a pretenderem 

·prevalecer sobre as outras ; essa torme.ntosa indecisã o em que ficam os cida-
dfí.os quanto á r egui:;.rida dé de a ctos jurídicos a que estã o obriga dos, t a n to 
a . interessa r o es ta do das pessoa s como os r esp·ectivos patrimonios; essa 
r es1sten cin. da força publica a o cumprimento das determinações da autori-
dade presiden cial, impotente assim pa ra r epôr os funccionarios e a dminis-
trações municipaes derr uba das, e pa.r a impedir se mantenham em a c tiv i-
dade outras que se cor-respondem com a utorida de presidencia l diversa ; tudo 
constitue la m entav'el . dissenção a comprometter· as ins tituições republicanas 
e o bom nome elo paiz, recla mando prompta s medidas a sseguradora s. da, 
normalida.de . 

F 6r a das attribuições deste juizo ficam , infeliZJn en te, taes providen· 
cia s ; o que lhe cumpria fa zer teve r ealização inteira . Por' isso resolvi 
ila!' por finda a resp ecuva 1:arefa . do que tamoem f a ço sciente o E> r. Mi-
nis tro aa Ju&.tiça" , 

E sse officio t eve do Sr. P r esidente do Supremo T ribuna l F ederal a 
seguinte r espost::t: 

"Em resposta ao vosso officio ele hoje rec!eb!do, em .que d-eJJOis de .ha -
'ver r eferido , f act os de deposições de a utorida des esta doaes e municipa e.s 
e de descrevei· a ana rchia r esultante de uma dua lida de ele f a cto, que a h i se 
vai esta belecendo, e que n ão seria possivel se da r se tivesse s ido cumprido 0 

·a ccórclã o deste Tribunal, a ssegura ndo a posse e exer ci cio -do Dr. R a ul F el' -
nandes, como o legalmente investido na autoridade de Presidente deste Es-
tado, declm·s., entretanto, finda a sul>. missãu, - tenho a observar-lhe que 
'devereis , sob pena de responsabilidaqe, fazer cumprir in tegralmente o a c-

. cordão r eferido, da ndo toda s as providenc!ias que estiver em a o seu alcance, 
e solicitando a s que 0 não est iverem, para que seja mantido todo o ·pres-

, tigio elo presidente legalmente investido das sua s funcções e das a u tori-
dad<::; df: sua n om eação. Saudações . Jier'll'l.<inio FranCiisao d o EspWito 
Sain to •· . 

Na sessão do Supremo Tribunal nesse dia realizada, tinha sido l ida 
pelo Sr. Minis tro Guima rães Nata l, rela tor do habeas- corpns, e fOra m an -
dada ao Sr. Minis tro P r ocurador Geral da Republica a segtÍinte pet~ção ·elo 
Sr. Dr . Haul F erna ndes, dirig ida ao m esmo r ela tor: 

" Não p osso m a is r et a rdar o cump·rimento do indeclinavel dever de. t ra -
zer a o conhecimento do Suprem o T r ibuna l Feden tl a mar1eira c omo va i 
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sendo .desrespeitada. e):mrlada. a otden'l de ·"habeas:corpus", que ine foi c0!1-
cedida por accórdíio de .2·7 de Dezembro proximo find!o, nã0 só ·para me 
empossar no cargo de Presidente .deste Estado, como tambem para exercer 
sem constra~gi:rnento as respectivas funcções no qua•driennio . de 31 'de ·De~ 
zembro de 1922 a 31 .de Dezembro de 1926. 

A' reqt11siçãtJ do Juiz Federal da Secção do Rio de Ja.neiro, forças do 
Exercito da guarnição de Nictheroy asseguraram-me a posse paciflca e a 
do Vi·ce-Presiãente do Estado, _perante o Tribunal da Relação, de .confor-
midade com o dispositivo da .constituição Estadual, não se aci1ando reuni-
lia ·a Assembléa · Legislativa. ·As mesmas forças guarneceram o paltwio pre-
,,stdencial, onde, acto continuo, recebi v poder das mãos do meu anteces-
sor; .guarneceram igualmente .as repartições publicas, notadament'e a se-
cretaria geral do Estado, onde ta mbem se empossou tranquillamente o 
Secretario Geral Dr. Mauricio , campos de 1Vtec1eiros, e continuaram até 
esta data, c·om . inteira correcção, a guardar edifieios, prestando-me, assim, 
e nos agentes da . administração da capital, a mais ampla garantia pessoal. 

Entretanto, •Como' no mE)smo dia 31 de Dezembro telegrapha sse eu ao 
Exmo. Sr. Pr.eside~te da Thevublic!a, commur,icaniL~-1he a dita . posse e 
ini-cio de governo e agrrLdecendo-lhe a~ seguranças, prestadas, t ive a sur-
,Pl"esa de .rocel>er, en'l resposta, a cmnm.unicação de haver sido t a mbem em-
possado no mef3mo ·cargo . o Mal~r Dr . Feliciano Pires ele Abreu Sodré, ac-
cr'escentando o Sr .. Presidente que desses factos ia dar conhecimento .<.ao 
Congresso Nacional, no~ termos das duas mensagens anteriores ao Podel· 
Legislativo sobre a materia. 

Assim, contra o julgado que me reconhecera o direito certo, liquido e 
exélusivo de exercer .o ·Poder Executivo no Estado, insurgia-se o Presiden-
te da Republica dando corpo a uma dualidade desse poder e fomentando 
directamente o clesconlrecimento da a utoridade constituida , depois de liaver 
d<>darado que ·a; tinha ·por il1egitim"" em mensagern de •30 do rhez passado, 
ás duas casas do Onngresso Nacional. Negando·•se a reconhecer o meu · go-
verno, ainda· mesmo um méro governo " de facto", o Sr. Presidente da Re-
publica d.eterm.i.nou que as autoridades federaes . nã0 se corres.pondessem 
- não só ~ommigo - mas ainda com os •funccionarios estadoaes de qual~ 

.q uer c'ateg-oriu, todos, al'iás, nomeados por governos a.n ter iores, á ex-
~epção C!o ~llCl'etat·io Geral e do Chefe de Policia. 

O factu ~em precedente, de se isola r assim um Esta do no seio da Fe-
deração >:~r& sufficients para quasi impossibilitar materialmente o gover-
'n;() ~<1J~tn de muito pouco tempo; e desde logo me privou, e a todos o(; 
tur;r~iO{·'trios, de recebermos a correspondencia postal e telegraphica que 
11:i.~o t!vr,sse sido nominalmente endereçada aos ,destinatarios, sendo peJa 
mesm« razãn recusado ao thesoureiro do Estado o pagamento dos cheque" 
aa vali'.~ postaes eii}ittidos pelas estações arrecadadora;s do interior. 

C&ntra essa particular oonsE)quen•na da interrtWção de relações com o 
G0'1. erno da União, reclamei ao .Juiz Federal, cujas reco'tnmendações ás au-
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t oriela des competentes não produziram até hoje nenhum· effeit o. Não bas-
tava, entreta nto, asphyxia t· lenta m ente o governo. ·cumprin ch eg a r depres"-
f'a a uma s ituaç:ã:o de facto mais premente. Fora m d espachac1os . pa ra vn.-
rios municJpioa dO interior ag&ntes e praça s da policia do Districto ' F e-
dera l, qu e, .con niventes com os ljoliticos opposlcio:tis tas , procederam á de-
po:!!ição elas au torlclade" loca e~ . 

Iflm Bar•r rt elo Pinthy fora m. depos t os <c Cam a ra Municipal e o Pt·efeito, 
desarma do o destacam ento de polícia, lJreso o d·elega do r egional, D1: . Càr-
l os Lu i ;,o Dets, occupa da. a séde ela oeleg acia d e policia ·e prestigia do o ele .. 
:ega d.IJl à e n om e:\ç:'io do Ma jor Sodré . D alli s&g uiram alguma:; praças e. a g<Cn: 
tes ele policia do D is trict o F ederal pa ra Ba rTa Ma nsà, oncle occupa ram a 
<l P.kga ein. P.mpu~~:.t r:.tm o cl elegaclo elo Major Sodi:'é e tomara m com a rrom -

.1.:\menttJ n. sérJ e é1<>. n>unlcipalichcle . Em Ma ricá , Aranta m a , Nova Friburgo, 
São Ficlelis . C:.tmb ucy e The1·ezop olis fa ctos iclenticos occorrer,tm , se1'tl"' 
t nmbem depostos os collector es das rendas e os officiaes elo registro civil. 

Em N ictheroy m esmo foi vedada a o Governo elo E s ta do <c r em essa de 
n ,forços ele pollcia. Jja.r:~ -:. interiot, comr~ "e ·;e do:. of.f icio;,, 3untos pot· cô -
pia, troca dos entre o Go·verno e o Juiz F ederal: foi preso á ordem elo ehefe 
de po!ic iG elo Dislricto F ecler RI e éons et·vado em custodia, tres dias b Ca-
pitã-o !Cavalcanti , <lr'lsl.s tente m~l ita.r d<c presi·dencia; clous au;tomo ,,eis elo 
g over no foram tom a.clos p or · agentes ele poliéia elo Distric to F eder a l e en-
1rrJE>gu es no M.<tj ot· S ocl1·f ] X t r a · seu u-so, só s en do r estituídos horas d epois . 
p·ot· in tcr ven çi:io rl o ,Ju ,z l<'eclo;·a l , ac. .Ma.jJr Sodr~ fot pn:>~ut.à~ ,; .!!'·tr~.nü :t 

da Força F ecle1·a.l. que defe nde o seu g.overno ins ta lla clo no edific:io ela Ca-
a ,art. 1\i.:.tL.h.;~ipa, G(~Uk.J:,. l'.4 r :.c:.n, is~ ... c~Hr. violencia e a rron1.bam ento. sendo 
a :;ua · eorrcsponá 'Jnci:c e r c ele seu s a uxilia r es recebida com o ·' offi.c ia l ., Jias 
estações :fecl em es competen tes . 

JI:sses 1'R·Ctos, cle·J~·l·im e.n.tes cl:l. a utorida.cle elo g·over.no, "ão poclia:m deixa r 
ele influir ·no m ora l ela força ele p olicia , longam en te trabalhada contr·a o go 
'.'err:o legal, a i na ugu ra r-se e m 31 d 'J Dpzembro; e cl.ev e.ndo declarar-se h on -
tem mn onCl'vünen to colleot tvo -de r e.v olta , que effectiva·m·e n te se v erHicou ·pela s 
tres horas ela tarde, aconteceu que , muito sig n'ficativam ente nesse clia, pela 
n~anhft, . foram detidos ú unlem elo Ch·3f e clr, Policia elo D istricto F eder a l , " 
log o conduzidos parn ess" capitaJ , tres sarg entos e dous off.iciaes, elos mais 
br :ll'os e cleclicaclos no governo. os quaes pas!?a ra m o cl'.a ·no g·abinet e el o dele-
g a do Dr. Chagas e foram r elaxa dos ela prisã o á s 5 hora s ela t a rde, s em ne-
nhum interrogat or.io mas com aviso ele que ·' a policia em Nitherohy já se 
r evoltá ra" ! Pa1·r.~ evitar confli-ctos arma do., . que pudessem caracteri;,oar 1.1ma 
confla.gra çào, o governo elo l~s ta·clo determ inou ás a utorida des locaes ciue mio 
r es:stissem á s depos ições, qu a ndo praticadas por a gen tes elo govern o ela, 
U n iào. devendo-se busca r r emeclio nas no'.!cli cla~." que fossem det ermina das pelo 
jui;,o fecle t·a l em cumprime n to do .. habeas-corpus" . 

..r\.. ~ss~ n1aglstL~ado, pois len1-se -dü·igido o gov erno para denuneia 1· as 
violenc:as feita~: fAquell aF< :1 Utllt·ida cles e r.equer er o a uxilio ela f'orça Jl Ublica, 
a fin1. ele as r estab elece•· em s uas fu ncçõ0~, ·como se vê elos offi cios jun tos por 
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copia; .mas, certamente, elle tem lutado com embaraços _insuperaveis no des-
em,penho de seu· odev<~r. poJ-s a té agora. só foi :conseguida a .repos[ção de •u.m 
funccionar-io - o collector de Fr'burgo - e nt1·e tan tos que foràm violen-
tamente destituidos· de ·suas .fu ncções. 

A presença ·de agentes e praças da policia do Distl"icto .Fedet·ai em nu-
mE'rosos pontos do territorio flumin ense: a sua :Jcção '?YStematicamen te con: 
t r:aria ás autor'dades estadoaes leg-itimas, a o lado d o apoio publicamen t f' 
prestado ás a u torida-des qu e vai nomeando o . Majot· Soclré; os vexames infli ~ 

gidos ao propr io governo na capital - tudo demonstra que· a orde m de 
"habeas-corpus'' conc<>dida ao Pres i<lente de> Estado para o livr" 
àe suas funcções está sendo calvamente bu rlada . s·nto-rne no dever d" 
trazer sste!! fa.ctos, cuja exactidão affirmo e comprovo COITL os documento>< 
juntos, ao con'heci·n1 ento ·ele ' l . Ex . e do (Eg·.r egio r.rr~i!bun al , ·eS!peeando quB; 
sejil- poss.ivel lhes dar r emedio e correctivo a bem ela. tt-a•nquillklade dest-e 
Estado, ela autoridade d o propr:o Tribuna l e ela fi.e l applicação do r egimen 
\·epublicano f eder a tivo". 

·O que se s egui o consta das seguintes a ctas das sessões elo SupL"emo TL". · j 
bunal de 13 e 17 de J aneiro -deste anno . 

. A ela sessão d e 13 d-iz : 
"O SL". Ministro Procurador Geral da Republica~ pedindo " palav r a, dE:· 

cla1·ou o seguinte : 
"Na sessão de 10 Clú corrente, o Sr. Mmistro Guimarãe1j Natal, pedindn 

" palavra pela ord~m, deu -conhecin1e!1to ao Tribunal de uma t·epresentação 
(i O Sr . Dr. Raul Fernandes, contra o presidente da R epublica a quem a.c-
cusou ele não tet· cum.pL"ido a onlem ele ')labea s-corpus•· que lhe fô t·a. conce-
dida p~wa governar o Estado do Rio e el e es ta r intervindo nos negocios p e -
culiares ao mestno Estado. crimes definidos ·nos arts . 1 !1. 21 e 22 elo clec1·et(l 
11. ao. de 8 ele J a neiro ele 1892. 

Li'da a repi·esentaçfw, declarou o St·. Minisb:o que a sua m-issão de 
rela tor daqu elle " h abeas-corpu s_" estava finãa, que n ão lhe comp.etia tomar 
qualquer providencia, e que assim en t'..~egav8 o caso no venerc:1ndo Pue&i-
dente do Tribunai 

P or seu t:urno S. Ex . não encontrando nas leis e n·o regimento a. indi-
~ação de .m edidas que porventura pudessem 11r etender os intuitos do r eclac 
mante. c\ecidio mandar a representação ao Procu rador Get·a.J ela HepubLca : 

E o Pr-ocurador Geral da R epublica teve que fiocat· com o extranho ·IJH-

pel, de que ni·nguem se queria incumbir, para o qual ninguem a t inava. con1 
o ·c\espacJ10, porque , só por.que não tinha, a quem rpa ssa l-o. 

Nunca se cu mprio maLS. d epressa um d espacho nesta casa. Nem que e~:;c' 

papel q ue·masse as mãos que o tocavam. v .eio celere elo relator par a o Pre -
sidente, élo 1Presicle·nte ao Seo1·etario, do <Secretario á Procun~;clori-a e logo ao 
P r ocurador em ~inutos. 

Li-o attenta.mente .e como não t inh<L a quem passal-Ç>, forçoso e t"<L que · 
lhe achasse um:1. solução . 

Para que fim m a ndara m -me esse papel? Que estnria no iiLtuito, n o pe n -
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samento elo hom·ado Presidente e · dos illustres Ministros que a lvitmrarn ' à 
pl'6v.Lclencia? 

Não havia ele ser para que eu promovesse ·a responsabilidade do Presl~ 
dente da Republica. Não ha quem ignore e muito menos podia ignorar o 
Egregio ~rribunal que o juiz do Presidente .da Republica nos crimes ele res-
ponsabilidade é o Senado, onde não tem interf.erencia o Procurador Gerai 
da Republica, onde as funcções do Ministerio Publi·co são confiadas a uma 
rommissiio nornerrda pela Camat·a dog Deputados (lei n . 27; de 7 de J a•neírb 
c1e 1892) . 

Nilo teria sido, portanto, para isso. Para q U(· t~rla si d<V entao ttue nk 

enviaram a repudiada representação:• 
JJI uma '[lo r uma as attribuições do Procurador G·era\. A.qui estão toda>i 

ella10 compend'ada" no R eglri1ent<l 

Le o ;t.rt. 21 do Reg·imento e c:ontinua: 
Como se está. vendu, nenhum d1z resr..eito directa. ou indirecta.tnente ao 

a sstunptu. •nenbu:n prescrevt:, 1ndita. ou ao meno~ lembra ou a·utoriza uma 
providencia p ertinente ao caso. 

Não se me pedia portanto, um acto prop.rio do m eu off!cio, nem prov:-
üencja que rHe curn;Jcti~~e ou t~stivesst na~ rrlinhas rnãos . 

Subsistia, pois, a interrogação: Que pediam a mim os que m.? fl:t•tw.rarn 
esse papel que me c h egou ass im repudiado de mão em mãr>! 

Eu ntbO podia admJttir que se quizessem descartar de. clifficuldades lan-
çando-as sob os meus frageis hombros. Seria, a.lém do m ais, uma injustiça, 
poi:l que na previsão ' dessas d !fficuldades et. me havta opposto a concessão 
elo "ht1beas-corpus"" , pet•mitUndo-me advertit· ao Trih unaJ da inidoneidad<" 
do meio para o fine qu~> ~e tinhq. em vista. 

Serupre, d <J boa fé, e sempre fa,endo just'ça aos nobres sentimentos do,; 
meu~ nobillissimos collegas, fui afinal conduzido a >Concluir que o· que se m e 
exigia neste caso era m enos um procedim.ento official, pois que nenhum m e 
t.:Om!}tlt1a, mas um procedimento officioso, um entendhnento com as alta' 
a utoridarle;; da. Republica no intuito ele esclarecer e resotv'"r urnt~ sl1:uaçl".' 
dtl~(t.gradavel para quantos, amigos àa ·ordem que é ·condição primord.ia! d 1> 
prog r es><o, não ;o;e comprazen~ com os attrltv6 e- dese(lnfiança~ que os mão, 
pt·ocurcun sen1ear ·entre os poLleres que .têm a supr ema· clirecção do -paiz . . 

Neste )1J"eRUPJJOsto, no mesmo c1'a, apenas terminada a sessií.o elo Tribu .. 
fL<'L1, pr.ocurei o P :r esidente ela JclepubHcn . 

Interrompenclo o despacho collectivo infot·n1.ei-o elos térmos da r e , 
prf\~entaçã0 . 

Depois de rea ff1rmar-n1e os sentimento;,; quE: aqui man.ifestou na sua 
vlsita <to Supremo 'Tribunal, e que senmre in~pirarão o seu Governo ·nas i·~·

Jaçõt's com o m a is alto tJ·ibunal judidarit., clc<:Jarou-me H. Ex. que u., stta" 
ordens neste caso for i'!.m para que o juiz federal execnta.sse a ordem· de "ha -
beas-corpus ., , por lei e por· incumbencia. expressa do Tribuna.], fossen1 concedi'' 
dos todos o~ recut·sos que porventura fossem r equlsitados; que estava informa-
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'lio ele qu~ as suas ordens .hav-iam sido rigcrosamente cumpridas, não 1:endlr 
recebido ·de; juiz .nenhuma reclamação; 

Que não podiam ser e não eram vet~dadeiras . as accus;:tções da interfere!1c· 
cia de agentes do Poder Executivo em contravenção a estas ordens. 

Que não se contentaria, eucretanr..:., com uma simples negação e pedin-
m.., de lhe àar· os termos d"' ro;,'[Jreser.taçãç. para. que fosse devida mente es-
clarecláa e informada; pm~ qll<> era este mai~ um eusejo que se lhe offerecia 
para àar um novo testemunho ât. ~·ua consióeraçiío ao Egregio Tribunal. 

f'ass.:.i o orhnn':..; óa representação an S:r. i\l[inistro da Jutiça, que as-
~lsf:lr, ã. contereltCiã.. 

Venho restituil-a ao Tribunal com as informações prestadas por S. Ex ,. 
que são ab segu1nt~s. 

·'rGaJY1nete do Ministro .Proéuraêi·or Geral da. R e puib-Ji.cn. - :Não é p.ro-
ce(l~>nte ,;. reclarnaçã() âir · g.id~. pelo Dr. fta m Fernandes ao Egregio Supre-
mo Tribunal Federal •contra o nãq .cumpt·innento do "11UJbeas~corpus" que 
lhe foi conoedi•do, -e <lo quaQ V . Ex. se dtginou chw-me co•nheoimento, p a:r::t 
os fi.ns d e doireito. 

O Egregio Supremo Tribunal Federa;, ccnceder>do a ordem àe "habeas-
corpus" , determ.inou, por :nterm·edio de se~1 venerando presidente, que o juiz 
da secção do Esk'tdo do Rio de Janeiro a executasse, .requisi>tando a força 
f eaeral. necessana.. 

O . juiz requisitou-a ·e foi jmmecliu.tamente -attendido .pelo Governo . 
O reclamante r.econhece que a sua posse e entrada f'm ·exerc! ci~ r.e fize 

rum normalmente, com a ga.rantia. das forças ela União. 
O juiz fedet·al, por sua vez communicou ao Eg.regio 'Tr.ibu11ai qu~.o fô•·a 

c.umprido o "habeas-corpu~', commum-:!ação q1.1e !ez ao Govecnc, . 
Por consequencia, se procedente fosse o receio d& coacçã., por "arte el o 

Poder Executivo, uni·co fundrunento -do "habea.s-corpc.s", ter.Ja. elte desaJ, 
parecido, desde ·que foi o •prop·ri.o >Lpon.tac1o coactor •que '[JOZ á ddsposição do 
juiz .os elomentos ma.te1·1ae,. neceE:;a!"tos para tmpedir-lhe a. pt·a.tica ela 
r;oaccão. 

Actü aigun1 pra:ticou o Governo para tolher os livres rnoviinentos ela 
acção administrativa do Sr. Dr. Raul F'ernandes, como ainda. d'rei. 

Logo, pela ~vlr'lent.t; cessaçãO> do receio de coacção, cessou o motivo àe-
t.,rminante do " habeas-corpus" e este perdeu a. s ua razão ele se,·. 

Accresce, que, não ao Governo, mas ao juiz federal foi commettida, Bonio 
c:u.mprãa, a · execução ela ordem de "habeas-corpus" á qual o Governo não 
oppoz embaraço, a111tes positivamente amparou com as forças f edcrae:;. 

O Poder Executivo fez tuclà quanto devia, no u so de suas a ttl'ibuições. 
l>u.ra que fosse cumprida a orde1n ele "habeas-corpus", porq,ue tudo a qu" 
era .obrigado consistia err, pôr, para isso, a n ecessari;;. força á disp<Js;ição 
do .iu'z. 

O reclama.nte reconhec~ · que l').S forças se· pot·ta ram com. disciplina. e 
!<'<Üdacle no cu>mp.rdmento das 'determinações do mag.isbra;do executm· ela de-. 
cisão. 
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·Es.te decJart 'u não só ao Tribu no!, co1no a o Govern o . que fôra. c un1p.ri.Ch1. 
a ordem , não lr:e cabendo tomar outra s providencia s, pelo ql\e dispensou a ;; 
!orc;as do Exerc ito 9ue ·esta;vanl lá sua u is.pos•ição. 

Logo, pat·a o Govenno, s i·n cerame nte empenthado e m ac-at;a,r esse Egr:eg·io 
'l'ribunal , es tav:l. como est·á. ele m odo in-discutivel, ex ecu tado o ··ha b eas-
corpus" concecl:' elo . 

O estado elE• notaria a narchia, nromoviclo JiOt· massas popula r·c;;, em c'on -
:-;equencia de clu a licla cle funcciona l el e governos, a na r chia reconhecida ]Jei'> 
r·ecla.m a n te e co·n6iTnu<da pelo juiz federa l , no seu olfn'Cio <W Col%nd.o Tribu-
nal. J.iclo na ulthma jlessão, não pode ser leva do á culpa do Gove r·no, . que nã o 
pr8.li C'ou o•· -mnond·ou prruti•crt,r· acto a lg.un1 para. provocai-o ou a-hinE>~ntal-o. 

SolJn "- dualidade de gov ernos limitou-?<€' n Governo F ede r a l n. tran'~ 
mittir ::tO' Poder L elf'csla t ivo >W 1·epresentac;õe': t'! UE' lhe fora m clir-igiclns JlOl' 

un1- nas pnrte~ . 

Conr:edido o "habeas-coepus ~ il. OU[l':\ . c; c :ov"!rno commmliCOll o f a c t o a n 
Congresso Nacional, eleclar·an clo q.U!: 'tcatar.;.. .. conm e rez. :... de tisão r.rot e -
l'ld.r; pel(; Egreglo Tribun&.l. 

Não podia , por·ém , o Governo ::;er obrigado "- r econhecet· a legitimidade. 
isto é, a -entra r em rela çõe11 ·O!fi<::iae,; com quaique~ elos pretensos Presl-
clentes , por esta r o caso affecto ao Con g r esso N a ciona l , constituc iona lment 0 
competente para dirimir a contenda . 

Se ela dualida d e,. seguida ela posse e do ex er:cicio de f >teto. ele cl.ous g o-
v ernos, resultaram. a desordem , <L a nar·chi.u. a drrün.i s-t rativa ·e '" deturpação 
d;~. forma repubhcana no Estado, a compa Eha ela s -ela impotencia elo recla -
m tmte para ex,ercer a plenitude d a s funcções .p•residenciaes, d·isso res·ponsa-
hilicl.a de aqg uma ca.be a o Gove'l'llO F ede r&!. a!clstric to a o <f'o:t,n ectrne nto de :força' 
ao Podei' .Judicia rio para execução tl<: "'hat•eal5-corpl1~'' 

E' ode f ac,lo q ue, p a rá ·t r es q)ont.os, de accôrdo com o ·p.e&.-do do juizc federa! 
m a ndei, como Ministro da .Justiça, tres officiaes e a lgumas pra ças ela rorç:t 
de policia militar· desta Ca pita l. p fl.ra B a rra do Pirahy . Frib urgo e Campo3, 
cada uma cler;sa s localidades reclamando providen cias. Cada um. elos tre~ 

destacamentos, com ·dez a <loze praças , f oi conun.a n dacl·o por um T en ente. 
com tnstrucções escriptas -e rigorosas para garant it· os direitos indivicluaes. 
evitar a ggressões reciprocas pelos p a rtida rios elos elous g rupos e impedir de-
preda ções ela pl"ü']}rieclacle parti-cula r- e TJUbHca . 

Não recebi •q u ertxa~ contra a a.cc,ã o conlnta e b e nefi·cia desses elesta.ca-
m e nt os. 

O de B'nrr& dv P1rany cons2frll l tJ, se.m vioLer..cias. assegurc:tr a ordein 
publica a men.ç::wa pe<.<J~ purti-Oer.<. trr Ju•a R.mbos for tes e apaixor,ados e 
r epoz, g·a·ra .nticlo-l.h e o exe r c ic.io , c omo <pedio o •juiz feder a l , o coHector n o-
meado pela s ituaçã.o politicn que apoi2. o Dr . . Raul F enmncles . 

Do m esmo modo, o ele Friburgo, con!:legui0 resta b elecer a ordem s erin-
m e n te pert-;,trbada e garantir o exercíc io c1o collector cltt fa.cção do Dr. Raul 
Fern::rnc1es, com. prctestos elo& seus <tcl\·e,.sm·ios . 
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O de Campos limitou-se a s imples p clicia m ento, .sem .. praticar· acto algum 
q ue p ossa ser eiVadO de parcialidade. 

Vê, por-ta.nto, V. Ex . , que, por m a l nformaclo, não tem r a zào o Sr . DI'. 
Raul Fernancles. 

Kâ<' ha como negar, poi·~ tramlpar ece da. pro]~ria, recla m a ção e f~cou pro-
vado n a informação elo juiz federa l , a ex ist en c ia de um grande movim.e n t o 
popular de acção e reacçã.o, origina'clo da. luta política. e ela dua.liclacle de go-
vernos . 

A ~·epressão ele tae:; movimentos não cabia ao Govern o F eclr'ral . aclstricto 
:1 fornecer a força necessa.ria pa ra oumprimento elo habeas-co·rpu.s em favor 
dos Sr,... Raul Fernancle~ e Araujo Cos t a . 

Cabia , s nn, ao Presidente, gaea•ntido .pelo habeas-co·1"1l'li·S, p01: in tm:medlo 
Oas ·suas autoridades ~ da respectiva força policial .. 

Esta, porê.tn, sublevou-5e e diss olveu-s e, ·como in•fo1·ma o .reclam~nte, sem 
qne disso caiba responsabilida de ao Governo F edera l . 

T a l facto, entretanto, veio a ugmenta r a d esordem e a nima l" o~ movimen to~ 
subvers·ivos , q.u e continuavam em todo o Estado. 

E sta·ndo, .porém , e umprido o habeas,conJus, como ficou dito , e ver.ificall:c 
a impossibilidade m aterial e política de ma.ntcr-~e a ordem ~)llblic:a e x·esgwt< -
dar-se a fúrma repub.Jican a de gover no, t ev e o Governo F-ederal .ele intervir , 
como o f ez, no· exercício de slw·s a ttrtbuições constituc1onaes, devendo prestar 
a o Congresso Nacional contas dos actos que praticar dJurante a inter venção e 
o estado de sitio. 

p decreto de intervenção e as ins trucções, ao iÍ1terventor, esclarecem a 
intervenção e 'os tp ropositos elo Governo, .se.m a m enor queb r a de seu u.cata.-
mento a o Egreg io Tribunal e da h a rmonia dos poderes constitucionae;;. 

Ao encerrar esta informação tive conhecimen to ele ·que o vener a n do Pre-
s idente do Collendo Supremo Tribuna l Feder a l , reCOll!SiCler ando, por melhor 
exame e informações f idedignas, seu anter ior officio ao juiz f eclet·al , lhe de -
clarou q u e clava ·po1· cumprido 0 habeas-corpus. 

Curvo-me r ever en te diante da a utorizada opinião do eminente chefe <lo 
Poder Judiciario, cuja ven eranda x:ccticlão dispen sa-me· ele accresce ntwr algu-
ma c ausa a esta informação. 

Aprove.ito o ensejo p ara . r eiterar a V. Ex . os protesto~ elo meu a i tu 
atpreço e distin'cta cons-ideração. - Joáo Luiz Atve,- . 

Decla.ra, e útão, o tSr . Minilstro Pires e Albuquerqu": 

"Está finda assim a minha missão . J&. o estava antes dis.~n e ·só " 
muita consider ação q ue presto ao Tribunal, fez com que não a abandonass" 
desde Jogo. 

No dia, seguinte &quelle em q.ue se m e e nviant a represen t.:cção, os JOr-
naes da manhã not!cia:,_,am que o Presidente elo Tribuna l res olverr. of fidur 
<~ O . .Juiz Federa l ele Nietheroy . Antes, .pelos jornaes m a tu ti nos, .i:'• n a vespe ra, 
era m. conheeidos os termos do offlcio, divulgados com ns cópias que COlTJU.Jn 
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nas mãos dos interessados, antes. muito a ntes que o original chegasse ao seu 
destinatario. 

Si o Presidente resolvera. providencia.r , si delibera.ra tomar a si nova mente 
o caso que me !havia. mandado, é bem de ver qu e eu já. nã.o t in h a, que vor.· 
com elle . 

AccrE:scenta S. E:x. que, acomvanhado de uma testemunha, estivera ·11a 

residencia do •Presidente do •Supremo 'l'ribunal e ahi, rec10bido bondosa m ente 
pelo Ministro E spirito <Santo, ppr elle foi informado de q'l.le fôra ao Palacio à o 
Cattete em conferencia , com o Sr. Presidente d<L Rep ubllca e log o após ex-
pedira. novo officio a o juiz federal em Nicth eroy, revoga ndo o a nte.rior e 
a cceita nclo como cumprido o habeas-cor1nts. 

Finalizando, declarou o Ministro Pires e Albuquerque que t udo f izer., 
para manter 1-11tegra a dignidade e a honra do Supremo 'i'ri·bu na.l , ao ·quat 
~<e lhon1·ava de ![lertencer. 

~.rer.minando d e falia r- 'O Sr . Pires e Albuquerque, o Sl,'. Presidente. ae·_ 
clarou que, devendo o Tri•buna.l discutir a ctos praticados por S . Ex. e pelo 
Sr. PJ·esidente da Republica, ia conv-erte1· a l'essão publica e m sec:reta . 

Novamente u 'Sr. lVIinistro Herrneneglldo ele Barros prote>~ta, s usten tanuu 
que a sessão deviiL continuar a ser publica, visto não haver · n enhum incon-
veniente e m discuti1·-se assumpto :tão publicamente conhecido. 

Insistindo, o ~r . Presidente no seu proposito, o Ministro H ermenegila•; 
ele Ba rros propõe que se com;ul te o Tl"ibunal sobre a necessidacle de delibt-
rH.r -:;e 10ecretamente. 

Consultado o Tribunal, a m a ior ia vota pela sessão secreto. 
Convidados os assistentes a se ret irarem da sala. das sessões, p a ssou " 

Trilmnn.l a deliberar secretamente. 

O :Ministro Sr . Guima rães N atal censura oom vehemenoia o procedimentv 
do Ministro Presidente, revogando, sem r-mtorida de, a. decisão do Trihunàl, 
concedendo o lla.bcrbs- cor1Jt<s 

Sustenta ser illegal e inconstitucional o acto do Poder Executivo nomean-
do interventor no Estado d·o Rio, com flagrante desa.cato ao habeas-corpu.s 
c vncedido pelo 'l'ribunal . 

Trav~~-se longa dfscussão entr~< 'ial'los Ministro!:!, sendo o Sr. Guimari[Les 
Natal contradictado ;pelo Procura dor Ger a l da R epublica e pelos Ministros 
Godoír edo Cun1ha e Edmundo Lins . 

Dur·ante toda a. discussão q ue, ]JOr v eze0:1, foi violentissima, o Sr. Gur-
marães Nata.l foi s ecunda do nos seu s a rgumentos p elo:> Minis tros Srs. L eoni 
H.'lmos, P edro Mibielli , H enl'ienegildo de Barros e AHredo Pinto. 

'l.'ermlnacl:L n. discu ssii.o, o ISr. Ministro Guima rães N atal COJ;!.substanciou 
torlos os seu s argumentos juridicos em um p1·otesto contra o acto do 'Poder 
J~xecurivo, nãG cumprin<lo o 1w1Jeas-co1·pus. 

Er1. seguida. o .Sr. }'residente . declarou a convenienci<e de pa ssar o 'lp -
bunal a f u ncciona.r em ~essão secr eta; submetUcla a votos, foi a pt·oposta 
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<\() Sr. Presidente ap<provadi, contra os votos dos St·s. Her'mm1egildo de Ba·r -
ros, Godofredo Cu·nha e Guimarãe!? 'Natal. 

O Sr. Ministro Guimar~es Na tal. pedindo a palavra, pela 01·dem. apre-
~entou o seguinte protesto: 

·' O Supremo Tribunal Federal, unic o . juiz da sua competencia , porque 
o é da coinpctencia dos outros c1ous JJode-res politicos, quando julga-lhes O!; 

actos a rguiQ.os de exorbitantes de suas attribuições· constitucionaes, tendo 
conlhecimentp do decreto n. 15 . 922, de 10 do corr~mte, pel~ qual o Executivo 
F'ederal, com manifesta violação do art. G• · da Constituição da Republica, de~ 
Úberou intervlr no Estado do Rio de Janeiro, n!to p-ara assegurar a execução 
do accórdão n . 8 . 800, de 27 de Dezembro de 1922, que gara ntiu ao Dr. Raul 
]1'ernandes o direito· de, livre de qualquer con.strap-giment6, tomar posse do 
ca.rgo -de Presidente do Estado e .de exercer as respectivas tuncções c1e accôr-
do com a Constituição e leis estaduaes, ist·o ê, pelo p eriodo e pelo modo· nelles 
estabelecidos, mas formalmente para desacatn.l-o no essencial , q ue era ,o 
exercicio do cargo; não para manter a fórmn republicana federativa , mas 
para d eturpai-a arbitraria mente, fomentando pot· seus agentes uma d ualidade 
d.e poderes, de facto, 'porque, de direito, seria 'impossiveJ constituir-se ella no 
Estado, conforme o -demonstrou o dito accórdão; não para. restabelecer a or-
!l.em e a tranqui!lida de no Estado ã. requisição do respilctivo Governo, m as 
para , independente de qualquer t·equisição, 1>erturbal-os, ' inva dindo o territ'O~ 

r io do Esta do com seus a gentes acompanha dos de força .federa! e de policià 
tlesta GaiJ)ita l e depondo a utoridades estaduaes e municipaes- constituirla.~. 

<·omo resulta com. a ma is Clara evidencia da communicação do juiz f edera l · e 
da exposição documentada dirigida pelo · Dr. Raul F ernandes ao Relator 
do accórdão; tend-o conh ecimento daquelle decreto que representa. o maior at-
tentado .á, a utoridade ' de uma decisão judicial , que nenhum outro poder tem 
competencüi para revêr e alterar, e o m a is :profundo golpe na Constituição e n o 
regimen r epublica no federativo, que a decisão desacatada preserva, contrn. 
Pile protes ta e declara que mantfom o seu julgado int-egralmente para que 
produza todo!> o .. effeitos, q ue por direito delle · d"corra;m, e determina que 
;cja este protesto transcripto na acta da sessão de hoje, sendo e~sa publicada 
pela imprens?_·" . 

·Submettido a votos o protesto, foi elle rejeitado contra os votOR do~ Sa·,..,. . 
::-.f.inis tros Alfredo Pinto, Het·menegilclo ele BatTOS. Peclt·o !Vlihielli , Leoni lw 
mos e Guima rães Natal. 

Em seguida o Sr. Ministro Hermenegildo de Barros, pedindo a pa lavrn 
pela ordem, declaróu que, pt·efet·indo emhora uma fónnula ba is breve de pro-
esto, não -duvidava subscrever a que fôra prorJosta pelo Sr. J\1Jnistro Gui-

marães Na tal, pois· não podia o 'l'ribunaJ conservar-se silencioso clea nte .da 
attitude assurrúda pelo P~·es-idente ela R epubli=, attitude que é sem pl-ecõ-
<lentes na historia .• po!itica do pa iz. Até agora tem havido intervenções mais ou 
menos ilJ.egats; nenhuma , por ém, nas cond1çõ&:; da que fo1 decretada no E;. • 
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tado do Rio, porqu e o Governo, devenüo intervn• pan1. a,s.,gm·ar . a exec:uçiLq 
do aáórdão do Tribunal, Ínterveiu precisamente para. desa catai-o. 

Não vem a m enor duvida de que o aecórclão foi solemnemente des respei-
tado. Ali'á.s. fo.i esse o pt•oposito do Poder Executivo, :[!Íanifeslaclo clesde Jo_ 
go, •pois ao m e;;mo tempo que d izia estar resolvido, em cump•rimento do accó t'-
clll.o, a garantir a ·posse do Dr. R a ul Fernandes, accrescenk'lva que 'isto nàc: 
significava .o r econhecimento ela legitimidade elo seu governo e sujeitava ·;, 
r.aso ao Congresso. o~·a, si o ·Supremo Tribunal hav·ia reconhecido que o go: 
ver no legitimo era o do Dr . nau! Fernandes, pois n em siquer occom·ia a 
eircumstancia tl.a dualida~le, ao Poder Executivo não era licito affirmar o 
<·ontrario. 'Da h i res ulta que ou o accórclão devia: .~e-r cumprido, ·in totú.?n, ou 
não ·devia ser cum·prido em .Parte nenhuma. 

O Supremo Tribuna l garantira ao Dr. H.aul F erna ndes a posse e o exer-
cicio na.s funcçõe8 elo cargo d e Pre·sident e do Estado elo Rio . O Dr. :Ra ul l<'er -
nandes foi emposs·a clo ; o exercici·o da funcção, porém,· não lhe foi garanticl{l. 
Teria sido esse exercício perturbaclo tem;pos depois da posse? Aind·a que as-
s im fosse, o Podet· Executtvo tinha o 'dever de intervlt· pa.rn_ ass&gur-ar 
aquelle exerciclu. 

Entr.etanto, a perttwb:.ção deste se verificou no m esmo cli·a da pos se. 
R'mqua nto o Dr. R a ul FernanC!.es "'tomava ~perante o Tribuna l da. Rela-

ção, .por não estar r eunida. a Assemblé>L L egisla tiva, o seu :cclve.rsario tambem 
se e·mpossava perante outra assembléa, lega] ou illega!, não importa pa.ra o 
easo, e começav-a. a f aze!' n om e,tções e a praticar actos relativo'S ::c f unf'ií.o. 
Qual o dever 'clu Presioe·nte da, HerJublica. em ta.! em:ergencia.? 

D e accOrclo ·com a. pro.pl'i-a. opinitio delle, que clizia estar resolv·ic!o a cmu .. 
prir o accórdão, para não ser cau sa Ck'l clesharmonia. dos poderes, mas qu e su ~ 

.ieltava Q caso d?. l egitimidade elo governo flunúnense â. aJpreciação tlo Con-
gr~so, unico poclet· competente parte resolvei-o, é ev·identissimo que a.o me-
nos si et ín q uantum, o P1·esidente ch1. H epublic<c devia assegurar p exercicio 
ao Dr. Raul F erna ndes, até que o Congresso, na opinião do President e, 
J,'esolvesse si era ell e mesmo ou outt·o qua lquer o Presidente do Est.adu. 

Ao em vez disso, o Presidente da R epublica intervel u para restabelecer 
tt oraem e a tranquillidade no Esta.clo. dizendo que era cUspensave! a r equ isi-
ção do r espectivo Govern o, porque no Estado não havia Governo- a lg um ]E!gi-
tiJn'o, a despeito do ;julgado em contrario elo •Supremo T 'ribunal. E interveiu 
c'le ponclo o Pt·esiclente que lú estava garantido por um hnbeas-co1:pu:s e no-
meando ·P>Wa substltuil-o um intervE:ntor, entida.tle elE: que a Con:<tituição da 
R .epub!ica. não cogltou . 

O Dr. H.aul Fernandt~ 1'Cii coagido a deixar o >JJO(ler <.; communicou 9 
ra cto a o .Supremo Tribuna.! . E ste agiu, como lhe CUllliPr!a, envia.ndo- !1. re-
prt"Sentação ao Procu.racloJ· Get·al, não pa ra que o c:hefe do Ministerio Pu-
blico. entrasse em entendimento com o Pre~iclente da H epublica em nome .do 
~rribunal (p·elo m enos nã o foi este ·o s eu pensamento), . mas· .pan• que prO· 
cedesse como- de dil"eito, ou offerecendo denuncia, nos casos ele s u a com pe-
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t encia, ou ·•·epiresen tan clo n quem cm:n petisse offer ecel-a . Ot·R, ' o .Minis tro Prci. 
cu ra do.- Ger a l t em com.peten cia pa r a denu nciar o juiz seccional , que o Presi-
dente do 1Supremo Tribunal já considerára incu rso e m res pom;abilidwl e, por 
nií.o ter dado ex ecução fL ordem do habeas- oqrpns . Pou\:!o impor ta q1,1c ' te~1do 
o P t·esi-den t e elo '.rribuna l esta do no P a la cio · elo Ca t tet e em confer e nc ia c Gm 
n P íresiàente ela R epublica , e en~ãG mel~10r informa do elos fa ctos occo.-ric1os" 
nouvesse o!flciado a o jmz reaeral , revog a.ncl o o seu orftcio a nterior e dan do 
por c um.p1·ido o habeas-C01'1J1t-~, uma vez q ue a o :Pres.idente elo Supremo 'r ri -
btlna l f a llecia compet en cla pa ra torna r p or si só tão i mportan te d elibe raçá.c•. 
1-~m summ~t. -o h abeas-cor .pns não foi cumprido, ta nto q ue se acha d es tituiclo 
·do exerci cio de s u as funcções o Dr. R a ul l<' ernandes , a q umn o Su pre mo T ri-
nunal g~ rantiu o ex er cicio dns 1n esn1as f unct;ões . 

Eu. po1·ta.n t o, p refer iria á fórmula elo :::>r , lVIini'Stro G uima rães Nata l " 
~egu in le, sem r eque rer , entreta n t o, q ue ella s eja s ubrnet tida {L voutçàCJ: ''O 
Supr emo Tribuna l 1<-,eder a l acaba cl!O' recebet· a communicação de h aver 0 Pre-
sidente da R epublica decr eta do a intel'vençã o no Esta do d o R io e nomeado 
um in terventor em s ub sti-t-u ição ao Dt·. R.:'l.ul Ferna ndes, que a lli se acháva 
11n exer cício das f u ncções de P r esidente el o m esmo E sta do, em v i'!' t ude. d o 
accórd iio d o 'rSuprem o Tribuna l . E s te consider a inexisten te o d ecreto ele inter -
vcnç:ão, não a.ccetta. as ex.plicaçrles ele h av.er ti ido cumpr ido o lw beas-c01'1J1t-S . 
<'.'Y)lic:-tç!le::; irrisorias, offensivas ~·o bom. se n,so ele q ua lquer p essoa, principal-
mente elo Supr~mo T ribuna l , c ujo pre,tigio se pt··e tendeu_ enfraquece!', m as 
que tem s tdo e será sempr e a garantirr s u prema dos clireitos individuaes con -
t ra o :u~bitri o e. a p repote ncia . " 

Va rias •Srs . 1\of.ini s tl'os envi:u n m á me;;a os funda m entos de seu s voto~. 

que ~ão o~ s0gu intes : 

O St·. lVIin.islt·o Edmu ndo L ins : 

" Con t r a cinco v otos. en tr e os quaes q m eu . o Su pr em o Tribuna l c one<:-· 
:l E:-li. a o S r . R a ul J<'e l'na n des ha.l>ea.s- co·rp·ttS', r>a r a ex er cer ~· carg'o cie P r asl -
dente d o E staclG elo R io, n o q uatriennio q ue se in icia fL 31 de D ezembro pro-
xiniCJ f indo. 

Vendclo. embot·a não conven ciác., a ru im :;:C me: cumvr~ obedecer ess .. 
•lE:-cisão. c-urvando-me á sobe!·ani:>. elo P 'lder Judicia rio, ele q u e é m a is a l to 
t•t·gã<' est e Tribuna l . 

Cumpriu o Exmo . St·. Pr~siclente ela R epublica o accórdão. como o a ff.i.r-
tnr lm o D r . .Juiz Secciona l e o E x m o . S1·. P residen te do 'l'ribuna l ? 

Ou. ao eontr::tl'io, não o cumpri·u, com o o gar a n te o Sr. Dr. R.:'l.ul F er na n -
<h~~. ntJ offi cio que acaba ele s er lido? 

Para o v ot o que v ou :r>roferir, sübre os p rotestos p t·opostos pelos Sr ;, . 
) !' iJ1i'stros Guimarães N atal e Hermen egildo ele Ba rros, é -me , in tot·uAn-, indiffe-
rPnte saber onc~ est á a v er dade . 

_J lií<m. ela. (ll'D U111Cnta.ç â o. J11[1S ric[ U (' bem Cl:1 1:n . SÓ O be m da 01',(/ II>IJ('l l ffl.-
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ção, dou como pt·ov·adamente p·rovado que o Exmo. St·. Presidente da Repu-
blica não deu cumprimento ao habeCIJS-cOTp1L8 . 

Q1t inàe indet . NihiZ . 
EffectiV'<~.mente, dias depois da concessão do habeas-corpu.s, foi publicado 

o decreto n. 15.922, de 10 de Janeiro de 1923 , . que clecretou a inte1·venção d o 
Governo F'ed/ ~·al no Estado do Rio. 

Fazendo-o., procedeu bem o Exmo . Sr. 'P r esidente da Republica. ou pro,. 
cedeu m<Ll? 

Fallece-me:, por comrp!.eto, oompetencia. paro. decidil -o; -pois de; a:Jta dr 
S. Ex. só é j uiz o Cong-resso NacionaL 

A be1n, porém, ela ar_q•1t-rnentação dou, aJnda, como provadamente provadc 
qu~< seja inconstituci-onal o decreto de i-ntervenção. 

Qwid jnn.sJ 
S. Ex _ -commetteu o cru me <le respon sabihdude defmJctc n o art . 5-t , § :!". 

da Constituiçiio e no art. 37 da lei n. 30, de 8 ele Janeiro de 1892. 
Deste supposto crime só é juiz o Senado e isto mesmo só dep-ois q ue a 

Cama.ra. declarar procedente a accusação (Constituição, art. 27.) 
Voto, cunse4uentemente, contra ambos os protestos, porq ue <' T ribuna} 

não tem competencia alguma pa!'a S"· pronu ncia.r a - respeito, exclusiva, que 
o é, a attrJbuição do Congresso Nacional . 

A unica providen cia juridica, que o Tribunal póde tomat;, é, dada a iden-
tidade de razão, a do art. 122 do seu oregimento interno: "Sempre que o Tri-
bunal reconhecer ·que houve, da parte de q u em autorizou o constrangimento, 
ILbu'lo de autoridade, ou violação flagrante da lei, mandará dar vista do~ 
autos ao Procurador Geral, para que este, por si ou pelos pr ocu radores sec-
cionaes, of,fereça a denuncia, quando lhes cumprir, ou reprel((•nte a q1te1n de 
dire-itn par a se tornar effectiva. a ?·estwnsabilidade." 

E ', pois, meu voto a rejeição dos protestos e, como adm!tti, a bem d:l 
argumentação, que tenha havido abu;:o de autoridade, por parte do Exrno. 
Sr. Presidente da R epubliea, mandar se remettam o officio do Sr . Dr . Raul 
Fernandes e os docum.entos que o instruem ao Exmo . S1'. Ministro Procu-
rador Gera·! da Republice;. para que se digne proce.(rer :::o1no !he pa?·f'cet d'' 
direito». 

O Sr _ Ministro Alfredo Pinto : 

"Disse que o "habeas-corpus" ::.o!lcedido ao Sr. ·Dr. Raul FernandM 
não f•oi integralmente cumpddo ·pelo Governo Federal. V:ota rpeLo protesto, 
porque é coherente com a atútu de que a~sl.omio ec;m.o advogado e e!ll pleno 
estado de sitio, quando, em 20 de Abril de 1911,- o Governo Federal de'xou 
d& cumpri!' uma decisao destt, Tribunal ;:ouceclendo "habeas-corpus" ao~ 

membros do Conselho Municipal _ 
··Pera.nt€ o Institut<;> dos Advogados Brasileiros, apresentei, então,· uma 

mCi<:ão-protesto, euj.os termos princ;paes foram. os seguoiT)tes : ·"I. 'iFjalta 
competencia. ao Sr. Presidente da Republica para expedir decretos fóra do:; 
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·casos restrictos do art. 4~. ·n. 1, da. Constituição; · e ainda rhenos para inter-
pretar e ·commentar decisões judiciaes. Ao contrar'o, é de seu de ver inter-
vir rpa.ra assegurar a. ~xecução das sentença·s·. (Constitudção, art. 60 § 4"). 
A resolução tomada pelo Poder Executivo é . constitnte da rnen:>agem, cOr\· 
stitue · u'in nioviÚ•ento subversivo cta· ordem constitucional,. porq'uanto deprirw . 
as prerogat'vas -do Poder Judi'ciario, limita as ·suas attribuições e nega fl 
magistratura. federal a suprema. a.uturidàde err. quu;tõb~ dt !nlm'IH:et,t.,;àL d<. 
lei •nos ca'Sos ·em especie, subordinados á sua jurisdicção. Os diversos de·pa.t·-
tamentos govBrnamentaes, doutrina CooLEY, (Gene1·a.l P1·incip. ot Gonst. Law. 
Cap. VI), são iguaes em dignida.de e ·em autoridade, que é coordenada., não 
pod~ndo nenhum, del:'?s submetter o outro á sua. jurisdicçãn, n em o p~·ivar 

de qualquer porção do seu poder constitucional. Mas o Poder Judiciario é a 
autoridade suprema nà ír~terpretação elas leis; as suas interpretações devem 
ser ace'tas e observa.das pelos outt·os departa mentos. Isto é o que result:L 
<ht natureza de sua jurisdicção; as questões de interpretação surgidas nas 
controver:sías legae1> c resulviuas pelos tribunafls, un;J.a vez resolviu,,, têu. 
estes autoridade para fazer eff.ectivas as suas resoluções. ·Suas sentenças 
tornam-se leis do paíz nos ·pontos .decididos por elles, e a desobedincia· ou 
desautoração que s:off~·em, tanto de um •sim.p1es. par:Ucular, eonw de . um 
funccilonario publi<co, ;produzirá ·nowt eontroversia, que B'lll ultima insta.ncia 
virá a ser .decidida da mesma m a n eira !Pelo Poder Jud:ida:río. 

II - São funestas a:; euusequro:ncbs da.Cjuelles actos, que repugnam·· ft 
cGnsciencia juricl>ea da Nação; porquat,to, a força contnc v direi to, a)ém a e 
dissolver a harmonia e independell(:la ·dO!l poà.eres e af!ectar a:. propria índole 
do reglmen repüblicatw, é um i·eirocesso á idade da autocracia, um prenur.-
;;'o de anarchia e de desconfiança. Com tal pt:ecedente, serão ephemeras a:o: 
garantias legaes para execução de sentenças contra a União, ·m esmo ·em liti-
gios attinentes a dkeitos !Patrimoniaes:, desde que o Poder Executivo, sob pre-
texto de caso polim·co ou ·àe i.ncompetencia jurisdiccional, res.olva, com um 
traço de penna, supprimir as fónn ... '1.S -de .p·1·ocesso ou os .recursos J.ega:es, 
pela gua vontade omnipotenLc, 

IH - Desautorando o julgado do mais elevado tribunal cte Justiça uv 
paiz, o Poder Executivo i-nfrí·ngí·o o art. 60 , § 2°, da Coootituição Federal: 
"As sentenças e ordens da. 1nagistratura. reoeraJ são executada~ l>úr oftl .. 
ciae~ judiciarios da União, aos quaes a políc·a local é obrigada a prestar 
<>.UXi.:Jv, qua.uCio invocada por eíle3". Mantenho. as mesrnar~ idC,as . e .tJ.oje, 
como juiz, não devo nem posso repudia l-as .. Ao contrario, hei de defendei-as 
com serena intra•nsigencia, mesmo quantlo te-nh a proferido voto -contrario a 
decisão, desde que os. outros poderes se recusem dar-.lhes cumpríment0". 

O Ministro Pedro dos Santos declarou que dir'a desass0mbradamente so-
b~.<: u caso, mesmo por·q.ue v;tou contra: á conces~ão de "habrJas-corpus ", por 
ser a especle .essencialmente pulitica, parecendo-lhe .vedadu ás cogitações 
ão. tribunal, sobretudo qua ndo o Presidente da Republica informou existir 
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urna cluplica,ta para a !>Oluçiio , da f!Ua l jfL h avia invocado a au toridade: do 
Cong resso N •lciona l. 

P01· m ais infm1{1Rcla oue fosse ou nare< .esse ser essa. inf onnaç;:>o, niiv 
m<:l·ec·a. ~<"!' tr:~.tRda c om prec; l):ta:á c·. 

l\<J <'l)TJtnlrio; se apesat deila o t ribunal ainda se JUigav,l con1J.Jeterat.. ~ 

panl ·conhecer ela. hy pothes e , .cumpt·ia -lhe tra nsforma r o j ulgan1e nto e m cli-
l'gencla. par:t 1·eclamm· do presid.:nte a jugtificação de suas asseverar; OO.'l. 

1<:' o que a raziío, o dire ito e os prececJ.or.tes impu,;balll. 
A::;~;:m , p orém, nào entendeu o tribunal, que logo conhece :.~ elo ea::,u r, 

l<'!'.(O o resolveu pela. conc-essão do " habeas-corpus ... 
Assim. bem ou m~ll , a ordetn f oi ·COncedida; um Rcc ódão do Su·premo 

'TJ·ibmtal a autorizou. 

E::;se julgado, portanto, devia ser obecieC'JLiu . 
'IJ.Queo impor1 a que n elle s e possa lobr'ga,· uma usurpação ele funcçtle' 

pnJ[Jrias elo CongTesso Nacional. 
No systemft p olitLco ·que nos rege, a o m eno..; nominalmente. os accónliios 

in constHucionaes não firmam jurisprudencia , não podem ser invol!ados com., 
fundamento de decid ir , par·a casos futut· s. mas, no caso especial · "Ub1e o 
qual o tl"ibuna l se manifestou, a decisã o é ~sbera.n a. e til.o ob1·:gatoria é uun, 
ali! partes i·nteressa elas como· p a ra os outros poder es . 

AHá.s, o ;judi·ciario não 11na is seria, como quet• o 1·egimen, o oractdo dn 
('onsi'it'll.·içci.o; nào m a is figuraria, como ensina m os seu s commentaclot·es, de 
rl.e?Tu.tleiTo a rbH1·o em todos os assum•ptos con cet·n en tes aos poderes distri-
btti.clo!< na Cor,stituição: o j1~!:o i?Teco?Ti'vel elos se u s proprios· cllre 'tos , lJc' " 
como elo Cm1gresso ·e elo Executivo. 

Nem iss o impor:a en1 estabelecer a clictadm·<c elo jud'ctnno ·. 
A tê h oje uinda se não descobria · regimen aJgum que, a certos. l 'eSl}elto~ . 

os Lle pa rta.rnen tos do Esta do não ostentem r ela tivo ~JI'edominio ·uns s ol)l·e os 
'OUtros, sendo ce!·to que o do Judicia r 'o é até, enhe todos, o m·enos uc re-
eeia r por se r o ele um poder clesarn1a do, que m e nos mal pócle f azer , aind>L 
quanclo err0 ou usurpe, por só agir en1 casos singulnres e sen1p1·e domü1aclc 
por f o,·mnl:ts i·nc!Pclinaveis . 

Assim tan1bem pensa o illustre Sr. Pres;dente da Republica, <:lescle qu.-
ordenou " execuçào elo a'ccórdão, não obsk'ln te co.n sielera.t· a ·m ateria. p or ellc 
i·e~o1vida de exclus:va competencia do Congresso Nn.cion:J.l. 

Quanto fl. execu ção do accót·dão, a ffit·mn.m. conve n cida m ente que ·el'la foi a 
ma i:-- I··g:orosa o Chefe da Nar~ão, o seu l\1ini.stro da J usv\~a~ l)~rn cor.nc o 'i:>= 

P1·esicle :ltP elo Tr;lJunal e D ::\'rinistro Proeurarlor G eral ela R epublica . J!:ntr"· 
tanto. :tpesar da. respeitabilidade aessas afftrmaçõe~. a. eviclencltl. con~p·r:>. en• 
sen t ido contl·a t·io. E m. exercício elas funcções governamentaes no E stado do 
H io nfLo se e neontra o cida diio em favor ele q u em fc.i concedido o ·· habea'> · 
corpus ··; mas. um interventor fedenu . 

Prden cJ.e-se que factos graves e superveni e ntes á ordem do Tribunal 
· jw.<Ufic:,m o rnoclo ]JOr que se f ez a intervnçil.t·. 

lVJ:ns, entü.o é ·p l'eci&o convi!' q u e, .por força cleseoes f actos, a interven·ção 
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se- deu em sentido 1nverso, ao menos em parte, ao que hav1a determinado t> 

julgado, que assim não ficou integra.lmente obeãec1u,. 
Ante esla situação, o que cumpr~ ao Tribunal não é vota.r moções. maL« 

ou menos f.el'vidas <>u vehementes, em absoluto improprias de 'uma corpot·a• 
ção judicõarla. m a:;, agir com a lei e dentre, ãa lel e, por ISSo.. voton <':?tttr-« 

as moções propostas para suffragar a solução suggerida pelo Sr-. Ministro 
l.'ttimi·ndo Lins.;' e de àccõró.o com o art . il3 do Regulamento c1o Tr)buna.l" . 

A da sessão 11 r~za . 

"O Sr. Ministro Guimarães Natal, pedindo a palavra pela ordem, extra- . 
nhou que o Sr . Ministro Procurador Geral da R epublica, na exposição felt~ 
ao Tribunal na sessão de 13 do corrente me~. proferisse pnras .. s qu., atê 
cacto ponl:o v!.essem melindra1-o. 

O Sr. Ministro Procurador Geral da Republica de.clarou em seguida .nfío 
ter tido a mais leve intenção de offender ao s eu illustre collega a quem 
muito preza. 

Pedi o a · palavra o Sr . Ministro H ermenegildo de Ba.rro:s e diss~:: o 13e 

g'l!nt•"· 
"O Poder Executivo rea:l'firma. com ta nta ins'steucia c 'f.II<JpOSlt(; r,.cn qu' 

se acha de m anter boas r·elações com o poder judiciario que é possível a 
alg1.1em a dmittir um equivoco .de 'sua parte, quando declara estar cumprido 
o " habeas-corpus.". 

S€ se provar, porém, o contrario, de accOrdo com as propr'as palavra ·, 
do •Presidente da Republica, parece que ·S. Ex. se ·convt:ncerli. do engano. 
qu" corri·girá, e assim desap.narecerãG a!l nuvett~ qus estã.o ame;aça,nô.6 1.en•· 
pes tade entre os dous poderes. 

Concedido o "habeas-corpus" pa r a garantir ao Dr . R a ul Fernandes a 
posse e o exerciOtó no cargo àe Presidente do Esta do do R io, ·O Pr.es:dente 
~~. R epublica decla\l.'ou que o cumpriri:1. pa ra não provocar conflict o entre o,; 
poderes, m as que isto .pão signi;ficava o reconheciment~;> de ser legitimo 
g·over :10 do Dr. Raul Fer:-,andes. J á da hi começa o engano. Ou o President., 
da Republica devia declaTar francamente que rão cumpria o "habeas-corpus", 
desde que não reconhecia a. 1egitim'dade do governo do Dr . Raul Fernande!r, 
que o "habeas-corpus" constderav& legidlhG; ou. ·~ecilarancrv ioumptil 
"habeas-corpus" , devia f a!rel-o integralmente, sem restricção de qualquer · 
eEpecle . 

Mas ·o governo fez r estricções.. Declarou cumprir o accórdão, embora não 
estivesse de accõrdo com a sua. doutrina, por ter considerado que o unlc_o 
pode~ competente pa ta 86 pronuneiar sobre a. legitimida de u·u governo fluml -
m,nsr, era o legislativo, ao qual affectava a solução definitiva· da ques tão . 

Por copseguinte, a.lnda de accõrdo com essa restricção, o poder executJV•· 
aevia gara ntir o exercício daquelle:, que tinh'a sido declara do leg'timo p e• •· 
poder judlciario, pelo m enos até que o poder l egislativc. se pronunclaos!'e u 

reope!to . 
Neste sentido proponho que o Supremo Tribuna l represente ao Poder 
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Executivv, pondez·ando-lhe que a ordem ae "habeas-corpus N não estA sendo 
executada, porqu~ foi concedida para gara11tir a vosse ., o ..,xercicw, e, l.L•J 

entanto, o Dr. Raul Fernandes allega que estlf. !Ora do exet cicio porque ft... 
obrigado a dêixal-o em consequencia da ir.tervenção. 

Se o poder executivo <I"econsiderar ·o seu acto, tollitur, questiO. 
Se o -não fizer, estará o accórdã o desacatado, mas com isso nada .perder:í. 

o prestigio do Tribunal que será tanto maior qua nto, para rep,etir palavras de 
outrem, "mais atrevida fôr a jnsolenc.ia official, sue lhe desobedecer". 

Na votação da minhd. proposta, porêm, nãü deverão tomar pat te os SNI 
Min:istros Procurador Geral e P~·esidente do Tribunal . 

Funda-se o primeiro no a1·t. 24 do R egimento, · que lhe dã. o ·direito de 
votar nos assumptos "que não !izer~m objecto de julgamento ou decisão 
judicial". Ora, trata-se de um julgamento, t a lvez dos m a is importa ntes qw, 
haja de profenir o tribunal, porque com elle se relaciona a estabilidad., Clu 

regimen. 
A disposição i.nvocada se T·efere a qualquer julgamento, a qualquer · de-

clsil.u, tenLa s!ao ou não preterida. e''' aut'-:> 
Trata-se, por outro lado aa Inexecução de uma. ordem de u nabeas-r;(,, .PU• · 

expe.dida pelo tribunal. Insurgia-se contra ella o Goverlio a cujo laao se col-
locou o Sr. Mimstro Procurador Geral, parte, como elle, nesta contenda, 
!uncclonario demissível " a d nutum" do mesmo governo. 

O Sr. Ministro Presidente do T r ibunal nã o tem a invocar, sequer , algum .. 
disposiçã o do R egimento. Na da just!Lnca a i•n tervenção CLo seu voto no in-
cidente ". 

O Sr. Procura~or Geral, pela ordem, pedindo a pa lavra, disse o s~

guinte : 
" Não v enho desafia r o rai-o! Ao contrario, procura r ei evital-o. 
Sinto que a a tmosphera está carregada de prevenções ~ porei tollo ; 

m eu cuida do em nã o da r pretexto a o desen cadeamento da ,t empesta-de . 
Começo por nã o r evida r a proposta que visa a suppressão do m eu voto 

em um caso e m que a lei m'o concede. !Está m ais na h onra do ·tribunal, asse-
gurai-o, do (~Ue no meu :nteresse de!endel-.. 

Toma r ei o caso ·no s eu aS!Pecto juri.di.co, uruico digno do estudo e dis-
cussão de tribuna i . 

A concessão do "habeas-oorvus" a o Governador do E stado do Rio .prece-
deu a intervt:nçáf•. decretada ))el.c Poder E xecut1vo e Q.ue jâ. foi communiroda 
ao tribunal e consta ae publ 'cação off-ic1:~ 

Dar-se-ha q ue a concessão de um habeas-corpus" a o Governador do E s-
ta do, pa ra que livre de constra ngimento assuma e exer ça o carg o, constitua 
um imped1mentr> á intervGncão previR ta e t<lltoriza da pelo arr. 6° da Const' · 
tu lção? 

E sta é que seria a. dú.VJàa , a oojecção ·ccnst!tuciona L, 

-"- ln tervencàu E! COmv f' "llabeas-e;orou.~ " um r emedlú lndlCá.dC· pt;o]tt. (;Oll . 

mltuição para acudir a uma cer ta classe ae m a.Je::;. 
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· O " habeas-ourpus .. ao <.;Onsvangimento .. da Iibflrdad~ indi.viJtu.!~ pe • ., ex 
cesso ou abuso de poder . A intcr,;en-~ãD !... 1n1raRã,. ()!. Estado, ~ a. ite!"a~~~t , .. ã: 

.fór ma de governo, .~ perturnaçà..; m .. . ordem e lr. inoosen ·a ncra aa, lt:i,; &. se~.
tenças-_ !~Oerae~ 

E is o que diz a Cons tituição: a rt . 72, § 22: " DÚ-se-ha ,o , haq~a§~ 
corpus , sempre que o indi:mauo sotfrer ou 'se achar em ·imminente perigo' de 
sofje1· violen~:c'ia 0 1L coacção '[!Or illega.!idade ou abuso de poder" . 

O art. 6° . O Governo Federal nã o poderá interVir nos Estados, salvo: . 

"1 o ~ Para repellir invasão extrangeira, etc. " 

Pa.ra . saber se o "habeas-corpus" exclue a intervenção havemos de tn-
quir lr: 

O "habeas-corpus", garantia individual concedida ao Governador ,. pre~e' " 

va o Estado -dos males para os q u aes ·o legislador constituinte prescrevtnt 
a garantia social da intervenção? 

N inguem o dirá . 
. . Tã o sujeitos estão á in vasão, ii. altera ção da fõrma republicana, á pertu•·-

bação da ordem e á . desobedien cia á s l eis e sentenças, os Esta dos cujos Go-
verna dores t enham a su a autoridade inconte>-tada, como aquelles em qu e esta 
autor idade teve de se a r r ima r a um a ordem de " habeas~corpus " . E se t a nto 
naquelles -como nest es, taes . occu rren cias .se podem da r, e se em se verifi -
cando qua l-quer dellas a lei suprema a u toriza a in t ervenção - cla ro e 
manifesto me parece' que tanto em "tms como nos outros, a intervenção é 1~
gitima , desde quê se r ealize a hypothes e para que foi instltuld4 . 

Obie.cta-se agora : Mas, é isso precisamen te que não está su ccedendo . 
Não occorre nenhum dos casos i-ndicados na Constituição. E' o proprio Go-
Yerno F ederal quem está crea ndo n o E s tado a s :tua ção que invoca como 
.• retex to para intervir. Ainda bem . R econhece-s'\ que a intervenção em si 
mesma é legitima: que não ha · incompatibiLidade entre os dous remedios 
const·tu ciona es; entre o "habeas-corpu s " ·e a intervenção, r econhece- se que 
•esta podia ser decreta da p elo Executivo na a u senc!a do Congresso, a de.s -
peito de ter s ido a quelle concedido. 

O que se ·cu'n testa é a legitimidade desta na especle. 

Esqu ece-,se que o "•hab.eas-'corpu s " havia sido virtual·l'rrente neste caso 
uma ordem pa ra int ervir, o que den ota que o Governo Federa l !le estava 
anslendo de intervir e que &. s ;tua çã o do Estado era de grave perturbação . 

Para cumprir o "habeas-corptls " foi que o Governo Federal interv ejo. 
O " habeas-corpus " f oi cu mpr :do . Em seu cumprimento o p a ciente assumio o 
Governo garant ido p elas forças f ederaes e gar a n tido pelas f or ças federaes o 
exerceu por espa ço -de oit o dia s . 

Para mais não o a u tor izava mim p odia a u toriza r a gar a n tia indiv "dÜa l 
concedida a o T,l.aciente . O mais ~:mtrava .na orbita da acção constitu cional dos 

· outros dous poderes. 
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Ir adiante seria fazer a intervenção; já não seria cumprir o "habeas-
corJ,Jus". 

No cwrnp.rimento destoe .o P ·oder Executivo estaria. adstricto a prestigiar 
a acQão do Poder Judiciario na decretação daquelle acto p olitico, da sua 

.Iniciativa, da sua responsabilidade, já não podia ter uma acção subalterna_ 
Foi o que veio a succeder _ 
Não obstante a garantia concedida, assegurada a o Governador, a ~ ~-

tuação de jntranquillidade, produzida pela agitação polltica, situação que se 
pen:sava resolver com o ina-dequado e irnproprio rernedio do '' habeuS-COl"!JUS", 
longe de se apaziguar, veio a aggravar-.se de tal modo que tornava urgen te. 
inadiavel, a intervenção_ 

Respondendo ao aparte com que me h onra o emlnentt: collega, d 're1. 
Onde se dnstitu isse um poder com a fa ct;ldade de interpretar discrecio-

:narla e imperativamente a Constitu;ção, sem dependenc·a de qualquer ee-
pecie nem mesmo da opinião, como succede com os juizes nomeados e vita.-
lioios, a Constituição deixaria de ~er aquil!o que cJUizeram o; con~ituintt•' 
e quer a Nação pa.ra ser virtu almente o qu(J ar.>prouvt-r av sett intt-r)Jr~r.., 

soberano. 
E se este poder constituinte, permanente e irresponsavel , está como to-

dos os seres humanos sujeito â:s. contingencias do erro, a influencia dos in-
tm-esses, a o capricho das padxões, o ·erro, os interesses ou as _paixões do mo-
mentG dictarão em cada caso a regra. 

Certamente não foi para isto: certamente não fo ' ser1ão para se preca-
verem contra isto qup as naçõe~ adoptaran- c· alvnre d.,. escrever . as suas 
constituições, fixando regras á acçâo dos ,;eus d:ngentila 

Mas, prosigamos: 

Admitta-se, porém, que assim não succe-deu. Admitt.:< · S~: qut: o Go'tf.:rnc 
Federal interveio no Estado fóra dos casos autorizaüú:, pE:la Constitulcà~ 

Que temos nós com isto·~ 

Ao Congresso e só a o Congresso, a quem te-rft o Executivo de prestar 
conta!! das medida~ politicas tomadas no inceneguv pa rlamentar, compell 
approval-<U? ou r ejeital-as. 

Ao Congresso é que cabe dec'odir se & intervE:z,çãc, foi leg-itim,._ ou !Jleg·,. 
tima, a pprovando-a no p1·imeiro caso, responsabilizando, no ' seguudo. o Pro· 
sldente da Republica 

Tudo quanto pretende~mo, resolver neste ponto de VISta ser!«- exorbl· 
t1.nte e sem alca nce 

Os tribunaes prote-re!n sentença, pare~ sereu: execu~at1a~ · não vot~ n. 

protestos e moções_ 
Não esqueça mos de que somns um Tribun&:l Jud.ici;:,.ru,, sem ini-::·ativ:. 

conto é da índole e da essencia do Poder JudiciariG. 
Não queirannos ·nos converter em um pavlamento. 
Este é o conselho que havemos de t er em v'sta, os que prezamos 0 

p1•estigio do Su1)-remo Tri.bunal, ·pa ra que [possa ·com -provei to desempenha,· 
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fi. sua augus~q, missão, que não ê proprl<:t.mettte a ·Oe govern2_r a nação, n1a.:l 
a de assegurar os diyeitos individuaes , para que se imponha ao respeito dos 
outros dous poderes pelo exemplo na rigorosa obsc:rvancia dos !lntite:;; que Jr.<, 
traçou a Constituição e 'á confiança do paiz pela serenidade das suas dis-
cussões e .pela justiça de ll"uas decisões . 

Voto contra a proposta" . 
Submetti·da. 1>. votos a proposta do Sr. Ministro H ermenegndo de Barro~ 

f m ella reJeitada, contra os votoll dos Srs·. Ministl'os Hermeneg Ido dó Bur · 
ros, Pedro MJ:bielli e L eoni Ramos. 

O Sr. 'Mi-ni-sü~o Edmundo Lins f ez a seguinte declaração d e voto: 
"Voto contra a propostá do Sr. M inis tro Henaenegilàt. de H<.<>TO>. ·pel<> ' 

mesmos fundamento,; de votr;, exar-~do n&. aC:t<t úers nos·;ü,;; tl'a l)alhos. ·hoje 
lida. 

S6 accrescent:uei (para evitar qualquer duvida sobre a quelle meu voto~, 
que até o decreto de interve nção, o habeas-dorp·us concedido ao Sr . D1: . Raul 
Fernandes foi plenamente cumprido pelo E:l>.'lllO. Sr. Presidente· da Re.pu-
blica ". 

O Sr. Ministro Hermenegildo de Barros levantou então a prelimina.r de 
saber se os Srs. Ministros Presidente e Procurador Ge·ral da Republica po-
diam ou não vota·r, como o fizeram na ulti-ma sessão, quando submettido ao 
Tribuna l o protesto ap1·esentado pelo Sr. Ministro Guimarães Natal , t endo 
re:o.pondldo pl'la affirmativa os .Srs .. Ministros Gemeniano da Franca, Al-
fre!lo Pir.to. l'l'dro do;: Santos, Edmundo L ins, Viveiros de C·wtro, Godofre-
do Cunha e André Cavalcanti, e pela negativa os Srs. Ministro Hermene-
gildo de Barros· Pedro Mibielli, L eoni Ramos e Guimarães Natal". 

Foram t•stas as palavras lidas pelo Sr. Ministro Gui.rrw.rãea Natal, na 
se~são de Tribunal de 17 de Janeiro, nã o transcriptas na acta, ma:> publi-
cadas pelos jornaes do dia seguinte: 

" O Tribunal m e permittirá a lgumas pa lavra s de defeza contra uma in-
~inua.çã.o nffensi·va que. clL publ~co me fez , o eminent'> Sr. Ministro Pro-
curador Geral da Republíca na ultima sessão (a de 1-3) e pela qual só dei 
au ler hontem o seu discu rso no Jornal do Comme1·df.o. 

Referindo-se á rec'lamação do Dr. Raul Fernandes co.-ltra a burla. do 
Aecôrdão conce-:1endo-lhe as garantias pedidas não s6mente para tomar posse 
do ca rgo de P!"esidente, ·como se afigui'OU ao Juiz Federal do Estado elo Rio 
de Janeiro, mas tambem. para exercer as respectivas f uncções de acdôrdo 
com a Constituição e leis do E s tàdo, disse S. Ex. que tal reclamação <lirigida, 
ao r ela tor e por este pa ssada, depois de lida a V . Ex., a quem segundo a 
lei (art. 17 § 7" do Regimento), c umpria as providencias necessarias a 
completa ·execução do Accórdã.o, e por V. Ex . enviada ao Exmo. Sr. P.ro-
curaclor Geral, cujo prudente conselho desejou ouvir, disse S . Ex. que · tal 
l'eclamação tão celere <!orreu, que parece que q ueimava as. mãos pelas 'qu'aes 
passava, por se não attinar com as providencias a ser em toma das, ·o q·ue 
acontel}eu a tê a S . Ex. , cujo brilha nte talento, notavel acuida de de espírito 
e esmera da ·cultura juri<Jipa tanto eu a dmiro . 
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'Pela minha· parte, e esta é a razão da tolerancia que imploro aos meus 
illustres collegas, declaro ao Tribunal sob o penhor de' minha honra, que · 
lhe não senti o fogo ao papel, conserveio-'o nas mãos emquanto lia sem a 
mais ligeira sensação de queianadura, e se o passei a V. Ex. foi unicamen-
te porque o r elator não é o executor das deliberações do T-riburrar;· se o 
fosse, eu saberia proceder ao v er sophismada a execução 'do Adcórdão pelo 
Juiz Federal, ou obs•tada pelo executivo ; proporia ·a respon'sabiJi.dade daquelle! 
ou representaria sobre a deste ao Tribunal competente para tornai-a ef<fecti-
va - o Con:gresso Nacional. 

V. Ex. Senhor Presidente, zeloso pelas prerogativas do Tribunal cujas 
deeisões não poderia.Jn fi.car , em sua execução, a o sabor das conveniencias poli-
Ucas, ou entregues ao achincalhe dos burlá dores, dirigiu logo . um officío 

.a;o JUJz Federal ordenando-lhe que, sob pena d e responsabilida de, dé>;sp iil-
tegral execu ção a o a cdõrdão. 

Era a elempntar das P.rovidencias a tomar no caso, m as o gesto ener -
gico de V. Ex. poderia obrigar o Juiz Federa l · a r evela r a verda deira ca.usa 
da inexecução do accórdão, e essa r evelação acarretaria talvez, um conflicto 
de poder,es de diffici! solução. 

Diante de· tão temetosa consequencia posta a nte os olhos de V. Ex. por 
conselheiros avisados e prudentes, deliberou V. ·Ex. reconsiderar o seu pri-
meiro officio ao Juiz F ederal e dar ·por inte~ralmente dumprido com a ex" 
'pu'lsã.:J do Dr. Raul F ernandes ·do -pala cio do Governo no Estado do Rio 
de · J a neiro para ahi- se installar ·o Governo Federal r epresentado pelo in-
terventor, o accórdão que áqu elle assegurava o exercicio das funcçõe s de 
Presidente do E stado, de accõr'do com a respectiva Constituição, isto é , pelo 
periodo· nella estabelecido. 

E ass im foi deliberaJdo porque, segundo informações do Juiz F ederal e 
do Ministro da Justiça , depois da posse do Dr. Rauf F ernandes, revoitou-
se o batalh,ã o de policia, deram-se dep os-ições de autoridades esta duaes e mu-
nicipaes, impossibilitando estes factos novos, a perrnanencia delle n o go-
verno do Estado . 

Mas, pergunto eu, não foi precizamente. para taes casos qll;e q legisla~ 

dor <!onstituinte. inseriu no a rt . 6" da Constitu ição os dispos:tivos dos nu-
meros tres e qua tro? 

Triumphou a sophistaria, invocando a n ecess idade ·de se salvat· o prin-
cipio ·da harmonia dos poderes, cus tasse ·embora o sacrifi-cio da indepen-
d:errcia 'do judicia.rio e a virtua l abolição .do regimen fedet·ativo, base da or-
ganizaçfw ela Republica . 

Não trJumphou , porém, com o voto da m aioria do Tr;bunal, como o . af-
firmaram al,guns jornaes dando noticia do accorrido ha se~são secreta, por-
q u e dos · tr eze Ministros presentes cinéo protestara.Jn contra o desacato a o 
accórclão, tres de modo expr esso, se bem ouvi, não o considera m integral-
m ente cumprido, um tambem indirectam ente a ssim se man.isfestava,. pois, 
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concluía propondo que fossem os papeis remettidos ao Sr . M.lnis;tt·o Pro-
curador Geral da Republica para proceder como de diréito. 

Sendo assim o segundo officio de V. Ex. ·· teve a favor quatro votos 
apenas. incluídos nelles o de V. Ex., que o mandára escrever e o do Sr. Mi-
nistro Procurador Geral da Republica, que pleiteava a solução nelle con-
tida. 

H a de me rel~var o Tribunal o appello que fiz á sua ·benevolendia. A 
dignidade do cargo de Juiz que ha quàsi qua:renta a nnos venho mantendo 
mesa aos ataques dos interesses contrariados, exigia im-periosa.mente essas 
declarações que me não seria permitHdo fazer pela imprensa, porque a cen-
sura o não consentiria em bem da ordem e da tranquillidade pubiicas, que 
são insemÍiveis ás - mais g rosseiras calumnias irrogadas ao~ a ltos magistra-
do da Nação, mas que estremecem em seus fundamentos ante a critica mais 
respeitosa ao poder dos poderes, ao unico poder incontestavel dà Republi-
ca, ao poder que tem o commando supremo do Exercito e da Armada e 
que dispõe do Thesouro". 

Eis ahi completamente exposto, pela sua propria documentação, todo o 
incidente judiciario rela tiv-o ao caso do Estado do Rio de J a neiro . 

Por esses documentos verifica -se : que antes de suhmettido o caso ao 
Congr~sso, fôra o mesmo affecto ao Supremo Tribunal em petição de habeail-
corpus. " Considerando que a circumstancia da apresentação da mensagem 
'lo Congresso Nacional, sujeitando-lhe á solução a a llega da duaHdade de po-
.c~ere>s, não obstava a que o Tribunal ·conhecesse da petição de fls. 2 em 
que se envolvia ta,! .questão, porque já antes tinha tiào entradia ella na Se-
cretar ·ia do Tribunal ' e .estava attecta ·eon wm p'!'Ocess·o juàicial á su.a com-
petencia, domprehendendo-se; como se comprehende na exP.ressão - "Go-
verno Federal" - empregada no art. 6° da Constituição, os tres poderes -
L.egislativo, Executivo e Judiciario". Que o Supremo Tribunal, sem desco-
nhecer a competencia constitucional do .Congresso para, resolver as casos 
de dualidade de govern·os nos· E stados, por elle sempre reconhecida e pro-
dlamada em sua jurisprudencia, não se sentiu impedido de julga r o habeas-
co-rp-ns que lhe foi impetrado, precizamente porque entendera não existi.i· no 
Estado do Rio a pretendida dualidade, da qual resultaria a competendia 
privativa do Congresso, para solucfonal-a. "Considerando que, SE')g·undo de-
cisões do Tribunal, para que a ,dualidade de . p,oàe'l'es se caracter ·ise CO'!Thel wm 
casa polit·tco extranh,o ás t uncções do Judii.ciario, é precizo que ella tenha 
a sua origem no acto da votaçao, ou no da a puraçiio dos votos e susci-
te questões, paar cuja solução se imponha o exame da valida de de actas 
eleit:ora.es e contagem de votos, Consi-derando que, se para provocar o c!aso 
excepcional de intervenção previsto no n. 2 do ·art. 6° da Oonstitulção Fe-
de-r~-tl bastasse que canri!Jàatos, v ·enciàos nas W1·1vas; não difplo1nados pela 
j'llnta apu'!'adora, sem c:ompetencia legal, p-e'!'tan.tó, pa1·a reconhecer podJeres, 
se erigissem, não obstante, em Oatm'a.ra L egislat'Í/Va para o fim eXiclusivo de 
reconhecer os candidatos a Presidente e Vice-Presidente do E stado de sua 
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parcialidade, se bastasse essa tacililrna nw.nobra partidaria, .realizada- em, . des--

contonnidade com. .as lei.s d,o -E .stado, estaria inteiramente, irremediavelmente, 
aniquilada a tórma repub·Eicana federativa, que a C<Jnstituição .PrOCJlTOU res-
guardar no art. s•, . prohibindo a intervenção · do Governo Federal .nos nego-
cios peculiares aos E sta:dqs, e virt)lalmente abolido o principio da não in-
tervenção, que passar:s de r egra., que é, â. excepção, não havendo mais nos 
Estados opposição em minoria , que, contando· com o ap-oio do Governo · Fe-
deral, não recorressB a o expediente partidario das dualidades; Considerando 
que da c·opiosa documentação constante destes autos se verifica; - que 
as eleições ,para deputados .no Estad-o do Rio de J a neiro se rea liza ram pe-
rante as mesm.as mesas eleitora.es; - que foram parcialmente apuradas 
pelas mesmas juntas municipaes; - que a a puração geral foi feita pela 
mesma junta Central, a quftl, tendo sommado os votos çonst.a 'ntes das apu-
rações pa!'lciaes, exped!u di·P.lomas aos candidatos, que clons·eguiram a maio-
ria dos suffragios; Considerando que, segundo as leis em vigor no Estado 
ao Rio de J aneiro e juntas aos autos, só os candidatos ·diploma dos podem 
se c onstituir em poder verificador ·de eleições; Considera ndo que·. nessas 
condições, era legalmente impossível ·a [(mmação de uma d1~aUdade (Z.e · Ca-
m.aras L egislativas nesse Estado" . Que o habeas-corpus foi concedido exa-
ctamente por entender o Tribunal que se não verificava a dualidade e que 
o direito dos pacientes era liquido, certo e incontestavel; Considera ndo que 
tambem o processo das eleições de Presidente e Vice-Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro correu, na sua primeira phase, perante as mesmas m esas 
ele'itoraes; na segunda, perante as m esmas juntas apuradoras municipaes; e na 
terceira e ultima, perante a unica Assem.bléa Legislativa legalmente c onstituída 
no Estado, conforme ficou demonstrado, e a cujos actos a uthent!cos não po-
derá ser re·cusado valor; Considerando que os pacientes foram r econhecidos e 
proclamado!' e leitos r espectiva mente P residente e ·vice-Presidente do . E s.tado 
por essa Assembléa L egislativa, cuja legitimidade foi reConhecida pelo Exe-
cutivo e Judic iario do E stado ·e pelo Governo F ederal, ;egundo a prova dos 
a utos; Considerando, p·ortanto, que liqwido, certo e inQOntestavel~ é o dir eito, 
cujo exercicio pretendem os pad entes". Que precizamente por attender ã 
impossibilidade ãe dualiaade ele governos no Estado ·do Rio e â. circums tan-
cia de considerar liquido, certo e íncontesta.-u'el o direito dos , pacientes , foi 
que oi Supremo Tribunal Federal deferiu-lhes o pedido para que os pa -
cientes pudessem "livres de qualquer constrangimento, tomar posse", no dia 
31 de Dezembro, "o primeiro, Dr. Raul Fernandes, do cargo de Presidente, 
e o segundo Dr. Arthur . Leandro de Araujo Costa, do de V1ce-Presidente 
do Estado do Rio de J a neiro, e e:vei-cer1 as fun~ções inherentes a t aes cargos, 
nos termos da Constit1Lição e leis do· Estado, "isto é, pelo per·iodo n ella 
(Constituição) estabelecido" . 

O Tribunal justifico.u , portanto, perfeitamente a sua i.ntervenção no caso, 
a sua competencia para se pronunciar sohre o ·mesmo, e a .decisão que .pro-
feriu. Interveiu, porque foi a isso regularmente provo~do, em processo ju .. 
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dicial; declarou-se competente, porque entendeu que se não tratava de um 
caso mêramente poliüco -de dualidade de governos, e por haver reco-
nheci_do a impossibilidade da existencia de semelhant-e "dualidade; 
julgou, concedendo o habeas-óo1·pus e. assegurando a posse dos cargos e o 
seu exercicio aos -pacientes, por haver verificado que o ·direito destes era li-
quido, certo e- incontes tavel. 

Como alterar ~sse julgado -do Supremo 'l'ribuna l e nega r-lhe as conse-
quencias que de.ve produ~ir ? 

Dj~-se que o Tribunal exorb:tou de sua com.petencia e que por isso nulla · 
ê a decisão. Mas a que poder incumbe · julga r da competencia do Tribunal? 
Que Poder terá a faculdade de rever as suas decisões ? Tal prerogativa ou 
a ttribuição só pertence a o propl'lio Tribuna l e não a. qua lquer dos outros Po-
deres, .conforme bem o disse o Sr. Ministro Gu iina.rães N atal, no seguinte 
a rtigo, que publicou sob ·o titulo - "Uma questã o cons.tit'ucionrul": 

"Não ê por falta de interpretes que ainda não fixamos definitiva m ente 
o senti-do aos· textos da nossa Constituição. Pullula m a quelles por toda a 
parte, princi'palmente na im-prensa·; e cada qual m ais convencido da sua 
prande autoridade. 

Com que pasmoso desembaraço, nas mais delicadas e diffice:s questões 
constitucionaes, afoitam--se a declarar o pensam ento do legislador consti-
tuinte, e com que a u d-aci9sa intoleran cia tratam os que lhes não partilham a 
opinião, por disparatada que seja, e ainda mesmo quando os divergentes 
são os que a propria Constituiçã o investiu na alta funcção de seu !mpremo 
interprete ! .. . 

Muito 'curioso~, dentre outros, dqus que ha pouco surgiram a delimitar 
a competencia ·dos· poderes ,politicos f ederaes. quanto á inter.venção nos ne-
gocias peculiares aos Estados , a proposito do ,habeas-corpus concedido ao 
Presidente -do Estado do Rio de Janei-ro, Dr. R a ul Fernandes. 

Um delles investiu contra o relator do processo, deslembrado de que a 
autoridade e o prestigio da p.ecisão proferida e a que recusa o seu respeito, 
não emana do rela tor, mas da maioria · do Supremo T ribunal . O outro, mais 
logico, atacou em t erm.os desabridos, todos os jui.zes que constitu íram essa 
maioria, levando a sua audaoia de mentalidade malsã a o ponto de os quali-
fi·car de ·prevaricadores e a: decisão de fraudulenta ! 

Em um pai~ m ais bem organizado que o nosso, a esta hora o Minis-
teria Publico Federa,! já os havi a levado perante a Justiça afim de respon-

' I 
derem pelas injuria s e calumnias irrogadas aos altos mag is trados da Nação; 
mas, segundo a nossa lei, a acção, neste caso, é particula r, e terão de es-
perar -pela queixa dos offend.ldos para r eceber o castigo que merecem. 

Ambos applaudem o Presidente -da Repub!i.ca por negar, na su a mensa .• 
gem _ ao Congresso, ·oompetencia a.o Jud1ciario para conhecer do caso e di-
r imi!-o, como se a lgum dos outros poderes politicos fosse investido na func-
ção de julga r ~rocessos de habeas-corpus, e como se o Judiciarfo p udellse, sem 
denegação de justiça, na phrase de Tocqueville, deixar de julgar o processo 
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judicial, porque o ·seu julgaz~•ent'o dependia do exame de uma questão po-· 
li tida. 

Onde está na 0onstltuiçao ·o texto que expressa mente confira ao Le-
gislativo ou ao E;xecutivo attribuição para alterar a c:ompetencia constitu-
ciona l do Judiciario, ou do qual ao menos se · -possr.. inferir tal attri--
buição? 

Não poderão apontai-o, porque o que na Constituição se encontra ex-
pressamente determinado é a attribuição ao Judiciario para conhecer de 
todas. as causas fundadas em disposições da Constituição, leis e regulamen-
tos do Poder Executivo, ou em contractos com este (art.· 60, lettras· 
a e b). 

Daqui resulta que toda a vez que em um processo judiciari.o s€ invoca 
a .Constituição contra act•os do Legislativo, ou a Constituição e as leis don~ 
tra actos do Exec1,1tivo, o Jiidicia rio é competente para delles conhecer · e; 
confrontando os primeiros com: a . Constituição, e os segundos com esta •' 
as leis, julgai-os ina pplicaveis e inefficientes, c1uando a ellas contrarias por' 
exorbitancia de attribuições, ou por abu so no seu exere:c·io . 

Ora, se tão elevada funcção política l·he confere expressamente a Consti; 
tuição, com relação aos dous outros poderes, rematido' -dislate seria dei-
xar ao ·arbítrio destes o fixar a maior ou menor latitude ao exercício de tal 
funcção. E dalli mais esta importa;.,te consequencia e é - que a competeu-
cia do Judicia rio é por elle pz·oprio fixada. E, assim, é elle que declará quaes 
as questões . politicas em que Lhe é defeso intervir, e a sua. decisão a respeito 
é conclusiva e obriga toria para os outros poderes poli tidos e para o povu. 

E tão relevante julgou o legislador constituinte a obrigatariedade das 
sentenças federa e:,s, qu;,, entre os gravisslmo:,s motivos de execução ao prin• 
cipio da não intervençfto da União nos Estados, especificou o. de assegurar 
a execução das sentenças federaes. 

Dão, de fact0, . os textos invocados uma certa preponderancia do Ju-
diciario ~ob-re os outros poderes politicos ? Pouco importa, desde que ella re-
~ulta da propria constituição. 

Ez·a indispensavel que um só poder julgasse da extensão das attribul-
çõe!' constitucí()naes de todos, porque,, St> cad&. um delles tivesse tal <'ompe-
tenc-!a, procurarl11 umpliar a sua enz vrejuizo da ·dos outros, e os ' conflictos 
motivados pelas reciprocas incursões de um na orbita de acção do outro fi-
cariam sem soluçâo legal e trariam a mais temível das desordens - a desor-
dem jurídica. 

De todos os tres poderes, o presumido pelo legislador constitUinte· me-
nos appa.relhado para anusar da su premacia, ou a.queHe cujos abu sos me-
nos nocivos ií. Nação poderiam ser, foi o Judiciario e, por isso, o propoz â 
alta funcção· de Supremo interprete da Constituição. 

As suas decisões só po(le-rn ser 1·etonnadas ot~ alte1·ada-s po1· elle proprio 
·e . e'YY4qu.anto ·o n ão j01·em, são obrigatorias, constituindo u??L crime def-iiz.iet o 
em let a recusa en~ cump1·U-a,s ou tazel-as cu1n.pn1•. 
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Esse é o nosso re.gimen, não h a contestàr. Se é inconveniente, que 
se o ·reforme, retirando ao .Judi.ciario as elevadas funcções po!iticas que· em 
mais de trinta annos ·o teem · colloca do em situação d~;> amparar e:fficazrrien" 
te, contra o arbitrio e a prepotencia, os direitos que aos cLdadãos assegura 
a Constituição republi-cana. 

_Emquanto o nao ·reformarem, observem-no com lealdade e dom hone~tl
dade, porque da sua o'b10érvancia é que resuita a segurança da ordem juri-
<1ica constitucional". (Transcripto de O Jornail, de 10· de .Janeiro de 1923.) 

Qua.ndo mesmo, portanto, o Tribunal ~ouvesse exorbitado, ainda àsslm, 
só a elle caberia reconhecei-o ·e r econsiderar a sua decisão. P arece-nos um máo 
precedente esse que se quer estabelecer de sujeitar um julgado do Supremo 
Tribunal á revisão do Congresso. Mas a. politica quer que isso se faça e 
toma. a 'responsab!lidade .do p.rec.edente. Contentamo-nos, por isso, em regis-
trar a nossa divergencia. E' mesmo tudo quanto podemos fazer· . 

. Tem-se dito que a decisão do .Supremo Tribunal produziu todos os s eus 
e~fe1tos, . com a. posse do Presidente Ra.ul Fernandes. ~s os documentos 
trasladados para ·este voto mostram que assim não foi, e que assim o nii.o en-
tendeu o l]]gregio Tribunal, conforme o salientou o .Sr. Ministro Guimarae" 
Natal, nas declarações que fez em. sessão. de 17 de .Janeiro. E com effeito, 
basta r:onsiderar que o Accórd.ão assegurou ao Dr. Raul F,ernandes não s(> 
a posse ào ca-rgo mas o exm·cioio do mesmo durante o quatriennio, para logo 
se verificar que· não fôra ;ntegraLmente cumprido e ' que ainda está de pé, 
devendo produzir os seus effeitos. Para evitar o máo precedente, e uma 
vez que se acha fóra do governo o Presidente Raul Fernandes, o rernedio 
seria mandar repôl-o no governo e garantir-lhe o exercicio do mesmo. Se-
r ia assim cumprida. e não revista. a . ·dedisão do .Supremo Tribunal Federal. 
Com isso, porém. não quiz se conformar a Comrnissão e não o quererá a 
Camara. De modo -que o precedente ha de ficar. 

A vaoillaçào só se estabeleeeu entre <lmp; soluções.: reconhecimento da 
legltimidade do governo Sodré ou declara ção da ille!ga!idade de ambos os go-
vernos . Da possibi,lidade de se considerar legitimo o governo Raul F .ernau·· 
eles não se cogitou, s·enão quando se fallou em um a:~côrdo, que não 
chegou a ser ultimado. 

Daquella.s soluções é claro que se preferia a primeira: a mais sympathwa. 
a mais conunoda, a que . dispensaria urna nova eleição, "emfim, a que sati::~

faz·ía de modo mais rapido e completo o obj edtivo da intervenção. Demais. 
~emelhante solução esta.ria de accõrdo com a. doutrina sus tentada pelo .Go~ 

vernu, na mensagem de 30 de Dezembro ·de 1922, segundo a qual n~~ hy]JO-
these de dualic!ade, um dos governos é sempre· o leg itimo e dever•á ser assJm 
rt>conhecido• pelo Congresso, quando ,convidado a resolver o caso. 

· Com effeito, na referi·da mensagem, escreve textualmente o Sr. Presl~ 

dente da R epub1ica : - "D~e1· · q·ue uma cl?talicrod.e não p1·ecede, não tem a:.. 
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,;ent·o legal, não poss1te realidade palitica,; resolver qual o poder legiUmo, é 
precizamente o que é da vossa competencia e não dos outros poderes . l!J' 
cla,ro q:u.e, da,da a, dua,Zidooe, uma, (La,s org.a,nizações será necessCJiria,mente le-
gitlrna, por que, doutr·ina o lli!nistro Pedro Lessa - "é àbsurdo ex!gir, para 
haver dualidade de asse.mbléa _legislativas que ambas se constituam sem 
desacatar as lei~ ou sentenças dos tribunaes . . Desde que todos respeitem 
as leis, ' não .ha dualidade possível de assembléas ou ·de 1Jrésidentes . .. " (Do-
curn.entos Parlamentan:s - Intervenção nos Esta,dos, v olume 8", pag, ·572 . ) 
Era e é precizamente a ·decisão de ·qua l do8 poderes ·SI" constituiu sem desaca-
tar as leis - a ·materia de vossa competencia . .. " 

E' força confessar que ta l doutrina enconbra. apoio em abalizada,s op!-
niõ~s. notadamente na que foi êxternada pelo eminente .Sr. Arnolfo Aze-
vedo, no seu brilha nte voto no caso do Ceará, onde escrevera: "Toãos os 
ca,sos de dua,lida.de dJe governos e a,ssB'YI'L!bléas devem ser julgade>s 1Jor prete-
rendia, e assim foram sempre decididos nos pa1zes d·e regisen federativo 
igual ou semelha nte ao nosso, porque, não sendo po-ssível ·que ambos •os 
partidos, que disputam a posse do poder estadual, tenham a seu favor iden-
ticn.s condições legaes de legitimidade, forçoso ·é que o poder tedera,l, inter-
vindo para dirirnilr esse aontlicto, cleda,re legitima a, pretençlio de um de lles e 
contra o outro o proteja, e gara,nta, . Só assim se ma nterá n o Estado· o r eg1-
m en democratico representativo e a fôrma republicana federa t iva". (1Jo-
cwmentos Parzã:m.entares - Inter'venção nas E st'a,d;os ,· vol. 9". pag. 81 . ) 

.Con1o se vê, a doutrina está clara e .precizamente exposta, quer n a met•-
sagem presidencial, quer nesse voto do illustr;e Sr. Arnolfo Azevedo. Para 
que haja dualidade é prec:zo que existam dous governos, e, como ambos devem 
offerecer condições de leg:timidade, o caso terá de ser resolvido pelo cotejo 
entre a mbos e simples verificação de qual delles offerece melhores condições 
de legitimidade. E sse será o considerado legitimo e d ev·erá ser pr oteg ido e 
garantido contra o outro pelos poderes fe<leraes. 

Não ha duvida que h a certa logica nessa doutrina d:o Governo. Se ne-
nhum dos governos estaduaeii offerece condições de legitimida de, n ão ha 
dualidade. Em vez de governo dJe ma,is, o que 1m é [!CYV'eTno ae nuenos; em 'lu-
gar de dua,lidade d:e _governos, o que se verificc._ .é a ausencia de11es, ou a 
acephalia,. Se ha governos de mais, se ha governos em d u plicat a ou dua lida -
de de ·governos, o que se terá de fa zer não será sup.primil-os todos, para 
ficar o Estado sem nenhum, mas, reconhecer um delles . e .manda r embora 
o intruso. 

Applicada, porém, com certa imparcia.Iidade, essa doutripa do Gov<erno ao 
caso do Estado do Rio, a solução .devera ser a que acima indicámos, isto 
é, o reéonhecimento- da legitimidade do Presidente Raul .Fernandes e da As-
sembléa Legislativa que lhe a purou a eleigão ~ o reconheceu, pois se a ques-
tão era de •na,is ou ?ne·nos condições de Zeg·itimida,de, nenhuma d!u~ida poderia 
admittlr. Bastaria considerar que aquella Assembl'éa se constituiu de ·dan-
didatos diplomados e perante a m esa legal, e a outra de contestantes, que 
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não podiam absolutamente· v·erificar poderes, para .que aquella solução se 
impuzesse, pois seriâ a primeira a · unica que formã.ra "sem àesacatwr as leis". 

Deapte disso, não convinha insistir nessa doutrina. Se ella fôra susten-
tada com o intuito de deixar a porta aberta para o reconhec:mento do Sr. Fe-
liciano Sodré e, ao mesma tempo, para contestar a competencia do Su.prl(l-
mo Tribunal, que, no c!a.so, não encontrou nenhuma dualidade e só a-chou 
legitimo um dos governos., não reconhecendo no outro sequer apparencia de 
legitimidade, e deveria produzir como resultad·o justamente o contra.rio do 
que se tivera em vista, ella precizava m:esmo ser refugada, como o foi pelo 
propr:o Governo, que, nos considerand;a do decreto de intervenção, admittiu a 
illegitimicla.de dos governos em dualidade, declarando não ser legitimo ne-
nhum dos do Estado do Rio. Com effeito, ahi se diz: "Considera ndo a ine-
wiste?t.cia de governo no Estado do Rio, pois em tanto importa não haver 
alli nenhum. legitim.o . .. " 

Reconhecer o ·Sr. Raul Fernandes, e a sua Assembléa, isso nunca ! Se a 
doutrin!l. da Mensagem, bem applicada, dever la . conduzir a tal resultado, 
então ella não presta va e era preferível a outra, a que admitte a dualidade 
pela existencia ele dous governos dom simples apparencia . de legitimidade, 
mas, ,.endo, de facto, ou em Tealida'de, a mbos illegltimos. 

Essa é, aliás, a verdadeira doutrina e foi a que sustentamos linh•lS aci-
ma. A simples ap•parencia de . legitimidade em dous goveTnos es tadua es basta 
para dar existencia á dualidade, que poderá ser resolvida pel'o reconhecimen-
to da legitimidade de um delles,. se se ver:ficar que r·ealmente é legitimo, oh 
pelo reconhecimento da illegitimidade de ambos, se nenhum tiver senão ap-
parencia de legitimidade. 

Tt:JJdO o proprio Governo sustentado essa outra doutrina no decreto de 
Intervenção, não havia nenhum mal em seguir o seu exemplo e des.prezar 
tambem a sua pri.mit:va doutrina, para se ter forçosamente de reconhecei' 
a legitimida de de· um dos governos, tanto mais quanto o unico que conviria 
ser legitimado seria o do Dr. Felic~ano Sodré, que foi derrota do· nas urnas, 
conforme se poderá verifica.'r dos papeis eleit ora.es, segundo os qua.es o Sr. 
Raul Fernandes obteve 31. 3(}7 votos e o Sr. Sodré 15. 0·31. 

Eis porque ficou de parte a pr;meira das duas soluções entre a s quae~ 
se estabeleceu vaciJ.lação e prevaleceu a segunda c!onsistente em se declarar il-
legitima ambas as Assembléa, ·com a vari·ant8 de não se. consid<:ra1· affe-
ctadas as eleições para a presid.encia do Est,ado, as qua es deverão ser apu-
ra.C)a s pela nova Assemoléa que fôr eleita, e com a formida vel SlJrpJ·eza da 
destitu:ção de todas as camaras mmlici·paes e de todos os prefeitos, para. 
r.erem substituidos por interventores ou prefeitos nomea dos pela autoridade 
federal (o interventor geral) , os quaes governarão os municípios até a elei-
ção e posse das novas C:a m.aras e dos novos prefeitos. 

Attendeu-se a que os motivos de annullação ·das eleições pa ra a Assem-
blêa Legislativa, os quaes serão adiante exa m inados, colhidos em dispositivos 
da lei eleitoral fluminense considerados inconstituc:ona es , não affectavam, 
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de maneira a lguma, as e leições realizadas em 1922, para Presidente do E sta do. 
por não lhes serem applicav.eis os ditos dispositivos; e. ·r esolveu-se resalvar 
taes eleições, até que sobre ellas venha a se p•ronunciar a propria futura As -
sembléa Legislativa do Estado. 

Essa é a solução adaptada pela Commissão, defendida no · parecer €· 

consubstanciada no ·projecto, que dis.põe textuaJ,mente o . segui·nte: 

"O ·Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Ficam ap·p·tovados• os decretos do Poder Executivo r..u-
meros 15.922 e 15.923, de 10 de Janeiro de 1923, pelos q:ua.es foi determinada 
a Intervenção federal no Estado d-o R1o de Janeiro e nomeado interventor 
o Dr. Aurelino de Araujo Leal. 

§ 1, • São nullas as •eleições realizadas . no Estado do Rio d~ Janeiro a 18 
de Dezembro de 1921, para Deputados ·á Assembléa Legislativa, bem como . . 
todas as eleições realizadas para v·eread·ores e p.refeitos municipaes, e o inter-

. ventar mandará ;proceder novamente áquellas eleições, devendo ser pela As-
sembléa Legislativa, assim eleita, apreciada e julgada a eleição realizada a '9 
de Jullho de 19.2•2, para Presidente e Vice-Presi.dente do E stado. 

§ 2.• O Poder •Executivo F'ederal, dentro de curto prazo, baixará Instru-
cções ·eleitora;es, a serem cumpridas p:elo interventor, para, .em eleições rea-
lizadas conjuntamente ou em dias differentes, proceder-se á recomp·osição 
geral dos orgã.os repres·entativos do Estado e dos municípios, comprehendendo 
taes lnstrucÇões todo o processo eleitoral, bem como o da apuração das elei-
cões, verificação de poderes e posse, observados, no que fôr appHcavel, os 
dispositivos da. lei federal n. 3. 208, de 27 de Dezembro de 1916. 

§ 3,? As municipalidades, até a constituição das novas Camara;s, serão 
admi·nistrada·s pqr um prereito Interino nomeado pelo interventor e demisssi-
vel "a;d-nutp.1n", a o qual será confiado o governo local, mantidas, em sua 
plenitude, todas as leis municipaes, naquil!o que não contra vier a · presente 
lei. 

§ 4." Realizada a ·eleição de Deputados, e expedido~ os respectivos cl:plo-
m as, será a A ssembléa Legislativa convocada extraordinariamente pelo in-
terventor ·pa ra o reconheci•mento de .poderes de seus membros· e tomar co-
nhecimento das eleições realizadas a 9 de J uiho do anno passado, para Pre-
sidente e Vice-Presidente elo Estado; julgar a validade ou nullidade destas 
eleições; apurar e verirficar os .poderes dos eleitos. 

1§ 5.• Na eleição dos Deputa dos e dos vereadores, cada eleitor v.ota rá em 
tantos nomes qu'antos forem o numero dos r epresenta ntes menos um, isto é, 
em oito nomes para D eputados., e, para vereaclor·es, em 14 nomes- nos m.unici-
pios ele Nitherohy, ele Carn.pos e de P etropolis, e em nove nomes nos demais 
municlpios do Estado, p'odendo o el eitor accum:ular todo"S os seus votos ou 
parte clelles em um candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes, quar.t os 
os votos que lhe quizer dar, observados tamb'em os para g-ra phos 1" e 2• do 
art. 6" da lei f ederal n. 3. 20~ , de 27 de Dezembro de 1916. 
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§ 6,• A a-puração da eleição de Deputados será feita pela junta wpuradora 
federal, de accôrdo _;:om a cita;da lei, e a de vereadores e prefeito~ s erá feita 
de accôrdo corri a lei eleitoral do Estado . 

§ 7.• O Presidente e V.ice..P.restdente proclamados eleitO!'; tomarão posse 
perante a Assembléa Legislativa, sendo t ransmittido ness·a data, pelo inter-
ventor, o -Governo do Estado. 

§ s.• A presente Iei entrarlá em vigor na mesma data da sua publica ção, 
ficando revogadas todas as d lsposições em contrario." 

Examinemos ·POr partes. 

Não me pa.rec€rrl procedentes os motivos i.nvoca;dos para a dissolução 
da Assembléa .Legislativa, ou, o -que vale o mesmo, para se declarar illegitima 
essa Ass·embléa e nullas as eleições realizadas pa ra a constituição da mesma. 

Esses motivos são: a) incônstitucionalidade da· lei eleitoral fluminense, 
segundo a qual foram feitas as ditas eleições (lei n. 1. 72'3, de 3 de Novembro 
de 192.1), na part·e em que dispõe sobre a organi2!ação da J).mta Centrai de 
kpuração; b) inconstitucionalidade da m e:;;ma lei, por haver estabelecido um 
systema de accumulação de votos differente do consigna do na lei federal. 

Já, anteriormente, mostramos, que a lei observada nas ultimas eleições 
para a 4-ssembléa Legisla tiva ·no Rio de Janeiro, não é inconstitucional pelo 
facto de haver constituido a Junta Apuradora· Central, de m embros da ma-
gistratura local, designados pelo Presidente do Estado, os quaes terão direito · 
a uma ajuda de custo . Mas, quando m esmo assim não fos·se e se ve-
rificasse a allegada inconstitucionalidade por s·emelha·nte motivo, ellà se daria 
pela circumstanci-"' da lei local contrariar a · 'Constituição loca l , jsto é, pela 
circ'?mstancia da lei fluminense ser contraria ã. Cons tituição fluminense, e 
não á Constituição F1ederal. Sendo assim, claro está que semelhante .incon-
stitucionalidade só poderia s·er declara da pelo Poder .Judiciario do Estado e 
não pelo Congresso Naci-onal e n em mesmo ·Pelo· Poder Judiciario Federal . 
Essa é a opi·nião autorizada ·de JOÃO BiARHALI-:IO, que, commentando a 
alínea b) do § 1• do art. 59 da Constituição, diz: "Estas. palavras excluem 
do recurso (extraordina rio) as· s·entenças dos trlbunáes estadoaes sobre a va-
Uda.de d·e rrei do Estado em face da Constituição respectiva (vide Acc6rdãos do 
Supremo Tribuna l Federal, ns . :164, de 6, e 73, df' 20 de Julho d e 1898) · 
Casos à'es-ta nat1bTeza são de exclusiva ju?'·isd:icção estadoal. E as decisões 
nelles ,proferidas €'In ultima instancia prevalecem ante a Justiça Federal 
(BA.KE-R, Annot. Gons. pag . 229, n. 4; CDOLEY apud. Marsall's Writ-
tings ., App. ·.pags. 513; W.ALK.ER, Int•·ocl. to A.m. Law., 1895, pags. 124 
nota a). E , com effeito, nada tão conforme a o r egimen federativo como deci-
direm as proprios E stados, pelo orgão competente, as cnntroversias que nelle 
r>ecorram p.or motivos de conflictos entre al'i lei'S pelas quaes se constituiro.m 
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e as suas · leis ordinarias . Do contrario, dependendo até nisso do Poder Cen-
tra l, elles m ais seriam provincias do que Estados". (Commenta rios, p. 246 ·.) 

"No m esmo sentido 0 Sr. DARDOS MAXIMILIANO ( Com..mentário•s, pa-
gina 608), que cita BLAJCK (Handboolc, pagimts 186-7). 

Ora , nem no Tribuna l da R elação, nem ·perante qualquer jUiz estadoal 
cons ta q ue se tivesse suscitado a questão da cons titucionalidade do dhspositivo 
apontado •da lei eleitoral, r; ·m mesmo para o etfeito · de -destit'll.ir os j1Lizes 
designados" . .... " :Pócle-se mesmo dizer que tod·a a magistratura do Estado 
acceitou, acatou e curMJT'i.u. o dispo-sitivo, ,cuja inconstitucionalidade, cuja nul-
lida de só descobr iram os dignos opposicionistas candidatos á deputação, por-
que, no r egim en a nterior , as juntas se formavam por districtos eleitoraes, 
comprehendendo todos os. juizes - de direito e municiopaes - das comarcas c 

' . 
t ermos respectivos. No emt,anto, nem uma. só dessas juntas se r eu niu! Em 
neruhum districto eleitora l do Estado os juizes resp·ectivos entender am que a 
J -unta Centra l Apuradora não os podia substituir. Ainda ma is.: nem uma 
só das juntas mun!c ipaes - presid ida cada uma pelo juiz reSIPectivo (a r t. 85 
da lei n. 1. 723) desconheceu a Junta AP:urado·ra Oentra l ou deixou de re-
metter-llb.e a cópia de que trata o art . 89 da mesma lei!" (Pet-içãe d e habeas-
corp1J.s-Folheto) . 

Qua ndo mesmo, p orém, fosse inconstitucional, · por semelhante motivo. 
a lei eleitora l, essa inconstituciona lida de só aifectaria aos diplomas dos De-
putados fluminenses e não á propria eleição. 

D '·ahi a n ecessidade de outr a inconstitucLonalida de. E para logo ella 
s urgiu. Diz-s·e que a lei e1eitoral do Estado di.ffere da lei f ederal no tocante 
á accumulação de votos, sendo por Isso contraria á Constituição do Estado. 
que, no a:·t. 10•3, dispõe : "A fôrma do voto sel'lá a determinada para as elei·· 
ç6es federaes . " Ora, este dispositivo, manifestamente, nenhum:a relação tem 
com a r epresentação lia minoria, o q ue vale dizer, ·com o systema eleitoral, 
cousa muito cllf ferente da fórma elo voto. E tanto não tem, qu e essa materia 
fa z o'bjeeto de outro dispositivo · constitucional , elo a rt . 102, que ·<l,is-põe ape-
n as : "Nas ·eleições ele Deputa.dos· e de ve readores será. r espeitado o princi-
pHo da :representação das minorias . " 

A lei ordinaria, uma vez r espeitado o principio, podia clispôr como me-
lhor pa recesse, -adapta ndo qualquer systen1a dos· que tendem a assegurar a 
r epresentação das minorias: o .proporcional, o ele lista Lncompleta, o do voto 
cumulativo, ou ainda outro. Ella ·combinou os dous ultimas: lista incompleta 
e accumulação -ele ·dous votos. Nada a .obr igava a seguir á ' risca a lei fe-deral . 

O cotejo dos dous dispositivos, um dispondo sobr e a representação elas 
minorias e o ou tro sobre a fôrma do voto, most-ra á evidencia que a Consti-
tuição distin guiu uma cousa. da outra. 

Ass im o en tendeu e jul.gou o Tri·bunal da R elação do Estado, que em tres 
acórdãos su ccess·ivos se pronunciou pela constituciona.Iiuade da lei elei·toraJ 
fluminense . A decisão uniforme em todos elles está assim expr essa na profe-
rida no R ecurso Eleitoral n . 735, citado no parecer : 
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"Considerando, após- ter vencido que em processo de r ecurso eleitoral. 
}Jóde o Tribunal conhecer da arguição de inconstitucionalidade da lei, que 

· jnfringente não é, co-mo sustentam os recorrentes, a citada lei n . 1. 723, do 
. a rt . 103, da Reforma Constitucional do Estado, deblarat~rio de que a fôrma 

do voto será a determinada para as eleições federaes, por não ter a referida 
.le i instituido o voto cumulativo com a amplitude copsagTada· na legislação 
federal, e, b em assim, não ter a daptado o mesmo criterio desta qua nto ao 
·numero de nomes a escrever em cada cedula para o effeito de favorece1· a 
r epresentação da minoria ; visto e o mo - Considerando que a fôrma do voto, 
.a que al!ude a vigente Constituição do Estado, m.andando que seja a mesma 
.da lei federal, é sé•mei1'te o modo material de dar o voto, isto é, a exteriori-
.dade deste, querendo assim o texto constitucional referir-se ao voto s·ecreto 
·e ao a descoberto que são os dous m eios extrinsecos ensinados pelos rpubl i-
dstas e de ·que têm cogitado as leis eleitoraes ·da União, ·ara faculta ndo o 
voto a descoberto conjuntamente com o secreto como fazia a lei n . 1. 269, ,de 
'15 de Novembro de 1904, art. 57, ora a;dmittindo apenas o voto secreto, como 
·estatue o art. 17 § 5° da lei n. 3.208, de 27 de De~embr'o C!e· 1916 . O voto 
cumula;tivo e a indica.ção do num·ero de n omes a inscrever em cada cedu!a 
constituem só elemento interno no direito de suffragio, distinguindo-se in-
teiramente da fôrma . .. " 

A consUtucionaliclade da lei eleitoral fll'.ln.inense em face da· Consti-
t uiç;ão do Esta.do n essa parte está, portanto, .explicada e . julgada pelo un;-
co Poder que tem competencia para peconheeel .. a ou não. E ssa lei, por con-
segui-nte, não pód·e de'xa r de s·er considerada constitu:cional, por todos os 
outros poderes, quer do EstEt.do., quer da União, consoante a doutrina qUE' 
antes expuzemos ·.e s:hstentamos. · 

Cumpre aim'!a obs-ervar que a ·dispos ição d:o urt . 102 da Constituição 
f lmn.inen s•e nãc é nC•V'a; é r eproducção do a rt. 46, da l-ei ·constitucional 
n. 600, de 18 de Set em.bro de 1903. Desde então, varras leis eleitoraes f o. 
ram promulga·d-as no Estado e .nenhuma delh,ls se moldou na legislação f e -
deral vigente desde 1904 (lei Ro~a ·e Silva) , quer no tocante á accumulaçào 
de votos, quer no que respeita ao numero de· deputados a eJ.ege1· por cada 
districto . A · lei em vigm-, arguida de inconstitucional, .dispõe, que .o territorio 
do Estado s·e dividirá e m 5 dis;trictos, cada um •ele-gendo 9 deputados, e que, 
nas ekições geraes , C<'l.da ·eleitor vó·tará ·em 8 nomes; podend-o accumulá r dous 
votos em um mes·mo cm1Jc1ic1ato sem, entretanto, ·fazer n11ais de u ma; accumü-
lação (Lei n. 1. 723, d e 3 de Novembro de 19.2l arts. 20 •e 26). Ora, a me~n1a 
regra se .encontra nas }eis eleitoraes fluminenses anteriores a essa •e posterio-
res a .a.dopção do vot o cmnu.l;üivo pela J.ei fed·6·ral, na proporção fixada na 
'ki Rosa ·e SHva e manti-da até agora. Todas são tambem posteriores á Re-
forma Constitucional do E stado, d-e 1903 , que manda vigora r a fánna do v 'otc; 
estahelecida pela lei federal. Nenhuma dellas porém, se conformou com a · le-
g islação f edera l no ponto ·controvertid-o; no em tanto, não consta que haJa 
s ido posta em duv ida a cvns•titucional,:'!ad~ df• qua.lquer d'ellas· 



176 

Atnda ha pouco tempo o interventor, repres•entante dio Governo F'edera: 
no Estado, su stentou a dernissi•biiidade dos escnvães de paz,, argumentando. 
com a pratica s·empre, alld, seguida: facto de que eUe inf'erio uma especie 
dt:: interpretação por consen.so gera•!. O raciocinio applica-se ao caso em. 
a pre9o. 

Ha mais•: - a legislação fluminense, que nl'.nca acompanhou a da Uniila 
quanto ás normas ass•ecurato1ias da r.epresenta.c;ão das m inorias, r esultado 
que proéurou conseguir por meios c1ifferentes, var~ou, ao contrario, p etra 
se accomodar á segunda J.ogo · que ·esta ·innovou quanto á tórrna do voto . E ' 

1 
assim que sempre foi prescripto o voto secreto, podendo, porém, o eleitor vo · 
tar a descoberto, .tal como nas eleições federaes (leis de 7 de Nov.em·bro de 
1905, art. 15 § 1°; d~ 1 deFevereiro d.e 1~11, art. 15, paragraV:ho unico) . Aba. 
li~o, porém, o voto a descoberto nas eleições f<·dera.es pela lei n. 3. 208, de 
27 d!e Dezembro de .1916, art . 17, § 5°, a mes·ma norma foi seguida p e.Ja lei es-
tadual n . 1. 561, de 3 d!e Dezembr.o d e 1918, art. 15, pa.ragraphn uni co, e de-
pois reproduzida na J.ei actuaJmente em vigor, n. 1.723, de, 3 CLe. Novembro de 
1921, art. 13, paragrapho unko. 

Finalmente a primeira lei eleitnraJ do Esta.do, .subseq uente á Refonn.."L 
Constitur:iona! de 1903, de cujo a rt. 46 se procura sa~b>er ·o alcance, é a Jei 
n. 723, de 7 de Novembro de 1905. O § 1° do seu àrt. 15 resa: "A tórm<t da 
voto se1·á, a determinada pm·a as eleições t eck;raes, sendo sernpre pBnnittido· 
o voto cZesco berto . " 

Es·se acto legislativo .que assi-m tão frisantem ente carac.terisa a fónrul 
de. voto ·come, constituida :pelas solemnidades pura m:ent-e extrmsecas da sua 
expre8são e deu a primira inte.r·P.l'etação autorizada do at' t. 46 da lei, con-
stitucional de" 1903, Hmitou-se a, adoptar a lista incompleta para seguran.~rt 
da representação da minol'ia, dispondo : "Os eleitores votarão . eJn 4j5 dos 
deputados a eleger, e quando esse numero não fôr exactamente· divisível 
por ci.nco, o resto se adCLieionará aos quatro f[ttinto-s". N·enhuma refe·ren cia 
ahi s:e faz ao voto cumulativo, em vigor na U nião ·desde o ·a nno a nteri-or : 

Se a interpre>tação ass•entada e seguida ha vinte ann.os pelos poderes pu-
bJi.cos do E stado (legislativo, executivo e judic:i.ario.) , sem nenhum protesto 
de um só interessado em qualquer tempo, pudesse a.gora ser alterada, então 
z. nullidade da Iêgislatura eleita em 1921 contaminaria todas a s. suas p·recle-
cessol'as a pa~tir da legislatura inaugurada em 1907, as quaes, todas padece-
riam do mesmo vicio e com1nunicariam a &ua propria illegitimidade a todos 
os actos legislativos comp.rehe>ndidos n esse periodo, inclusive o re{:onheci-
mento de poderes dos presidentes· eleitos a partir do mesmo anno. 

O i·nterventor, agente do Governo Federal, parece que não está por ess,~ 
subversão . Por acto seu recente, mandou S. Ex. proceder ás eleições mu-
ni'Oi.paes em varios municípios do E stado (Nir.theroy, Fdb urgo, Saquarem.>, 
Itag.uahy e .Rio Claro). Essas eleições se fizeram de accôl'do ·com a uni.co&. lei 
exist~nte para isso, isto é, a de 1921. Os eleitores votaram, de accôrdc} com 
essa lei , em lista incompleta e .ex·er oendo o direito de aoc:u:mular votos· em 
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um candidato, dentro dos limites traça.dos pelu dispositivo que. se pretende 
fulminar por inconstitucional. 

CumJ;>re ainõa. salien;tar o ~·eguinte: 

A •primeira. Constituição do Elstado do Rio, quE> é ·a de 9 de Abril ele 
1892, dispôz, no aJ·t. 110: "Todas as eleições J;<:r &. os ca.rgos do Estado e tio 
Município s·er:'io 1'eita.s por suffragio directó, voto secr·eto e pelo ultimo alis-
tamento organizado pará as el.eúç;ões federa es . " 

Na primeir·a. Reforma da Constituição pe.Ja Lei n. 600, de 18 de Setembro 
de 1903, a matena G.o a rt. 11() d[• . COJ1sutuzçãe; de 189~ foi dividi dá. pelos ar-
tigos 45 e 46. O primeiro es•tabEl!lece: "Todas a.s eleiçõ-es para· os cargos do 
Esta do e do Municipio serãv feitas por •s uf:L·agio directo e p elo ulti!mo alis-
tam·ento organizado pa ra as eleições fede1•aes." :O segundo d:ispôz : '"A fôrma 

·do voto S•oe·rá a determinada para as eleições f.eclera:es ." n ã o h a, por consG-
guinte, ·duvida •possivel s'Obr·e qu~ E'ste artigo da r·eforma de . 1903, susbstituio 
a parte .do art. 110 d·a Constituição de 1892, t •eloativa ao 't>oto secreto, .PGla 
formula geral - f.Õrma elo voto - que poderia ·assün variar d e accõrd'o com 
a adaptada pela lei fedieraJ. 

Em 1920, fez-se a nova reforma, já citada, que é a vi ge nte, pela lei 
n. 1 , 670, de 15 de Novembro, que,. no art. 101, reproduzao o art . 45 ·da l'efcr-
mit de 1903, dize,ndn: "T.odas as eleições para o cargo ·do EstaJdo ·e do Mu .. 
nicipio serão feitas por su;ffragio popular directo e pelo alistamento Ol:g a ni-
z<tcJ.o para as elei!;ões f,edJeraes" - e, no art. 103, o art. 46 daqueJla reformn., 
de 1903, dispondo: •; A fónna do vo.to s·erá a determ.inadk"L pru·a; as eleições 
f·ederaes. " 

Não ha, portanto, como se admittlr que bStt disy;osJtivo, cuja filiação ahi 
fica assignalacla, ' usançlo da eJQPrsesão fónn a do voto, qulzessé :;>e referir ao 
system.a do voto. 

Da S·im:ples• cü·oumsta ncia da interca.lação do disposõtivo do ruot. 10·2, re-
lativo a o principio da Tepr.esentação ·das minuria~. que m a nda r espedtru·, não 
se pócJ.E> concduir que haja U}n.a relação de dependencia en~re ·eSSie dis·positivl} 
e o immediato, para se ·entender que aqueJ.le princi'pi.o, ou aquella garantia., 
consagrada ]J8lo art . 102. encontra a sua expressão prati-ca no disp.ositivo 
do artigo 103, e que, portanto, este se ref·e1oe ao systema de voto estaheil·eciclG 
pela lei •do ,processo eJ.eitoral fedEeral. Semelhante interpr-etação é inteiramente 
forçada, totalmente des·autoriz.ada, conforme se verifica do cobejo a ci:ma feito ela 
primitiva Cons tituição dle 1892 e das R eformas de 1903 e 1920. 

A vista, a um tempo, das ].eis federaes , das Con stituições do Estado e 
das leis esrtaduaes conduzern ao mesmo l'esulta do. 

A lei f·edera.l n. 35, de 26 de Janeiro de 1802, dispunha no art. 43, § 6": 
" A ·eleição será p01;- escrutinio sec>·eto." A lei lod.eral n. 426, de 7 de Dezembi:G 
ele 189!i, art. 8•, embora mantend.c come, rE:gnc, o voto sec,·eto, permittio ao 
eleitor votar a descobe1·to, em cgàpa assigna<l3 . .. 

A Con stituição do IDs•twc1o, d·e 9 de Abril d.e 1892, promulg·a da sob 0 re-
g!men da lei n. 35 de 1892, pl'escreveu no art. 110, como já vimos: " Todas aB 
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eleições p ara os car gos do E st à do e do Municipio se rão f eitas pnr suffragj~ 

directo voto sect·eto .e pelo ultimo a lis tamento orga niza do pa ra a s el eições 
federaes"; - ao pa , s o que a primeira R efor ma Constit u cional, J:ei n .. 600 , 
ele 18 cur, Set embro de 1903, f·eita sob o regimen d'a lei n 426, ele 1896, s ub-
s tituio, como t a mbem já vimos, o sx.t. 110 da Constituição p elos se~uintes : 

"Art . 45. Todas as eleições pa r a os cargos elo Esta do e do Munidpio ser ã o 
f eitas por :s•uffragio dir.ecto e p elo alis t am e-nto organiza do .pm·a a s eleições 
feder a es . Art. 46. A tónn~ do voto ser á a determinad:a pm·-a as ·eleições f e -
dE>.raes . Varia ndo a tórm~ do voto, como já va ria va, n a lei f·edieral variaria 
ta.mbem no Esta·do, sern necess idaefe ·me r eforma ·consti.tucionail . Foi esse o 
intuito manif·es·to desse disposi!ivo, reproduzido pa lavra p or palavra na R e-
f orma Constitucional vigente, de 1820 . 

N as 'div-ersas leis elei.toraes do Esta do se ~nc-ontra b em cla ro o p.en sam en-
to do J.egisla;dor fluminens·~. disting uindo- entre f6rma e syst~ma de v oto, ·1 

cómeçar pela já cita da lei n. 634, de 10 de D ezembro de. 1903, vota da p ela 
inesm a assenJ;bléa aut ora da. Reforma Constitncional, dess'e a nno. Diz ella no 
art. 15 : "As eleiçõ·es .•p•ara os cargos de ·Presidente e V ice-Presidente do 
Ifls ta do, deputa dos á Assembléa Le.Jisla tiva, de v·e·r eador-es .e ju izes: de paz, se-
rão f eitas por · suffrag ic, direoto, m a ioria r elativa de v otos e pei.o ultimo 
á lis t .o"1.mento org:uliza d-o pa r a as eleições t edera·eS, ·na fôr m a da Constituição 
do Estado -e da presenlle lei. § 1 o . A tónna ·do voto ser á a determitnacla para 
a:s eleições f·ederaes ; em todo o case, o 1Joto a dJescoben ;o será sen1cp1·e p er-
míttido. " 

N a da ·póde J1aver d e mais cla ro. 

A lei ·n. 7213, d e 7 de Nov~•hro de 1906 , ·dis.pôz no a r t . 1•5 : "As eleições 
pa ra, os ·Cal,gos de Pres-ide,nte e VJc:e-Pr esi<dente do E stado, de CDeí)Utado·s á 
Assemboléa L cgisijat[:va, ele ver ea;clores .e j uizes de paz, serão f eitas por suf-
f ra;gio d-i-re'crto, m a;io-ria ·r elativa de votos e 'P'eilo ultim o aJ.ism m ento o·rg a ni-
za do ·pm<'t as e leições federaes, 111a fó!'ll1a d!a C onstituição do E<st a do e da 
presente lei. I§ 1 o , A fónn~ do v ot o ser á a det erminada pa r a as eleições f e-
d er <l!es ,sencl'o pen ni.tt ír1o o .voto a clesco·berto". 

A lei n. 781 , d:e 14 de Novem b r o de 1:90·6, a rt. 15, cHs,pôz : "As ele•ições 
1ja.ra os ca:r g os d e P residen te e V ice-P1·esicJ.ent e do E stUJdo, de D eputados á 
Assem blé<l! L egislativa, v er ea;dnres e j uizes ele :paz, serão if.eirt·a s PO-r suffra-
g io di recto, m a;ior-ia r elativa de votos e pe:lo ulUmo a l·i·stam ento organ·izado 
p:ara a .s eleições federaes , ma :fónma da Const:i t u:i<;ãJo do E .s,ta do e da p.re-
sente •le.i. 1 o , A eleição set·á po1· esc1··utíndo secereto, m.:as é pen n.i.ttido ao 
e leito1· vo•ta1· a descobe?·to" . 

A lei n. 1.-5·6.1 , de 3 de D ezembro de 1918, d!i.s pôz: " Art. 16. As eleições 
pa;r a os .ca r g os -de Presid ente e Vice-J>r esi•den.te do EstUJdo, de D eputados á 
Assemb~êa L eg·is lativa, ver eador-es -e juizes de paz, serã o fei:ta-s por suffr a - · 
gio dkecto, maio•ria relativ ·a d e v otos -e pelo a Jis:trumen t o Ol'g a niza do p ara as 
eleições :fed·eraes, na lfórma da Co,nsbHuição do E s-t rudo. P aragr a p'l1o unico · 



--- 179 -

A ele'içcio se1·á po1· es01·ut'im.i o secreto, senclo penn1•tt-ido ao el e·i.tm· votar a 
clesoobe1·to sõ nos •casos .d'O ar.t. -83 e da ultillna pa.rte do art. 84" . 

Nã.o tha, 'lJois, confusão •possível. A s Constituições do Estado, e essas 
leis, tudo esclarecem ·de tal modo, .que J1ã·o ha •como se sustentar que fórrna 
ele voto, -quer dizer systema de voto, e como essa s-igndrd·cação roi empre-
gada a · expressão ·p ela ultima Constituição do E stado do Rio, o que quer 
(1izer que absolutaiuente não têrn razão os que, por fa zerem semelhante con-
fusão, ;cthegam a -decla•ra r inconstitucional a u.Jtima lei ele itoral do E s·tado . 

Fónna - · é "o f eiti-o, a figura, a apparencia das causas, o modo por qu~ 
alg-uma causa t etntha ser; "s·e o livro ideiaelo ch egar a r-eceber· alguma fo·Pma" . 
V•ieir-a" . (M-oraes·, Auoete, .Oandi•dlo de F .ugu eiredo·, D1JcoionUII'i.os) . N a te-
chnica do direito, fÓ?'rna "é o .rev-es·t1mento j·uriclico que ·e:x.tedoriz-ru a decla-
ração da vontade" ·- "esta é a s.uhstamda do 8.JCto·, que a fónna .r evela" . 
(CLOVIS iB-EJVILACQUA, Theo1·ia Geral elo Din·eito Civil, ,pag. 31'7. CocU1go Civ·il 
ccmvmentaclo, 1° vo1 pag. 41(3, "é qua.Jrqu.er dos mDidJos -por ·que -se exte~·io-riza 

a vontade". (ALVES MoREIRA, Direit Civil, v ol. 1", pag. 437); " tónna, defi· 
nem C'HIRDNI e ABELLO, é o modo ,iur.idi.co sob o 'ql.Jal a manifestação d eve ser 
feita, pa ra hav-er -declaração de vonta de" ; "a fõ.nma. ma.Js elementa r é a 
eX'pressão ·ela vontade por •meio de •pa lav.ras ou ele signaes que, por ser e•m 
commumente 1ntelligiveis, são -entendidos -com t an•ta segurança co-mo a. pro-
p~·ia linguagem f a lla da" . ('ESPINDLA, Dilrei.to CVvil, Parte Geral, •pag . 5.30) ; 
! ónn as, s·ão "meios idoneos de mam.id'estação da ·vontade, são sõmente a quel-
les sons, s•i.g:na.es, actos, que, segu111e1o os u sos e costumes, são proprios ~Jara 
despertar '8<111 outrem a •representação -d·a existenc.ia ela v on.ta.de, _po-is a m :ot, 
ni'festação deve ser i·ntelU.giVlel". (REOELSBERGER, citado ·.p o.r ESPINDLA). No 
direito eleitora l, porta nto, fónna do v oto ou do suffragio, só pôde. ser o m eio 
pelo qua-l se exte·rioriza a vontade elo -eleitor, e esse m eio é a •c.edula escri-
pta, fechada ou aJber.ta , assi.gcna;da ou não•. 

Systeni a é c ausa -muito _ dif:ferente : "é um "conjunc to de partes coor-de-
nadas entre s i " , "reunião, -comíbinaç:ão de ·pa rtes reunidas para co.ncorre-
rem pa-ra um certo .resulta.d·o" ; "mebhodo, co-mbinação ele· meios e proce-s-
sos -des•Una dos a produ?Jh·em um -certo resulta,do"; "pla no, p·r ojecto pa ra S'l 

conseguir alg lllma causa" ; "com>bi·nação de paa·tes, por f6rn1a .q-ue corncor-
ram para certo r esultatlo". (AULETE, MoRAES, VIEIRA, D icciona-rios ) . Syste-

nw eleito1·al o1L syste11oa ele v·r>to, ser á, po-i-s , a comib-Lnaçflo cl.e n1ei.os ou de 
proceS5üS ·para se conseg uir a verdade ·da.s ·eleições, para se gm·antir a .re-
rpr-es•en;taç-ão •dias nünonia-s . 1E1sses- "yste•m>a,s pócllem ser ·i.nnumeros, m as, 
Assis BRASIL, .no seu pri•moroso lrivr.o - A' D B?no·cracia R ep1·esren -tatwa-, os 
r eduz aos seis segu intes , "Escru tínio de lista por s imples · rr.aioria : voto; uni-

nominal, po·r di-str-ictos ele um. r ep•resent<ente; voto li?nd,tacLo, ou lista -in<.:O'm-
"<lleta; !VOto uninonu.i,nal , com c:irc.ulo unico; v oto c·u1nuLativo; esc·ruti.nio ·de 
lista, com voto t ransferível". (pag . 177 e 178) . 

No emtanto, é a confusfto en t r e fónna e syste1na do voto que ser ve 
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pretexto para se a nnullarem as eleiçõs de uma Assemb.Jêa rea·J.izadas em 
um Estado ela RepubUca! 

As duas 1nconstitucionahiJidades apanta;das, m as, •que a •nosso ver abso-
lutam ente não existem coruf.otrme o:Jrpuzemos, não se dariam se, realmente, 
existissem , em r elação á Constituição F ederal, porém, tão sómente em face 
ela Constituição Estacloa,J. •Sencl.o a.ss hm, e de accôrclo com o que a ntes sus-
tentamos, sem el•hantes inconstitucianabi'lidad-es, emb.m·a a•preciadas pelo Co·n-
g resso Naci-onal, não póclem ser por ·elle cle·creta·das, pa ra o ef•feito ele, em 
consequenc.ia, a.nnuHar a lei eled.tora l ·do Estado, e as eleições em que a 
mesma foi observada •para a Ass·em.bléa Leg·islativa, j.á no seu segundo anno 
de sessões ela leg.isla.tura . Só aos Podel'es locaes , es])eoial'mente,. ao P.oder 
Judi.cia.rio, ·incuhTbe apurar se as l eis •locaes estão ou não de accôrdo com a 

. Constituiç;ão local. Aos rPocleres Federa es, faltà competencia pa·ra isso. 
Pois •bem, a hcmrllida Cummissão em seu p r ojecto não .só f·ulmina d e i n-

consti-tu oiona l a lei eleitpra,] do Esü\.do do iRio, como legisla para esse Es-
tado, em ·materia eleitoral, .pois em tanto impo·r ta determinar, como deter-
m~na, ·que a lli .seja a p.plicacla a lei eleitoral federa,], para a s eleições rque man-
da .fazer de Deputados á ·nova Asse:mbléa, L eg i.sltiva, que ·deverá sulbstitutr a 
que é dissolvida, pelo mesmo projecto . Nem só. a isso se limita o projecto·, 
da honrada Commissão . Elle não rr:a nda sómente applicar, no que 
fôr applicavel, a lei ft;:deral, m as, 'dispõe especial e directamente sobre 
as eleições e ordena ao Executivo Federal que baixe i nstnucções sobre a s 
mesmas, ".cO!m•pr.ehe nclendo taes ·hnstrucções todo o ,processo el·eitorau, b em 
como o d a apuração {las eleições ve rllfi·cação de -poderes e 'J)OS•se" . 

Não .nos cónfonm amos •com a doutri·na whi ·p osta em pratica. de ser licHo 
a o Congr.esso Nacional l egislar pa1·:.L o Estaclo, .promulgar lei local, não ob-
stante ser ·ella ins·pirada. na cloutri·na já ,sus.tenta·da no •pllirecer clesta Gom-
m.i-ssão no uitimo caso de in.tervençã.o de .que tra tou, que foi ·o do Espírito 
Sa;nto. oncle se escreveu: - "IConshderando que, no caso ele não off.erecer 
a lgislaçã.o partic1~la1· do EstcLdo recurso pa ra, mediante Stta appliooção, 
r esolver o ·CO•nfiJ.i.cto const.ituciona:l in terno, póc~e 0 congresso :zvac·ionaz cllecq·e-
ta?' a solttção po1· vi:a ele lei p1·opria, não estamclo a dstricto a motivos e a 
considerações judic;iar ias, mas agi·ndo J.ivr e·m ente, como iôr m a is conveni-
ente aos ;superiores e legi.t i.mos i;nter.esses po.JiUcos, ao bem ·estar, á ordem 
e á tramqu.illicla cle da Nação". 

P.or esse cam.inho podedamos chegar até a clecretar aqui Constitui-
cães pa ra os JTistaõos. quando n ellas não fossem encontrados recursos suf-
fxcientes pa ra a solução ele qua-lquer con1'licto que •houvesse. p·rovocado a .tn-
tervenção f edera.!. 

A m eu ver , o l~ro.iecto exorbita , contraria a con;,tituição e o regimen , 
não só qua;nclo decreta a 1-nscantituciona.!ida:de da lei esta-doa! .f luminense, em 
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face da !Constituição -do Estado, para chegar á annullação da eleição dos 
Deputados á Assem,bléa Legislativa, como tambem, quando legisla -para o 
Estado e autoriza o G-overu10 FederaJ, a faz;er a mesma ·causa, pa,ra que por 
-es-sa legislação se eleja uma nova Assernbiliéa, que subs-titua a dissolvida .. 

ü que diz;er, -então, da destiJtuição em massa de todas as ca,ma.ras mu-
ni cipaes do Estado e de todos os pref,eitos ! Essa foi a grande surpreza do 
p rojeéto! P.ara ta·nto, t emos de confessa r , não ·estavam os, a.bsol·ut:õllm P>n-' 
com o espirito prepara do. Fez-se disso, para nós seg~edo fechado. E creio que 

-~ó para nós, porque todos •os illustres collegas da Commissã.o concorda r a m im-
m ediat a mente, com a medida, sem -a menor . objecção, o que, dada a gravi-
da,d-e druquel~a •. faz, pelo menos, presnm1r que sobre a mesma já t inham me-
d ita-do, não encont•ra·ndo ·para a sua .a;dopção, qual'CJuer obs.tacu l.o -de ord-em 
pol.itica, jur.i.c1.ica, ou constituC!ional. Parece •que, para todos, semelh a nte- me-
~1i-da, se a p.resentou como uma consequenc.ia logi.ca. e <for<;-<'1.da, da dissolução 
da Ass·em·bléa Legisla ti-va . Pouco · Jmporta a cir-cumstruncia de nos mu.n.ici-
p ios niLo haver ·dualicla de -rle -carnaraB ou de p.re<f•e.i.tos; -pouco im·porta que a 
legitimidade de quasi todas essas camaras e. prefe-itos jámais fosse contes-
tada ; pouco importa ·que a ode ailg·umas já h a ja si·ci.o re-conhecida pelo Tri-
b una l ·da iRelação do _Estado ou pelo 1Supremo Tribuna l Feclerarr ; a s eleições 
dessas ca·maras são nullas -pelos me~•mos •motivc.s petas q:uaes são .nulla s a9 

-da Assembléa Estacloal. E as eleições ele prefeitos, nas quaes o voto é unino-
m inal , con;to na s de Pr-esidente elo Estado, e não cum.ula.tivo, -como nas ele 
Deputados e Vereadores? Essas tambem são nullas, por t er h avido contacto 
';as cedu.las com a.s de uma ~eição .nulla, dentro da Jnes.ma urna, -o {,\U.:.'> vale 

dizer, .são -nullas porque •c-onvém a:nnulla l-as, porque s·e q·u er annullal-as, a fim 
de que, ·á semelh an(}a do iiDstaclo, h ::tja um inte'rve.ntor fede-ral em eacla mu-ni-
c ip·io do Rio de Janeiro. A intervenção deverá produzir os m -ruis extensos 
effeitos. A·bater só a a u tóno.mia estil:doal seria pouco. Era p•r.eciso i.r ma' 
lcr,ge e esfra ng~lhar tambem a a u tonoinia. municipal. Se-rá bom ter em cada. 
nmnid pio, quem o governe se1n eB:l-orvos e monte a mach:ima e-leitoral .que 
terá de eo\e.ge-r os futuros D e))utados, .os quaes terão ·de r econhecer o Pres i-
dente Sodré. 1S'eria mais s imples e menos exorbita nte, l eg.i.timar-se logo este 
clirecta.m.ente, paa·a que elle e:n tão, a pouc-o e pouco, f,jzesse victoriosa a sua 
polit-ica nos mun1ci.t;ios . 

Nessa ·parte .e·m que se dee11eta agora, a · intervenção f•ecleral nos munici-
1Jios elo Estado do Rio, por esse process-o arrazaclor elas admins-itrações de 
todos ·ellE.-3, •esco-lhi-das pelas respectivas populações, as quaes serão substitui-
das por autoridades federaes, intervento-r es m unicipaes, nomeados pelo in·: 
terventor geral , com os nomes d·e p·r ef·eitos, o projeoto d a h o·n r a cla Commis-
sã o é a berta m ente inconstituciona l e se me a figura como o m aior attentaclo 
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politico que se poderia commetter •. o mais f undo golpe, que se poderia desfe-
,rir contra o r egil11'en, pois q1,1e chegará a té ás· suas raizes, á sua base, aos 
seus primeiros a licerces. 

A Constituição Federal quiz a mpa rai -os e os a mparou, contra os 
Esta dos p·eJo art. 68, em que ·determinou : "Os Estados orga-n izar-se-ão de 
fórma ·que fique assegu•·aaa a a·l~tonomia elos ??M~nfi0ipios, · e??~ tuclo quanto 
•·espei.te ao seu p eculia•· inte••es!Ae" . E essa gar a ntia de muito t em valido. 
Ai. ! da a utonorrria .mmúcipal s·i não f osse ella ! Quantas invesUdas já ·se fi-
zer a m, nos E srt:a;dos, ·contra os muni-ci.pi-os, que são as oellula,s da orga-nização 
· democratica?! Salvou-os aqu elle dispositiv o constitucional. Mas, agora são o~ 
1 r.oprios PodePeS Federa;es que investem .contra a a u tonomia dos ·munici-
pios, -diss-olve-lhes as administrações que elegeram, e os submette á adminis-
tração federal, por intermeeHo de sub -agentes -desta ! Até os dinheiros dos 
muni-ci.pios serão .manej·a dos por essas entidades que o nosso dire-ito publico 
desconhece por completo ! Por esse caminho, onde iremos parar ? 

Em fa mosa sentença da Côrte 8-upl'ema .de Nova York, citaéla por Carlos 
Maxhniliamo, se disse: "E' no mun1c-ipio autonomo que se encontram as r a i-
zes da civilização moderna, as fontes vivificadoras do espírit o publico e o~ 

centros da liberdade constitucional". 
·São de J·oão Barba lho, que pleiteava pa ra os municip.i.O·S até o cl·ire·ito ele 

fazer as suas r espectivas Constituições, ou l eis orga nicas, estas b ellas pa -
lavras : 

"E esta entr.ega elos negocias 111Ulúc·ipaes, sem excepção, aos proprios 
mun i-cípios, é não sóm ente logka, em um l'egimen federal representativo, 
como é benef-i-ca e .de salutares eff.eitos . Esta gestão indep.enclente e a u tono-
mica, é propria a dar maiür incremen to á v·i.cla local. Sentinela os municípios 
que rea lm ente esta depende só deUes. que .são assim senho-res •e arb·itros dos 
negocias mmücipaes, desprendem-se da iner oia e ind.iffe1·ença, ele que .elo con-
trrurio .se cleixal'iam p·ossuir, e a tiram-s.e com sério empenho á actividacle e 
t r aba lh o, em prÓ! desses interesses, cu ja satisfação appro·veita tão intima-
mente á sua localidade, e mourejam por mantel-a prospera, ']JOr m elhorai-a . 
Ora, o munioipio é uma miniatura ela patria, uma imagem o:"ecluz-i.c1a della, é 
'nas· causas politka s , como jã, o ·disse a,Jgwem, o primeiro amor do cida clilo. 
Esse amor, esse aferro a o torrão natal, no circulo d e rela ções de visin!ha nça, 
de ·contiguidade, de communi·dacues de interesses, engend·ra o es.p·il'ito cívico. 
A a utonmnia local o desenvolve, o engra;néLece, o nobi!ita . E esse pa.t1·iotis?1W 
iocal, de s·i mesmo ·Sei'eno, inten so, dura douro, é a raiz do tJaó·i otismo nac·ion·a/ .. 
E' erro, pois oerc:ear essa au tonon1.ia". 

"A a utonomia do munictpio é a cellula da democracia", diz Ca rlos JVIa -
·x imiliano, depois de cita.r est es trechos ele Barraque·ro: 

"Os povos hispano-a mercia nos batalham ha m ·eio ·seculo para ·se consti-
tuir sob o regilnen ela cle·m>Oc.racia l'epublicana, e a penas conseg-uiram cimen-
tar a desor.dem e a oa1~d;ilhage11~, o m ara smo e o isolam~Bnto. Pretenderam 
edificar um grande pa lacio, olvidando os cimentos; quizera·m aclimar no seu 
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sólo a planta da liberdade sem a seiva que a sustenta, a democr a cia sem ft 

vida municipal. Esta é a verda deira escola da democra cia , o p r imeiro escalão 
pa r a subir ao scenario da vida politica . Emquanto n ã o basearo;,m as s ua2 
instituições no regimen n1:unicipa l, o furacão da anarchitc as demolirá cons -
tantemente". 

" O municipa lismo é liberda de e escola de liberda.de . A liberdade acompa -
nha -lh e a s oscillações , r efunde -se n elle quando sobr·even~ os dias sombri'Os, e 
juntos .desappar ·eeem, na h ora abom-ina vel dos CesaDes e das multidões que 
im,p eram desenfr ea das". 

"Em todos os syst emas de des·centra lização que vêm 'ã luz, inclusive os 
mais la r g os, paJrte·-s e d a idéa ele que a unidad.e normal é 0 E stado·; o de•pa r-
tam·ento ou ·provinc·ia , os i:xn·edonclwrnentos, os cantões, a s conununas consti-
t uem ·os submultiplos. Invertem a, p y r a mide, oolloc.ando-a sobre o a pice. A 
vel'da dei):'a untda de orig ina l e prü11a ria é a com muna. F oi. da lli que se par tiu 
sempre na hi·storia de todas as Joiber tações e ella ficar á sen do a b[Use de u m 
gove·rno livre. O dJepartamento, (ou prov inda), o Esta do. são O·S seu s multi-
pio~". 

Essas considerações feitas por publicistas illustres, mostram q ue ,a a u to-
non1ia m.unicipal dev eria merecer, por parte d os politicos , o maior res.peito . 
Mas, n ã o se quiz a ttender a cousa alg uma . Não se ruttende a o t exto do art. 68, 
da Cons tit uição; nã o se attende a que, se <Jsta a utor iza, p or ex·cepção, a in-
terven ção f E:der a l nos E stados , nã o a autor iza em caso ruJ.g um n os m unicip ios ; 
não se a ttende á s leis fluminenses qu e , r egulando a organização muni.cipa l , 
determinam que, na h y pot:hese ele a nnu llação das eleições ele vereador es, se-
ja m cha ma dos os ante1·iores a exercer em os car g os e no de pr ·eofeito seja es.te 
s ubstituido pelo presidente da camara. 

Que fa zer, por ém, sinão consignar, a pen as, a qui o nosso prot esto isolado 
ele r epublicano sincer o? . 

Da da a nossa opinião sobre o que se vae fazer, v oHe m os ao que j á se 
fez, 1para tol11:c'U' em càns·icJ.er ação a rgum:en tos expen clidos p elo nobr.e r elator c 
acceit os 'pela honra da Commissão, no s·en tido de justificar a in tervençã o f e -
deral decret a àa p eJ.o G.ov·erno, no intel' r egno parlam entar . 

A ' u ltima h ora quer -se descobr ir n os off iciüs de 11 de Dezemb1·o ele 1922 . 
dirigidos a o Sr. P r esiden te da Re.p ubHca, um pela M e.sa c'k'1. Assembléa Sod.ré 
e out r o peJ.o p•ropr io Sr . Sodré, a r equfl-sição e:J.:igida p.elo dispositivo do ar-
tig-o 6°, n . 3, - ela Constit u ição F e der a l , como r equisito .indispensavel á in -
tervenção, para o r estab elcimento da ordJem e da tra nquilidade. P r ocura-se 
assim j us tifica r a, post e?'iori o a ct o do Governo co•m um elem ent o qu e o p ro-
prio Governo não descobrira , n ã o obst a nte 1Jel-o nas mãos desde tanto tempo 
e que v iria p ermitür q ue elle e nqua drasse a int ervenção no n . 3, elo a r t .. 6° . 

E m taes pa,p,eis se depwr a agora à requisição que f altava, porque elles 
contêm os · segui·ntes treethos : 
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"A Assembléa Legislativa do E stado do Ri.o de Ja.neiro pede licença para 
trazer ao alto conhecimento de V . Ex., como supremo res.ponsavel pela o-r-
dem constitucional do paiz no que respeita á normalidade de sua vida fe-
derativa, os factos q ue passa a expor e qu e collocam o Estado do Rio na 
intminen.cia de ttnta gra'ltde e desastrosa desorclem juriaica e politica, afte-
ctanao, em stw essl!•ncia, a · tó1·ma rep1tblicana representa.tiv·a". 

"Está ass·im produzida a desordem jurídica e constitu ciona l no Estado . 
. Jurídica, porque h a leis emanadas de ·duas corp·orações que se presumem 
Assembléas Legisiativas, o que estabelece, para o publico e os interesses pri-
vados, uma situaÇão doe duvida e de alarma que pó.de comprometter seriamen-
te seus direitos. Constitucional, porqu e onde, em vez de um Poder L egislativo, 
dous pretendem ter exisbencia, é como se de facto nenhum •E;Xistisse. 

No seu parecer, r econhecendo valido o governo do Sr . Nestor Go-mes, no 
Estado <lo E spírito Santo, ·esorevu o Sr . A·franio de M1eHo Franco: ,.- "A or-
dem de que ·falia o texto elo n. 3 (.do art. 6", da Co-ns•titwição Federal), não 
pócle ser sómente a -ordem 'IJ"ateria.l, mas, ta mbem e p·rincipalm:ente a ·ordem 
constitucional ·8 j u riclica. Aquella ~ a ordem material - pó ele exis-tir muitas 
vezes com a perturbaçbo ela ordem constituciona l do Estado- casos em que, 
a nosso ver, a intervenção pó.de reaHzar-se para o restabelcimento desta ulti-
ma desde q ue h aja a necessaria requisição. Nos casos de duplicata de orgam 
elos poderes publicas locaes, qua.Jque•1· elos que se attri.lJ.uem a legitimidade 
funccional, póde requisit·ar a intervenção - ;porque antes da decisão f.eg.eral 
não se sabe qua l seja o orgam legitimo e o f.im da interve:nção . é justamente 
cleclarar ·essa l:egitimiclade". (Panecer n. 28, 192~, pa g. 3). 

Por outro lado, o facto ele funociona r ao lado da Assem·bléa legitima, um 
agrupamento que se quer tambem fazer ele As·sembléa, constitu e nitida m ente, 
caracteristicamente, uma deformação do regimen representativo, t a l como es-
tabelecemos entre nós. 

De facto, tanto qua nto não pócle a União conse·ntir que um E stado se 
organize po.Jiticamente com exc-lusão de um elos tr·es , poderes 
isto é, tanto quanto não póde a União F .ederal tolerar que um 

sobe•ranos, 
Estado se 

constitua sem um Poder Legislativo r egular, sem um Pod·er Judi<ciario ·e sem 
um Poder Executivo, tambem .não póde consentir que viva um Es·tado oom 
dous Poderes Legislativos, que a tanto corres·ponde a existencia de duas 
Assembléas . O que cons titue a fôrma republicana repr.esenta tiva, tal como 
a adoptou o Brasil, ·é o fa.cto precásamente da harmonia dos tres p oder·es, fa-
zendo-se reciprocas J.imitaçõ.es. 

B ainda mais, o que o Estado republicano, no sentido generico da ex-
pressão, assegura ao povo •p€la organiz.o'lção democratica e pela estructuração 
cl>o Govern.o, apoiado nos tres Poderes equipotentes, é indicar -lhe, de modo 
absoluto e preciso em u:m caso, qual é o Poder Executivo, isto é, a autoridade 
administrativa ; ·em outro caso, qua.l é o Poder Judiciario, isto é, quaes as a u-
toridades que devem zela r e defender as suas relações jurídicas; e em outro 
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caso ainda, qual ê o Poder L egislativo, isto ê, a quelle Poder compete-nte para 
fazer as leis. Essa ê u:rn·a cl.as mai-s fundamentaes garantias ·do regim·en, que 
ass·im assegura ao cidadão que ha um Po·dJer que administra e ·esse ê . o 
Executivo: - t al outr.o que proteg·e o .seu di·reito - e que ê o judicdarlo, e 
tal outro que pro.duz as ).eis - e ·esse ê o L egislativo. Ora, se em um Estado 
se dá a ·s ituação de dous agrupamentos se julgar-em Assembléa Legis·lativa, 
falhou a hi, evidentemente, o objectivo do reg.imen, isto é, não está a hi, de 
modo prec-iso, indicado~ qual o P ;o&er encarregado da producção das leis . O 

• . . f 
povo póde vacillar quanto á Jegitim·idade de um ou de outro dos dous agru-
painentos, a lei deixa {lie t er o alto e indiscutivel pre·s.tigio que ê a sua força. 
e a a naTchia constituciona l domina a v ida d.esse E stado. 

Ta l é, Exmo. Sr. Presidente da Republica, a situação de fra nca a norma -
lidade em que se encontra o Esta.do do R io de Janefro s<i não o ampara o Po-
der Federal pa ra restabelecer a ordem republicana entre os seus orgãos po-
1iticoJ . 

Dentr:o elo Estado não ha solução para o ca.so, que irro·mpeu precisamente 
ele unia luc.ta, que envolve o seu propri-o P oder ~xecutiv;o , r éo de franca e in-
solita p a-rc-ialidad·e -em favor do partido que t em as suas graças e que, por 
suas medidas de m·bitrio, se quer. perpetuar no domínio político. 

A Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vem ·por isso soli-
citar ao Govel·no de V . Ex. que, no des·e.rnp•enho &e seu alto m a ndato · consti-
tuciona l, adapte as medidas e providencias necessarias para garantir o seu 
funccionamento, o exercido tranquillo e p ac-if-i.co &e su as funci;)ões, ·a meaçadas 
pelo de:Sip·o:tismo do Governo Estadual e a execução dos actos emanados de 
sua regular actividade,- quer como Poder Legislativ;o, na feitura de varias leis , 
q uer como Poder Verificador da eleição para · presidente e vice-presidente elo · 
E stado no proximo quatriem1ii:o, o qual ex;pediu diplomas aos c a ndidatos que 
os comícios eleito.raes elegeram e que estão reconhec-idos e proclamados-. 

N ictheroy, 11 de Dez-embro de 1922. - JiO?'a-cio Magalhães Go1nes, P r e· 
" i dente. - Oscar Penna Fontenelle, 1 o Secreta.rio. - Edga1'Cl Balla1·d, 1 o sup-
plente, servindo de 2• Secretario". 

"Candi-dato á s u cc-essão governa;m ental do Estado do Rio de Janeiro por 
indicação de todos os element os opposi·cionistas cüUigados, que nesse E stado 
se r.eunka m em to·rno dos nomes escolh i-dos na con venção de 8 de jun'b.o, a 
successão p r esidencial da R·epub!ica, üve a h on ra de receber o alto e dignifi-
cante m a nda to de presidente para o quatriennio -d·e 1922 a 1926 , 

Esses votos, resultantes de um 'Pleito em q u e a puja-nça das for ças elei -
toraes opposidon.istas p ôde; levar fle vencida todas as a.rtimanhas e manobras 
postas em pratica pelos manclatarios do Go·verno estadu al , foram apurados 
regularmente pela Assem bl•éa Legislativa elo Estado que, em co-nsequencia 
dess<~ apuração e do reconhecimento a que procedeu, P·roclamo-u o m·eu nome 
como P r esiden te eleito pa.r a o proximo per-iodo governa·mental , confo1:m e a 
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c.ommuntcação r egimental constante d o officio q ue junto tenho a h onr a ele 
envia.r a V. Ex . 

Acontece, porém , que, no proiP•Osito or.imino•so de per petuar-se nas pos.l-
. ções ele Governo, o pa r t ido situacionista prepa ra uma sttuação ele fa cto que 
lhe permitta, contra a Ol'dem constituciona l elo E stado, con tra a decisão so-
bera na ele su a Assemblêa L egisla tiva e contra a opinJão publica, empo~sar 

seu candida to, der r ota do nas urnas, emba raçando a posse elo legitima mente 
el<eito e reconhecido e p:erturbando a no-rmaUda de de seu ex·ercicio. 

Nessas condições e pa r a resgua1·.do de minha a utoridade ·e da ordem j u-
rídica., política e constitucional do E stado do Rio ele J a neiro, te nho a h onra 
de solioita r ela ·suprem a autorida de ele V . Ex . a s precisas e indispensav·eis 
provjclencias e m edidas :ele Govel' n.o que m :e russ·egurem , a 31 ele D ezembro a 
posse do cargo 1poara que .fui eleito e o t ranquillo e n ormal exercici-o elas fun-
cções poliUcas e a dn1.inistra tivas q u e .m:e . ca bem, ameaçada:- , uma e ou tro, 
pelas d eterxni-nações e ac•tos elo situacionismo. 

De fa cto, aJPOia do na solida riedade q u e llHl dá o actual Govern_. do E sta-
do, esse situacionismo está pra tica ndo a ct ?s qu e lhe c.ons-intam, n o dia 31 
do corrente, impedir, violenta mente, a 1ninha posse e .o exerdcio elo mandato 
que a eleição ·de 9 de Junho m e outorgou e a Assemblêa do Esta do legitimou. 

Ao conhec.i·m ento ele V . E x . com o o mais a lt o representante da autori-
da de poliUca da U niã o e r esponsavel pela ordem cons tituciona l e p olít i-ca do 
paiz, no conjunto d os E stados que c ompõem a fam.Hia federativa, t rago essas 
occor r encias, segur o ele que nãJo me faltará, C.CJmo Presidente 'elei to e. l'econhe-
cido elo E s ta do .elo Ri.o ele Janeiro, o aJ.npa ro ele q ue necessito do Poder F e-
dera l , 'IJ'ara empossar -m e a 31 ele D ezembro e orrente. N ictheroy, 11 ele Dezem-
bro de 1922. - F elicia.no P i1·es de .flb11eu Sodré" . 

'E ' ahi, n os tl'echos tramscript~s claquelle p r imeir o of>fkio e n este segundo. 
a mbos de 11 d e Dezemb ro elo a nno ·passado, que se q u er ver agora, o que o 
Governo nã o vira, a 1·equisição jus tificativa ela inter venção com f u nda m ento 
no 11. 3, elo art. 6°, cleoretacla e levada a ef.feito a 10 ele J aneiro d est e a:nno. 

Qu e o Governo não vira em sem elhantes pa peis a 1·eq1bisição ele qu e p reci-
. sava para inter vir, não r est a duvida, pois, conforme já o mostr a m os, elle 
propr io declara, nos cons·i.cle1·ancla elo respectivo clecn•t o, que r equis ição não 
houve. nem seria possível haver. Com eff eito, a h L se cliz: "Cünsider a:nclo, por 
outr o lado, q ue o n. 3 elo pro1w io a r t. 6° da Cons tit uição conf er e a o Governo 
F edera l a attribuição ele inter vir nos Estados da U nião" para r estabelecer a 
ordem e a tra nqu1liclacle elos E st a dos, á, requi'S'ição dos r eSipectivos governos " ; 
Considera ndo q ue a inexistencia ele governo n o IDstaclo do Rio, pois enl tanto 
import0, nã o haver a lli n enhum legjtimo, •ton ta i?npossivel qu.e a in te1·venção 
se Teal'ize " á 1·eq1tisiçci o elo 1·espectivo g overn o"; Cnnsiclera~1clo, •p orém , que 
essa. 1·eq·uisição n ão S'e pócle clarr por in exist encia ·do governo local , á UnJiio 
cab e com tudo o deve•r ele restahelecer a or dem altel'a cla no dito Elstado ; Con-
s iderando ·q·ue a citada disp osição constitu ciona l usando ela restricçãú ''á n-
quisição dos resp ectivos governos" , quiz impedir a acção estJontan ea da 



- 1~7-

União sobre os governos estaduaes regularmente organizados; Considerando, 
porém, que nã;o ha aotualmente nenhum governo regularmente organizado 
no Estado do Rio, ·e a desordem e a anarchia cres:ce.rn de instante a insta nte 
no seu territorio, chegand-o a ameaça r os proprios furrcciona rios da União; 
ConsWerando que o estado de dualidade de go·verno está produzindo essa 
desordem, etc. " . 

Quer-se, portanto, ir mais longe do que o proprio Governo, na justifica-
ção do seu acto. Elle se enganara suppondo que não houvesse 1·eqU'isição que 
o autorizasse a intervir com fundamento no n. 3, do art. 6°; essa requisição. 
no entanto, se deu e está naquelles r eferidos officios, dos qua es provavelmen-
te, o Governo se esquecera por já serem um pouco antigos na data do decreto 
de intervenção, pois, a esse temp·o, já havia um mez que estavam em suas 
mãos. ou os lêra mal, n ão vendo alli claramente rl'eita a r equisição po.r falta 
de solicitação ·e~pressa desta, ou estava em erro, pensando que a requisição 
não pudesse ·ser feita senão pelo legiti·mo governo e o que o fizera nem a p•pa-
rencia .disso tinha. Feliz Governo esse, que encontra quem justifique os seus 
actos melhor odo que elle proprio ! 

Mas, o certo ·é que a quelles offi.cios não sõ, absolutamente, n ão contêm a 
teq1úsição da i-ntervenção federal para os f.ins do art. 6°, n. 3, da Con stitui-
ção, o que se verifica com uma simples leitura desses papeis, como a in.daque a 
contivessem de modo expresso e catego·rico, não valeriam \POr aquella 1·eq1bisi-
çâo. E não valeriam porque o prim81i.ro teria sido delibera do e f;eito pela Mesa 
ela Assembléa e não por esta e o segundo seria obra de um simples candidato 
á presidencia do Estado, a inda nem sequer empossado, pois aquella, ao tempo 
elo seu officio, em 11 de Dezembro de_ 1922, estava oc•cupada e exel'Cida pelo 
Dr. R a ul Veiga, unico presidente então, cuja investidura já mais fóra .con.tes-
tac1a, como é ·pubUco e notorio .. Naquella data sõ o Dr. Raul Veiga poderia re-
quisitar a intervenção, como presidente do Estado, uni co e em exerci cio. 
Para que a 1·eq1b~sição •f.osse feita pela Assemb'léa, dando-se de ba,rat.o, para 
argumentar, que Assembléa f:osse o ajuntrumento presidi-do pelo S.r. Ho.ra-c-io 
de Magalhães, ella prec<lsaria resultar de uma deliberaçãJo da mesma Assem-
bléa e não da sua Mesa, e essa deliberação não houve, tanto assim, que no 
dito officio não se lhe fez referencia, embora exorbitantemente se falle em 
nome ela Assembléa. 

Quando estudamos aqui o cas•o da intervenção em Alagôas, tentada em 
1915, tivemos -op•portunidade de tratar deste ponto, e então dissemos: 

"0 outro requi-sito essencial, v imos , é que ta1 intervenção seja req-uisitada 
pelo G-overno estadual: "á requisição dos re·s,p·ectivos governos" - diz 
Consti-tuição. 

Entreta.nto, na especie, tambem esse requisito se não verifi·ca. O governo 
de Alagôa.!'l 11ão requisitou a i-ntervenção do Governo Federal, para res-tabe-
le~er a o~'cl•em publica, no t erritorio .claqueÚe Estado. 

E' ·<>xacto que >figura entre os documentos o telegra mma a que se refere 
o parecer, e que foi -dirigi-do ao Sr. Presidente da Republica, pela Mesa ele um 
dos Senados de Alagôas, co:mo é exacto que ahi s·e pede a intervenção federaL 
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Mas, cun1pre, advertir, .em primeiro Joga r , que a intervenção ahi solici-
tada não foi pa1·a o restabelecim~ento da on'tem e ela, tranquilid!CI!àe; mas, sim, 
como se diz no parecer, "para o fim de s·er clkamicla a questãç> ele legitimida de 
do g-o·verno claquella unidade da Federação, no trien.nfio constitucional, inicia -
elo a 15 ele Junho deste anno"; ou, como s·e diz no <Pl'Oprio telegramma, para 
"est,.belecer a fórt;na republi•cana federativa em Al·agôas" . . Afim de que 
nenhuma duvida s urgisse, _ se accrescentou, no telegramma : "Em vi·sta do 
que vim pedir, accôrdo n. 2, art. 6°, Constituição Republica, intervenção 
Grn:erno Federal". -

Em segundo Joga r, fa z-se mistér notar que esse telegra mma, ainda qua n-
do nelle se pedisse a intervenção para o r estabelecimento da ordem e da 
tr•,tnquilidacle publicas em Ala gôas·, 'não valeria pela. req1tisição ele que trata o 
elisposto no n, 3 do art. 6" da Constit1~~ção, porq1~-e esta, requisição só pócle se1· 
teMa pelo Govenw elo Estado, e não peLa Mesa de 1tm1a elas Cam~aras do C07k 
gresso Estaelual. A Mesa de wn~ clo•s Senados d:e Alagôa.s, não é govenw desse 
Estado, e foi tal Mesa, no entanto, que. "1Jo1· delibe1·ação propria", 1Jediu a in-
tqrvençü,o tedeTal. 

Nii.:J nego que · o Congresso Estadoal pudesse fazel-o, pois t ambem elle 
ext,rcc o Governo elo Estado; é Governo, no sentido em que a Constituição 
usa dessa eJ..lJ;~:essão. Nego sóp1emte que para tanto tivesse autoridade h 

Mesa do Senado. 
Q-uanclo. a inten:ençüo lbonvesse ele ser requisitada pelo Pode1· Legislati -

·,;o Bstc~rloal, por este deverá ser clelUJerada a 1·eq1tisição. 

"Os Esta dos Unidos garantem - . diz a Cons·tituição Americana' - a 
r:ada E~taclo clestt4 União, a fôrma reipublicana de govel' no, os protegerão a 
tor.•s contra a inva.são, e, á requisição "ela Legisla tura", ou do Executivo, 
·• qua11do a L egislatu·ra. não P1tder se Teuni7"", os Pl'o~egerão, a cada u m 
<lelles, e;ontra as perturbações viol~ntas, que ' possam sohrevir no interior". 

A Oonstituição B r asileira, moldada na Americana, não dá, é verdade, ne-
nhuma preferencia, no caso, á legislatura estadoal, para. requisitar a inter-
ve:· .c;ã.o, mas, como e !la , não elispensa, não 1Joele1·ia disp.ensai?", o seu lJTOnun -
c!a~ncnto ,·egular, a. 1·espeito elo p edi do ele inte1·venção. N os Estados Uni-
dos, quando a Legislatura estadoal não consegu e se reunir , n ão póde re-
quisitar a intervenção federal. O 1nesnw se ve1·itica ent1·e nós, pois, só o 
Govento Estadoal, que, na hypothese de ser o Poder Legislativo, é exercido 
pela . coU.ectividade, e não pelos seus membros, qualquer que seja o numer o, 
tem a faculdade d<:l requisitar a intervenção". (Docu1nentos pa.1·lament(Jfres, 
I ntn·vençüo nos E~tJados, vol. X I , pags. 158 e 159). 

~~· in-ecusavel ,. p·ortanto, que ainda quando a Me.sa da Assemb!éa Sodré, 
hou'. esse solicitado a intervenção f edera.] autorizada no art . 6° n. 3, e fossG 
essa assembléa legitima e a u n ica exi·stente no Estado do Rio, m es-
mo assim, aquelle officio não valeria pela req1lisição exigida pelo dis-
positivo constitucional, por não traduzir uma deliberação da m esma as-
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sembléa, quanto mais, tratando-se como se trata de um ajuntamento, que 
1'em siquer apparencia tem de assembléa legal. 

O faeto, por consegu inte, absolutamente incontestavel, é que não houv': 
a req-uis-ição, exigic1.a pelo art. 6" n . 3 da Constituição, com o qua l se quer. 
a.gor a, justificar a intervenção decre~ada e effectua cla pelo Executivo Fe-
deral. 

l\Jas, para a rgumentar, levemos ainda m a is longe, levenws ás ultimas. 
ns nossas concessões e admittamos que, quer o Sr. Sodré, quer a sua as-
s~mbléa., fossem Jegitimos, e estivessem a mbos exercendo leg a lm ente o Go-
verno do Estado do Rio, e houvessem solicita.do o q u e s·olicitaram do Go·· 
ve1·no Federa.! nos dj.~os r e:opectivos officios. Poder-se-ia depa rar a hi a requi-
sição da intervenção p·ara o restabelecimento da ordem. e da tra nquillidade ? 
8em(:1lkmtes officios a.u torizariam a intervenção para es t e fim? Esta se 
enquadraria no art. 6° n. 3? Poderia o GoV'erno intervir com funda.mento 
nes~,, {l;o;poSiitivo cons titudonal? 

Nbo. JVTesmo assin1., não. 
O 8r . Sodré o que , a lli. pedi o foi o am~paro do Governo F ederal, 1Jaxa 

cm1;ossCW- se a 31 de De.~embrn d.o anno passa.do e garan:bir-lhe o tnLnquillo 
extToicio ao oarg·o. Não· podia ter pedido a intervenção para o restabeleci-
mento da ordem, porqne essa a inda não t inha sido, a esse t empo, perturba-
da c1e 1;1C>do alg um. D emais, . cump.r e lembra r , que t a nto o Sr. Sodré, nã o 
p0nsou t>lls oluta mente em r equisita r a intervenção f ed era l. q u e, qua ndo co-
meçou o novo p P.riodo de g-overno no Rio de Janeiro e o Sr . Sodré se diss e 
em ('Xer d cio, dirigio na vesper a do decreto de intervenção. que é do 10 d~ 

Janeiro. o ~:egtlinte t 6l8gramrna, nessa data publicado· pelo JonuLl ào Cov·L.-
mercio, ao Sr. Presidente da Republica: . 

'".Exmo . Sr. Dr. Arthur Bernardes, Presidente da R epublica . - Rio. 
TeniJO a honra de c0mmunica r a V. Ex. q u e, 11a v endo . assumido a P1:e-

siclenda elo Estado do Rio elo J a neiro, a 31 de Dezembro findo, toc1os os· actos 
ch meu Governo têm sido a c.atados pelo. povo f!Uiúinen~'e , cresçendo, dia a 
clia, o ~eu en ::husiasmo pela vic.toria integrai das f or ças püliticas. que se 
congregaram em tor11o do nome eminente de V. Ex. na campa nha pela 
succ~soão pn•sidemcia l da Republica , e me elevaram á supt·em a ma gistra-
tura desse Estado, n0 n1ovim.ento de reconquista. da s ua autonomia. 

As autoridades por mim nomeadas para os munictpios têm sido empos·· 
sailas pacifica e fe.,tivame<nt"! , manifestando-se as populações confiantes na 
minha a dministração e 1·einanc~o comp-leta orcl.e1n e1n todo o E staclo. 

Dive r sa s Camaras e Prefeitos Municipaes, como ainda hoje de Mangara-
tib'l. e (:apivary, elE-itos pelos nossos advers·arios, têm a dherido a o meu Go-
verno, sem obedecer a outra influencia que a da corrente victoriosa da 
vontade · vopular. 

O r egimento polic.ial do Estado, declarando-se coagido p elas pretensa s 
autoritlades do meu competidor, empossado em cumprimento de "ha.beas-
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corpus" do Sup.r emo Tribunal, recusou-se a obedecer ãs suas o-rdens< e apre-· 
se-n tou -se ás forças federaes a qui estacionadas, achando-se recolhido ao quartei 
elo 2° L·atalhão de caçadores. 

(~ J 'rl(;as ac espirito de toletxtn cia e de r esp eito a todas· a s liberdades, 
que me orienta peBsoalmente e aos elementos poo]iUoos que n:ie ele·varan~ 

a o p odE'r, ainda não correu uma gotta de sangue no E stado, sendo evitadas 
quaesquer manifestações de desagrado aos adversarios, a começar pelo de-
t ena;r c<o P a lacio Governamental. 

Affirmo a V. Ex. que são tendenciosas as noticias c·ontrar ias a essas 
info•·ma~,:ões, que tPnho a honra de leva r ao oonhecim.emto de V. EX. , 
com•• a Gxpressão da verda de sobre a actual situação politica do E stado do 
n.io. 

D 6 mais, 1·ele·va noto1· que, estando esta 1Lnidade da Fede,-ação co?IYIJ?"e-
h e?:õiàa na zona a q·ne .çe esten(l e o estado de s~tio prorogado po1· acto de 
l ' . E 'v . , CL rnanutençãa ela m·den~ em. todo o seu te?-ritO?·io co1-re sob as ,-es-
1.l 'J'LsaliW.tlacles dos ·po!~e?-es fede?·aes, o q1te é a m elhor ga1·antia ele que ella 
?ltÍo t em sido nmn póde seT pc1·tnTbada, g1·aças ao crite1··io supeTior e isenção 
C0711- que; age·m, os ·rcpTesentan.tes dlesses po,de1·es . 

SalJiamente submetten V. Ex. o caso creado pela p olit'ica de duplicatas 
e :nt.en:·(l:ções j ·uel.icim·ias, que dominou este Estado até 31 de Dezembro ul-
timo, f• decisão competente e irrecorrivel do Congresso Nacional, como uni-
co p ocler capaz de resolver as questões dessa natw·elza . E posso assegw-ar 
a V. Ex. que o povo fluminense aguarda tranquilla m ente a opportuna solu-
ção do L egislativo F edera l, certo d-e que ella virá integral-o na posse plena 
de sua autonol!nia, homologando o Governo que elegeu , reconheceu, 61lllPOS-

so u c 8(·ata . 
8i1·vo-me da opportunida.de para apresentar a V, Ex. os meus protestos 

de rr:aior respeito e el eva.da estima. - Feliciano Soi!lré, Presidente do Estado. 
Eis a hi o St·. Soclrê, na v espera da intervenção, affirmando que reina a 

ordem no Estado. A assemb1êa do , Sr. Sodre faJ.Ia em. deso1·de1n jU?'·idica c 
const:il?tcional, appella pa ra a respeitavel opinião do illustre Sr. Mello Fran-
co, descreve a s itu ação de dualidade, e pede ao Governo Federal que a dopte 
·medidas e 1J?'Oviclenc'ias necessaTias para ga1·antir o se1L tuncc·ion.(J!Inento 6 c 
exe,·cicio t1·anqnillo e 1Jacifico de suas funcções. A outras de<sordens não se 
r ef er e, n em exis tiari1. ellas, p elo menos a.o t empo do officio. 

Ot·a, c1es01·dem ju!'idica e constitucional, a nosso v.er e segundo o qu~ 

temos sustentado, embora contra a opinião do illustrado Presdd-eu.te desta 
Com missão, nnnca a u torizou a intervençã o eom fundamento no n. 3 do 
m·t. 6" , só ·podendo a u torizaJ-a. com aSfJento nc; di::;posilivc:, imml·,dlatamente 
a nterior, isto ê , n·o do rt. 2 . A desordem a que se r efere o n. 3 ê, para nós, 
exclusivamente a desorde1n 1natel"ial. 

N esse sentido nos !Pronunciamos a inda no já citado voto sobre o caso 
de Alagõas, onde deixamos ·escripto: 
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"Aquelle dispositivo (art. 6° n . 3), expreesa~~mte inVOC<'ldo no luminoso> 
'Parecer, e sobre o qual ass,enta o projecto, permitte a intervenção ·federal -
," para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, á r equisição dos 
Tespectivos governos". 

Dous r equisitos são, portanto, essenciaes para que possa caber a intei-
'Venção da União nos negocios peculiares aos Estados, na hy,pothese estabele · 
'cida pelo n . 3 do art. 6" da CvnstituJção Federal: a) perturbaçã o da ord<-m 
·e da .tranquillid~.de; b) requisição dos respectivos' governos. 

Pois bem,, d"sses' dous· ,requisitos, nenhum se verifica no chmnada case 
'de Alagôas. Não ha si quer :noticia de pertunbação da ordem, no territorio do 
"Estado, nem é possivel que o seu Governo haja requ isitado a intervençã<:> 
'do F'ed,eral, pm·a restabelecei-as. 

Entre' os documentos , que se acham juntos ft mensagem ·do Sr. PresJclente 
·da Republica, de 10 de Junho dp corrente anno e que, a requerimento rneu 
,e por mandado da honrada CommissãtJ, foram impressus, ·para que eu Os 
pudesse examina r, nenhum encontrei referente á ·perturbação .ou alteração da 
•Ordem ·e da tranquill~dade, n? Estado de Alagôas. 

O proprio relator, e=bora contestando que a Constituição F ,ederal, nu 
seu art. 6° n. S, cogite exclusivamente da ordem material, reconhe<:e que 
·esta, pelo menos, existe em Alagôas. 

Eis o tr·echo do seu l)areccr sobre este l'Ontu: "Relev~ notar que "' 
o1·dem. de que 'falia a disv·osição cons.titucional cH.acla não é pura e simpJes-
meut" a ·material, '!nas tmnbern a orrlem cnnstituciona,l ou legal. Por ser er•: 
claras e ·explicitas a respeito dese'e ponto, transcrevo aqui as palavn"s cl(. 
nosso distincto companheiro e abalizado jurista o Sr. Mello F'ranco, proferi-
·das em . sessão de 22 .de Setembro de 1910, quando se discutio então o caso 
de intervenção no E s tado do ·Rio de Janeiro. Nessa occasião •disse .o iÜustre 
representante do Estado de Minas: - "Nem sempre a pelar da s desordens ~ 
a que se manif,esta nas ruTuaças, nos 1notins -da. praça .publica, nos conflicto!! 
·populares, nas perturbaçõ-es, emfim, da ordem m a t erial, as quaes são, as 
mais .cJi..'ts vezes, re.pri'IIlidas e suffocadas pela po.Jicia, sem 1naiores' difficulda-
des e per·igos. A V€ior fór:m.'t de perturbaçào é a da ordem eonstitucicmal, 
Oll legal, a vi-olação e subversão da ordem jeridica, a qual nem sempre ê 
acompanh:a.cla de desordens materiaes . E ssa fôrma é a que pôde, sob a ap-
JJarencia de um Governo repr.e.~e-ntatlvo ·e .Uemou1'atlco, occultac a tyrarmla. 
n'la.is sombria, n:mis r equintada e f·eroz". O proprio Estado de Alagõas, de 

-que nos occupamos, poderia ser dado como exemplo. :para corroborar b que 
vimos ele affirmar. Nelle, se bem que m.a.is appa.rente do que rulll, existem 
a orc/.em e a 'tranqnilliclacle mate1·iaes, qua111d:a é certo que a ordem e a -trit.n -
:quillidade constitucionaes desa ppareceram ·por completo -daquella unidade da 
Federação". 

Como se vê, na ;valiosa e respeitavel opinião do illustre relator, foram 
·a urdem e a t1·anqu.illiclade constitucionaes qu.e clesappa1·ece1·am daquella uni-
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dacle ela F ecleração, não se podendo negar, entxetanto, que, lá, existem a or-
dmn ·e a t1·anq1lilliclacle materiaes, se be·rn q_ue máis a11pcwentes elo que 1·ea es. 

Em 4ue co.!1sistem a desot·dem e a intranqui-Jii-da·à!e a que aJ.lude o nobre-
relator, elle o diz, depois de n arrar os factos occorridos ria t erra ala g;oa.nà : -- · 
"Resumindo os factos que fora m expostos - lê-se no pa recer -- vem qun; 
em Alagôas, havia, na época em que fôra requisitada a interv;enção federal, 
o s·eguinte: 1°, duaJ.idade à!e Governadores e Vic-e-Governa dores, reconheci-
dos e pt•ocla ma dos como legitimamente eleitos para o período presidencial" 
qu<:: v a! de 15 dP. Junho de 1915 a 15 de Junho de 1918; 2", duali-dade do Se-
nado e de eleições •para renovação da Cantara dos Deputados, de cujo reco-
nhecimento nfLO -temos conhecimento pelos doeumentos juntos; 3", dualld>L-
de de inte ndente, conselhos m.unicipaes e jui2es di.strictaes, em todos os mu-
nicípios do E stado excep-to -o da Capital. Pm·ta-nto, a s it uação em que s·e eu-
contra o E stado de Alagôas é claramente excepcional entre os div-ersos ca-
sos de intervenção, a té então conheckLos na historia do nosso regime n re--
publicano. E' a dupliocata -em todo o organismo ins tituciona l do Estado, des--
de a composição dos orgãos dos governos municipaes a té a sup·r ema autori-
dade do Poder Executivo Estadual, perturbando por complet o a vida norma]' 
e constitucional dessa unida de da 11'-edera.ção. A su ccinta e simples narréLUva· 
dos factos, que acima m-enci-onamos, d.em.onstr a. á saci.edacle, que a a narchia. 
e a desordem lavram em todo o organi-smo do Estado de Alagôas, no qual,. 
ouswmos affirma r, j;1, nã o existe u m só dos p.od·eres cons tituci-onaes•, cu_ja 
constitu1çãú .não deva, ser posta em ctuvld>L .. ·· 

Do territcrio de Alagôas , conseguintemente, a,esappareceram a orde?n e 
a t1·anqu.illiclacle, s·egundo !Pensa-m o digno relator e a honrada Commissão, 
porque ha naquelle E sta-d:o: dualidade de Governadores e de Vioe-Governa du-
re,;; du~lidade de Senado ·e de eleições para renovação da Camara dos Depu-
tados; dualidade d-e intendentes, dJe conselho,; m.unicipaes e de juizes dis-
tricta-es. em todos os municipios. except u no da Ca pital: &mfirn. h a durclidade· 
da "todo o orgamsmo institucional do Estado " 

Não contesto <essa dualida de, n em que de tal anomali·a pudesse vir a 
resulta r o clesa1JtJa?·ectmento da oHlem. e ela t1·anquilliclade ·em Alagôas·. O que 
eu ccn:•testo é q1le essa dualirlacle, en~bo?"a generalizacla, consti tua, só por si, '" 
deson!wt e cL in tnmq1tilliclacle exig-idas como ·requisitos pa1·a q1U! tenha lugar 
a inten>enção tede1·al n-a hypoth es(3 ao a·rt. ~ . n. 3, da ()onstttuiçcio. Será, 
qua ndo muito, u ma ·am eaÇ<'l. á ordem public-a, um motivo .par a que s-e d~am 

desordens. M<Ls, cumpr-e a dvertir, por outro !fl!do, que a i ntm·venção tede1·at· 
não é meio prev enti-vo cont1·a possi1>eis desoTden.~, Q1le 1Je1·ventura venha•n< a· 
r esulta?· ela cltw.liclade ele gove·rnos nos .l!Jstadus. 

A Cons-tituição só consen te nessa intervençã o para · restabelecer a Ol'"· 

dem, isto é, qua n do r einar a desordem, e não quando aquella estiv-er amea-
çada, ou para prevenir esta . 

A não ser, portanto, que a dualidade de Governo~:>, só por si, importé Cte~· 
ordem e intranqui!lidade, como o quer-em o digno relator e a honrada Com-
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missão, falha o primeiro requisito para que a intervenção se a u torize no c!-
taJdo art. 6°, n. 3, da Constituiçl'!.o. 

Ora, a ordem e t ranquillidade, que devem ser, pela União res.tabelecitlfL!;. 
n os Estados, na hypothese constitucional de .que se cogi.ta, são positivamente,. 
a o1·dem e a t1·anq1~illidade publicfLs, 1nater·ia es, a!teradfLS 01~ p e1·turbadas pot· 
movimentos r evol1tcionarios, por sed-ições ou r ebell11ões, po1• ~posfJções de· 
Gove1:nos, JJ01' clisturbios de todo o g enero por 1Jio1encias de q1Uiilq1~er especie,. 
em,fim, por actos de f orça, 1nas nwnca. a ordem ju?'idi ca, anoPmalizada pelo 
facto de terem, s·ido eleitos e r econh ecidos àou.• Gove1·naclo1·es 01~ clous Con-
gressos L egislativos . 

E ssa é a lição dos constitucionalis tas pati·Ios, ·bem como elos americaiHla-
e dos argentino~ . 

" Não tivesse a União o poder, ou antes., o élevçr de intervir neste caso, 
para 1·em-over ' p-erigos e conflictos interio1·es, que põen~ se1n seg1t1·amça os go-
vernos dos Estados <'I as ga1·antias dos cidadã_os, e o re-gimen federal seria. 
sem vantagem e sem valor; os Estados facilmente se constituiria m preza 
das facções e a tyrannia supplantaria a 'lei e o direito". ( Go1nn'!-enta1·ios, pagi-
na -25, JOÃO BARBALHO.). 

CooLEJY, nos seus P Tincipios Geraes rle Direito Constitucional, esct·ev-eu: 
"Quando s urge alguma contenda a r espeito de determinado acto que se· 

tenha rea lizado conforme est abeleceu a Cons tit uição do Esta do, e ha partes 
que reclamem ·em virtude de.Jle e contra eHe, ou quando' as funcçõ,es executi-
vas e l egislativas do E stado são obi'ecto de c-ontestação, deve suppôr-se que-
dentro do proprio EsL'bdo exis1e uma a utoridade competente, l eg-itima e ef-
f·ectiva, '[)ara resolver a contenda. _ Em· taes casos, O. a1~toriclade j'ede11al não-
tem que inteTv·ir, sinão quando reguZa1·mcnte condclaàa a àa1· pTotecção con-
t?·a a VIOLENCIA." 

Com,mentando o texto da Cons:tltuição Americana, na parte r -elativa a. 
inte1·venção 1·eq1~witacla, accreseenta ess•e m.esmo -escnptor : 

"Este artigo, conforme clelle se t em dito com tocla. a verdade, ü·ansfor-
ma-se ·em uma inuncnsa acquis.<ção de força e potencia rudclicional em f avor-
de qualquer Governo estadual sempre que fôr caso . de "con'!-ntação interna, ou. 
1.nst~rreição con tra a a1~to1·iclade l egal." 

Dispenso-me de citar outros c.onstituciomnistas amer icanos, pois todol!. 
elles se inspir·am no texto do art 4" secç&G 4• ela C'o.nstituição dos Estados 
Unidos, e essa. não autoriza a intervenção fedet·aJ, mediante .requisição, senão· 
contra as "conMn oçõe~ i ntestinas, ou pe?'tTti' /Jações intentas vio-l entas ("do-
mesti c violence") ._ 

Dos autores argentinos não citare! tambem senão um, porqu,; na l'tepu-
blica do Prata se dá a mesma causa que na Norte Am:erica na: a Constit u içãtr 
só permitte que o Governo Federal lnterveni1a nos Estados á. r equisição das 
autorida de_;; constitui das, par!'a su stental -as ou para restabelecei-as, "se . h011-
vcrem sido depostas, por sedição". "Quando surgem 1·ebelliões 01~ secT.içõcs 
nas Províncias e as autoridades constituídas requisita m a interven ção, ~-
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"Poder Federal está no estlicto dever de concEdel-a; etc" . (BARRAQUETo -
Const. A.rgen"tina). 

Não ha, portanto, como confundir a o1·de·m publica 71Wterial com a oràém 
)uridiaa, nem como dispensar a 1Jert1wbação duquella, por 71Wvimentos revo-
.luC'lonw··ios , por sedições ou ?'ebelli ões . . por distu?·bios ou violenC'ias. para. que 
:·se J.egitnne a mtervenção, na hypothese de. art. 6'. n . 3. d<!.. Cons"titmçâu." 

"Parec€'.-me, devo a'Ílnda dizer, que a intervenção federal em Alagôus, 
-com a amplitude aconselhada pela Commissão, c.onsignada no pr<{jecto e 
•provocada pelas eircumstancias anormaes em que se acha aquelle Estad-o, 
.só encontraria fundamento no dispositivo constitucional do art . 6°, n. 2. Ahi 
-se autoriza o Governo F1ederal a intervir em .qegocios peculiares aos Estados, 
·independentemente de qua:lqu.er requisição, "para manter a fórma republica-
'na federativa." 

Se o intuito dos constituintes republical'ws brasi·leiros , es·crevendo esse 
·dispositivo na nossa Lei Magna, fosse, como se i;em affirmado, exclusivamen-
·te, o de permittir que, nelle fu ndado, o Governo Federal pud.esÉ•e intervir nos 
negocias peculiares aos Estados, tão sõmente para impedir que qualquer 

·delles se desUgasse da Federação, teriam, sem duvida, feito obra perf.eitame.n-
·te inutil. Para que a intervenção tivesse lugar nessa hypothese, é claro que 
:se não fazia necessaria qualquer autorizaçãOt c.onstitucional. 

O mesmo sE' poderia dizer, se quizessemos limitar a intenção dos con. 
;stitu.fntes a só consentir .na intervenção, em tal easo, quando algum· Estado 
.adaptasse fôrma de governo não republicana 'lu anti-republicana . Ainda· as-
-sí.m , inutH seria o texto constitucional examinado, pois , sendo, como são, os 
.Estados obrigados a manter uma organização politica de accôrd-o com ns 
principias constitucionaes da Uniã-o (a rt. 6:3, da Constituição), é evidente 
,que, ,s·e algum adaptasse a fónm.a de gov,erno m.onai'chico, por e.x:emplo, nau 
.:poderia viver na Federação Repuol:cana; e, aque!Le facto importando em 
-qu ebra do Iaço federativo, obrigaria a União a intervir, pa ra .evitar aque!la, 
-ou restabeiE'cer este, independentemente de qualquer autorização constitucio-
;nal expressa. 

Fosse, ou não, inf1pirado ·sómente pelo receio de que a Monarchia viesse 
'se implantar em uma das unidades da Federação- Americana, o dispositivo 
·da Constituição dos Estados Unidos, s.emelhant.e ao da nossa, o. certo é que, 
-quando os constituintes brasl!eiros o perfilharam, já., estava eHe interpretado 
·p elos proprios americanos do norte, em um. sentido ·menos l'eshicto do que 
•..aqueUe que, porventura, lhe pudesse ter sido d.a do origi.nariamente; e mais 
de um caso d!e interv,enção federal já tinha , tid0o lugar, nos Estac1los Uni.dcs 

·para restabelecer a ordem constitucional ou juridica, subvertida, sem que, 
enüetanto,, n enhum delles houvesse acloptado fôrma de gov,erno monarchica 

\ou anti-republicana. 
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Os constituintes arg.entinos, qu e tambem se inspiraram na Constituição. 
Americana, e empregaram a mesma formula d(·sta, no tocante á intervenção 
federal, nos negocies dos Estados, para manter o Governo republican o, não· 
hesitaram em tornar bem Olaro que não é só a fôrma do governo que a 
União garante âs Provin.c!as, sinão tambem o gozo e exercício de suas in-· 
stituições ~ (Constituição Argentina, arts. 5° e G0 ). 

"A Nação garante - diz EsT!lADA - não só mente a fôrma republicana, 
mas ainda o exer ci cio regular d<as instituições. Quando mesmo a fórma se 
conserve·, se o ·ex ercício da.s instit u ições estiver interrompido, e o povo de· 
~ma Província privado do seu gozo, a Nação de·ve fazer effectiva a garantia 
que lhe prometteu no art. 5.0 , da Constituição." 

Com o que v·enho -de expôr, quero significar que, a 1neu ver, a Constituição 
Republicana Brasileira, adoptà.ndo expressões equivalentes ás da Constituição 
Americana não quiz restringir a faculdade da intervenção consignada p elo· 
disposto no art. 6°, n . 2, ao caso uni co, de· substituição do governo republi-
cano :pelo mo·narchico, em a lgum dos Estados da Federação. E, por canse-

. guinte, esse di,s·pos-itivo deve ser interpretado na conformidade da pratica 
norte-arnericana e argentina. 

Neste ·ponto estou, em these, de accôrclo com JoÃo BARBALHO, de quem 
tenho, t a ntas vezes, dissentido. 

"A falta ou cessação de- Governo em · um Estado escreveu elle - a dua-
lidade de Governadores·, ou de Congressos, con stituem uma verdadeira sus·-
pensão, ·violação ou depravação da fôrma republicana. Do mesmo modo os 
conflictos políticos entre os ·poderes do Estado, quando entbaracem ou suP-
primam a acção constituci-onal de qualquer delles. São casos, 1J'Ois, de in-
te?·venção federal e comprehendem-se no a1·t. 6°, § 2°. 

Um dos principaes fins do governo é assegurar ao cidadão que h a au-
toridade ·para gerir as negocias publicas, q u em é essa autoridade e quaes· são 
as leis a que deve obedii'mcia (Jameson, Oonst . , pag . 106)) . Si o cidadão se 
ach a perante mais de um Chefe do E stado, lllc"l.is de um CoDpo Legislativo, S:~ 

ha l eis c actos na mesma occasião procedentes de assembléas e autoridacles. 
rivaes, que disputam a obediencia do povo, não, sabe o cidadão a que autO-· 
ridade r ecorrer, a qual paga r o imposto, etc . ; não existe então Governo,. 
mas anarchia e grave perigo e damno para as instituições e para os direitos 
que ellas devem garantir dos cidadãos e das a u torida des legitimas . " 

O notavel constitucionalista argentino, BARRAQUEIRO·, já aqui citado, diz. 
no livro err: que estuda o es·pirito e a pratica da Constituição elo seu paiz: 

"A fôrma de governo pôde ser a lterada por causas e accidentes que va,-
riam conf.orme os habitas e as tradições de cada. povo; porém, como afinal. o. 
que se quer garantir é sua existencia e plenitude, devemos estabelecer. quaes 
são seus caracteres essendaes, .para poder determinar quando é eh.eg·aelo O-

caso ele fazer effectiva a garantia. Relaciona ndo o conjunto de nossas inst.i-· 
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iuições, com a noção que a sciencia :politica nos ministra da fôrma r epubli-
-cana de Governo, resulta que a garantia do Poder F ederal deve alcança r a 
todos os seus caracteres ·essenciaes. Essa fôrma estará altera da para os 
-effeitos da intervenção, sempre que os poderes de Governo, em _algum.a Pro-
vincia, não provenha!n da v.ontade popular; quando não se exer çam por 
sua representaçã" ou, emfim, quando sejam irresponsa.V'eis os m a ndatarios no 

··exerci cio. de suas funcções _" 
Linhas em seguida, esse. mesmo esc1·ipto1·, commentando um conhecido 

accôrdão da Suprema Côrte de Justiça Federal Argentina, accrescÉmta : 

"Segundo esta declaração, que deve .gosar da mesma efficacia de uma 
disposição constitucional, sempre que o povo .não se governe por m eio de 
seus r epresentantes, sempre que não existam os tres poderes, ou algum delles 
u surpe as attribuições de outro, e, toda vez, emfim, que algum delles não 
possa exercer .suas funcções com inteira independencia, a base da nossa fôr-
ma ele governo .terá sido a lterada . Em t odos os casos, pois, em que os poderes 
·que constituem a essef)cia da nossa fôrma de governo h ajam desapparecido, 
.ou seja m embaraçadas em suas funcções, o Poder Federal está no imprescri-
tível dev.er de intervir, 1JOr diTeito proprio, na Provincia que seja theatro 
de taes attentados . " 

CANCEJDO, no seu livr.o R efónnas á la. Constit1~ción Nac-ional, propõe a 
:suppressão ele uma parte do dispositivo do a rt. 6° e assim, a justifica: 

"Desde que n o começo se diz que a intervenção tem por objecto garanti!· 
.a fôrma republica:na de governo, se tem dito t u do, em relação ás questões ele 
orclem interna; ·e, por conseguinte, não é necessa ria a referencia á sustenta-
ção ou resta•belecinlento de autoridades. . . A fôrma republicana pôde estar 
a1 teracla por abu sos elo poder, etc" 

Ma nter a tónna ?'epublicana federativa não é, portanto - segundp r e-
.sulta elo exposto - impedir sômente que os Estados adoptem, e nelles subsis-
ta, o ;regimen monarchico, ou uma outra fôrma republicana, que não a fe-
derativa, m.a.s, tambc~n, tornar etfectiva a orde:rn constitucional, 1·estabelecen-
.do-a quanclo sub1;e1·ti da. 

Bem sei q ue não é ·este um ponto ·pacifico entre os constitucionalistas e, 
principalmente, entre os politicos de paizes r epublicanos fede·rativos. Em 
todos elles duas correntes se formaram: a dos inter'l!lrmcionistas e a dos não 
.inte?·venci.Onis.ta.s. Aqui, se poderia nota r uma terceira: a dos pseudos ant·i-
.intervenc'ion·istas . 

" Tão gra nde é a divergencia de opiniões sobre esta materia - accentúa 
BARRAQUERO - que uns creem que as intervenções não teem produzido senão 
males e rui nas ; que são incompativeis com o principio federativo de governo 
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<e perigosas para a estabilidede das· instituições livres; que os a rtigos consti-
tucionaes que as autorizam de'Veriam desappa recer porque são attentatorros 
·da autonomia das Províncias; que a pratica das intervenções tem illumína-
do os quatro ambitos da Repub!ica, com o rubro re>splendor do sangue que 
tem derramado. P a ra outros, as intervenções são inherentes ao principio 
'federativo de governo; são uma garantia para a existencia da Nação, porque 
dão homogeneidade ás instituições dos povos que a comp.õem: evitam que as 
guerras civis transtornem a paz publica: que se ad1dterem as i n.stU1tições 
repu.blícanas nos povos tecle1·ativos, ·", e?nfi'ln, que as intervenções são o sus-
tentac1tlo da Jórm.a federal de go'Ue1'1to a m ais pr,rfeita e a m ais conforme 
·com a na tureza huma na e as condições sociaes dos povos." 

E' n a tural, porta nto, que, entre nós, os não interven cionistas se batam 
pela mais restricta das interpretações ·de que é susceptível o dispositivo do 
art. 6", n. 2, da Constituição Federal; mas; por cOher encia, deviam a.ppUca1· 
o· ntes?no ?nethoclo .on ?'elaçâ·o a.o n. 3, e não ínte?'p?·etal-o, como o tazem, d e 
··modo a que nelle se a1nolcle?n todos os casos de iite1·venção. 

Nesse •proceder, cumpre observar, vae o reconhecimento implícito da ne-
cessidade de intervenção federal nos Esta dos, qua ndo se verificar que nelles 
·est'Í. realmente subvertida a ordem constitucional. 

Mas, si, e1n tal caso, a intervenção é indispensavel, como o reconhecem 
a t& aquelles a quem ella causa os mais S·érios receios, e que se dizem anti-
intervencionistas, lJOr que não enquadrar no disposto do n. 2, do art. 6", de 
•con formidad'e com a interpretação acima apontada? 

Esse, .me parece, é o melhor caminho a seguir: o uni co que · se coaduna 
com a bôa doutrina e com . o espírito da nossa Cons tituição. 

m, pois,. b em ·patente acreditamos ter to·rnado que a intervenção em Ala -
gôas só encontraria fundamento, como linhas a trás ficou assigna lado, no 
·dispositivo do n. 2, do art . 6" . " 

Segundo o que sustentanlOS nesse voto, ·proferido ha já oito annos, só a 
:perturbação ?nater íal d.a ordem a utoriza a intervenção r equisitada; a .pertur-
baçã.o da ordem jurídica, essa dispensa a requisição, e dá ·loga r á intervenção 
?nOht-p?·opTío, que se· ppéra ele modo c1ifferente e exige que a perturbação 
·da ordem j~ridica h a ja subverticlo a fôrma republicana de · governo, ou o 
·seu goso e exercíoio, 1Se a perturbação fôr sómente ela o1·dem m.ate1·ial sem 
chegar a cumprometter a fôrma de governo ou o goso e exen:n.cio da m.esma, 
s ó poderá se autorizar a intervenção federal, ha vendo requi:;ição, com funda -
mento no n. 3 do art. 6°; si essa perturbação chega r a comprometter a or-
dem juridica ou constitucional, ou si esta fôr perturbada, independente-
mente de desordens materiaes, e, em qualquer caso, fôr subvertida a fôrma 
de Governo, ou o goso <C exercício .da mesma, a intervenção federal se autori-
zará então no n. 2 do art. 6". 
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Ora, nos alluciidos officios, como se viu, nenhuma referencia se faz a des-
ordens materiaes, logo, indiscutivelmente, elles não importam na requisição' 
da irtervenção federal prescripta no n. 3 do art. 6°, e essa não poderia ter-
lugar com semelhante fundamento. 

Nem mesmo, portanto, fazendo-se todas as concessões possíveis e imagi-· 
navei:-;, se conseguiria justificar o acto do Governo, intervindo no Estado do-
Rio cnm fundamento no art. 6•, n. 3 da Costituição . Desde que não h ouve· 
requisição, não tinha cabimento a intervenção requisitada . 

Em conclusão: estamos em desaccôrdo com o que já se fez e com o que 
se vai fazer; não a pprovamos a intervenção já levada a effeito, nem a so-
h,Jção proposta no projecto da Commissão. Tanto a li i quanto a qui vemos. 
graves. inconstitucionalidades. 

Estas são as razões do nosso voto vencido. 

Sa la da Commissão, 23 dE> Junho de 1923 . - P1'uclente ele MoTaes . 

1Jil ensa gem a q1~e se 1·ejerc. o 1Ja1·ece1· 

l::lrs. membros do Congresso Nacional - T enho a honra de submetter ao 
vosso "onhecimento e esclarecida decisão a'S inclusas representações, e do-
cumentos que as instruem. Em uma dellas, os cida dãos Horacio ele Maga-
lhães Gomes, Oscar Penha Fontenelle e Edgard Ballard, allegarido a sua qua-
lida de de Presidente e Secretarias da As'Sembléa Legislativa o Esta do do Rio· 
de Janniro, ~eclem proviencias para o seu ftinccionan1ento, sem coacção por 
parte o Governo do mesmo E stado, que dizem amparar a perturbação causa-
da pela constituição de outra Assembléa Legislativa, presidida pelo cidadã;. 
.A.rthur L ean dro de Araujo Costa, e cuja organização reputam inconstitucionaL 
e iJ!egal. 

Em. outra, o Ma)or FeHciano iPires de Abreu .Soclr.é, invocando a sua 
qualidade de PTesidenLe do rEstado, legitima mente eleito e recunhecido pela 
Assembléa -presiüida pelo Dr. Hm·a;cio de Maga~hães, recla;ma contra a per-
t urbação da su a posse e exm,cic.io, pela 'POSSe de outro c.id·adão que o parti· 
do -si tuaciomista inte.n ta collocar no governo . 

Verifica-se, pois, uma dualidade de assembléas leg.islativ~s, respecti~ 

va;mente, .pre.s·idddas pelos Srs. Horacio Magalhães e Araujo Costa e ele Pre-
&identes de Estado os Srs. F e licjano rSodré e Raul Fernandes, como é 
publico e notorio caso em rque a decisão, segundo a exegesse parecida de 
nossa Constituição, compete ao Poder Legislativo, não podendo resolver o 
Executivo, porquanto só na ausencia do Congresso Naci'o~al ser-lhe-ha li-
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cito providenciar, submettendo os seus actos a o julgamento do mesmo Con--
gresso. 

Aguardo, pois, a vossa deUberação para os f·ins de direito. 

Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de 19~2, 101 o da I-ndepemlencia e 34° d3.· 
Republóca. - Artl~u1· B.ernardes. - A ' Commissão de Constituição e Justiça . . 

s ·r. 1 o Secretario da Ca,mara dos Deputa,dos - Ten•ho a h onra de tran -
smittir-vos, para o · destino conveniente, a, memswgem em .que o Sr . 'Presi-
den te da Rep·ublica -comrrnu:nJca que o Supremo T.!'ibumal F ed·era•l concedeu 
" habea s -corpus" aos Srs. Raul Ferna ndes e A,raujo Costa, pa ra que possan~> 

t omar ;p.osse e exercer o-s cargos de Pres:idente e Vic e-Presidente do •Estado 
do R i·o de JaneLro. 

Aproveito o ensejo pa r& renovar-vos os p rotestos da minha elevada es- · 
tima e disüncta .consi-deração. 

R io de Janeiro, 30 de Dezembro de 19•2e. - João Ltliz A.Zoz;es, ·M-i•nis tro da. 
JustiÇa e do I nterior. 

- AssembJ.éa Legislat iva -do E s tado do Rio de J a neiro: 

E :x<mo . Sr . Dr. Arthur da Silva B erna rdes, Pres·idente da .Republica . 
A Assembléa L egis lativa do E stado do Rio de J ameir o pede qicença· 

pa ra tra zer ao alto conhechnento ·d·e V . Ex. , como sup•remo r esponsavel· 
pela ord•em cons-titucional do pa iz n.o que respei-ta á normalida de de sua vid;v 
federativa, os factos •qu e passa a ex110r e que collocam o Estado do Rio n a-
imminem-cia de ).lma g1·ave e desa st1·osa desordem. jur idi·Cf!. e :)JOlitica, affe-
ctamdo, em sua essencia, a fôl'<ina republh~ana representativa. 

P reJ.imina.rrn:en.te e pa;ra 'boa iptelligenJCia dos s•uccessos q u e vão occor~ 

rendo no Estado, é necessar·io -i-n!forma r o g o•ver•no de V. E x . q ua nto aos· 
antecedente s .p.o.Jiticos· da •questão .c~·eada, ·no ·Es.ta.do do Rio, p ela i.ncontinen-
cia dos ]:}rocessos p a rtida rdos postos em prati•Cc"'. pelo situa cio•nismo, v~n.cido · 

na. opinião publica flum-inense e nos com icios eleJtoraes pela op·posição, e,;;~ . 

maior ia .nesta Ass·embléa . 

Qua ndo, em 1921, a .campa.nlm para esco.Joha e fixação do-s nomes á, 
successão pJ"es·tdencia.l da Republioa sublevou as paix ões e os ani-m ds ·pa rti-
cla rios, duas forças politwco-ele1torae·a se od€fronta r aJm no ® stado dú Rio: -
o s ituacionismo contra rio ás ca ndida tura s sahiclas da Co·nvenção ele 8 de-· 
Ju.n.ho e a opposição, a o pTincJpJo dispersa em varias nucleos, e , mais tarde,-
unifi,cada em torno rlo candJidato, hoj-e supremo magistrado da R epublica. 

E sse combinado politico que teve como org-ão de acção pa r tida r ia a Com--
missão Opposicionista · Flum-inense, eoncorreu á eleição de 1 -ele MaTço e , 
feita .neUa a sua P'rimeira. e mag.nifdca dem onstra ção de prestig io,· ·prepa-· 
rou-se pa ra ·;~~tcipa~· da reco·nstituição da A ssembléa do E s tado . O situa .• 
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·cionismo percebeu que a luta era ameaça;dora ,para o seu -despotico do-
·minio e, apoiado em med!i-das do govenno que lhe estava e está entregue, 
-entrou a praticar a cO<mpressão, em todas as s uas varia;s fórm•as, afim de 
impedir o surto e1leitoral e p.olitico da opposição. Aprese-ntou, assim, pa ra a 
Assemhléa uma chapa com oito nomes ·em -nove p a ra ca;da d istricto, OI'de-
nando a prati•ca an1:mcral do rodízio ·com o intuito de arra njar, mesmo .se-m 
ma ioria .de vot os, uma Assembléa una nime. 

A opposição por su a vez orga•nizou sua e hapa, deixando ao partido ad-
·verso a possibilidade ·de eleger alguns 1·epresentantes. 

O pleito .tramscorreu ·mais ou :menos r egularmente, ve-ncidas pelo de-
nodo civko d a OP•iniao oppos icionista, as medi-das ·e attitud•es .de v io:Jencia 

·p ostas em pratica p ara arredai-a elo .ple-ito e -das urnas e a opposição tri· 
u.mphou. 

O situacio.rlis·mo arm·ára, e ntretanto, -contra a verdade elos s·uHrà.gios 
uma manobra que suppunha invencível: - substituir a s cinco juntas de apu-
ração geral, constitu ídas que eram, em ·cada éListri•cto, da totalidade dos res-
pectivos magistrados, •convocados automatican~ente pela le-i, por uma só 
junta comvosta sóntE'rrte de cinco juizes es·co1•hidos arbitrariamente pele 
Pres·idente ·do !Estado, para, a.ssim , ter em su as mãos· despoticas 0 processo 
da formação do .Poder L egtsJ.a:tivo e ·conseguir ,p.ol-o á sua feição pa,rt-i-darJa. 

• A opposição, segura de que e-ssa junta com·posta de tal a110do, era J•n-
·constituciona;J (Reforma Constitucional, ·art. 75) e attentatoria do p-rimcip!o 
Co.nstHucional da Utnliã.o e .do Estado, segundo o qual os p-oderes devem sei 
independentes, sean que .na -Constituição do Legislativo ·possa .inf:lu ir qua.J-

·quer outro, im·pug•no:u a referida junta. 
Em verdac1e, se 0 r eg.ime•n representativo, f unda me·n'k'1:l .para a -forma •r e-

·publicana aJclopta da pel a União e os .Estados, quer dizer a soberania 1JO'PU· 
lar exeraid•a p.or meio de r e-presen-tação ou delega-dos, o facto do chefe do 

·Execut-ivo nom ea1· á s ua escol-ha os juize-s da apuração do pl-eito pa r a com-
por o Poder LegiS'lativo, !f-rauda esse princ-ip<io basila r que, na opinião de 

·todos os {!Onstitucionali.stas, poàe ser illuilido, não a penas na orgarumção 
• estru ctura;! do -systema de .governo, mas ·no exer.cdrcio -de seus ·poderes orga-
ni•cos e 111a pratica e j-o-go das instituições. 

Um notavel con.stttuciona li.sta, emerito '!Jrof.ess.or de -direito .publico, o 
Dr . J. Manoel .E strada escreveu : "A Nação garante n ão só m ente n. 
f6rma r epubJic-a,na , senão o e:xcer.c-icio r egular das i-nstituições" . 

"Se o despotismo se constit'Uio em um Estado, diz Story, a F ede-ração 
·está affectada, arruinada". 

João Bm·balho, em nomvel di.souTso na Camara, ']Jrecei.tuou: - "A fór-
m a rezn~blicana não desigma simples;mente o apvar eJho formal da Republica, 
não compre·hende unica-mente a ex.istencia do mecanismo, da engrenagem, 

-que constitue o systema republicano, mas envolvtí irr.plicltamente tambem o 
.seu funccionam·ento reg-ul-ar, a su a .prati-ca .eff.ectiva e a rea,lida.de das ga~ 
·rantia~:> que este sy~tema estabelece" . 
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No dia em. que essa junta se reunia, os candidatos opposicionistas com-
pareceram, apresenrando protesto contra a maneira de su a ·cOJn>posição, por 
ónco juizes escolhidos pelo P residente do Estado, isso -contra a lei magna 
do Estado e contra a •legi.slação e a vraxe de toda a su a vida republicama . 

Esse projecto (documento n. 1) não foi aceito contra o disposto no 
art. 99 da propria lei em virtude da qual funccionava ·a junta. Diante dis -

.so, os opposicionistl:ls se dirigiram ao Juizo Federal onde fizeram um pro-
testo (documento n. 2), que foi tomado por termo. 

oChega,do o dia designado pela ConstitUJição e pelo Reg'imento .da Assem-
bléa para sua primeira sessão prepara:toria, comi]Ja;recera.m os crund.1d·ato·s 
opposicionistas ao edificio dessa Assembléa e ahi foram, -rnantb-mtili ta?·i, im-
pedidos de entrar . E sse im•pedohnento l·hes foi communicado pelo Tenente 
Jovita .da~ Chagas, -offi-oial da •Força [f'.oloicial do Esta;clo, que a todos de-
clarou estar cumprindo ordens directas do Chefe de Policia. Essa a utori-
dade oDdm1Jára oq.ue em·pregasse rnesmo a vio1enci-a rpar.a obstar a entrada dos 
.que não fo·ssem ài ploma(los do Gove1·no. 

Era uma arbitrariedGlide .inaudita. Entr•e os cand.klatos opposicionistas 
·estavant ex..,Deputados estaJdoaes e ix-Deput,ados federaes e ,presumidamen-
te outros que pretendiam a presentar contestações. 

A to.dos a ordem arbitraria att.ing.io ·e q uando, no exercido do seu di-
reito, alguns ean;:W.d'a.tos - preoisa,mente tres ex-Deputados estadoaes, su-
biam as escadas, os soldados ele armas desembainhadas lhes oppuzeram re-
·sistencia, anneaçanclo-os de acção m aterial. 

Occorriclo esse facto, qu~ f~ .Publico, amplamente noticiado e teste-
munha do por mais ele quinhentas pessoas, ·escorraçados a sa;bre pela poli-· 
'Cia do 1Estado, foram ao J .uizo Fedel'al ·onde f·izeraJm um protesto e acei-
ta;ram o ab1·igo que lhes foi dado :no edi.ficio· da ICamara Municipai de Ni-
therohy e a hi, dentro das prescripções do Regirr~ento, fizeram -o reconheci-
mento de poderes, .qu e terminou pe'la constituição ·d!a Assemlbléa Legisla -
tiva . 

O facto d:e não serem os •candidatos Qppo.s-icionistas pm'tadores de di-
plomas, não poder.ia aJUtorizar o pro,cedimento ·da ·policia do Es.tado. Na 
verdade nem ·os proporias candidatos governistas possuiam diploma, por-
·que ·não é tal um documento eXlpedido por Junta imconstitucional . A r efor-
ma .Cons'L~tuci'onal detet1minada.mente estall)elec-eu: "Os ma•&istra;das ·não 
poderão ser .nomeados ·para car.go, ·emprego ou comrnissão que não lhes 
·competir por aocesso .na maçistratura". 

Esse artigo se conjuga a.o 108, da mesma Reforma, q u e preceitua: "Uma 
lei especia l · regula;rã o processo e as incompaübiolida des eleitoraes, de ac-

·côrdo com o disposto n esta Constituição". 

Não se cmnp·rehende, a;lél!'n disso, o P .residente de u m Estado .nomea.ndo 
·escolhidam ente as pessoas que •devem apurar eleições de Deputados, isso 
·se11ia ·inconstitu cional e immora~ . 
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De resto o situacionismo do Estado CLirigi·do pelo Senador NHo Peça,nha,. 
não tem autoridade politica e mora] para firmar a doutri.na de que, sem· 
diploma, .não pôde a~guem pleitear •reconhecimento -ou ·a si.mpJes entrada 
no eé1irficio do poder veri1'oica;d-or e ·p;:esença ás suas sessõ·es. 

Em 1914 diploma ' de deputado nada valia para esse .partido. A prova 
está nos Annaes da Assernblêa Fluminense. De facto, eiT) 1914 a Assem-
b!éa que acompanhava o Se. NHo Peçanha (Assembléa, aliás, em dualidade) , 
em sessão de 19 de J~~nho 1·econheceu o actual Deputado Federal, Sr. Do-
mingos Marianno, que havia si{lo derrotado a 12 do mesmo mez, isto é, T 
dias antes. Succedeu até que quando a Junta .Apueadoea (essa sim, legal 
e inconteste) se reuniu no prazo da lei, diplomou o outro cadidato, o eleito, 
Sr. João Werneck, o qual não foi reconhecido pela assembléa solidaria com 
o Sr. Nilo Peçanha, assemblêa que nem tomou conhecim.ento desse· diploma ! 

'rambem em 1895, como Deputado Federal, o Sr. Nilo Peçanha, em vo-
tação nominal, legitimou a Assembléa Legislativa de Sergipe constituída por 
cidadãos não diplomados e votou contra a outra assembléa constituída por· 
candidatos todos diplomados. O projecto vindo do Senado,; legitimava pi·e-
cizamente a assemblêa dos diplomados, ma.s a Camara, em sessão de 29 
de Outubro, depois de largo deba te, o rejeitou em votação nominal, por 91 
votos contra 4g. No numero dos 91 votar am os Srs. Nilo Peçanha, José Be-
vilacqua, T a vares de Lyra, Torquáto Moreira, Bueno de Andrade, Dino. 
Bueno, Pactua Salles, Glycerio, L á uro Muller e muito13 outros de gra nde evi-
dencia politica, no momento e depois. 

O proprio Congresso Na.cional sabe tJem qual o valor dos diplomas quan-
do se referem a candidatos vindos de !pleitos em Estados tyrannizados pelO> 
arbítrio e ainda no ultimo c!aso fluminense de reconhecimento de poder~:: . 

para preenchimento de uma vaga n a representação do Estado, a Camara, 
deante de um diploma que dava quatro mil e tantos votos a um candidato e· 
mH e tantos a outro, annullou o diploma e reconheceu o outro candfdato, 
por ter verificado as irregularidaEles e fraudes do pleito. 

Continuemos, entreta,nto, a exposição dos factos. 
Eleita a Mesa Provisoria da Assembléa opposicionista e realizadas as se~ .. 

sões necessarias, foi feito o _reconhecimento regular de poderes dos depu-
tados, installando-se na época legal a Assemblééa .-Legislativa que elegeu a 
Mesa definitiva, e funccionou normalmente durante os tres mezes de prazo. 
constitucional . No decurso desta sessão ordinaria, votou entre 
outras a lei de força e c orçamento e apurou as eleições para sue-
cessão presidenc'ial do Estado, reconhecendo e proclamando eleitos para 
Pres'iclente e Vice-Presidente, r espectivamente, os Srs. Felidano Pires de-
Abreu Sodré e Paulino José SoarEos de Souza, aos quaes offioio~b nos termos-
cio a rt. 200 elo · Regimento Interno. 

A 31 de Outubro, terminada sua tarefa annua, encerrou seus tra-
balhos. 
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O situacionismo, entretanto, forjou uma duplicata . Livre dos candidatos 
•cuja presença o incommodava e que o governo do Estado impedira de exer-
·-cerem seus direitos politiéos, o partido dominante simulou um re-
conhecimento de poderes, deu por insta!lada uma pretensa As-
·sembléa sob a presidencia do Sr . Arthur Leandro de Araujo Costa,_ a quai 
votou resoluções que o Presidente do Estado sanccionou, tendo igualmente. 
notificado haver rec!onhecido, ·para a successão governamental do Estado, os 
·srs. R aul Fernandes e Arthur Leandro de Araujo Costa, Presidente da 
mesma Assembl.éa.. Por seu turno, e no cumprimento do dever que lhe im-
1JÕe a Constituição, o Presidente da Assembléa Legislativa , abaixo assignado, 
·promulgou a s leis votadas e que, remettidas ao Poder Executivo, não tive-
r am sancção ou véto. 

Está, assim, produzi-da a desordem juddica e constitucional no Estado . 
. Jul"idica, porque . ha leis emanr;cdas de duas corporações que se presumem 
Assembléas 'Legislativas, o que estabelece para o publico e os interesses pri-
vados uma situação de duvida e de alarma que pôde comprometter séria-
mente seus d irei toe. Constitucional porque onde, em vez de 'um Pocler Le-
·gislativo, dous pretendem ter existencia, é como se. de facto nenhum exis-
tisse. 

No seu parecer, reconhecendo valido o governo do Sr. N estor Gomes, no 
E stado do Es pirito Santo, escreveu o Sr. Afra nio de Mello Franco: - "A 
O?'Clm n de que falia o t exto do n. 3 (do art . 6° da Constituição Federal) não 
póde ser sómente a ordem m oate1·ial, mas tambem e principalmente, a ordem 
constitucional e jurídica. Aquella - a ordem material - põde existir muita:. 
vezes com a perturbação da ordem _constituciona l do Estado - casos eni que, 
.a nosso ver, a 'intervenção põde realizar-se para o restabelecimento desta 
.ultima, desde que haja a necessaria requisição. Nos casos de duplicata de · 
orgam dos poderes publicas locaes , qualquei· dos que se attribuem a le;gl-

.timidade func·ciona l, póde requisitar a intervenção - porque ant es da de-
cisão federal não se sabe CJ_Ual -'>eja o orgam legitimo e o fim da intervenção 

·é justamente declarar essa legitimidade . " Afra nio de Mello Franco - Pa-
recer n. 28, 1920, pag. 3. 

Por outro lado, - o fa cto de funceionar ao lado de Assembléa legitima, 
um agrupamento que se quer tambetn fa zer ·de Assembléa, constitue niti-
damente, uma deformaçã·o do regimen representativo, tal como estabelecemos 
·entre nós. De facto, tanto quanto não põde a União consentir que um Es-
tado s e organize politicamente com exclusão de um dos tres Poderes sobe-
r<tnos; isto é: tanto quanto n~o pôde a União Federal tolerar que um Es-
lado se constitua sem um Poder Legislativo r egular, sem um · Poder .Tudicia-
rio e se~ um · Poder Exee;'utivo, tambem não pó de consentir que viva um 
Estado com dous Podere·s Legislativos, que a tanto corresponde a existencla 
ele duas Assembléa. ·o que constitue a fõrma republicana representativa, tál 
como a a daptou o Bra sil, é o f acto precizamente da harmonia dos t r es po-
·deres, fazendo-se reciprocas limitações . 
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E ainda ma is, o que o Estado republicano, no sentido generico da ex-
pressão, assegura ao povo, pela organização democratica e pela estru-
ctura do Governo, apoiado nos tres Poderes equipotentes, é indicar-lhe, dfr 
modo absoluto e precizo: num caso, qual é o Poder Judiéiario, isto é, quaes 
são as a utoridades que devem zelar e defender as suas r elações jurídicas; e,. 
noutro · caso ainda, qual é o Poder Legislativo, isto é, aquelle Poder compe-
tente para f a zer as leis_. Essa é uma das mais fundamentaes garantias do. 
r~.gimen, que assim assegura ao cidadão que .ha um poder que actministra e· 
esse é o Executivo; ~ tal outro que protege o seu direito ·- e esse é o Ju-
diciario, e tal outro que produz as leis - e esse é o Legislativo. Ora, se· 
num Estado se dá a situação de dous agrupamentos se julgarem Assemblêa 
legitima, falhou ahi, evidentemente, o objectivo do regimen, isto é, não 
está ahi, de modo precizo, indicado qual o Poder encarregado da producção 
das leis. O povo póde vacillar quanto á legitimidade . de um ou de outro dos 
dous agrupamentos, a lei deixa de ter o alto e indiscutível prestigio que é 
a sua força, e a anarchia constitucional domina a vida desse Estado. 

•.ra! é , Exn:::o. Sr . . Presidente da Republica, a situação de fra nca anor-
malidade em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro se não o ampara o· 
Poç)er F'ederal ,para . restabelecer a ordem republica na entre os orgams po-
!iticos. 

Dentro do Estado não h a solução para o caso, que irrompeu preci-· 
zamente de uma lucta, que envolve o seu proprio Poder Executivo, réo de 
franca e insolita parcialidade em favor do partido, que tem as suas graças. 
e que, por suas medidas de arbítrio, se quer p er.petuar no dominiG politico. 

A assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vem por isso soli-· 
citar ao Governo de V. Ex. que, desempenho de seu a lto mandato cons-
titucional, adopte as medidas e providencias neéessarias para· garantir o seu 
funccionamento, o exercício tranquillo e pacifico de suas f uncções, ameaçada 
p elo despotismo do governo estadoal e a execu ção dos actos emanados de· 
sua regular · actividade, quer como Poder Legislativo, na feitura de varias 
leis, quer como Pod.er Verificador da '"leição para Presidente e Vice-.P re-
sidente do Estado, no proximo quatriennio, o qual expediu diploma aos can-· 
dldatos que os comiéios eleitoraes ele:geram e que estão reconh ecidos e pro-· 
clamados. 

Nictheroy, 11 de Dezembro de 1922 . - HorCLcio MCLgalhães Gom.es, Presi-
dente. - Oscar Penna, Fontenelle, 1 o Secretario. - E .dgani Ballarc~, 1 • Sup-· 
plente, set·vindo de 2° Secretario. 

Exmo. Sr. Dr. Arthur da Silva Bernardes, Presidente da Repubiica. - · 
C.!tndidato á successão governamental do Estado do Rio de J aneiro por in-
dicação de todos os elementos opposicionistas colligados, que nesse Estado· 
se reuniram em torno dos nomes escolhidos na convenção de 8 de Junho, á 
successão presidencial dpt Republiéa, tive a honra ele rece15er o alto e digni-
ficante ma ndato de Presidente pa ra 9 quatriennio de 1922 a 1926. 
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Esses votos, resultantes de um pleito em que a pujança das f orç11 s elei·· 
toraes opposicionistas pôde leva1· de v encida todas as a rtima nha s e mano-· 
b ras p osta s em pratica pelos mandata riõs do governo esta doa l , f oram apu-
ra dos re,g·ularmente p ela Assembléa Legislativa do E s ta do que, em conse-
q upn cia dessa apura ção e do reconhecimento a que procedeu , p r ocla mou O· 
meu nume com() Presidente eleito pa r&. o proximo período g overnam ental , 
conforme a communicação regimenta l constante do offidio que junto tenho· 
a honra de envia r a V . Ex. 

A contece, ·porém , que, no proposito criminoso de perpetuar-se na s po-
sições ele g overno, o pa rtido situa cionista prepara uma situação de facto q;ue 
lhe permitta , contra a ordem constituciona l do Estado, contr a a decisão so-
bera na de sua Assembléa Legislativa e contra a opinião publica, empossar· 
seu dandidato, derrotado nas urnas, emba raça ndo a posse do legit imamentP. 
eleito e r econheéido e perturba ndo a normalidade de seu exercício. 

Nessa s condições e para r esguardo dt m ir,h a ~tutoricladb e da ordem ju-
rídica , politica e constituciona l do Estado do Rio de Janeiro, tenho a h on-
ra de solicitar da suprema autoridade de V . Ex., as precisas e indisp ensa-
veis providencia!': e m edida s ele gove rno que me assegurem, .a 31 elo corrente , 
a p osse do cargo que fui eleito e o tra nqui!l(} ·e normaJ exereicio da s funcçõe~r 
politicas e administra tivas que m e cabem, a meaçadas uma e outro, pelas 
cletel'ffi'ina.ções e actos do situacionismo . 

De fa cto. apoiado na solidarieda de que lhe dá o a ct ua l g over.no elo E s -
tado, esse situa ciomsmo está pra ticando actos. que lhe consinta m , no dia 31 
do corre nte, ünpedir viol-entamente a minha posse e o exer cício do manda to· 
que a eleição ele 9 ele Junho m~ outorgou e a Assembléa. elo E s ta do leg itimou. 

Ao conhecimentc ds V .. Ex. , éomo o m ais alto r epresen tante ela a utori-
dade política ela Uniãc ·e responsr.vel :pela ordem constitucional e .po!itica do -
paiz, no conjunto •elos Estados que compõem a f&milia feder a tiva, t rago essa.s-
occurrencias. oog tn::o de que .nã o m e f a ltará, como presidente eleito e reco-
nhecido do E sta do do Rio ele Janeiro, o ampa.ro ele que n ecessit o do Poder 
Federa l para em·possar-me a 31 ele Dezembro corrente. 

Nictheroy, 11 de Dezembro de 1922. - F eliciano Pires ele . .Ab1·e1t SocZ1·é. 

Assembléa Legisla tiva do Estado elo R io de .Taneiro - N icth eroy, em 5· 
ele Setembro de 1922. 

E x mo . rsr. Felicia no Pires ele Abreu Sodt·é . - T enho a honra ele com. 
municar a V . Ex., nos tel'mos do art. 200 do Regimento I n. terno desta .As· 
sAmbléa, que em sessão de hoje, depois de a pprova clo po1· votação n omina l O· 
parecer da commissão esp ecial eleita de accôrdo com o a rtigo 193 do mesm(> 
r egimento, foram V . Ex. •e o Dr. Pau li no .José Soa res ele Souza proclama-
dos Presidente e Vice-Presidente do E s ta do paru. o quatriennio ele 1922 a 1826. 

Prevalecendo-m-e da opportunidatle para ~ongratular-me com o E sta do • 
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<do Rio de Janeiro pela eleição de V. Ex. · para tão elevado ca.rgo, tenho a 
·honra de apresentar-lhe, por motivo de seu reconhecimento os meus respei· 
.tosos cumprimentos . - Ho1·acio ll'faga.zltães Gomes, Presidente. 

Juizo F edera l da Secção do Rio de J aneiro - Escrivão, J. F. ela Mati,. 
Protesto -· Dr. Homero Brasiliense Soares de Pi.nho e outros, supplican-

··tes; J u izo F ederal desta secção, supplicado. 
Aos dezesete dias do mez de Janeiro de mil novecent os e vinte e dou", 

•na cidade de NictheroY, em meu car torio, a u t u o a petição e protesto que 
->Lcliante seguem _ - O escrivão do juizo, João F1·ancisco de Mattos. 

Exmo. Sr . Dr . Juiz Federal - - Homero Brasiliense. Soa res de Pinho, 
Americo Valentim Peixoto, Custodio de Araujo Padilha, Horacio Magalhães e 

·Oscar Penna· Fontenelle protestam nos termos inclusos contra a apura ção das 
··eleições esta duaes feitas ·por .nossa junta. presidida pelo Exmo. Sr. dese mba r-
.gador Procurador Geral do Estado e ·composta ele ju izes de direíto designados 
p elo chefe do Poder Executivo, com os fundamentos ahi deduzi.dos. Pedem a 
·v. E. que, toma da por termo o protesto, e intim.c'l.do delle o Sr. ·D esembarga-
··dor Bittencourt Sampaio, procurador geral do Esta do, seja m . os autos entr e·. 
gues aos supplicantes para o fint de direito, visto ter o presidente da junü1 

·se escusado a consigna i-o na acta dos trabalhos . E. deferimento. 
Nlctheroy, 17 de J a neiro de 1922. -Homero Bra.siliens<e Soa1·es ele Pinho. 
Am.er-ico Valenti?n- Peixoto. - Custoclio ele Araujo Padilha. - Ho1·acio 

.Magalhâe3. - Oscar P erma Fontenelle . 

PP.OTES'l'O 

Os candida tos a Deputados á Assembléa L egislativa do Estado do Rio 
·de Janeiro, que esta subscr.evem., VêJU protesta r contra a apuração. ger a l do 
pleito de 18 de Dezembro proximo findo, por esta junta , fundados na in-

•constitucionalic1ade c1e sua organização . 
a) - A Reforma Constitu cional ele 15 de Novembro de 1920, lei n . 1. 670, 

art . 75, decla ra que os n~a.gistrados não poderão ser nmneados pa1·a ca1·g o, 
· e'Ynp1't'go o1t com'Yiü.ssão q1te não lhes com.pet·i?' t>o?- accesso na ?nagist1·at1t1·a." . 
A disposição cons titucional ê im:pera tiva: "os •rnagistraclos NÃO pocleTão ser 

·.nomeados'' . 

'.rra t a -se no caso, e evidenten~ente, de u ma con'1missão, e comtnissão 1'-'-

.munera.da (J.ei n. 1. 723, art. 95 § 5°) . estranha IJOr cmnpleto ás que lhe" 
J r , , 

compe.tem por accesso na magistratura. Do~ cargos de juizes de .direito, den-
tre cujos m embroE são comm.issionados os juizes da Junta .f...puradora, s6 
ha, por accesso na magistra tura , os de desembargadores ' da R·elação (Ref. 

·Const. art. 70). 
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b) - Nas attr i!buições conferidas ao Poder Judiaiario não se encontra a 
de a purar eleições. O ·r.,gime n adoptado no Estado, de accôrdo com os prmci · 
pios constituciona>es da União, é o · de poderes :politicos inàepenclen~es, clisc·ri-
minaàos e harmonicos (art.. 1 • c'ta. Ref. Oonst.) Ora, a unica attr~buição cOn-
ferida ao Poder J udida.rio pela Ref . Gonst., em m.ateria eleitoral, é a de 
decidir o Tribunal da R elação, en1 grão de r ecurso, da validade ou i.nvalidade 
das el'='lçôes municrpa•es, em caso d.e contesta.ção . (Ref. Const . , art. 84. nu-
m er-o 12.) 

N'em se nos opponha que .tal commissão, de apurar o r esultado das elei-
ções para Deputados, se possa inscrev.er entr-e as que se comprehende m n os 
chamadOs podm·es im.plicitos, n ão .só p orque a r esp·eito della s•e enc-ontra a 
prohibição ).rr.perativa do texto a que acima nos l'eferimos, como tambem 
por não ser daque!las que se devam considerar estrictam.ente necessarias a<> 
exerci cio e pratica dos p oderes expressos e en umera dos. 

c) - E' ·a inda inconstitucional a organização da jl!lnta porque na organi-
zação do Poder Legislativo a unica attribuição da.da ao Presidente do Estado 
pela Refot·ma Constitu cional, é a de "ntanàar p1·oceàer á eleição pm·a os ca?·-
gos eletivos ào Estado" . (Ref. Const., ,art. 56, n . 12). Essa attribuição a liás, 
elle só tem ensejo {:]e exercer no preenchimento de vagas, pois a eleição para 
renovação elo m anda to de Deputados, tem dia prefixado em lei orclinaria . 

Sendo a indepenclencia dos poderes um dos •princípios cardeaes elo regi-
men consagrado ·na Constituição de 24 de Fevereiro (a rt. 157) , pela qual se 
hão ele modelar as organizações estaduaes (Cons-t. Fed., art. 64); Ref. Const. 
do Estado: art. 109), ·não se compreh ende essa interfer en.cia 'do Poder 
Bxecutivo tia organização do :Poder Legislativo, ao .qual incumbe apurar a 
cleiçào e verificar os poderes do Presidente e leito; a utorizar a accusação, nos 
~rimes communs, elo Presidente do Estado, ·e, nos ele responsabilidade, pro-
cessai-o, sendo o julgam ento feito por um Tl'ibunal, composto ele Deputados 
e clesembar gacl01·es, em numero igual. Tão importantes são estas funcções, 
qeu. ·a utorizando a accusação ou declarando-a procedente, a assembléa ipso 
facto suspen,_de o .Presidente do Estado elo exercício de suas funcções. 

A Assembléa Constituinte de ,1920 encontrou como orgãos ele apuração 
gemi das eleições n:mra Deputados, cinco juntas, corr espondentes aos cinco 
districtos em que rpara esse f im a Constituição dividir a o Esta.clo, compostas 
dos juizes municipaes e de dil'ei.to dos respectivos termos e comarcas. 

Não lhe convindo, por motivos que só honram a m agistratura do Estado 
uma tal organização, inteira mente impessoa·l, o 1egislarlor ' fluminense, esque -
cido de .que, em um regimen de poderes discriminados, não commettera ex-
plícita, nem implicitamente tal attribuição ao Poder Jucliciario; de q u e pro-
hibira mesmo aos juizes acceitar qualquer cargo, emprego ou .conunissão, 
que não fos,se de accesso; d e que, em materia eleitoral . só conferira ao ·Pr e-
sidente do Estado a faculdade ele marcar dia para .a eleição; creou u m.a Junta 
Apuradora composta de juizes designados pelo Presidente do Estado, presi~ 
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diela por pessoa da sua immediata confiança ! Os mais elementares principios 
de mor<vl republicana repellem un1 tal absm·do. 

E', pois, inconstitucional a Junta A.puradora instituicla pela lei n. 1. 723. 
ele 3 ele Novembro .ele 1921, pelos fundamentos seguintes: 

1", a Reforma Constitucional de 1920 não ·co·mmetteu a os juizes de direi: 
to a n.ttribuição ele apurar eleições pa ra De. pu tados; 

2", a reforma citada prohibiu aos magistrados acceita r commissão, cargo. 
ou emprego que lhes não competir por accesso n a magist ra t u ra; 

3", fallece ao Poder Executivo competencia para designa r '~ junta que 
eleve expedir os d~P'lomas para· a constituição do Podet· L egislativo. 

Da inconstitucionalidade ela junta , clecone a nullida de dos diplomas que 
e1la venha a expedir, e em c6n.sequencia , ta mbem. a nul!Wade das leis, actos e 
t'e><oluções elo a junta m ento que com o titulo de Assem •bléa Legislativa , . resul-
tar ela r eunião elos de tentores ele t aes diplomas. Enh·e os actos e leis assim 
inquinados visceralmente el e nulliclacle, estão a apur·ação ela eleição e veriofi-
ração ele poder es do Preside nte que €leito fôr para o ·futm·o quatriennio e a 
lei do orçamento ela Receita e Despeza ·pa ra o exercicio seguinte. 

Considera.ndo-se legitima m ente eleitos Deputados, os abaixo assignaclos 
ücd'to valer seus direitos pelos meios qu e a Constituição e :ts leis ela. R epubl i-
ca e elo Est!tclo consagrHJm e requerem se.i<t este protesto incluído em acta 
dos t r a balhos. 

Nidheroy, 17 d e J a neiro ele 1922 . - HO?IWTo B!'a-siliense Soa-res ele' P inho. 
Dr. Gulc/:i.no elo Va.Ue FUho. - Dr. AlfTedo Rangel. - Dr. Eclu.anlo PoYtell<t. 

- Dt· . . Eu.g end.o Conaei1·o. - Gum-~e1·cinclo Po1·tu.gal L0c11eti. - A1·nalclo Tavares. 
- .tllbe·rto F ·r ecleTico ele j1fo1·a.es Lwrnego. - .An~e1·ico Va.lent-i.?n P eí::coto. - F c -
lici.a·no P ·in·s ele .t1ze-ueelo Socké. - F iclelis Liq11.aringa Arêa.s. - José d.e Souza. 
.lA.ma .. - Th~:Ts Cu.n/.oso. - Ca·rlo!l ele Faria Sou.to. - C1~stoelio ele Araujo Pa -
clillw .. - ,José A.ntoni.o c/.e 1l!f01·aes. - Joaq1~in~ Sobr·inho N0[!1Lei1·a ela Ganw .-
lvia.rio L'J•itcio C1~nha. - il1ozart Lago. - Sacli Cos•ta. Vieira. - .ilnton·i.o Joa .. 
qnivb ele ~Mello. - A~berto Soa.1·es ele Souza. e llf>ell.o. - EclgCJJrel Vall.adão. -
Jv[nu:ric·io Na1Joleão 001nes. - João Ma!·icb ela Rocha A.hneüla. ~ Sylv·io L eUcio 
d.a C·tt?i.ha .. - Pa.ulino J. Soares de Souza. N etto. - An.tonio Bniz ele Mo1·aes 
Ba.rbosa. - Osccw Pem~ Fontenelle. - Oswaldo Duarte. - :Ped.?"o Roclo-valho 
J.A>.ite Ri.bei.ro. - Ma.noel de J11attos D11.arte Silva. 

R ec,onheço as firmas t·eü·o de Homero Brasiliense Soares de Pinho. 
D1·. Galdino do Va lle l<'ilho, Dt·. Alfredo R a ngel, Dr. Eduardo Portella, Dr. E u -
genio Corde it·o, Gumer cindo Portugal Loreti, Arnaldo Tavares , Alberto Frede-
rico . de Moraes Lamego, Americo Valentim Peixoto, Feliciano Pires 
ele A.breu Sodr-é . Fidelis Sig·maringa Seixas, .José de Souza Lima, Thiers Car-
doso, Ca.rlos ele Faria Souto, Custodio de Aràujo Padilha , José Antonio de 
1lfo1·aes, bem como as supra ele Joaquim Sobrin'ho Nog u eira ela GH!111a, Matio 
Leitão da Cunha, S . Moza.rt Lago, Sadi Costa .Vieira, Antonio Joaquim ele 
Mello, Albert o Soares de Souza e Mello, Edgard Ba·llarcl, Horacio Magalhães 
Gomes, João Ma ria da Rocha W erneck, Sylvio L eitão ·da Cunha, P a uJi.no J . 
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SoaJ:es dé Souz.1. N-etto, Antonio Braz de Moi·aes Barbosa, Osca r Penna Fon-
teneHe, .Oswaldo Duarte, Pedro Roclovrulho Leite Ribeiro e Manoel de Mattos 
Duarte ·S ilva. 

Em testemunho ··de verdade (signal publico), 17 ele Janeh·o de 1ü32. ·-
Pedro d,e .fllva:renga 'l.'hrrn.,az. 

T~HMO DI!J PROTESTO NA l"Ó l~MA AB.·ÜXO 

Aos dezesete dias .do mez rle J::tneiro ele mil novecentos e v inte· e dous, 
nest;;t ciditd!il ele N ictheroy, capita.J do Estado do R i·o de Janen·o, em car tor io 
com par ecer am os .. dou tores Homer·o B r itsiliense Soat·es de Pinho. Americo 
Valentim Peixoto, Horacio Maga.lhães Gomes e Osca.t· Pennn. Fontenelle e ·o 
coronel Custodlo ·de Araujo Padilha e requeret·am ao M. lVI. juiz federal , se-
gundo a. p'etição que offe1'ecer mn fosse tomado por tenno e protesto que com 
esta. mesm a .petição e ·na q uaJiidade de candid,•tos eleitos Deputados á Assern-
bléa Legislativa do Esta.do do Rio ele Janeiro fonnularam contra a J unta 
~\l)m·ad<;>ra elas eleições realizadas par a aquelles cargos em dezoi<to de Dezem-
bro ne, mil noveçentos e v inte e um, em virtude de ser a mesma junta repu -
tada illCO!:stitucion al. Disseran'l n1<ÜS que f a dam valet· os seus direitos :pelo 
modo por que legahnente_ l>hes fot·e m os .rnesmos assegunLdos e pediJ;am que 
cleste term o fizesse !Parte integ-r·ante o protesto que com a petição offerece-
r a m. conforme ficou acima refedclo. E de c omo assim o disseram fiz lavrar· . 
o presente que, lido e a chaclo conforme, assigna.m. ' E u , Oscar Julio ele em-va-
lho, escrevente · ju ramentacl o, o ·escrevi. E eu, .João Fr·ancisco de Mattos. 
escrivão, · o subscrevo e assigno . - ·Ho·rnero Bnt.sil-iense Soa•res de P i.-
n-ho. - A?ne-r ico Val.enti;m F!ei.voto. - CustocUo ele A:ra-ttjo Padliha. - JTO?·a-
c·io Magalhães Gom.cs. - Osca:r P enna l~onl:énelle. 

Certifico ·e dou fé que, 11esta <lata e em CRrtorio. intimei o procm·ndor ge-
ral elo Estado ·elo Rio de ·J a neir o, excellentissimo senhor desen1bargaclol' cloutol' 
Ft·ancisco Leite ele Bi<ttencourt Sa.tnpaio Junior, en'l sua pr·opria pessoa, p·or· 
todo o conteúdo ela petição, protesto e ·te1·mo; fican do bem scient e. 

Nictheroy, em 20 de J aneiro el e 1922. - O .esct·ivã:o, Joà.o Franciscn die 
Ma.tto~ 

Nic~heroy. 6 de Abri·l ele 1ü22 (6-4-22). ·_ Joào F·ra.nc-isco cie M:a.ttos. 

EN'l'REGA 

R !aço entrega dos presentes autos aos sup·plicailtes na p essoa ,do· doutor 
Homero Brasiliense Soares ele· Pinh o, e 'lavro est e termo. E eu, João 1!,l'a!1Cis-
co ele Mn.ttos, escrivão. o subsct·evo. ·Entr egues em 6 de Abril . ele lü22. 
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Juizo Federal da Secção do Rio de Janeiro. Escrivão, J .. F. de :Mattos. 
Justificação. - Dr. Horacio Magalhães Gomes .-e outro, supplicantes; o 

Juizo Federal desta secção, supl}lica~o. Aos ~ezoito dias do mez d~· J~neiro de 
mil novecentos e vinte e -dous, .na ci~ad-e de N~ctheroy, em m eu çartorio, au c 
t uo a petição que adeante segue. - O escrivão do Juizo, João Francisco de 
Mattos. 

Exmo. Sr. Dr. j uiz federal - H.oracio JM:agalhães Gomes e Homew Bra-
siliense Soares de Pinho precisam justi-ficar os s-eguint-es factos: 

"1°, que em o dia 17 do corrente mez, em o edifício da Camara Municipal 
de Nictheroy, reuniram-s-e os juizes ~e direito da 3" ·Vara de Nictheroy, das 
com arcas de S. GonÇal.o, Nova Iguassú, Mag'é, Nova Friburgo, sob a pr-esi-
dencia do desembargador procurador geral ~o Estado do Rio de · Janeiro, ~J>a.ra 
o fim de, constitui.clos em "juruta apuradora", apru·ar ·- e expedir diplomas 
- -as eleições realizadas em 18 de Dezembr.o do anno proximo passado para a 
1·enovação da Assembléa Legislwtiva do· Estado; 

2•, que essa reunião eff.ectuou-se ·ás 15 horas do mencionado di-a; 
a•, que as actas a uthenticas elas eleições m-encionadas e as de a p-uração 

par.cial não se encontraran~ em poder d o -presidente da "junta" e só a esta 
presentes foram _ás 15 horas -do dia indicado, porque estavam e llas no cofre 
da Thesouraria do Estado, ,que funcciona .no edifício da Secretaria Gera-I do 
Estado, · com o t•h esoureiro respectivo; 

4°, que pelo presidente da "junta" foram essas actas r equisitadas, por 
oflfi-cio, á Secretaria Geral do Estado; 

5", que logo em seguida á installação da "junta" p ediu a !P'alavra o 
Dr. Horacio Ma galhães Gomes e off-ereceu um protesto assignado por tt·i·nta 
e dous deputados eleitos á Assembléa L egislativa que leu e requereu constasse 
da " acta dos trabalhos da junta"; 

6°, que o p~·esidenrte -da junta megou-.se a defel'ir o r eque rimento &o Dr. 
Horacio Maga lhães Gomes e mais ali.-nda de submetter a o conhecimento dos 
demais membros da junta o r-eferido protesto, acto que .praticou violenta 'l 

desattenciosamente, e de mencional-o na aota; 

7°, que a;ssim, os j)rotestantes vieram a este Juizo Se-ccional, no mesm-o 
momento, e r equ ereram fosse tomado por termo o c itado protesto, _ o que de 
facto se fez. 

Por isso r equerem os supplicantes se digne V. Ex .. de ordenar se:iam de-
signados dia e hora, ~om a 'i•ntimação do Dr. Procura.dor Secci-on<l!!, em qut) 
possa m ser juradas as testemunhas a baixo a rroladas -e julgada por sentença 
seja entregue a presente aos supplicantes independente de traslado. Dá-se 
a esta o va lot· de 200$000 . T-ermos em que 

P . deferimento - HO'Y'ac-io Mag.alhães Gom.es. Nitherohy,. ·18 de J a neiro 
de 1922 . - Hcnnero Brasiliense . Soares de P inho. - ·Rol: - .G.iordano Bruno 
Pinto. - Adamastor . Vm'g~Le·i?·o da . . Cruz. ~. H o:racio ·.Guimw.r._ães·. Bahiense . 
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- Bugen'io Fau:stino · ~Mruihado. - A!"l:«vo d.o Va.ne Silva. ~ F ·ra.ncisco Mlt-
?"ia Bsteves. 

S . como requer. 
Nitherohy, 18 d.s .Janeiro d·e 1022 . - R01t.sso1tlié1·es. 

Designo o dia 24 ·do · corrente, ás 11 h oras, em caxtorio . 
Nitherohy, 18 - 1 922. - O escrivão, J. F. l ]!Jattos. 

Certifico que ·em. virtude da ·presente vetição e seu respeitavel despacho, 
intimei ao senhor doutor Plinio de Freitas Travassos na qualidade de Pro·-
curad-or da· Republica nesta secção, ·e as testemunhas Giordano Bruno Pinto, 
Adamastot· V'ergueir-o tk'l, Cruz, Horaci-o O.'e Guimarães Bahi-ense, Eugenio 
FauEUno Machado, Altev-o do Valle SHva e Francisco Maria E·s.teves, por 
todo o conteudo . desta mesma petição e designação do dia e hora }Jara. o 
fim requ~rido. Recusaram contra -fé. Dou fé.. Nithei"ohy, 18 de J a neiro 'ele 
19'22. - O official do Juizo, Arthm· Dutra lle Anllracle. 

Assentada - Aos vinte e quatro dias do mez de Jancit·o de <mil nove-
centos e vinte e dous, nesta cidade d·e Nithet'ohy, ·capital do ·Estado do Rio 
de Jane:iro e €1111 a •sala das aJudiencias deste Juizo, ·onde· se achava o M. M . 
juiz federal senhor doutor J.Jéon Roussouliéres; ·;commigo esc rivão de. se'u 
cargo, a hi ,presentes .as •partes .por seus <procuradores doutores Homero Bra-
siliense de Pinho Junior e Plinio de Freitas Travassos, Pocura;dor da Re;pu-
blica, foram ·· inquiridas as testemunhas como segue. Eü, Oscar Julio de Car• 
valho, .escrev·ente· juràmentado, es"Crevi .. E eu, João Fra.ndsco de .Mattos, 
escrivão, subscrevi . 

1' testemunfrla - Horacio Gui.Jna:rães Bahiense, brasHeir·o, residente nes-
ta cidade á rua Visco-nde d-o Ri-o Branco, quatrocentos e cinco, com ·vinte e 
cinco annos de• .idade·, dacty.Jog·ra.pho, sol.tei.I"o, sabendo ler -e ·escrever. Aos 
costumes disse nada. Presto-u af:firmação ~egal e sendo i·nquiri-do sobre a 
petição de folhas duas q·ue lhe foi Hda d:i8se: Que estando p·resente assistio 
em o dia dezesete ·do CCYl"-'ente mez no ed.i·ficio da Ca mara Municipal! de s·ta 
cidade á reunião a hi ·eff·ectuooa, e sob a .presidencia do Desembargaor Bit-
ten court Sampajo, Procuradm· Geral do Estado, com os juiz-es· de direito da 
Terceira Vara ·de Ni.therohy, das coma:r·cas de .S. Gonçal-o, Nova I guassu', 
Ma gé, Nova Fr:ihurgo, para, com o fün de , constRuidos em Junta Apuradora •. 
a.pm·ar as· ·eleições ~ealizadas ·em dezO'ito de De:>Jem.bro do a n no proximo· pas-
sado para.' renovação d.a Asse.rnbléa Legi•slativa estadoal; que estando m a t'-
Ci1da essa reunião ;para <as doze horas do dja mencionado, sómente teve ini~ 

cio entr-e as quatorze ·e quh1ze hoi·as ·do mesmo dia; que os livro-s oli actos 
referentes ás eleições supraci·tadas, ··não se ~mcontravrum em p oder da ·mes-
ma. junta, ' tendo a testemunha ouvido commentarios no ·recinto da Camara 
Municipal a respeito de estarem -os ·mesmos livros na t hesoura ria elo. Es·tado 
do Rio ele .Janeiro q·ue ··funoeio·na.· no mesm-o ed.ifieio da Secretaria Geral do 
JC.st-1.do; que ·tambem se sa.bia entre os assist·entes da 1·eunião ter o presi~ 
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dente. ela mesma r.eq·uisit.ado· os ditos livros ,;~ Seceetat·ia ·Get·al,.· ·por ·. isso 
que não foram iniciad-os os' trabalhos da juntf~ á hora regula rne':ta r;• que 
Jogo em seguida á i•n.stalla.ção ·dos tncbfdhos da junta, . .pedio a · . . p <davra o 
doutot· Horacio l\1 agaJ naes UC·mes. que lm~ ·llW protesto assignad-o· por trinta 
e dous candidatos a Deputados estacloa es e requereu fosse o m esmo coi1Si-
gnado na <"tCta -dos tt·rubalhos da junta ; q ue pelo . presidente da.· junta foi 
dito ao doutor Horncio . J\!fagalhães Gomes, nào tom~vri<L -conh eeim·ento do 
m·esmo pt·otesto, nem o .fat'ia consign m· em <ecta e a destJeito de re!J.ueddo 
não o daria á decisão. dos dem<üs membros da junta; que depois ouvi·o di-
zer, não o sabendo porém, se o fizeram, que os protestantes iriam r e-
qum·et· em juizo fosse o Jnes,Jno 1H·otesto tomado .por te t:mo. Rei·nquir ida pelo 
doutot· procura dor ela Republica disse: Que não vi o as . actas a.uthe.nticas das 
eleições m en cionrudas e as de apueação ·pm•cial na :saJ!a .. onde se reunia a 
referida junta , senào depois de· se h a vet: propalado que os l ivros tinh&m 
s ido buscados ·n O ecliftdo da Secretaria G·eral , não sabend·o . d.e sdencic~ pro-
pria onde ellas se achava m a.n tes de ouvit· o boa to t•ef.erido:; que, de sciencia 
propria, tambem ignora ·se o preside n te ela junta requisitou por :of.ficlo a s 
actas allucliclas á Secretaria G eral elo Estado, tendo, porérr. , ouvido d :zer ·no 
r<Jcinto que tad ·cousa não · hav ia sido. feita; que não vio o doutor ·Hot·acio 
Maga.lhães Gomes )Br o protesto· já. mencionado, .mas, apenas. f az·er entrega 
do m esmo ao presidente ela junta. ; que a. testemunha pôde affi.Pmar tudo ·que 
ae<~bou d·e t•eferit·, po1· estat· presente, por méra curiosidade <·o-mo e leito1· 
q ue é deste municip io, n o r ecinto. onde se reunia a junta alludida , tendo sido 
no mesmo Jucal conv idado pelos jusUfka n t es doutor<Js Hom ero Brasiliense 
Soares de Pinho pa.ea t est emunha r os fi.lctos que assistira . . ·m11 tem<po oppol·-
tuno. Nada m a is d isse e n em lhe foi twrguntaclo, sendo encerra do o depoi-
m ent<;> que l ido e achado conforme, assign a. com o l\1.. M . juiz c partes . 
Eu, Oscar Julio ele Carvalho, ·esor even te jm-a1nentad.o, escrevi . l'Ju, João 
Fnwcisco de Mattos, esct·ivii.o, subscrevo. - L éon .Ro·u.ssou.lié1·es. 
cio Gwinw.nies Bahiense. - - H·omero BTctsUiense Soa.res ele P.i.nho. 
<lc .F1·eUas Trava.ssos . 

I:lora-
Plinio 

2• testemunha - Francisco Ma.t·ia Esteves. portug·uez, n:H ut-alizado, r e-
s idente á r ua Coronel Guin1a rães, sessen l<L e cinco, a:ntigo, nesta. cida de , com 
quarenta e tr·es a•nnos de i·dade, propri·etario , ·casado, sabendo lei· e esct·ever. 
Aos costumes disse na da .. Prestou &ffit,m ação legal ·e s endo ionqui.rido sobre a 
petição ele f·o-lhas ·cluU~s que lhe foi lida disse : - Que no -cli~~ dezesete do cor-
rente mez, na sala ela s sessões da Ca.ma ra M:müci'lJal de N ithePohy, r·eun!-
ram-se os Juizes de Direito da. 1'er cei ra Vat<'L de N itherohy, os da ·coma rca 
de Sã.o Gonçalo, Nova lguassu', Nova F.riburg o ·e Mag\é. pa ra o fi;m de, 
c onsti tui·dos ent .Junta Apuradora, apm '<'l.r-em as elei ções TeaHzacla.s em de-
zoito de Dezentb.ro do anno proxü:no pa.ssa;do, pa t-a renovação da Assem-
f.lléa L egisla tiva, ex;pedJnclo di•plomas de Deputados: - .que, ·embora conv,. 
cada essa reunião, para a,~ doze horas d.aquell;;, odia, sómente tev·e inicJ ... 
entr e a s quatorze e quinze horas; - que as a.ctas .authenti~as das .el ei çõ~"' 
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menciona das e a quellas da a puração ptll'c ial, n ão se encotitrava.m e m poà, . · 
d o Presid·ente da •tnesma. jurlt.n, ·e isto .porque o d epoente sabe de scietYcia 
propria, ·como tamben1 sabe que ellas fora,m buscadas a a lgum · lugar pelo 
:O r. Desiderio ele OÚveira, que n ão era m embt·o ou ·pa rte clca ju nta é que as 
t l'ouxe em o carro do Secr e ta rio G eral do Esta do, o que t udo a teste.munha 
·presenciou e .attentou , s·em saber, .porém, tivessem sido ~Ls n1esmas actas 
requisita das por: offido á Sec-reta ria ; - que, logo em seguida. á i•n s taúa -
çào e trabalhos da m esma junta, pedia ,t paJa.vt·a o D r. l-Ion.ucio .M:ag-aJhàei! 

·Gom es e t endo lido um protesto a s 'gnado por trinta e dous ca ndidatos a 
Deputados consider ados elei.tos, r equereu constasse o ·mesmo ela. ucta. da quellc3 
traba.lhos; - que .pelo Preside nte da .) unta foi indef erido esse t·equerime n to, 
não pern1ittindo t.-cmbem que se m a.nif.est.assem os dema is m·embros do junta 
sobre o protesto q u e devolveu a o ;protesta.nte; que, a.ssi>rn sou·be a. teste-
n1ur.ha., v ie ram esses a os J.uizo Fedet·a.J, onde r equrera m f-osse o m esm o . to-
mado por tel'tnO; - que a testenmnha foi ter [Lquella reu n ião simplesmente 
por <:mriosi•dad·e e sem interesse d·e ot·dem a lguma. R einqu ir ida -pelo Dr . 
P.r ocura dor da Rep·ub.Jica, disse: - · Que disse sa.be t· de sci-en eia pt·opria que 
.as actas e m CiUestfw não estavacn1 ent p-oder do Ptresiclente ela Jun,ta , por 
ter visto o Desembargaido·r Procrura dor G er·al do :mstado c hamar o fun ceio-
nario do Tribunal da Relação de nome Ma ximo e dizer-lhe qu::tJlque t.- c ou ><<t 
qtte a -testemunha não ou vio, t endo sabido depois por Maximo q ue a junta 
só se i·nstana.ria depois que ·eHe chegasse, pois ia bus-car os livros; - que 

s uppõe que os livros levados para a junta pelo Dr. Desiclerio fossem os da<" 
act.'ls, por ter visto o mesmo dOQitor entr egal-·os ao refet'ido :besembm·gador; 
.que .não vi o o Dr. Horaeio Magahllães Gomes ler o protesto referido. m as 
apenas ·entrega.l -o a-o Des-embarrga.clor Bittencourt que recusou r e.cebel-o. 
Nada m a is disse e nem lhe foi perg·untado, séndo e ncen ado seu depoimento 
que, lido ·e acha do confor>me , assigna com o M . M. Juiz e pa r te . Eu, Os-ear 
Julio ele Cm·vaH10, -escr evente jurannentaclo, · esm"evi. E e u , João Fn'tneiseo 
<lo Ma tos, escrivão, o subscrevo. - Lni.z .Roemb-i. - Franc.i.sco Ma1··i.a J!Js-
.t eves . - Jio1ne·ro B ·rnsiliensé Soa.r es cle Pinho . - Plin·io ae Ji'i·eitns Gwr v nlho. 

3• testemunha - Giorda no Bruno Pin to, bra sileit·o, residente nes ta. ci-
dade, á rua Vi·se01ide do Ri<O Branco; qua;bt·ocentos e einco. com t r inta e tres 
a nnos de idade, soli·citador, solteiro, sRbendo le t· e es·cr ever' . A os costumes 
l!sse na da. Prestou affirmação legal e sendo inquirido sob r e ·;; petição de 
folha s duas que lhe foi lida disse : - Qu e em o dia dézeset e do COlTente rr.ez, 
mt sa-Ia das s essões da Cannara Mun~eip~ul de NHherohy , sob a presidencia 
•elo Des·emba rgador Bittencourt Sampaio, os .Juizes de Dir·eito da T er eeira 
Vara ele Nitherohy , os das eo•ma r-cas de São Gonçalo, Nova I guassu ' , Nova 
F riburg-o e Ma gé, designados pel-o Preside nte do Estado para constitui<los 
Bm Junta Apuradora, apurar as ·eleições paxa Deputados E stadoaes, expe -
dindo os respectivos diplomas; que essa reunião embora m a r cada pa t·a as 
d~e horas só se r eazliou entre as ·quator:;oe e quinze horas; - que as actas 
a uthenticas das eleições e de apuração pa~'Cial n ão Se< 'õn con t-ravam em ·poder 
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do Presidente da Junta, o que era muito commentado, facto do qual se 
certificou a testemunha .porque lhe foi narra do ·pelo dout or Octavio Mafra , 
memhro da junta , que CLisse á testesunha terem sido env ia>clos esses liv ros 
á Secretaria do !Estado, po·rque fi-cava;m lá m e lhor guarda dos; - que ouvio 
dizer que tin:ham sido requisitados ·esses livros ao Secre tario Geral, não 
sabendo de sciencia p~·op-ria e que se ainda não ha via= c h egado á ·c a m at·a 
Munici•pal, era po•rque, estando elles no cofre c1a thesou-ra r ia, a ohave desse 
cofre -estava c om o thesoureiro que n esse n1on'l!ento não es tava na R epa l·-
tição; - que, logo em seguida á installa ção da junta, pedio a ·palavra o 
doutor Hora cio M a galhães Gmnes, que , t endo l'ido um pr-otesto, r equereu 
fosi5e ·o mesmo consignado na acta dos traba,lhos; que pelo Presidente da 
Junta foi in<ftefe.riodo esse r eque1·iment o e ma is o _que em seguida requreu de 
submetter a o c onheoimenoto dos demais m embros da Jun.ta o seu protesto; 
q1,1e a ssi1n soUJbe a testemuntha, po1· t er vis to, v ieram os pr-ot esta ntes a este 

que requereran1 fosse tomado por t ermo o protesto; que a testemUJ: ha assis-
tio aos traba lhos daquel-la junta s·em inter-esse e por m éra curiosida de. 
Reinquirido pelo doutp.- Procurador da Republica, diss-e : - Que a testemu-
nha não ·esteve pr-esente no recinto -onde a ref·erida junta se reunio, du-
rante todo o t em.'[)o de seus traba•L'hos, ·podendo, porém., a ffirn1ar que mt 
occasião em que o Dr. Hm·acio Ma galhã es 'Gomes leu o já m enciona do pro-
testo, a t estemunha es:tava r>resente, e ·por iss o pôde a inda a ssevera r que , 
logo em seguida , o 1nesmo doutor H orado requereu a o· Procu1·a dor Geral d~ 
Estado consuHasse a Junta sobre o indeferimento que ·este fizera em nu'l.n -
dar -consigna~· em acta o mesmo P•rotest-o. - Nada •ma is disse e n em lhe 
foi .perguntado, -sendo encer-ra do -o depoi-m ento que, lido e achado conforme, 
:Jssigna com o M _. M. Juiz e pa rtes . E u , Oscar Julio de Carvalho, es cre· 
vente juram en tado, escrevi. E eu, João Fra ncis-co Mattos, escrivã-o, o sub-
sc1·evi. - Osca?· RO?nbi. - Giodan o Bnmo P ·into. '--- IIo·nw 1·o Brasiliense 
Soa1·es (le Pinho. - Plínio ele F1·e-itas T ·rav assos. 

4" t estemu!'l!ha - Adam.astor Vergueir-o· da Cruz, bra sileiro, r esidente 
nesta cidad e á -rua de Sã o Pedro noventa ·e seis, c om vinte e .seis annos 
ele idade, propritario, casa do, sab en do ler e escrever. A os costumes disse 
n ada. Prestou affir111ação •na fóN:rra da lei, e inquirido sobr e a petição de 
f-olha s cluas- que lhe foi lida, disse : Que no dia: dezesete do c01-rente m ez, em 
o edifício ãá Ca ma r a Municipal de N )therohy, foi effec t u a cla. entre a s 
qua torze e quinze horas, a reunião da Junta Apura dora das eleinões ele 
Deputa dos , sob a ·presidencia do Desenuba rgador Bittencourt Sa.mpa io, tendo 
como membros os juizes de direita da T·el'Ceira Va ra de NI1lheTohy, das co-
ma.rcas de N ova I guassu' , Nov.a Fribu1·go, Sã o Gon ça lo e Ma gé: que os 
livros de a>Ctas eleiJtoraes n ã o estava m em ·poder do P residente da J un ta 
Apura.dora, tendo s ido por ·es.te p edi-elos 11 Secretaria do Esta do, suppõe a 
t estemunha , por üitermedio do Dr. Desiderio de Oliveira, não sabendo se 
esse pedido f-oi f eito .por ·of.fi1cio ao s ecre.ta r Lo Gera l do E s tado; que , logo 
em seguida á insotaalação e os traba lh os da junta, p elo Dr . Horacio Ma-
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galhães Gomes .foi requerido ficasse cons·ignado em acta um protesto que 
leu , t endo, pelo presidente da junta, si·do indeferido esse i·equ er iment o e mais 
a inda s e n egado a fa zel-o c onsk'1ir da acta, aJoém de n ão Pl'mittir aos demai·s 
m emlJros d a junta tonmssem conU'lecimen.to do m es1n o protest o; que a ss im o 

' protesta nte e outr as ·p ess-oa s se dir ig ira m a este Juizo, onde r equer eram 
fosse toma do por t ermo o sup racitado p·rotesto; que a teste-mu n ha assisti.o 

' a esses factos sem que a tal fosse m ovido por quaJquer inter esse . R einqui-
riÇI.a .pelo Dr . P rocura do r da Re pu'IJ.lica, dis·se: que não tem relações com · 
nenhuma das ·pessoas inter essadas em qu e fosse tomado p or tel'mo o ·pro-
testo feito p elo Dr. H oracio Mabalhães Gom es; e já r ef er ido; q ue, por m éra 
curi-os idade, ach ava-se n o r ecinto onde se r euni•o a junk'l. a lluilida ainda 
por m éra curiosidade acompa nhçm o m esmo Dr. H oracio e a correligionarios 
deste a es t e Juizo, ·presen.ciamdo a entl'ega f eita p elo dito Dr. H oracio ao 
esori.,;.ã o dest e Juizo do p r.otesto aHudido ; 'que nã o vi o est e protesto, nem sabe 
quaes as p essoas que · o assig na ram, tendo, no emtan t o, ouvido o D r. H oracio 
ler o dito protesto per ante a Junta Apuardora, confor m e j á referia, acredi-
tando. por i-ss o; que u m dos .pr otestantes f osse -o mesmo Dr . Horacio; que 

·póde affirma r qu e a s actas a uthenUcas e a s de a puração pa rcial, já referidas, 
11ão só por nã o t el-as v isto n o· r ecinto, como p-or t er v isto · o D esembargador 
Procura dor Gera l do E stado m a:nda r bu scai-as p ot· um. contin uo do Tribuna.! 
ela: R elação, sem que, n o em tan.to, tivesse ouvido o m esm o Desembar gador 
Indicar o Jocal on de ellas deviwm. ser buscadas; que não v io n enhum officio 

elo pres idente . da junta requis ita ndo as actas ·r eferidas á Secretaria elo E s-
tado; qu e as decla rações que wcaba de prestar sã o a ex p.res·são da verda de, 
tendo a t estemunha aqui com parecido a pedido elo jus tifica·nte Dr . H omero 
Brasihense Soa r es de P inh o . Nada n1.ais ilisse e n em. lhe f-oi pergunta do, 
sendo encerrado o depoinl.ent o, que, lido e achado conforrne, assigna com o 
M. M . juiz ·e partes. E u ; Oscar Julio de Carva lho, es.cr event e ju ra m en tado, 
N1ct·evi. E eu , J oão Francisco da Ma ia J unior , escrivão o escrevi . - Léon 
R Otf,880tÚiéTeS . 

Nith erohy , 20 de J ane1ro de 1922 . J oãó F n1maisco (l a 1M" ai a Junio1· . 

Conclusão Aos ci.nco de Abr il el e 1922, faço estes a u tos conclusos 
ao M . M . ju1z , f ederal , Dr. ' L éon R ou ssouHér es, e lavl'o este t er'1n o . E eu , 
J oão ·Fra n cisco de Ma ia Junior, escrivão, subscrevo . 

Data A os 6 ele Ahr1l de 1922, m e fora m dados estes a u tos com o 
despa-cho supra . E eu , . J oão• F r a.ncis-co de Ma ia J unlor, escdvãn,. sub -
screvo . 

Vis ta - Aos 6 de Abr il de 1922, fa co estes a utos com v ista a o Proem·, .-
dor da Repubhca, Dr . P línio F . T ravass·os . ·E eu , J -ofw F ra n cisco c1a Ma ia 
Junior , escrivão, subscr evo . Nitherohy, 6 ele Abr il ele 1922. - Plin·io F T 1·a -
vassos . 
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,l m ta!IH - A l>» G dJ.' "\ tn·ll \lr> iU:l:l, junto n t•>'l N< nulo;;1 11. :.;•üla tln. L>w'm. 
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De ll€>t~•l'lo .i\ln~nlhii <•>< i o m <:'s e ~>n l 'Q Y l'w r.. ~oll<'rtnl'in . . ec <' n tl ct ;;. 

UI. drind ~~t__~H· >:uh\'<' n ü nwwtaneln dt ~00~000 n. qumÜt\,1 llo GOO. r(J~ de t nxa 
JutUC'lnrht da >ot•<::ilf:l < <' Jn;;tit'ic-m:uo que Oó' tnP>:~m t>>: tn ovPm, l lnt' · •stu J uizo . 

• -iUWt'(>by . ll de A brll \!>' 1 !l~~. t:>>'t' l'l\"u n. ,f!uio l"'t'(l l l'tJf.st•rJ <In .::11 r~ l.tt J n u ·iOL 

~ . l:li - R~k õOO - Pag-m1 n. ltn n tin. d l1 tünhenln~ ,. is c'lí' :s 11o 
d::n l~J . .X:\:1 'urd.Dek~.r.k"t <'Qnsta .nte d.P.SUl g:u ü l . 

Ct:!l]€'etu.-tn 11~\ld~ml d~ :1:'\'th Pl'oh:-·. G clt' _.\J:J\'i\ ne 1n ~ :J . - O scdvii.o, E .<-
b<HDÕ$' <iu S'. F . .lft'UO. 

C"<:m<elu, 'io - A O.: tl d e . .\.b l'il d e 19 ~ 2. tuç es t :;. m•tos l'On l uso ao 
J<i. NU. J~nm 'Fedel'<1l. Dr. Léon R oussou1iér es . e la ,rr o . e~te t ,:mo . Ei Cll 
Jli!.Jtii<Do Fil'<Hb ,· c-o e 1-:fain Junior. e>'C1'i v1'i.o. s ubs r ev o . 

Julgo por· """nt ença. & p r est>nte j ustificação panL q u e a m esm a p t·odu7"1 
·""''lli.S legn : e de,·idoo eft"eitos de direito. Ent t·eg-ue- se a Íl\ter essa do, s m 
nrc~s!t]~to. pag-m; as cust..'l. . 

~-ic.ber"V>Q"'. 4 d e -~blil d e 19:!~ . - Léan. Rott sso uJi é1·es. 

D,üt:Jl - A e te de X rtn de 1922 me f oram da dos es t es a u tos com o 
CL.-!SlK1lti:'!hd!) Sl!liJll!lr:.ll. E eu. Jofw F r ancis C'o da l\'Ia ia Junoir, eserivão, o s ub-

E.Jrubreg;a: - E L"'lÇO ent.n;ga (los presentes a u t os aos j ustifi.can tes Dr. 
H<ó•U:<Hl!'iiro. ~{[:a.galli:!ães Gon1es. e ourro. e lavro est e term·o. Eu, J oão F rancisc·; 
d<l!. M;JEéll .]i ru • e:o;criv-ão, subs<:>re, ·o. E ntregues em I de Abril ele 1922 . 

~Ri~"'J,l'~'"'·''"''~~~<r.iiifJI fi/!~~ aih:oua,Eo T'h. od oro F igueira d e .Al meida sob?'e c• d uaii · 
dlrnilif' fRflJ -''·""qe-mlJléa. Legí.<da;tí-.;a n o EstaiLo d o R io eLe J aneh·o 

Ex:nn"'·- S'r. P't"1':SfiicienU: da Crumara dOi! Dm>utaclos - Funda do no a rt . i~ . 

n" ill:~ C!o•astlit "l';ãio F'E:~~-<~'al, o wlvogu.do Theodoro Figu eira de Almeich 
~·i!:!;·,, 1'<'rore'><'·n<r~'>t" ao Cor,f41'Nl>lfJ • "fidonal, por íntel'Tilr:dío da honra da Ca maro 
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a b nl .·o II SS!g•mtctrJ )!l'O.pn.rtWI1·>~0 nnnt. l'e novm:. n·os tlovld0~ LC\rll WA, o 
n.pp c-llo d.lrl~o~·J<l o no Stt tJ•L't~m o 'l'tllnui n l F' cLt•·l'!Ll em cl ·'ft>~:t c'l•u< J'JI 'd'llf.(IIA.Ivn >! 

n Jn stltu(;l -nuel:l do E l 'OSl tl n to <Lo ' l' rlh tm n•l rlo. R olaçií.o elo l TI:;Lrt do uo Ftlr) de 
.111-tWll•u, e.nwn,~o.du :; 1 In inttl'V 11 \'Ji\..o lnclobl t:<L o Gover no F erlo,·••l n u.>t t l i.J "'" 

t Dfl l n t o riDl'Da d n. swh •r e.nla do 11u vo f i um i ne·nse, q UtLn t.lo o 'hofo do PoücJr 
1\:.:ll!c•tnJ.t.lvo. t'Hl m e11sug·om fiO .. u,ng;n >H:-<u Na.clonnl, ~ ubtrahio o .lulg n.m onlo da 
el'iSIO' loenl. <111. ,comn loncl1t 110 .l utllr·lrtdo .L'~' cleral - e mqua n lu circ un t:·u:: rlvl:t 
ás " tnoHç;n.s tl ll m·lu rb: t(lf'to pot· p tt r to d11s 11.u toriçla.t1os f erleraeo;, - tnLra. ü8 

dolibel·ucl'loi< f l1mes elos .poden•A polt tlco~ clu. Un li:to . 

S lJ es te novo ' LS P e lo, t cn·n.ou -se ineffl a.z e inaclequ:tclo o rec u t·so u.o 
.Juclido r io F ede·rail, desà. ·qu o <Cnso, mbora. :'·evestid.o ele um a specto j u -
l'i tUco, é dl1n1llf ,s to..m e n te poli tf.oo na RUt J. orig-em , tanto qua n to na su a f in ;c-
lidnll , , cab endo, pols, a o Cong resso Nr~clonn.l orgiio pol iti·co p o1· excell on-
cia. da. sob ·ran i(l. nacüonn l, m a.ior som.ll1[L ele p·ocl e reo; pa n t ap[Jii c" I'· lhe "·" so-
luçõ · s eonsti t ucionaes. 

P \·oje ·to n . 79 - FI. 10 
Da da a a n gu stia do tempo. vê-so o abaix o a ssig natlo impo~Ribil itnclo ele 

d esenvolv er n esta r ep t·esentação a demonstra ção caba l e irre tor q ufvel de q u e 
a inexistencift do P oder · Legislativ o e dos orgãos elect ivos elo P oder E xecuti-
,·o, no Estado do. Rio ele .Ja n eiro, em 31 elo cor r e-nte, data fixada para. a t ra n s -
m issão elo Gover n o, cr eou a r a zã o d e j'~1·e ela i nvestid ura d o presidente elo T ri -
buna l da R elação cla q u elle E sta do n (l. chefia · prov isoria do Poder Executivo, 
a té que, r estabeleci-da H, or,clem p ubHca, seja en t regue o Governo a os legitimas 
manclata rios do povo flu·minense, n os tern1os da Consti tuição do E ta d o, m o-
<lela dos n os principios constitu cionaes ela U niã o. 

P a ra pt·eench er esta lacuna, q u e env olve, exa cta m ente. a q uestão f unda-
men tal, submettida á decisão do Congr esso Na cional , o a ba ixo a ssignaclo in-
corpora a esta r epresentação o <i)'r oprio t exto da petição de ha.beU·s -co,·pus, 
q ue a presentou em 8 do corre n te a o Egreg io Tribun(l.l, e na qual se pa ten-
teia, in q u esUonavel rnente, a u nica solução con s tituc iomul q ue a cr ise poli tica. 
fl uminense ai n da compor ta. 

Subm ett en do est<>s r a zões ele ordem jm·idica , inspira.cla s na m oral r e pu-
blicaüta e nofl interesses f u·ndantenta.es da. sociedade, á consicle l'aç;ão d o Con-
gresso Nacional, por Jn.ter mecHo ela h on ra da Cam ar a dos Sr s . Deputados. t-e-
quer o a ba ix o a s A>ig'nHllo :-;eja. pu bNcad<t est<l. J·e-~n·escn tnçi.io nos .cl 11 11 ae.~ dn Con-
gresso e Bnca.minh >l.tl ll. á s Commi~sõc ::; re pectivas, cont o appello d vico que f<LZ 
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ao Congresso Nacional, para que autorize o Presidente da Republica a asse-
gurar, em 31 do corrente, no Estado do Rio de Janeiro, em obediencia ao 
prinehp•io fu nda mental da a u tonomia dos Estados, a posse do presidente do 
'.rribu nal da R elação no cargo de ·c!hefe provisorio do Poder Executivo, off.e-
r ecendo-lhe, nos termos do ant. 6", ·n . 3, da Constituiçã o Federal, todas as ga-
rantias necessarias ao exerdcio de sua au t01·ic1ade, a té que, restabelecida a 
ordem -politica no Estado, seja o governo transmittido a os Iegitimos m a n.da-
ta rios do ·povo -fluminense. 

Rio doe Janeiro, 25 de Dezembro de 1922.- 'l'heodoro F ·i_qn eiTa ele Almei:dcL. 
E;xmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federa l - O advoga do Theo-

doro Figueira de. Alm eida, vem requerer, na fõrma da lei, a o Egregio Tribu-
nal, uma ordem de ha./ieas- corpus preventivo, em defesa das prerogativas 
cons titucionaes do presidente do Tribunal da Relação do Estado do Rio de 
.Janeiro, a meaça das pela intervençii;o indélYita do Governo Federa l nas ques-
tões interiores da economia elo povo fluminense, -conforme passa o impetran-
te a demonstra r na exposição em que pede venia p ara 'jus tirfi-car o presente 
•·equerimento. 

OS DADOS DA LEGISLAÇÃO NA ESPEJCIEJ 

A Constituição l!,ederal dispõe: 

N:o a rt. 6" : 

"O Governo Federa l não Q)<Oderá intervir em negocias. peculi,are,; 
a os Estc'l.dos, salvo: 

1", pa ra r epellir inva~ão estrangeira, ou de um E stado em ou tro; 
2°, para m a ntér a fõrma republica na f ederativa ; 
3° para res ta belecer a ordem e a tranquilidade nos Esta dos, ,1 

requisição -elos .r espectivos gov-ernos; 
4", para assegurar a execução das leis e sentenças f ecleraes." 

No art . 41 : 

§ 2•. "No impedimento, ou fa lta do Vice-Presi-dente, serão succe>· 
s ivamente cha,mados á ·p•r es•1den cia o Vi-ce-Presidente elo Senado. ' ' 
Presidente ela Camara e do Suprerüo •rribumil F edera1" . 

No ::u.·.t 43: 

§ 2.• . "0 Presidente clei,xará o exeroicio ele suas funcçõ~s ·impro-
rogaveln1ente no mes-mo dia em que t erminar o seu periodo presiden-
cial, su ccedendo-lhe Jog o o r ecem-ele i•to. 

§ 3.0 S i este se achar im.pedido, ou faltar, a substituição fa r -se-
ha nos termos do a r t. 41, §I§ 1° e 2"." 
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No .art. 63 : 

"Cada Estado reger-se-hà pela Constituição e p elas leis que 
a doP,tar, respeitados os IP•r.inci.pios constitucionaes da União": 

No art. 72 : 

§ 22 . . " Dar-se-ha o habeas-conJus sempr·é que o individu o sof-
frer ou se a;char em imminente· perigo de sof.frer violencia, ou coacção, 
por, lJOr illegalidade, ou abuso de poder" . 

No a.rt. 78: 

"A ·especifi.cação da·s· gara ntias e direitos expres~os na Constitui-
ção não ·exclue outras garantias e direitos não enumerados, mas re-
sulta·ntes da fórma çle gov.ern.o que ella estabelece ·e dos principias 
que consi.gna," 

A Constitu ição do Estado do Rio ele J aneiro, de 1920, dispõe : 

No art. 1•: 

"0 E stado elo Rio de J a n eiro, parte i'ntegr·ante da Repu blica cl'o.s 
Estados Unidos do Brasli, organizaclü sob o r egimen clemócr a tic o e 
Constituição F edera.!, tendo por orgãos os Poueres Legislativo, 
Executivo e · Juclicia rio, independentes, cliscrhuinadamente e h a nno-
nicos." 

No art. 38 : · 

"No cas o de impedimento ou vaga dunmte o ,periodo pres iclen-
cial será o Presid·ente subs•tituido pelo Vice-Presidente. 
§ 1." No impedimento elo Vice -Presidente assumirá o Governo.: 
I. O Presidente da A ssembléa L egislativa. 
II. O Presidente elo Tribunal da R elação". 

No art. 46: 

"O Presidente ·deixará o ca!'go no ultimo dia elo quadriennio, 
s twcedendo-lhe im.mediatamente o recem-eleito. 

P a;ragrapho unico. Si este ultimo ·não se ·a present a r , será· substi-
tuido nos ·termos elo a rt. 3.8." 
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No art. 15 : 

"Os n1:.tgistrad"os não poderã o ser ·noineaclos p c:u:a, ·cargo, e n1']Jreg o 
ou comn1issão, . que não 1hes c·ontpeUr por acces-so na m::tg-istratul'a. ,. 

No m·t. 109: 

"Es ta Constituição reconlhece, aJém elos direitos e gar antias affir -
ma.dos p ela Constituiçào Feder-a l, . os direi~os r esülÚmtes . da fóFma de 
Gover no que ella estabelece e dos pr"ineipios qu e c onsa.gra'' 

HAZÕES PREU .. I MJN ARES 

A agitação ;politica. ocçasionada, no Estado do Hio de J a neir-o, p ela s ;:~;m

bições partidarias, em torno da successào. presidendal, appr oxima-se de seu 
termo e1ecis01io, pr--esagia ndo-se o seu desfecho por d tucs solu ções oppostas, 
não sómente qua.n t o aos interesses partidarios em litigio, ma, tarnbem. na 
imposição deste dilemmtL: ou a víctoria do partido A. com o sacrifício da s li-
ber dades politica s loea.es, ou H. vic torin. (] O ptrUclo B, com o .sa.crific io a u a u to-
nomia flu-minense. 

As dua s forças , qu e a],]i s e degla,diam em torn o do pr-oblema: da. s~wcessào 
presidencial puzer a m -se. com eff.eito, en1 equ ação, desde a ixam<t inicia l d~L

quella ope;·ação, nestes termos rigorosamente exactos e p r ecisos: - que am-
bas as fa.cções, tendo u surpado as funcções do Poder Legislativo, fazem de-
pendei· as suas pretenções elos elem e n tos de compr;essã.o ele que dispõem, 
uma , confia cln. no a poio d>ls ;wtoriela des loca es, outr·a, no a.n1paro . das autori -
dades federa,es , 

N estes termos, verifi.c,t-se que a. }Jrimeira claqu ella s so-luções im·porta l'ia 
em uma victoria ela força; seria. o trípudio elas liberdades locaes p elos deten -
tol:'es elo poder, v a lendo pela continuação do predomínio das correntes polít i-
cas responsaveís p ela a nnulla ção do p r estigio claqueHe E stado no systema 
federativo e que a ·um acervo el e tr·en'len <'l;ts res,ponsabilicla cles nas questões in-
terior-es dn. economia. fluminense teem , ;Linda, " r·ecusar -lh es a considera.çà o 
dos homens dignos a. pagi·na negra el e t ra.hição, de opprobío e ele descredít o 
drrs sua s u l timas fa ça nhas na scena p oHti·cFJ . Ao p asso que a segun da ' dquel-
las s oluçõeR, isto .é , n. v íc toria ela facção a mpa.r a da pelas a u t oric1ae1es fede r·à es, 
sendo obtida por· p r'ocessos tão crín1.inosos ou n1.a is c r iminosos d o qu e aquelles , 
importaria. em umn. violação gravís sima elo s.yste?1a f ederativo, convertendo a 
questão local em u m a qu estão naciona l , que as c•ircumsta.nc>ias actuaes elo 
paiz estão muito longe de supportar impunemente mas q u e a inda . mesmo 
circu.mscripta a o sa crifício dá a u to·nomia flu1ninense não sa~beria compensar 
esse vicio ol'igína rio com as gara ntias da renovação sauda vel do ambiente 
políti co elo E s ta do, conh ecidos os el·em entos que v iria m, entào, a ·predomin a.r 
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e en~ nenhum. dos quaes se r eco nhece uma. sombra , ao meno,;, elos re4uisitos. 
f uncla n1entaes de legitimidade ela s·uprema-cia po!itica. 

'.r~·ansportando-nos á conten1'plação dos a:contecim.entos )o gTáo mais ele-
vado ela agitação partida ria, qu e terá attingiclo a sua phase aguda nos ulti-
mas cHas deste 1nez de .UezemlJ,-o, POl' S·b' a. 31 que se deverá realiZ>Lr a s ucces-
são governamental, senti r em.os a que estado de "conf,usão " terá cheg·ado a 
crise ~)oJitica fluminense e, conseguintem ente, a precariedade a que esse • es-
tado de confusão e agitação terá reduzido >L a u toridade dos dous pretendentes 
ao Governo do Estado, cujos poderes, n1utua mente contestados, ter iam, ele 
a.nte-mão, que r esistir, se de Jacto trium.plha ntes, .aos choques de uma segunda 
e prolongELda campanha P<•rtidal'i<L, para imp01·, ás correntes s ubjuga,das, o 
respeito á autordiacle dos -deten tores elo Gover·no. 

Esse estado de agitação e confusão terá, então, legitimado o r ecu1·so 
constitucional a uma te1•ceira so·lução, que se a.presentará na scena politica 
revestida de u-ma superioridade e>:•magrudont sobr e as soluções ·po1· qu e se ba-
tem os partidos em luta . 

A os titulos contestados dos P1·esidentes que se dizem. eleitos, titul os esses 
em a nados dos dous grupos antagonicos, que a lli u surparan1 as funcções legis-
la tivas, o Presidente do Tril)u·na l da Relação opporá a legitimidade, certeza e 
liquidez elo titulo q u e lhe confere a Constituição flumi nense e que o habiJitu 
a reclam m· a invesü dura do Ch efe provisorio do Poder Executiv o nos casos dé 
falta ou imp•eclimento dos seus orgãos electivos. 

Mandaria então, a bôa Jogica juridica, como prolongamento do bom senso. 
v ulga1·, que se aguardass e esse momento agudo da tormenta., em que a situa -
ção ele anormalichccle politica do Estado estivesse p lenamente caracterizachL, 
para se levarutar , éntre as duas hastes em conflicto, n esse em ba;te das arnbi-
ções vulgares, ~em i·dea l e sem nobr·ezu. em torno elos ~vppetites elo pocle1·, a . 
fórmula juridica, a solução prec.i snm ente cons tituciona l claq.u ella cris·e social e 
politica. 

Corrobo1·anclo o clete!'mJnismo da logica jul'iclica. qüe só se sa tisfaz quan-
do as applicações ela -lei são chamadas a intel'vi r pa ra co!'rigil· ·<'LS v iolações-
a.ct1/.ajes ela onlem j u ridica, uma circmnsta n cia a ppa rentemente r elevante es-
tm·ia tambem a in<'Hcal' não se1· este, a inda . o momc,nto {la apr·esentação pelo 
impetrante ela fól'mula ,iuri'Clica l!Ue propõe para a sol u(;ào ch crise politic a 
fluminense. 

O m a nda to elo actual ]:'residente elo Tribunal da Relação claquelle Esta do 
está p restes a findar, e só n os ultimas ·dias do corre-nte m ez se proceclm·á á 
eleição elo novo Pres-idente, entre cujas pr·erogativas constitucionaes avultará 
a missão, imposta ·p•elos acan.tecimentos. ele l'CStabelecer a ordem politica no· 
Estado, preservando as liher dad bS do povo fluminense, confiscadas pelos po-
deres locaes, e a R.utonomia elo Estado, ~tmeaçada pela i·ntervençâo fe:cleral . 

A eleição elo P r escli·ent e claquelle Tribu nal, que ·só se ' dará na i;l vesperas 
dos graves acontecimentos, a que estará condemnaclo aquelle Estado, por-
oecasião da s uccessão p1·esidencial , a ve'rificar-se em 31 elo co1Tente mez - se-
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uma medida sa.Jvaelora não ata1har, -em tempo, os :p·lanos ele subversão ela le-
galidade, premeditados pelos partWos em luta - aquella eleição recairá, se-
g undo consta, no desembargador que actualmente preside aqueHe Tribunal, o 
integro magistrado Dr. Eloy Teixeira, ou no honrado desembargador Antonio 
Neves, se f1>r verdadbira a .praxe q u e se diz convencionada entre os membros 
daquelle Tribunal de renovarem constantemente a d·irecção elos seus trabalhos, 
de fqrma que ella possa com1Jetir a todos elles, successivamente, na ordem da 
antiguidade. 

Seria, pois, de desejar que este habeas-corp1LS só fosse requerido depois 
que o Tribunal ·da Relação houvesse escolhi-do o seu fu;turo Presidente, por-
que só então poderia o impetrante habi.Jitar-se de um ·mandato imperativú 
para reivindicar nominalmente as prerogativas do Chefe po·ovisorio do gover-
no flumine nse, na quadriennio a iniciar-se em 31 elo corrente, prerogativas 
essas ir!li[Jostas pelos acontecimentos ao }'residente, do Tribunal da Relação t 

ameaçadas por actos i!legaes e prepotentes do Governo Federal. 
Embora a ausencia dessas -circumstancias não altere, substancialmente, o 

aspecto jur·idico adquestão, ~ porque a Constituição não tra.ta .de pessoas, 
mas de funcções, nas n1ãos em que estiverem, qua ndo declara que o· Presi-
dente do Tribuna.! da Relação é o Chefe provisorio do Poder Executivo, nob 
casos de í <Llta ou impedimento dos seus orgãos electivos, - e a prova directa. 
da coacção, actual ou imminente, no institato do ha?kas-co?-pus, prima a for-
malidade elo mandato, - seria incontestave.l o a lto relevo que taes formalida -
des em.prestariam ao presente requerimento. 

Razões poderosissimas terfLO então, forçado a apresentação deste pedido 
com o abandono, por parte do impetrante, das vantajosas circumsta ncias, que 
eHe 1proprio reconhece lhe seria m asseguradas numà oppor.tunic1aele mais pro-
picia: - aquella em que a crise política fluminense houvesse a ttingido á sua 
ph ase aguda, postas as duas parcialidades políticas do Esta;do, frente a fren-
te, em ordem de batalha , chefia.clas pelos seus respeotivos candidatos e 
prestes a. resolver pela-s armas ü que ·p'llderam resolver pelos n1eios legaes; 
momento esse ·em qu e .o Presidente do Tribunal da Relação, já então eleito 
para servir no no,vo período, se ergueria entre os dous campos rivaes, e, re-
cOl·dando-lhes os deveres da hom·a e do civismo, na .crise dolorosa que I!Jesa 
sobt·e .o Estado, reiv-indicaria com a Constituição nas mãos a legitimidade de 
sua propria investidura nas f uncções de Chefe provisot·io do Poder Executivo 
e se a ·essa fórmula constitucional, honrosa e digna da solução da crise local, 
se pretendesse oppor a solução a padri-nhada pelo Governo Federal, então, o 
PreSidente do Tribunal da Relação r equeria ao Supremo Tribunal Federal a 
p reservação do seu d.jreito, da autonomia fluminense e da Constituição Fe· 
dera! contra as ameaças de violação por parte da:s autoridades federaes. 

Circumstancia absolutamente imperiosa, veio, entretanto, rec-lamar a 
apr&sentação 1mmediata, á sabedoria e ao patriotismo do Egregio 'l'ribunaL 
da unica so.lução pacifica e legal, que a crise política fluminen·se ainda com-
porta. E' o ·.caso que um dos pretendentes ao Governo daquelle Estado o 
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,p,·eclaro fluminense Dr . Ralil Fel'líancles, sentindo-se enfr·aquecido para · con-
fiar o exito ·de sua pretenção ao· apoi-o exclusivo das autoridades locaes·, a;· que 
os seus adversarios opporão elemen!os de acção mais ·poderosos, rninJ.stl'ddO', 
pelas autoridades federaes, está prestes a I'equerer uma orâertl de habeas- co,-_ 
1l'i.is áo . EgJ.:egí'o 'l'ribunal para. que lhe · se.ia :•rssegurada a i·m,estitura d e P·n)-
~idente ' daquE:lle Esta:dó no pr'oximo quadriennio. 

Num Estado', onde o poder· reconhecedor da legitimidade dos diplomas do 
Chefe elo Poder Exe,cutivo· se co·ns-tituio tumu.ltua.riamente, a ponto ele existi-
rem duas Assembléas L egislatias, que -reconhecenun os seus respectivos éaJi-
·didatos; nuin Estado, onde o Poder L egis·lativo se acha, ;pois, reduzido a sim.u-
lacro, e os l)retimd:iclos orgãos elo Poder ·Executivo, no futuro q uadrienn'io, 
'a:Íém do vicio originarió de uma el10ição manifestamente nulla, por· se ter ve-
r ificado num· ambiente c::vractedsticamente revoluci·onario, de tfw profuncl:r 
a normaJlidade, qtle infringio, nos seus proprios fundamentos, o dogma ·. consti-
tucional éla Hbei'daJde do sufofragio, têm, ainda, a fulminai-os . de ·insanavel 
JJUilidade a illegalidade manifest.."t do podet· reconhecedor, apresentando-se, 
clest'arte, a toda luz de uml'l. cleplonrvel evidencia, como o proclucto d.,.,_ mais 
vergonhosa mystiftcação de que ha n1emoria nos annaes•da teratologia politica; 
nilim Esta~lo, onde taes sc·enas se pudera m realizàr as ·párcialidacles em. lucta 
acabaram por transf.erir a faculdade do reconlmcimento da legitimidade dos 
Jlocleres locaes, que ê da exclusiva competencia dos .poclet·es locaes, uma, 
pa.ra o Exeeutivo ·FeclBral, explor<Lnc1o i·mpa trioUcamente a situa.ção !PO!itic:.r 
·federal, em a ntagonismo c om os situacionistas do Estado,. ouha, para o Ju-
diciario Federal, explorando -com o mes,mo espirito "de impatriotismo e }JO!i-
t icag·em o natural lJendor dos orgão8 da Justiça. por amvara r os opprimidos 
contra os desmandos da forçá e a prepotenc ia dos governos. 

DeseJe que os poderes fetjeno es s.fw, assim , ch amados a il~tervir nas ques-
tões . interiores da soherani:"). do povo f,luminense, e que um dos •pretendentes 
<1.0 Governo do Est::Lclo vae r eqt1 erer ao Judicia rio Federal o am~)aro de sua,s 
pretenções contra· as preterições ·do seu competidor, que se diz a mparado 
1 elo Executivo Fedet'al, tOl'll<Lcse forçoso e absoluta-mente inacliavel a,presen-
iar o Egr.egio Tribunal toclos os da.cLos ela. q~testão, p a r·a habilitai -o a s-olu-
cionar com a mais rigorosa. "pi'ecisão ,iuriclica" · aqueJ!a crise constitucional. 

E' de primeirfl, e elem.entaris.s-ima evidencicL que, em ' ;face da resolução 
a nnunciacla. - de um dos p r etendentes ao Governo fluminense se estar habi-
litanclo, para. r equeret·, em seu favm·, uma Ol'clem ele l~àveas-.c()f}i;JJ1ts ao S upre-
mo Tribun:J•I para garantir a sua •pret ensão áquella investitura - a fót·mu!a, 
final, unica pacifica e legal .daquellfL ·ci·ise constituciónal, terá que ser apr·e-
spnta.cla urgentmnente, a. tem;po dE: impeclir uma ·situação irrepa ra.vel, .. •. 

Gerto; ·esse lwbea.s.conJ11·S, que já· se diz na fovja. m ·estra ele um perito, 
pnra. ser requerido em favor do candidato R aul Fernandes, ·terá que ser ' inde" 
fm·iclo pelo Egregio Tribuna.!, ·não porque· envolva.' materia poUtica, . que . u 
Egregio Tribuna.! ê competente pan1. decidir , conrfot·me· ·o·· as.pecto em· que o 
<:aso S<J a.pl'esente, mais por lhe faltarem precisamen te· os ca.racteristicos, a.s 
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condições essenciaes do aspec(o j·uridico sob o qual e unicamente é manif.est;:t 
a .• c.ompetencia ·do· Poder Judiciario ·para apresentar e decidir. as questões de 
natureza politica. 

Numa unicíl. hy:pothese ·seria oJicito ao Egregio Tribunal conceder um 
habeas._co~'<p·ws · .imp-eltrado por um -cidadão, que .se diz el eito President~ .ele um 
dos Estados da Federação e não obstante a meaçado ele vér sacrificado o seu 
direito pela inteí-venção indébita. do Executivo Feder a l . em favor ·de ,um ou-
tro pret-endente: - se o paeiente se apres.Jntasse ·a.o Egregio Tribunal mu-
nido de 'um titulo absolutH.orr.ente incont~stavel, liquido e cer1:,o, do seu direit o 
a,men.c;aclo. Ont, dados os antec€j(l.emtes da crise p ohtiic:a flum~nens'e, já não 
:perter.ce :l ordem elas cousas humanas o privilegio de habilitar· o. candidato 
Ilç1.ul Ferna.ndes d'e um titulo n1essas · c-o;1d.iições•, e conceder a garan.tifL dt' 
um direito, que ;;e não exprim.e por. um titulo certo, . liquddo e incon.testaveJ. 
não seria ela ruçada. do Poder JucliciariD', porq'u e não se tratau:ia , já, d"" 
a.mpt.rar m.n . direito a·mea.ça.do, mas de interferir na creação desse direito,. o 
o que e,nvolveda duas monstruosli:dades·: - a ela, pretendida creaçã,o c1E-
d;reito · inexist ente , (" ho·ITCntl·i ccwrnin·is" do Pod\er .Judicia.rio), e a de . repre-· 
sentar a hypotheS'e : uma yiolação da a utonqmia. dos Estados, violaç[j.o qu·' 
só não ~e daria na hyp-ot hese de se tratar do ampar o judiciariG~ · a um' direito 

·liquido, certo e inconfestavel, - hypo::hese essa, que é ela ess·encja mesma 
elo ·l·egimen federativo, eonseguintemente, o loG·beas-co7'1YILS Ra>ul Fernande~ 
teJrfl, .que ser forçasa.mente indeferido . M•as, a clmitta-se, que, apezar de tudo, 
~'lie •fosse concedido. l<Jssa. hypoth.es.e, a bsurda, m as sempr e possível, dentro 
das eonhngencias· hun1a nas, a que es.tão, tamben'1, subordinados os Eg;regios 
M:e·m:bros ela.- Suprema .. (;ôp~·e. a que se cf,everia attribuir? Sem duvida .- en--
tre outr:~s causas -- ao fadto de não ter sido levantada, em· t em.po, p.erante 
o Bgregio Tribunal, esta terceil·a solução, que é a solução constitucional ela 
crise po.litica flumi·n ense; e, delpo.is da quel!e habe<~s-co7·pus concedido, esta. 
solt:<;âo constituci-onal estaria prejudicada; ... 

;\.ssim. pois, s·e a logica jurídica teria aconselhado, e1n circumstanais" 
dive: sa.':l. que s.e , aguardas:~e uma opportunidade mais característica dia s.ub-
veri'ão da legali®de no .E s ta do do Rio, para s-e a.presentar, plenamtente m o .. 
tivada, a formula jurídica ode solução daquella crise política, essa mesnn 
logic-'1., reco'nhecen.do a gravidade de mn facto intet·corre nte, arrastou o im-
p etra ntE• a modificai· o .plano primitivo, para intervir , urge·n.te,mente, com t1 

a.presenta:ção deste ha.bea.s-corp1t.s, a tempo de evit<Lr, ·uma situaçfuo irr.epa -
rav.el. 

! \ào sendo esseric-ial que este pedido seja rfei•tlo, nomina;IIDJen.te, em favoi· 
do Desl'mbargador, a quem deve rá caber a presidencia do '.rribunal da R e-
Jaçf,(, .em 31 do .corre·n1:e me.z:, porque, como já vimos, a Çcms:tituição não 
trata cl.e pessoas, mas de funcções, nas mãos em que ·estiverem, ·quando de-
clara que ao Presidente ·cl'o Tribunal da . R~a>ção comp:ete a. inY"estidura de 
chef e· provisot·io do. Poder· EX'ecutivo, nos casos ele falta ou impedimento ·elos 
:;:eus · orgãos electivos, e .s·e·ndo for'ç'Dso pr'l'jservne as· prerogativas elo m ajc; 
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~rauuado orgã.o áa magistratm:a. flun'lin ense contra. um fa,cto ele excep cionn,l 
mag·nitud(',, que ameaça p-r:ejuclical-as, antes que se conheça, incl.ivielllililm;en-
t~. ··O novo '- Pr~sidente d~ Tribunal ela R elação, - que, d e ouh>o modo, a,o 
entra r na posse do selu cargo, j á en contraria p~·ejuclicada ·a. princ~pad · ue 
suas prerogativas - a . solução mais simples, verda deiro "ovo de Colombo'' , 
do problema em fôco, é .fazet·-se, aqui, abstracção do orgão occasiona l da -
que lla magistratura , pa r a que este habeas-c:P1:1Yit.s seja. requerido, rmra ~ 

.sinq:Jesmente. em favor do Presidente - do Ttibuna l da. Rela.ção . 
Não se sabe, a inda, _q l,la,l. será esse Pt·esidente- e isso pouco impol' t<a,. .. O 

que importava saber é jus:tam ente :O que se sabe: - q u e a Constituição c.onc 
fere ~·xpressamente ao Presidente elo Tribuna l ~la 1=telação, qualquer que sej_:·t 
o 01:gã.o ocçasional (circ.umst a n cia elem.ent.'lr. em face da gnwdeza elo prin-
cipio. c:OJ1.Stituciona:l) , . as fun cções de chefe provisot·io dq Poder E-xeç.uttvo, 
nos e~1sos de falta o~ impedimento . elos seus or gã.os el'ectivos. 

Cumpre, pois , _que uma .vez verificada a falta .cless:_es o,rgãos, ele Citivos 
(J:<' PodEr Executivo,. sejam ass egurada s as p rorogativas elo Pres idente do 

. I ' 
Tribunal da Relação,_, que, n esse caso, estará arma do do , titulo cer to, liquido e 
in<:<>1:testq.vel que a .Constituiç_ão lhe co.nd'ere e cuja p·eeser vaçã.o se imp'õe 
peílo hnb.eas-cc}):pus , 

Vejamos, .entác., se, .por· occasião ela su ccessã.o gov.ern runent!ll )'laquell~ 

Estado, exis tirão os orgã_os elec.tivos do P.qcler Executivo, em concliçõel;;· çle 
asst.:mir l'egiU!llamente a· inve&tidu ra. 

C•~ u.sa-s . de nulUrlafle q11.e ·1/ida.m. a or.(la.n·izofgüo rJ;p P ode·r Leg'i.s-la.tivo 

No quadro dynami.co· das enfermida des, que vioiam a ol'dem politica no 
Estado dg Rio elle J a neiro, a'vulta um phenomeno dos nL<'lis interessantes, 
que, a tt-entamente1 observado, em su a fatlH periodic.idade, põe ele manifes<to 

fócCJ parasitaria. da quellas enferm.icla des . 

Consis te esse phenomeno nas pre'Cauções !"Speciaes -ele que .se :ce1·ca o 
~.ituwcionismo fluminense, fortif ican<]o os pontos vulneraveis da machina 
pol itica, nas vesperas dos [lr onun.C'iamen tos eleito.raes.'. 

Vejamos a· intermittenciR elo phenomen o nos ulttn'los aspectos cla.quelle 
quac.r·o dynamic-o . , E:m fins ele 1917, aivisin ha ncln-se o pleito {la suoc-essão 
l' rGSiclPncial (.Ju1ho de 1918) p r ocedeu-se , a lli , a uma r e-forrna da. lei eleito-'' 
ral, ct:nvertida na lei n. 1.436, de 14 de N ov e·mbro de 1917; e, 1ogo umi an~ 

no depois, como se estivesse nas vesperas ela renovação da ass\llmbléa legis -
la tiva (Dezembro de 1918) , pr:ocedeu-se a outra. reforma da lei eleitoral, con·~ 

ver-Lida na .Jei. n. 1. 561, ele 3 ele Dezembro ele 191S, que com·eçou por a.clia!c 
as · G]le:iç~ÕE·s,' :- para a ren;ovB.ção da . ..t\..ss.en1.bléa L egisl·::t.tiva e das cama ras 
UIU:Licipa.es, . elo ultimo domütgo desse m.e>S<nlo m ez· de Dezem,bro, pàra o u\~ 

timo dGmingo de . Janeiro ...• 
O situacionismo <fluminense, ao empreh encle:r esta. u ltima r efo1:ma., nova 
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r efc.·rma , conv er.tida na lei n . 1. 723. ele 3 de Novembro de 1921, vinha regular 
o :tJroces.so {las cl!.eiçõe!~ de D cputalàos á A.ssm1t.bléaj Legíslat·w a, que ·se ·re<i-
Tiza•iam • n o m ez .9egninte, e rLc P1·esid.entc e Vi-ce~ P1'esicZente do Esta/do, ·nt.ar-
cntlrL.~ 1'<l1'G. 9 de 'J?Llho segui-nte. 

· o gituacJon.ismo flu.minense, ao empr'ehender estaJ ultima r'ef.orm a · da 
lei eleitoral, estava jogando uma cartada de vida e morte na po~itica! feidera1, 
e precisa.va garantir-se contra a s vicissitudes ' da sorte, concentrando nas 
m ãos t0dos os m eios ele defesa e salvação dos perigos que con,eria - se o 
fracaf:oo ele sua politica d'ecleral deixasse ao povo fluminense a opportun:ida -
clc de m a nifestar-se. livremente, gara ntido por uma situação política feclk:'a·a l 
adversa ao situa cion is!no local . 

Fortiflear, então, os ponrt:os Yulnera veis da •maehh1a politica.. era pai"t 

o ~dtuadonismo local ·uma q u ef'tão de vida e morte, que se resoJveria'·iJeln 
confisco das liberclacles politicas elo povo fluminense, nnediante uma r efor ma 
elo proc.esso eleitoral , que colloca sse sob o "contrôle" elo Presidente elo E s-
tado a soberania elo voto popula r. 

Dahi, as monstruo~as dispo!'ições da ultima reforma ele·itoral, convertida 
na lei n I 1. 723, de 3 ·ele N ovcmbr o de 19-21, a lterando o mecanisino das j'un-

1 • 
tas apuradora s, - ch ave do proce~so ele-itoral, eom a revisão geral elos s~u~ 

t.rahalhos por url junta apuradora constituída de cinco juizes· de direito 
(art. U5), de nomea çã o axbitra.ria elo P!'esidente elo Estado (art. 95, § 2•j 
com clil~ei'to a l'emuneraçã.o pecunia ria (art. 9G; § 5°), e dispondo de poden s 
para rever as apurações das juntas pa.r ciaes dos n1uni·cipios (art . VG, para-
grapho unico) , conjunto d e disposições, oppressivas ·e n iga.listas, com que se 
teria assegurado o objecttvo dos situacionistas fluminenses : - a garantia 
dos diplomas . dos candidatos governistas, uma asssembléa legislativa nas 
mãos elo ExecutiYO a sucessão governa menta-l assegurada aos s ituacionistas! 
'.Paes os eff eitos milagrosos de a lgumas "pouca s l ettras), enxer1:ac1as, na re-
fortlk'l. do processo .eJei.tora.J, nas yesperas das ele ições ! ... 

Se, sob o aspecto moral, essas dispos ições c onstituem um desafio ú 
honra. e a á dignidade elo povo f luminense, cynicamente ludibriado aos olhos 
ela F eclet·ação, - a que se a presc.nta com o privilegio de um:o ?'a?·a avis i11 

tr:r?'is, pa ra o museu ela t eratologia politica, - do ponto ele vista jul'idico -
constitucional ella s se r eduzem á innocuidacle dos textos mortos ela legis-
lação, com .que a cegueira dos legisladores se compraz em accumular ·os 
a ttestados ela su a ra dical it1lCOmpetencia pa ra as. funcções que clesempe· 
nham. 

Violando, ele frente, os PJ'incipios car.deaes do regimen, condensados no 
art. 78 da Constituição F ederal e impostos á soberania dos E stados pelo 
art. 63 do estatut o funda mental, ,..-- que lhes traçou a órbita. de acção no 
syst ema federativ o, - e sas disposições, irritas e nullas, fica m r eduzidas á 
funcção ele let t ra morta na lei eleitoral, oncle foram. introduzidas. 

O a rt. 7.S ela Constituição Federal, é a pedra àe toque , da " ins tituições .-
Se o art. 6•, na expt·essão rigorosa e b ella, do egregio Ca mpos. Salles, é o 



·~c<Jração . da .. Republica", o art. .78 é a propria alma do regimen, porque é 
neHe que a. ·Qonstituição condemna· ·f.l revigora os prineipios ·republicanos que 
:nspiva·m; - 1'eStLltantes t/.a · jó1·ma de ,qove1·no que e/.ln -estabelece. 

Além dos princi-pios que consi,qn.a., na e.xpressã.o mat~t·ial do texto,: a 
Constituição · ahi ·synth etisa o espírito do · regimen.. os prinC';pios fund,.tm en-
t:J.es ·,- c-u ja enu:neração jul,:.ou dP.snecessaria .]J:n •1 fazel-a- derivar dfl. '16rm<1 

. de governo que eHa .estabelece", 

Assim, emquanto que o principio Ck'l. diYisiio dos poc1et·es, da indepen-
'clencia e dignida.de dá magistratura', como tantos outl·os, se acham, alli~ 

. expr'essam.ente enumerados, os princípios geraes dR democracia·, - a fonte 
do principio "legitimista" ' no regimen republicano - como tantos outros 
princípios fundamentaes, encontram a sua definição genericn. n a synthese 
ovganica do art. 78. 

A reforma constitucional, vigente do Estado elo Rio de J a neiro, foi 
talhada, escrupulosamente, nos moldes dlL Constituição Federal . Assim é que 
a. Constituição Fl.uminense, l ogo 'no art. 1 •, r econhece os limites impostos á 
~oberania dos E:stados pelo art. 63 ela Constituição' Federal, dccl rLra ndo que: 
- "o Estado exerce a sua a utonomia nos termos diL Constituição Federal", 
c· no art. 109 reproduz, quasi que nos m esmos tennos, o art. 78 do esta-
tuto fundamental da União. 

"Conseguintemente, as disposições da lei n. 1. 723, de 3 de Novembro 
de 1921, - que regula o processo eleitoral· no Estado elo Rio de Janeiro -
violaram, ao mesmo tempo, a ConstituiÇão do ·Estado' e da União, entre-
gando ao Presidente do . Estado a faculdade de intervit· no pro·eesso eleitoral 
com. a norneação arbitraria _de um~ junta apuradora ele sua eonfiança, qtle 
aluiria. nos seus proprios fundamentos os princípios geraes da clemocracü~ ·e 
c1a. divisão ' dos poderes,. •Col'locanclo a soberania do voto popular ··c a Consti-
t uição do ·poper L egislativo sob ·o "contrõle " do Chefe -do Podet· Executivo. 

Aquelles dispositivos constituem uma innovação subversiva dos prin-
cípios constitu cionaes do Estado e da '·união, e não· poderão, pois. subsistir. 
·caem, con1 o fragor peculiar dos cot·pos n1.ortos, sob esta ·sentença do· preclaro 
constitucionalista Carlos Maximiliano ao ·commentar o art'. 78 da Consti-
tu,iÇão Feclerai : 

"N&nhuma innovação se tolera em antagonismo com a índole 
do regimen, nem com os pl'incipios firmados pelo Cocl:go Supremo. » 

Mas na, ainda, um texto da Constituição do Estado, que a quelles dispo-
sitivos violara·m. E, o ·art. 75., que prohibe, expressrumente, '-" nomeação dos 
membros da magistratura fluminense para "qualquer commi>:são» ele con-
fiança do Governo. E po1· aquelles dispositivos , o Chefe do Podet· Executivo 
nomêa os membros da magistratura para commissões de confiança, em qm~ 
terão direito a remuneraÇão p ecuniaria! 

No regimen das leis anteriores, as juntas apurador as et·am constitui-



elas, tr-Lmbem , çle -cnlla bóração com a· m agisü:atüFa, mas sem a ·intervenção 
dr:i ·Pode1· ·Executivo: As juntas se cónstituiarn., · autori1aticameute, nas sédes 
elos clistrictos eleitoraes do Esta do; seg.undo o methodo expressamente ·defi-
iüdb na lei eleitm-al . 

Pois não é evide n t e ·que a a lteração· ·uesse· r egimen, pet·fE,ita ment-e tofe-
ravel dentro dos principias constitucionaes elo E stado e ela. União, visou. 
unica mente, assegura r aos s ituacionistas flumine nses a sua perma n encia -no 
Podor ? 

Vejamos, entt·etanto, -como as causas s e passaran1 no E ·Sitado do Ri u 
de J a neiro e -como foi, a lli, a nnullado o processo eleitoral ela renovação do 
rnandado da Assembléa Legis·Iativa pelas disposições inconstitucionaes da 
lei n . l . 723 . 

Limitar-nos-e mas a uma s-imples rezenha dos acontecimer..tos, par a do-
cumentação, a penas, á luz dos principias constitu cionaes expostos, elas causas 
de nullidacle , que torna ram, a lli, inexistentes o Poder L egisl "l tivo 

· O situacionism.o fluminense, -confiado na ·efficié nc.ia ele uma legislaçã .o, 
c,ue s u ppunha impenetravel, apr esentou-se ás eleições. de 18 de Dezembr o 
d<:> 1921. para a renovação da Assembléa L egisla tiva, com cha pas completas 
2 m todos os dish·ictos . Os opposicionistas, por sua vez, til'a ndo partido da 
Elegalidade e m que iria incorTer o processo eleitoral e prepar a ndo-se, desde 
logo, pill'a . n., for níação da dualidade do Poder Legisla tivo, di sT.mtara m as 
eleições ·com cha ]Ja.s tambecm completas. 

A 17 ele .Janeiro r ealizava -se na Capital do Estado a insta llação d:1 
juntfl. a puraclot-a da eleição de 18 ' d.e Dezembro, n omeada pelo Presiden te clú 
Bsta,do. Não t endo sido acceit o p elo Presidente da junta o 1JrOtesto apresen-
ta do contra a s ua legalida de, pel os candidatos opposicionistas, estes se dir i-
g iram ao .Juizo Federal, ·per a n te o qual lavraram o seu protesto. (Doe . n. 1. 
para o qual o impetmnte solicita a attenção do E g r egio T ribunaL) 

A . 17 de Julho ul t imo, data fixada para o inic io .dos trabalhos prepara-
torios da A;;sembléa Legisla tiva, os candidatos .governistas, diploma dos pela 
junta apuradora, nomeada pelo Presidente do E sta:do, assenhor earam-se do 
edifi-cio da. Asse mbléa L egis-lativa, a.o passo qu e os candidatos op'J)os1cionist:a.-; 
Pram rechaçados, da lli, a ponta .de baioneta, pot· uma força policial dirigida. 
pessoalmente, pelo C h efe d!'- Policia. C or:tra essas violencias os opposicio-
n:stas flumin en ses fo rmula ra m novo protesto pera nte o .Juizo F eclet·al. (Doe 
ll . 2 .. ) 

Passaram. então, os candidatos governis tas a preparar, s ile11ciosamente, 
sem fiscalização e sem contraste, a enscenação r egimental da constituição da 
Assembléa L egilativa . Entre os documentos dessa enscenação, constantes da;; 
IJUhlicações officiaes elo orgão ela Assembléa gover nista (doc. ns 3. -! 
I? 5) , verú o Egregio Tribunal a acta g eral da junta a puradora, nomeada pelo 
P resiclen te rlo E:' ttl.do (doc . n. 15) , que ser via -ele b a se ú. constituição · da mesa 
àa .r\.ssen1bléa governista, á organização ela "'coJnlnissão elos c inco» e á elas-
. ificaç;ão dos candidatos diplomados . 
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Emquanto os candidatos governistas se emp~nhavam, assim. inutilmente, 
na usut·paçã.o do P.odm· Legisla·tivo, pretendendo ingenua.ntente eonsumrrnal~<t 

com. O· tripúdio' dos prin'cipios fundamentaes do regimen;•.·os candidatos pp-
yosicionistas, abrigados, generosamente, pela Camara Municipal de Nitht•-
rohy, se es'forçavam, por seu lado, em a r rebatar, aos seu s competidores, o 
pennacho da legitimidade do J"odes LegislaU.vo·. Os does . n.';. 6 e 7, ori-
g inaes das publicações do orgão officia l da Asscmbléa · opposicionista, pro-
·vam, porém, a inutHidade desses esforços. 

Não obsi.o'l.nte as suas fa lhas de a rgumentação juri.dicn., o parecet• da 
"commissã:o ·dos cin?O», ela Assembléa . opposicionista ' (doc. n . 7), confiado á 
penna de amestrado periodico, demonstrou as causas d e nullidade da Assem-
hléa govenüsta., mas deixou, tambem, fõra ele duvida, a insa navel nullidade 
d::L · As sembléa oppos icionista . 

Não· bmitaria provar a iJ.legalidade ela Assembléa governista p;u·a se te t· 
demonstrado a l egal.idacle da .ass.embléa opposicionista, em uma relação de 
eausa e effeito. Provado, como ficou, que aquella se constituio ;Ilegalmente. 
era mistér que se oppozesse á documentação da.quelle facto <1. da l·ega;lida.clc: 
ela ·constituição ela outra Assembléa . 

Ot·a, o juizo ··mais b enevolo, que se poderá fazer ela Assembléa. opposic io-
liista, é d izer-se, r esumindo o facto publico e notorio, nlias confessa,do pelo 
doc. n .. 7, della .eman~do, .. que essa Assembléa, se ·cons tituio tumultuai·irlm e nte, 
'·sem f'õrma, nem ,.figura ele processo" . Seus m.embros elegeram-se e r eco-· 
!lheceram-se a _.si mesm.o, sem votos, sem diploma, sem o preenchimento ele 
qualquer das formalidades essenciae:o; da lei r eguladora clc:i processo eleitot'al 
-" que, sendo 1nconstitucional, em a lguns elos seus dispositivos (dous a .rtigos, 
a.(: todo, e alguns paragTa phos), é perfeitamente ·constitucional e terii. q u e 
Ret' obedecida em todas as demais formalida des do •processo eleitoral ·que e,;-
tabelece. 

A conclusão v em a ser, poi·tanto, que , pa luta · e nLt'e o,· par tidos, 11 0 

l rorl'eno clps factos, a s duas Assembléas ·estão a posta ndo, pelo syste m a do 
"perde-ganha '", qua l de llas é a m enos illega l; mas 'no conceito geral ela cn-
r\ca, impm·cial, no t'en·eno j~t1':idico, são a ?1bas igualme-nt e nullws, porque em . 
mater ia. ele nul!icla cle não lm hierarchia.: O = O. 

As ,;ausas de nullidade, que acabamos · d~ apontccr na org;ln ização elo 
Poder L egislativo, .contaminariam, em qualquer caso, .desse ,·!cio originado, 
;.: ubstancia l, incorrigível, pereJnptorio, os act.Oi' emanados desse poder tumul-
t uaria mente .organizado, cmn a infracção elos princípios funcla.n1enta.es c:rn 
que repousa. a .sua . existencia constituciona l, a sua. ·propr.ja ortgem, n. su;:, 
razão clb ser · o seu destino. Assim, os actos das Assembléa.s L egislativas .do 
E$laclo elo Rio ·de Janeiro, em duplicata, que r econheeera.m e proclamaram 
Qleitos os seu s ~·espectivos candidatos ao gover no fluminense, no proximo qua -
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triennio, imprimiram a tae::; diplon1as aquelle vicio origimcr.io de insanavel 
rmllidade. 

!11as esse vicio, de contaminação 1nevitavel no mecanismo constituci()nn.l " 
transmitti<.lo de um poder ao outro, no tet·mo .elo processo . &leitora! - a ·ap.u-
ração ela eleição presidencial pela A ssembléa - .i>L vinha precedido ele ou-
tros estign1as, que já por s i · a nnullaria.m e tornariam inviaveis os .actos p o1· 
f.lles atingidos. si a magistra tura enca.tTega.cla de julgai-os não estivesse p o1· 
s>Ja vez • e ivada de outros tantos v i-cios insana veis e notoriamente compro.-
mettida com os i.nte1·esses em -litígio. 

Com eUeito, se o Poder verificador ela eleição pt·esidenc ial ele 9 de Julhe, · 
no gstaclo elo Rio, estivesse legalmente constituiclo e houvess8 de applicar-s e 
eom exacção e probidade ao desempenho elo ·seu rÍa pel polltieo, uma unica 
solução lhe r estaria, em .fa:ce chts circumstancias: - a . a nnu)lação ~aquelle 

p leito e a convocação ele n ovos comícios para <• eleição elo Presidente e seu 
substituto even t ual . 

O pleito de 9 ele Julho r ealizou-se qua ndo a Capital da Republica ainda se 
<:.chava sob a pressão dos · gravíssimos acontecimentos iniciados quatro dias 
antes. O estado de s itio t inha si elo .c1ecn2ctaclo ptu:a. n Disteicto l!,.ecl:et·al e ci-
dade ele Nitherohy, com a faculdade concecliàa ao Governo ele extenclei-o u, 

todos o~ pvn.los do t erritorio nacional onc1e ess:l m edida., a seu juizo, s& tor· 
nas~e n ecE:ssaria. O estado de insegura nça geral alarma,,a :1 sociedarle . . 0 ;. 
espíritos, assaltados pela gravidade elos acor;tecimentos, que S<': diziam gene· 
rali>mdos por ' diversos T~stados ela Uniüo. estando. effectivamentc" en: armas. 
" r egião militar ele Mato-Grosso, sob o commanclo de um Ge~1m·aJ, exaggera -
,,.a.m os pe1·1gos elo momento, antt> os poder.es disct·ecionarios ele que fôr :1. 
i nvesticlo o Gover no Federa l, que, a cada. momento, sob o pretexto d~ r e-
pressão, ,estccria habilitado a ·praticar todos os n.ctos ele vi.nlen.cia. •em qualq-uer 
l1ün to elo territorio nacional. 

No Estaclo do Rio., esse a mbiente, caracteristhc-.unente revolucionar.io, ~c· 

c.mTegava de mais temerosas nuvens, ela dos os antecedentes,. da questão mi-
litm:, que filiavam os situacionistas f)ummenses ao movimento seclicioso . N a · 
tural, poi·s, seria - e ta~ era a impressão elo povo fimninense -, que '"' " 
:.Jutoriclacles fecleraes se prevalecessen:t elas c1rcumstancias para. intervir .no 
1~leito presidencial, fazendo pesa:r com mão de f erro os seus elementos de 
compressão em favor elo ·candidato soJi.clat·io com a politica fedé't-al .. 

A ev:entualidade dessa intervenção aggrava va, a inda m a is, a s ituaçã.o el os 
espíritos, ]JOrque seria então de recear-se o choque elas forças fecleraes com 
os elementos de força elas autoridades locaes, v ivamente empenhadas na l uta 
eleitoral pela victoria do ca.ndidf!-to offi'Ci<d . 

Prescincli•mos aqui .da~ provas ma teriaes ela. compressão, de facto ex-ôr-
eicla, tanto pelas a utoridades fecleraes, c omo pelas autoridades locaes, para 
;J OS cingirmos a esS<'l. de·finição geral elas condições ele anormalidade em q ue 
se 1·ealizou aquelle pleito e que comprovam a smt nullidacle. Até i11esm o por-
que, pa r:t a prova Clessa nuli'idacle, nào era essencia l que se tivessem veri -
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.;ficado factos materiaes de compressão pelos meios u su aes . Basta.va esse es.-
tado de terror, de exi'Citação geral dos espíritos, que a simples reminiscenci(l. 
.dos acontecimentos evidj!ncia, para se ter car<t-Cterizado, definido e provado 
a situação de. inse.gurarf~ça e de . . op.pt'essão ·em que s•e r ealizou . aquelle pl-eito, 
que . é, assim, visc.era:lrnente nullo . 

. As libet·d.ades politi·cas do povo fluminense · estavam suffocadas,. senão 
materialmente, pot' f a lta de garantias.. Não concorriam ao pleito, .que -se la 
realizar, •como .. de facto não con•correrarn, senão os elem,entos que se sentiam 
sufficientemente amparados pela força . .O eleitorado. in-dependente,_ constr · 
tuido . dos elementos s1i.os da sociedade, vendo"se . __ pl"iv.ado. das condiçõ<es d" 
garantia ·e liberdade._ essenciaes ao e}Çercicio dos· seus direito.; políticos, nào 
~e exporia aos azares de uma situa<;:ã.o, que a meaçava conver·ter o comktCJ 
eleitoral ·em um_ campo de batalha .. J<J l;>asta cons·id(3rar o peso esmagado!' dos 
elementos .. qu~. s~- abstiveram de votar, &'thidos, quasi todos, elas c lasses 
conservadoras - -que, em um Estado p.gricola, industria,I _. e laborioso., su-
tleram -todas as demais classes sociaes - para s e vê1· que as condições anor-
malíssimas _ do pleito afas-taram -C1elle podet,osos elementos, que lhe teriam altE!-
rado profundamente os r esultados . 

Fica, _pois, exubera ntemente demonstrado .a nu!lidade 9-o pleito presiClen-
eial de 9 de _J1,1lho no E'stado. do Rio de Janeiro. 

A proclarru'lçii.o dessa nul!idade seria o veto de um poder reconh ecotlor· 
regula rmente org-anizado .. Mas no . Estado do Rio não existe uma Assembl~a 
Legislativa legitimamente constituída ; o que existe são dous ·agruparnento_tJ 
que. li~;ara.m a su a propria sorte á dos seus re,.pectivos candidatos. Ni\n 
t'Xiste, pois, alli, .a preoccupação da legalida de, que foi relegada vara um plano 
~ecundario. A preoccupação primordia l é a da posse elo poder . 

O poder reconhececlor, nas• cluas parcüulida.des, conv·erteu-se en1 pm·te e 
juiz da causa em julgament,o. Apui·ando, cada qual, - sem fiscalização e sem 
eontrasbe, resultados fantasticos da. eleição pres,idencia l, as .clJuas assembL~r,s 

estã.o igualmente .interessadas em reconhecer como legitimo u m pl-eito m .. "lni-
festamente nullo, para pt·oclamar el,eit.o.s os seus respectivas candidatos ! 

Pondo remate a este capitulo, sejacnos p_ermittido observa-r que, neste 
tçrreno, os opposicionistas f luminenses levam vantagem aos. govern,ista", ao 
menos em coherencia ele logica m achiavelica . .. Proclamada, ostensivamente, 
a . legalida de Ç!a intervenção elos m embros dq poder reconhecedor no Processo 
(lleitoral, q4e en es terão oo julgar -em ultinm i-nstancia, os. opposicionistas eu-
mi11enses ·não occultam o elualis_mo em que se encon'1xa m , ele partes e juizes 
na q u estão presicl,e'nt:!al: o seu candidato é ao mesmo tempo c~tndidato á p_r , .. 
sidencia e memb.r.o da assembléa- que . o s ustenta, que o .escolheu candiclatq, 
que o a mparou nas urnas e que o proclamou eleito. Ao passo que os gover-
nistas, eml;>ora c olloca dos na mesma. situação, não tiv~ram a cot'agem d<;;l 
~uas a ttitud_es ·e aggravaram a violação. na s ua ·magistratura no julgamento 
tln, eleição,.. presidencial ,com .-o simulacro -do seu .alhea.mento das combinaÇõe;; 
iniciaes ela escolha do . candidato, quando a verciacle é que actuaram nessa 
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escolha, foram ·baluartes 'da eleição por -compre-I';São · nos m.unicipios e ahi estilo 
ftrvoraclos em juizes de ·.sr mesmos!· 

Entretanto, · os go-vernistas ' fluminenses jú. a esse tempo estavam · á " frente 
cles&'L •campa nha decorada. com os "emblemas · ela R eação Republicana, ·cujo 
ct rtigo de fé era o combate á mysüficação· do· r egimen, pela reintegração •do 
rlovo em seus direitos soberanos, asseguradas a sua iniciatiHt e -a mpla li-
·berdade . na escolha do seu Governo. 

Bello progra mma, sem duVida.,' par a os particlar:ios· da democrÉtcia·! Como. 
poré'm, condliat· esse ·progra mma cmn o ·especta.culo qu'e offerecem os que SP 

·propunham a -regene-rar a Repub!ica, eseaúdalisando a Nação com· as mà:l"s 
feias macuJas elo syste·ma faderativo, de que tem a primazia o · Esta do sul:l -
mettido; desde a f undação do regimen. ao predomínio desses apostai-os 'da 
regeneraçã.o? Como " negar no· Estado do ·Rio a ·subversão, j!i. no ·:rieriodb 
chronico e normal , claquelles princípios fundamentaes do re·gimen? Como 
contesta r um facto de irrecusav-el evidencia, de estar alli, ta;mbem, o poder 
reconhecedot conv-ertido em parte e juiz do pleito presiden cial , mas já entfw 
E'rri circumsta.n cias· ainda mais ···graves, porque revestidas de maior dóse d e 
""tucia para illudir a. r ealida de, em uma simulaçã.o b em calculada, que ·de-
nuncia a "figura p ei1al do este!lionato? Como negar, diante das provas m a -
·, eriaee do fa<:to, que as liberdades pol'iti-cas do povo flumine-nse se · a-ch am 
confiscadas J,Jela pressão do poder· reconhecedor mancommunado com o ·Podet· 

· Nxecutivo, estando a sobera nia do voto popular sob· o cont?·ôle de uma junta 
opüradora. ele nomeaçã.o do Presidente do Estado ? 

Que juizo fazem esses po!iticos da mentalida de d os seus co!1tempoi·aneti~'l 

E e.tarernos, a:caso, em um I)áiz de -eretinos, onde a opinião publica possa ser, 
assim, tã.o gTosseil·amente mystifica.cla ? 

A sit·ua.ção · <le l c,gnliclcLàe ào Presidente do 7'·r·i b1t'1Wl ela, R elnção pa•ra rei:í;-i·n -
lliáà-•· ·a ·ínvestià1Lra. cl-e· ·chefe pro·v i:sorio elo Pocle1· -Execut-ivo · 

t.! 

A . prova, exubera nte mente demonf!trada., elos capitulas iH'eeedentes, da' 
JJUJ!idades hisanaveiS; que viciam o Poder 'Legislativo e ela ·illegalidade d<"t 

· ~itua,çã.o ·em qu e se encontra•m os pretendidos 01'gã.os -d.o Poder' ·Executivo, 
p r imeiro, pelas condições em que se realiz'ou o · pleito presiden cial, incomp[.-
tiw-1 cori1 a liberdade e segurança. do voto popular, que· é ·manifestamente 
?JUlio ao exercido, co-n10 o fôra n esse caso, sem as condições· de seguranÇa e 
1iyi·e arbítrio, que são a e~sencia mesma do regimen democra tico; segundo, 
pt•los' vícios insanaveis elo poder reconhece.dor, r epresentado pm· dous grupos, 
<lU C usurpar:oi'm :-ts ·funcções· do Poder · Legisla tivo; as . ··provas-, diziam os, .'dos 
(;'l.pitulós pr~cedentes, levam a. 1·econhecer· uma situação àe tncto 1nilludivel , 

·clia.nte da ·qmil cessa.m o a rbitrio das paixões· 'POliUcas, a f aculda.de opinativa 
elos diletta?iti. e ü perp-lexida de dos juristas; a · ineJ..'i.s-te ncia· dos org-ãos 'éce-
etiYos do Poder· Execu tivo, n a data. fixada pa'i·E• a· tra nsmissão elo Goveri1o;' :t 

ta !ta de u m ·' titulo cet'to, ·liquido e incontestavel , emana do da so1Jen111ia po-
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;miar - que só esse podêria1 assegm·ar, a quem o apresentasse. a -legitimidade 
· ciaquella inv-estidm'a - cl:'eou a razão ele j·~t.re da reivindiCtLção daquelle posto 
;;1elo Presidente do Tr3bmtal da Rela ção do Estado, que ·nelle c1everá ser · em-
p.osSa.do, i1cis termos da Constituição. · 

E pa·ra que insistir ·na clem.ons tl;a ção ela s itua\)ão ela legalida de do Presi·-
r.ente daquelle '.rribunal, pa rei. reivindicar, em f a ce das circum.;;tancias,. o .seu 
direito áquella investidura, se elle oppõe a l:arra pos ·.de papel o seu titulo, 
o seu diploma m.ages.tatico, que _é a proprin. Cons tituição el o E stado ? 

Su.pe1··ioriclade poU.Uca e m.o·ral da fonn u.la juridi-ca de sol-ltção àa 
crise flwm.i n ense 

Se, do ponto de vista da. lega lidade elo tit ulo inyocado, n enhum elos pre-
tonelente·s a.ctuaes ao cargo de Presidimte do Estado poderá disputar · ao Prr, .. 
sidente elo T ribunal da ·Relação, em 31 de D ezembro proximo, a s it uação de 
legalidade em que elle sé achará para 1·eivindicar a quella investidura, con-
forme a qui se demonstrou por argume11tos irrespondiveis. do ·p onto de vis ta 
da superioriela.dé politica' e moral, elos int eresses da collectivida de, nenhúh1 
dos pretendentes podei'á ·igualmente competir com a s a ptidões elo Presidente 
do Relação para r estabelecer a ordem poliUca no Esta do e prel:'erva,r, a ssim, 
os interesses vitaes do povo f luminense . 

Se a vosse de um seria o fructo da violação ela <tutonomia flumine ilse, 
com o seu · cortejo de calamitosas consequencias, a do outro importaria na 
·~onsagração dos processós de mystificação utilizados para il~udir, burlar e 
supp1·imir as liberdades politicas locaes, violadas n os principias fundanienta.es 
da liberdade e gar~ntia do suffragio popular; prolonga ndo-s e, dest'arte, 
indefinidamente, 'em um caso' como em outro, o estado de a gita çã o e ins•egu-
ra.n ça, ruinoso aos interesses ela conectivida de . 'Ao pa sso q ue a presidenciá. 
provisoria ·do Presidente do Tribunal da R elação, preservando a autonomia 
fluminente, para solução da · crise loca l dada. pelos poderes. ·locaes, nistabele-
ceria a ordem politica no Estado, assegura ndo os interesses vitaes da colle-
ct ivicladé . 

Nenhum ·dos pretendentes ao Governo do .Estado. que viesse a prevale -
c.er , conseguiria impor-se ao r espeito dos vencidos. Qualquer q ue elle fosse , 
falta.r-lhe-hia m os requisitos para uma obra impess mcl e ben en1<eri·t.c-c ele pa.ci-
ficáçã o elos espíritos e a rref e·cinient.os da s pa ixões, que n enhum elelles lo-
g-rrrria dominar senã.o á .custa de u'ma. vergonhosa applicação· d<t inunorái 
dout rina do facto · consumma clo, ga nhando o partido triumph a nte as adhesões 
dos s eus advers<erios -em. uma obra lenta de •enfraquecirnento, c1e corrupçfw e 
de s uborno, que ainda ma is concorr eria pa ra o. amortecimento do civ ismo 
fluminense. 

'·Vencesse q u em vencesse e sta.t1 •. -auo con t inuai:ia inalterável, entregu.; 
a quelle Estado aos desatinos e ú ,;; m iserias ela . politica ge m clesbragad.a, t endo 
cl ous dos s eus poderes usurpados e essa u surpação s ervindo de pre texto ás 
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a,gitaçõe(l · calalh i.tos f.!.s . ·dos pa r tidos, com que por· ·su a vez se jus tifica m _a 
. inercia · e a · esterilida de do · Governo. A o passo qu e a .pres idench .p r ovisoria . do 
Presidente -- do T r ibtma.l da R ela ção r ernove1·ia todas a s · causas de perturba -
()ão e intranqui!lida de n a ordem. social e · politica , ha s teando um programma 
ele- pacificação dos espilitos para a inagul'ação de -u ma ph ase g1;andiosa na 
·vida politica do l!lstadv . 

A poia do na ·lega lidade elo seu titulo áquella investidtrra e tendo, a inda, 
sobre os pret enden tes a ctuaes ao Governo fluminense o pr-ivi!eg'l() das s uas 
a ptidões peculiares de element o coordenado!' d as força s em conflicto: uni co 

, eapaz de assegura!' e promover os inte1·esses v itaes ela conect ivida de, o Pre-
sidente elo Tribunal da R elação complet a,ria a sua ob1~a benem erita, tira ndv 
todo o pa,rticlo das circumstandas do nwmento pa ra ren ovar " de fond en 
comble" a ordem p oJ.itica no gstado, arm a n do-o das mai s seguras ga-ra ntias 
contr a o monopolio d o p oder pelas organizações f u nda das na systematizaçii;J 
elos interesses pessoaes contra os interesses con ectivos ·, 

, Subordina ndo t oda a sua a cçãu a · esse a lto pensaiJ1en t,0 ,pplitico, o Pr-e-
s iden te provis-orio do E s tado, depois d € nomear os seús auxilia res, disso! ve-
r ia os dous a grupa m entos que a!li s e int'i t ula;m de Assembléas L eg·lsla.tivi\s, 
e decla ran do inexistentes o P oder Legislativo ·e os orgãos electivos elo Po-
der Executivo, , convocaria un1a Constit u fn te para . r estabelecer em. n ovos 
moldes ~• ordem política n o Esta do, isto é,· --converteria. a . sol uçã.o ·:los pro-
blemas politiéos do . momen to em. u ma r ef orm a do sy lltem a politko .. e admi-
nistra tivo, comple ta ndo os obs taculos da n ova ConstituiGão á s exploraçõe,; 
e .aos desm a ndos da . -pol'iticagern -com a elaboração ele _ .um ."Ooeligo de_ Or-
g_.a niz:a.ção A dmin istrativa das Municip<tlida cles " e inaug-ura ndo. assim . um'' 
P!Iase ,vercladeira m en te p1·omisso1:a na v iela po!itica do Es.taqo. 

As renliza~;õe~ Çie. ·te p r og ra mmn. que" .nenhum dos prHtf,dentes a.c.tuaes 
a o __ G overno elo ]j;stado poderia leva1· para .o Goyerno, além -de outras. r a-
zões, . p elos compromisso~ particlarios, q ue. -annullaria m . as m elhores in ten-
çqes, ._tornan cloc•O, r ealmente, n n1 p risioneit·o da p oliticagem do I ngá, só o 
a dvento ele urp. Governo pr ovisol'io, chefiado, nos termos , ela Cons t!tuição, 
pelo Presiden te do T r ibuna l da Relação, ser·ia capaz de proporcion~r áquell a. 
terra, _ que só as,s in) .. ;es tar·icL ha.biliü].da a · r e_a ta1· a s s.ua,R .. a ntig.a s . .tq1d ições, 
1·eadquirindo, ;10 system a f()del~ativo, o papel predominante que lhe coube 
ou tr' ora. entre as · Províncias do Impe1:i~ . · · 

A terra dos varões plutarchicos, pa drões ntlcionaes da h onr a e do civis-. 
mo. da. sabedoria e da b ravura , da a;cção e da eloquenéia;· berço feCu ndo elos 
maior es estadistas do Imperio, .dos . collabora dores ·da R epublica ; a ter ra de 
Gonçalves Lêclo, Evaris to da Veig~, Sa lles Torres H om em , Francisco Octa-
v ia no, Caxias, E uzebio de . Queiroz, Ur uguay, Ita borahy, Andra de Fig ueira, 
Salda nha da. Gam a, Miguel L emos, B enjamin Constan t - o funda dor da 
n~publ ica; Pereira P assos - o emulo do Visco!1lde ele Mauá. no esp irito d" 
o1·ganizaçfto e no gen1o n.l'lministra tivo do B rasil ; não p oderá. jazer entre-
g u e por mais tem po á dominação bastar da dos con il hos pa rtida rios su1J-
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m.i~.o;a, a · antiga· pótestade, a dominadora a•ltiva e sem l.'ival ·do genio tutelar 
õ.o T mper:io e ela:· R epublica; do ignobil senhorio de ·uma• caravana r ecrutada 
na;.· siugel:ts das arnbições: vulg:ues, cujas· renovações se vão fazet~do· :intur ·~ 

mitte.ntemente• [1 --conta· dos· "serviços" a llegados· n as agitações perk>d:icas · dá 
dispu ta do .poder, · que é a polit:ica a: que se .,.-eduzlu a terra opulenta d!l tão 
bulias tra dições. "rainha outr'ora em lupa nar torna da". 

- Non ilonna a·i .pi·ovincie, 1na bonlell-o. . ,. . . 

. , $ e a~ cirél!.mstancias es-peciaes do momento sã.o as mais favoraveis ao 
ndvento de uma or-dem .política, em condições de· reatar as gloriosas tradi-
ções da terra fluminense, os primeieos passos na realização desta jornada es-
iã.o ·dependendo do energico civismo elo Egregio Tribunal n a solu ção deste 
ha.beas- co,-p·us . 

.. -~ssc;;uramlo a~ preroga.tivas const'itu cionaes do Presidente do 'l'ribunal 
da Relroçfto ~laquelle E s tado, o Eg1·eg\<1 '.rri-bunal tel'á adquirido os m ais 
justos titulos á grati<dão do povo . flpmi,nense .. e firmado, solemnememe, p e-
rante a F ecleraçfw, num. momento . de· a nciosa . espectativa, o principio funda-
menta l elo regimen federativo : - " a.s. q1tes!:ões pol'iticas locaes são resolvid,a.s 
Jlt!l-as 1Joclen·s locaes, 1·esp6íta.clos os p?'i-nc·ip·ios .cons;t-itu.c-ionaes d,aJ Uniãr:," .. 

A éom·provaçl:i,o elo m erito ·da. causa e~tá notavelmente simplificada, nr, 
ca~o. em apreço, pela mater'ia dos capitulas p r ecedentes de onde ella deflúe 
natlil.ralnwr.tE< 'n·l.(lll!l. ·relac:ãc de cousas d<:fímtivas e E<ffeitos inevitaveis . 

Pvovado q ue os a n tecedentes -da questão presidencial, no Estado do Rio, 
não permittem a apr esentação, n o dia fixa do para a trànsmissão do Go~ 

verno, de um pretendente revestido de um titulo -certo, liquido e inconte!!• 
tavel, que assegure o seu d.ireito áquella in;esÚdura, a Constituição do Es-
tado,· prevendo. ·a _:hypothese, · connere ao · Presi·dente do· Tribunal da Relação· 
as· a t tribuições 'de Chefe~· b wvisorío do Poder E·xecutivo, até que se proceda ~· 

lHl\·a eleição presidenc:ial e. restabelecida. a ot•dem política no E stado, seda· en-
n·egue o G-overno ao:s legitimos mandatarios do povo fluminense. 

A solu ção jurldica da crise politica local , a poiada na Constituição do 
E s tado, longe ·de ser uméc ·innov'ação ·aconselhada pelas pedulia ridades locaes 
aoa cons tituintes fluminenses; -é' -a - emanaçào directa dos -principios funda-
nient&es ela Constituição ~'r:,dera.J. A Carta ele 24 clú ·Fevereiro confer e a.o 
Presidente· elo ·Supremo. Tribunal' Federa l'' no a r t. 41, · ~ 2". a investi!rlura ·de 
Chefe provisol'io elo Poder Executivo, nos cas<Js de falta ou impedimento dos· 
~0us or,gãos el('.ctivos, emquanto que rlp art. 63 os 'limites da saberania dos 
Estados, ' silo: as~im expressamente definidos : ·' ' 

--'-. "Cada Ê staclo . ~-eg-~r-se-ha· pela · Constitu iÇão'· e' pelas leis quo 
arTopt<ll', ·r estJe-itaclos os 1YI'i.noip·ios consti-t ·tu:ionaes- da · União ." 
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A sol uçi.io da': crise ·politica fluminense se.rá dada, ·então, . pelos padere,-
loca(!s, nos termos::oda ·Constituição do Estado; e ao Governo Federal incum-
be respeital-a e . ·assegurai-a, desde· que· ella se opera nos term.os da ·Consti-
tuiç.ão ·FedE;ral, . eliminando . todas . a~ hy.potJ·,eses · ~,;m aue seri.a permittida a 
intervenção •feqez:al s·em ,a violação ·do dogma federativo . da autonomia dos 
Estados. 

Entretanto, um elos pl'etenclentes ao Governo fluminense, no quatrien-
nio a iniciar-se em 31 -do corrente mez, annuneia, pelo!! seus mais a;.;toriz~c 

aos org5os, que assumirá c G0verno do Est.ado garantido ·p,,las autoridades 
federaes; 

Em face de taes deçlara.ções, as prerogativas do Pt·esidente . elo '.rribu-
nal ' da Relação·; . achando-se ameaçadas ele "violen.cia ou coacção, por . iilc -
galidado o abuso de poder" , por parte das autoridades federaes, encontram 
rlo 'instituto· clÓ " ha.bens-co?-p1Ú o · seu unico r ecurso de defesa, a fórma leg.•1l 
cie 'Ímparó ·e rirotccçilo. ·ao seu dü·eito ameaçado. 

o· impetl':ltlte ·so'licita a attenção .do· .Egregio. T1<ibuna1 para a Pl"ova es -
magadora · 'qüe · :aú'resênta ca am'eaça de coacção· em que se encontram a s 
prérogativas do Presiaente do Tribunal ela Relação do Estado do Rio ele Ja~ 
neiro por parte clis autoridades federaes. 

Indicias vehementissimos, do domínio -publico, estão a indicar, de va.-
rios mo'dos, os preparativos do scenari.o para a intervenção federal no Es-
tado elo R!o, com a intenção premec1itael;:t de elal', alli, ganho ode causa ao 
candidato ' á. presidencia notoriamente solidario ·, com -a •politi-ca. federal e por 
e lia ·. prestigüido•: Os braclos de afflicção d<cquelle povo já vão repercurtindo 
l'm todos os angulos -dà Fe'deração, c1enuncian'do a machinação do plano·.si-
nistro, .para a conjuração ele esforços na defese dos communs direitos da so-
b.eran.ia dos ·Estados. . 

·.A. saturação ,cl<;> .ambiente naciona l pelos clamores dessa .agitação j{J. terá 
;evado .. os écos ela. tormenta ás regiões serenas, de .onde o Egregio 'l'ribunal 
.ostende: Pela : ampli-dão. da. Patria . as vistas protecto1·as· da ·,Justiça, no me.c 
t ic.uloso a;fan de-. perscrutar, na scena social · de · cada dia, · as causas e rela-
ções da.s .. -causas, ,· para. bem discernil-as ,. e julgai-as: ,-- .renwn cognosce1·e 
ca.nsa.s . 

< · .De .fó1'mü ·.que. a don1mentação elo facto articula.do. vem, aqui, ·.tpenas, 
preeneher uma formabidade do proeesso,. incluindo nos autos uma prova do 
facto· ·pub.lico e notorio. Que ella seja, . pois, a mais signifi-cativa , e a mais re-
<:«:nte partt. carúcterizar o jaCtt. act1ut.t em todo f, seu relB\'.Ci , Adoplernos, . de 
pçeferf)ncia, ·a · prova testernunhal, .que .a natureza :do agente: qonvert.eu em 
ÇOnfissão, porque, . em. verdade: - ' ' habem.1w CO%/itente'YI'/, rewm." . 

·' En,1 banquete politico em que se acharam Teunidos os opposicionistas f lu-
miner.sês, que ·se ir,culcam Deputados á Assembléa L egislativa do ·Estado. 
a chando-se presente o seu candidato á Presi{lencia, Majot· Feliciano Pires 
de : A]:n:eu . Sodré,, Junior, o leadm· da Assembléa, St:, Manoel Duarte, agrade-
cendo aos ·. seus . correligional'ios as homenagens que lhe .eram tributadas, 
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julgou azado o momento pRril. ·produzir declarações definitivas que levassem 
a; .(!erteza e a . segurança dc'1. victoria. aos opposicionist;:Ls -fluminenses. Ess" 
.objectivo elle proprio ·:o accentuou, nesta passagem de seu discurso: - "No 
momento em. que. vo~ f-alo . si.hto que tenho, antes de tudo, a obt·igução de 
ser verdadeiro ~ leal. . Pois que a mim, sem titul.os .. para ta nta honra, me 
·dignificastes, ·elegendo-me. o orgão do vosso pensamento na. Assembléa e o 
depositaria· de vossa confiança, • hei de merecei-a sem falhas .moraes". 

E depofs de se haver, assim, com·prom.dt!do a communica r aos seus 
correligionarios a . rea•lidade da situação, ·dizendo-lhes ~ ... v~·rdade, lealmente, 
·sem ·ralhas montes, o a utorizado orgão do pensamento J)Olitico ela_ Assemc 
bléa opposi-ciortista exclamou, perante os convivas: ·- "_-it/i1'1'YW•-v os q1t'J a. 
vicrtoria e nossa·, que~·o dizer, é de lei, ·do direito, da ven'lade , da l iberdade'' . . 

Affirmação tão positiva, certamente baseada em garantia fidedign:l, ·p n.ra 
ser proferida pelo orgão autorizado ·do pensamento politico ele um partido, 
c!om a s~lemnidade de uma eloquente invocação á ·verdade e á lealdade, rião 
era; a;penas, destinada ·{;, orientação dos convivas: · ~ deveria ser levada a 
toda a cominu.nidade ··pvlitica para acalmai:' a sua justa anciedade. Da;hi ~' 

commovida exhortação com que o autorizado leader da Assembléa passou a 
perorar: "Podeis ir dizer a vossos _.conterraneos que, · d~sta vez, haja o que 
houver, triumpham a verdad& e · o direito. Binto-mve ven!aàeiramente engra:ncT.e-
oiào ·e·rn pode-r, neste mO?n.ento de . àcspecliclas, fazer taes atfi:nnações" . 

Gua;rdadas as conveniencias, o clecôro e a discreção, de uma tão . deli-
cada investidura, difficilmente o· ll·eeàer de um · partido poderia chegar a.lén• 
desses limites. O ponto essencial foi ahi a ttinzido. O .orgão cli!i'gente ele um 

·partido sentiurse engrandecido .Por affirll1ar solemnemente ·aos seus dor" 
religionarios que a victol~ia .está plenamente a ssegurada .-· 

· Mas nesse . mesmo discurso. (Doc . n:. 8) •elle ... se refer·e ·a os " esp·inga·r-
dei·ros poUciaes, commandaào•s pelos 1·ep1·esentantes do Gove1"no para . lhes 
·roubar, a . elle .. e aos se1~s coUegas, . Q ài1·eito ele. exerceren'& o se1i 1nanàato .. n a 
assernbléa, ·:e, ·· a-té nwsrno, as s·zws p1·oprias vida.s". (Os factos a que o· cm:t-
dor allude acham-se cleScr:iptos no documento n, .. 2, que tambem coin.pre-
l:ende o protesto ·feito pelos opposicionistas fluminenses no juizo federal 
contra . as :violendas de que .foram victima s por ,Parte do GÇJv erno · elo E~

tado). 

Como taes janizar,os. pela frente, com o Governo do E s ta do de guclrt 
aberta. para os tragar, como Re explica ::t quella s•egUt·a nç;a elrc v ictoria , 
solemnemente a fiançaocla aos op.poSicionistas fluminenses pelo seu habillis-
simo patrono junto aos dirigentes da politica federal'? 

O contraste· das duas affirmações vale por uma prova e~.mag1l!dom el e 
que. aquellas garantias foram •dadas aos opposiCionistas fluminenses pelo 
Governo F .ederal,, que, em luta aberta com o s itua;cio.nismo local; aguard:.c 
v momento de vingar as affrontas da recente campanha · lJO!itlca , sepuJ-· 
tan~o o situacionismo fluminense sob os escombl'os da Const ltuição ·e chr 
dignidade· politica do Estado. 
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Ora, se os a n tecedentes da questão· pi>esidencial , 11o Estado do Rio .·de 
Jarieiro, não comportam, conforn1e· demonstramos, outra solução legal -que 
não seja <L i-nvestidura do · Presidente-·- do Tribunal da Relação ntC chefia 
provisoria do Poder Hixecut\vo, até que ·· se proceda á nova eleição · presi~ 
r}encial e Reja O G(nnerno. confiado aos l egitimas m a nda tarios do povo· flti'-
minense; se o ciil·eito do Pt'es!dente do •.rrlbunal da Relação áqu ella inve~l 

tidm·a emana ele un1 'titulo cei·to, hquido e incontestavel, fundado- n a pro" 
pria Cons tituição do . Esta·do e nos princípios constitucionaes -da União ; e 
se' as decla rações solemnemente p•roduzidas pelo l ecule1· dos opposicioni~ta~ 

J1uminenses denunc.iam., por parte das a u toridades federaer;, Q proposito 
c1 eliberaclo de collocar no Governo daquelle Estado, com o apoio da foq;:.L 
federal, o c:mdidato i.le sua.:s preferencias, a . conclusão inevitavel é que 1M 
em causn um direito ipdiviclual a in<eaçaclo, e , mais ainda, que a a utonomltt 
de um B]s taclo estii na - imminencia de -soffret· u m graviss1mo a ttentaclo, 
calcula damente premedita do -pelo Governo F ed er al. 

Posta n estes termos : a questão, é 'inc ontestavcl. -que d P :oder Judl• 
cia.rio é o competente para aprecial-à e resolvei-a, sendo o· " habeas-corpus." 
0 meio t;abH de provocar a · sua intervenção n<c defesa de um d'h<eito a m6H -

.ça do .. 
O . caso mn a preço, · eminentemente na sua odgen1, tanto q ua nto na sua 

f'nalida de, ·acha -se r evestido -cl:e um aspecto -caracteristicamronte j·u ridico. 
sob o qua l as questlles de na tureza politica decaem de sua feição predo-
minante :Para se tor na rem. mais que tudo judiciarias. 

R eduzida, assim, a os . termos de uma proposição a xiomatica a -questãcJ 
fundamcnta.l, da competenCia do Poder Judic-iario para intervir - em face 
das circumstan cias, a rticuladas sob o i-mperio da r a zão juridic:;t __:_ na s o-
lução . constituciona l da crise poJ.iti·ca . f luminense, tornando effectiva a: vi-
ctoria. do direito pela é fficacia do remedio 1egal, úum caso typico de "hab~~-· 

c·orpus", as questões processmies, de esphera e hierarchia do Poder Judi-
ciario, competencia para .conhecer deste pedido, · se a cham r esolvidas. no~ 
p roprios t ermos ela pétição ; 

Medida destinada a assegoura r a off ectivicla de ele um direito, ah1eaçací6 
clé "vioiencia ou c oação, por illegalidade -e abuso ele poder", vor 1Ja1•te_ ~ás 
cw .to?'ida.cles f ed.e·r aes, sõ o J ucliciario Federal é comp etente para coriceder 
este " habeas-corpus", que, sendo r-equerido em . garantia das prerogativa.~ 

elo P residente de. um Tri·bunal Judiciario, de mais elevada hierarchia , lJern 
q ue em esph en ú; diver sas, do que a do Juizo Fede1·aJ da respectiva secçilo, 
t:ó poderia ~er proposto ori.ginaria.mente a o: Supiémo 'rl'ibunal F ederal. 

Não se corn,prehenderia q u e, em se tt·atando de garantir as preÍ·ogativas 
do Presidente de um Tribuna l Jucli.ciario, .cujos actos . só s ã o· revistos, E: .' 
as;;im mesmo, · e1n raríssimas excepçõ·es, pelo Supremo ·Tribunal Federa l. ·e,' 
e m ca><Q algum, pelos Juizes seccionaes, a protecção lega,l de um direitu 
nmeaçaclo houyesse de ser ·solicit a da pelo Presidente de um Tribunal- de 
ultinm instn n cHL a. um juiz ·ele instancia inferior,. ·quando a r aziio jurídica: 
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. é os motivos, tneoricos e pra:ticos, de solução immedlata cte materia rele -
vante, estão a indicar a competencia do Eg-regio Tribunal para conhecer 

· 0!'iginariamente da •questão. As filigra nas das leis proces&ua.;s, ainda m a is 
elementares, porque só en contrariam fundamento em exames de omissão, 
isto é; no facto cte não se eiJJcontrar a bypothes•e entre os ca.sos de c qmpe-
tencia originaria, figurados nas l eis procef;sua es, nã o poderiam prevalecer 
e n ã o preval•ecerão, sem duvida, perante o Egregio Tribunal, sobre os dicta-
mes da razão juridica e as franquias sem limites da -doutrina consti tuicional. 
A Constituição Federal,_ que é a L ei Suprem a, nenhuma r esü·icção impõz a o 
Egregio Tribunal na app!icação da franquia tutelar, que, na letra e no 
e·spirito da Lei · Magna, se reveste de uma ou torga mages tat.ica, - ~ mais 
bello florão da Suprema Córtc. 

Demais, este " habeas-corpus" visa assegura r a affecti v idade de· um 
direito contra as violações de que elle se vê a m eaçado e que só se pode1·ão 
verificar se apoiadas realmente pelo Presi-dente da Repub!ica, cujas de-
masias e excessos de poder só o Supremo Tribunal, que o tem sob a sua 
jurisdicção, é competente para r efrear e . cohibir, no jogo doi:' poderes da 
soberania na.cional. E , sob este a specto, a competeucia originaria do Egregio 
Tribunal, para c.onhece1· .do ·caso. em a preço, além dos fundamentos i•nvo-
cados-, da. doutrina constituciona l, €<m que se tem inspirado fielmente a 
jarispruclencia do Eg1·egio Tribuna l, é expressam ent'e sanccionada no ar-
tigo 23 da lei n . 221 de 20 ele Novembro de 1894, e no art. 16 § 2° n. l 
uo Regimento Interno do 8. T. F. 

Da apr eciaçã o do merito da causa r esulta, pois, inquestionavelmente, 
que o caso é de "habeas-corpus" e da competencia. origina ria do Egregio 
Tribunal . 

As ameaças de coação á s prerogativas do Presidente do Tr1bunal du. 
Relação do Estado do Rio, po1·. 1Ja1·te das autoridades locaes·, escapa'rn á 
compctencia do Judiciario Federa l, por traduzirem phe?>CYrnenos locaes, . do 
dominio exclusivo dos poderes locaes . 

Aquellas a u toridades tambem têm o seu -candidato ao Governo do Es-
. tado, e, apezar da illegaJi.dade manifesta dos titulos com que elle se apre-
senta, pretenderão, provavelmente, co!local-o, á força, no .Governo. 

Fazemos ·porém, justiça ao a lto criterio, á elevação morfLl e civlca, do 
preclaro fluminense, que as injuncções politicas obrigaram fts agruras · de 
uma situação, incornpatiViel com a sua intelligencia e o s eu caracter, · para 
não suppo.J-o capaz de se presta r a esse papel . 

Delle não -serão de recear acções viol·entas de desacato e rebeldia á "'o-
lução constitucionwl .da crise politica do Es,taçto .. 

Mas o ·situacionismo .fluminense, em desespero de -causa.. poderia re-
correr ao substituto ·eVientual daqueHe . c:and:id!ato,. pretendendo co!Jocal-o no 
Governo eom o apoio cioS elem1entos ele compressão de que dispõe. 
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A essa pretenção, o Presidente do Tribunal da H elação, no exercício pru-
visorio do Poder Executivo, op!)oria os recursos locaes e os m .eios .de acçã.o 
ao seu a.lcance. Cercado do prestigio da opinião publica, que lhe terá attri-
buido· a salvação dá a utonomia do Esta do, contra a ameaça da intervenção 
federal , o Chefe do Governo provisorio estaria haJ)ilitado a reprirrrir e cas-
tigar os bandos arrrk'l.dos, que, porventura, se oppuzesse1n ao restabeleci-
mento da ordem poliüca no Estado e, se ·a su a a utoridade perigasse, 110r 
insufficie ncia dos recut,sos loca€'s, pa ra a manutenção da ordem e da lega-
lidade perturbadas, requereria a int ervm1ção federal, que não lhe poderia 
ser negada nos termos da Constituição Federal (art. 6°, n. 3). 

N estes t€rmos. r·equ er o advoga do a baixo a ssig naclo, ao Sup.remo 'l't:i· 
, buna l Federal, uma ordem de "habea s -corpus" preventivo em favor do 
Presidente do Tribunai da Relação do Esta do do Rio de J a ne-iro, para que 
] h~ seja assegurada, em 31. do corrente mez, nos termos da Con stitu ição do 
Esta do, - .derivados dos principias constituci.onaes da Uniãu, - a inves-
tidura de Chefe provisorio do Poder Executivo do E s tado, na falta elos seus 
orgã.os eleetivos, contra toda e qualquer iÍlterfet,encia das a utoridades fe-
deraoes nos ·negocias ·interiot·es da soberania do povo f!UITlinense, da nrl.p-sc 
conhecimento da medida · ao Presidente ela Republica , na fôrma do m t. 116. 
~ 4• do Regimento Interno do Supren10 Tribm,al Fecle t"ftl , para que ella 
se compra, em toda a S U[. plenitude, nos seus jurichcos e na turaes eff>etto~ . 

Rio de J aneiro, ~ de Dezembro de l92á. - Theodo-ro F t!.m ewa .de A I· 
me ida. 

EM ADDITAMENTO 

1" - Completandc> 1>. S!gn.ifkação d<' decreto JJ 8 a qu:· se 1·efer e 0 
capitulo : - "De l\'[etitis ", d emonstrativo aa "vio1encia ou coa ção •: de qu~ 
se veem ameaçadas as prerogativa.s cons•titucionae~ df' Presi.dent~ de· Tri· 
bunal da Rela ção do Esta:do do Rio d<> J a neiro, pót· part<> dr. Gov<:lrnc Fe-
deral, .iunta o impetrante dous exemplares d.c'ls notic,ias estampa das no 
Dia1·io Ojjic-ial e J ornal do Co1n1nerc!i o (documentos ns. 9 e 10), em qne 
são assigna lados os repetidos entend.im7ntos do Presidente da Republica con' 
o Major Fe!iciano Pin~s . ele Abreu Sodré Junior, candidato da opposição fl u-
minense á presidencia do E s t a do e Ma noel Dua rte, l eacle1· ela a ssem bléa 
OIJPOSicionista, a u tor das declarações ele fl s . 

2• - Sãc os seguinte!< - tllxh,a lmente - os dls pos·ítlvos inconstttucio· 
11a e" da leJ. eleitora' df' Estadc elo Rit:. de J aneir.: (l&i n. 1 . . 723, de ~ de 
Novembro de 1921) , a que se r e·f e r<o esta petição: 
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Art. 95: "A junta apuradc.ra das eleições de Depu tados será consti-
tuída, por cinco juizes de direitf' sot a p l·eside neia dú Procurador Gerai do 
Estado. tende come> Secretario c Promotor Publico da Ca pital . 

A I·t. &5, § 2": "Para cumprimento do que dispõe o paragra.pho anterior, 
o Governo do Esta.do . dent.re> d a r..,·im<'ira quinzena, após a eleição, por acto 
seu. designará. O? juiz<'~ d& di1·eito que tiverem c!& con8t.ituir a junta apu -
radora das eleições de Deputados . 

Art. 95, § 5°: "A ·cada u m do;: membros cttc JUnta apuradon, elas eleiçõe~ 

de Deputados será a bona.(!.., um2 ajuda cl<=- custo rte 500$000 . 
Art.. 96; "A JUnm a p u r ado1·a elas eleições de Deputados, com.petirà tã~ 

sómente sommar os votos ·constantes elas actas das é!Jpurações municipaes. 
Art. 96 , par agrapho unico : " Se, porém, a lgum candidato p-rotestar con-

tra a decisão prof&rida por qualquer junta municipa l e requerer nova apu-
ração ·das respectivas el·eições, a. junta apu1·adora das eleições de Deput~c1os 
não poderá, então. deixar de fazel-a decidindo a respei to por maioria de 
votos. 

Rio de Janeiro, 25 de Dezembro de 1922 - (25-12-922) . - Theodp,·o 
F'i_q1Uii1·a de Alnwida. 

SESSÃO DE 3 DE JULHO 

O Sr. P residente: - · Acha -se sobre a mesa o seguinte 

REQUElUMillNTO DE URGillNCIA 

Requeiro u rgenéia · para immediata 2" dis•cussão e votação do projecto 
n. 79,' de 1923. 

Saia das sessões, 3 de Julho de 1923 . - Bueno Branclã;o, Presidente da 
Com missão de Finanças . - J . Lamw.rtine. 

Vou subrrietter a votos o requerimento de u rgencia . 

O Sr. João Guimarães: -Pela ordem, Sr . Presidente. 

O Sr. Presidente : - A urgencia não tem discussão. Materia não dis-
cutida não permitte encaminhame nto da votação uní-co ensejo pa r a propü! 
questões de ord0m . 

O l::lR: JoÃo GUIMARÃES: - Quero submetter H V . Ex u m a questão de O.':'. 

dem, que diz respei to á observancia do Regimento. Não venho discu tir a 
urgencia. 

O SR. PRElSIDF.NTE: Um -discu rso pela ordem, sobre refl. u er imento ae 
urgencia, imp ortaria em urna pl'Olelação ou adiamento da decisão da Camara 
sobre a urgencia pedida. E', apenas., a observttncia do Regimento que me leva 



a pedir- ao nobr~ Deputa do que attenda {.. observação formul<1da, decq~ · 
rente da propria natureza do assumplo e dos t ermos regimentaes. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - •Sã·o duas palavras apenas .. 

O Sr. Presidente: - Neste caso, por toleran cia, vou conceder a . pala-
vra a o nobre DeputaÇ!o. para levanta.r a questão de ordem, o que, a liás, não 
p oder ia fazer porque o assumpto é de natureza urgente , e não póde ser inter-
rompido. Mas, repito, por deferencia, por tolerancia, tem a pa lavra o nobrr' 
Deputado. 

O Sr. João Guimarães: (*) (1JCI!ra l evantar uma questão de oràem)-t:.. 
Presidente, agradeço a V . Ex. Como se t rata de u ma observancia do Re-
g imt nlo, animei-me a solicitar de V, Ex. a p ala vra . 

E ' q ue o art. 243 do R egimento, !Sr . Presidente, dispõe no titulo 3° que 
trata das proposições: 

" Toda a proposição deverâ. se1· redigida com ·clareza, em te1-
mc.s explicitas e , tanto 'quant o possivel, syntheticos . " 

"§ 2.0 Nenhuma proposição .poderá conter citação de le'l, ou de 
artig o de lei, sem qu e a t ranscreva por extenso . " 

Acontece que o pa recet· lavrado pela Commissã{) de Constituição e Ju~ 

tiça, em relação ao caso do Estado do Rio e o voto venci-do, brilha ntemen-
te elaborado pelo illustre Deputa do Sr . Prudente de Moraes, não contém 
nem o ·decreto de intervenção no Estado·, nem o decreto de nomeação do 
Sr. Aurelino Leal ·para o cargo de interventor, nem a disposição da · lei 
n. 3. 208 sobre eleição federal. 

Entreta.nto, o dec'reto de intervençã-o, ci decreto de nomeação e o à~ · 

ereto de eleição f ederal são expressameite citados no projecto que constitue 
a con clusão do pa r ecer da Cornmissão de Con~tituição e J ·u stiça . Os ayul-
sos distribuidos nesta Casa estão ele accôrdo -com a publicação no Diario do 
Oong1·esso, e tantó nos avulsos, como no Diario do Oong1·esso, não se mos-
tram nem o teor· do decreto nem o d.a intervençã:o. 

Ora, isto é uma infracção cla ra do a r t. 243, § 2°. 
Trata-se, certamente, de u ma inadvertencia da Commissão, porque não 

se con'ipreh ende q u e ella,, soliéitando da Cama.ra a approvação dos actú~ 

do Governo Federal, tivesse julgado desn ecessa ria a a nnexação desses décrA-
tos ao seu pa recer . 

Os St·s. Deputados leram, como eu o fiz, por occasião ela sua publicaçii.o 
o decreto de intervenção. Mas se h oje no és tudo, n a comparação do . pare-
cer, com o teôr e os termos desse decr eto, n ão o tivermos em m ão, certa-
mente a discu ssão será embaraçada p·or este obice e . a eada passo os meu~ 

d1stinctos Çollegas terão ele pedir á Mesa a remessa desse decreto . 

(*) Não foi revisto pelo oradur 
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Para prevenir esse inconveniente, o Regimento )Pl;ecizamente dl6'pôe 
elaíamente que a.s proposições que não· estiverem redig'ida !l de accôrclo ·com 
essa disposição, a Mesa providenciará, p·or intermeclio da sua Se~ret.o'lria . 

nes te sentido, para que o seu a utor redija convenientmnente a propo-
sição . 

'l'ão importante é essa pr·oviden c ia que, no § 4° do mesmo art . 243 , "" 
diz: " Qua ndo um p rojecto provier do Senado, e, porventu1·a, não- venha 
acompanh ado do texto ou dos a r tigos da lei ~itada, a ·Secreta ria , ou a Mesa,· 
" ex-officio", providenciará para a annexação ·do de-creto citado ou das u i~

posições, visto não ser possível dev olvel -o á outra Casa do Congr esso pa ra 
que ella fa ça a tra nscripção". 

Mas, quando o projecto é de origem da Casa, ou seja .(!e um Deputado. 
proveniente da propria Com missão, deve el!e ser a. esta devolvido · para so 
annexar não só o decreto de interve,nção, como as disposições da lei elei-
toral a que elle se refere . 

E' essa a questão ele ordem que submettlo á consider ação de V. Ex . so-
licitando f sça ·devolver o parecer á Corhmis&ão ele Justiça para ser· :·edi,g·ido 
ele modo c onvea.ien te . 

P erdõc-me ·v. Ex. em dar uma exj}licação: o m eu requerimento, feito 
ne~t:e momento, não eleve ter o caracter' ele obstrucção; a.o contra rio, eu sup-
punha, porque não vi os avtjlsos distribui-dos, que a Mesa tivesse procedido 
ex -officio para que a Commissão completasse o seu parecer. E t a nto as-
sim, que fo i essa a unica explicação que achei para a demora que occor-
r eu entre a l eitura elo pa.recee e a sua publica ção nesta casa e a or'lom do 
dia para a qual devia elle ser dado. (M~ti!:o be?J'I>; ?nwito bem.) 

O Sr. Bua,rque de Na.zareth: - P eço a palavra pela orclel'h. 

O S1•. Presidente: - Não posso a ttender ao nobee Deputado por tct· con-
cedido, por tolerancia, a pa lavra ao D eputado joão Guimarães para leva.n-
tar a s ua questão de oedem .. 

O a ssumpto que está em ·votação da Camar a , já a nnunciacla pela Mesa, 
l' um requerimonto ele urgencia . A urg€mcia não tem discu ssão. Não t enclO 
discussão não· pó de ser, sobre elb, adm..!ticl(; recutso protelhtorio; mesmo 
Para qu ee.tões d~ ordem, que só ~aberiarn se houvesse en caminham ento da 
votação e este. é ina clmissiveí . Foi uma ·s imples t oler ància como necia rel, 
t oncec1er a pa lar·a ao n·Jbre Deputado. 

Vou r esolver a questao ·tk ordem leva ntada .. 
De facto, o nobre Deputa do João Guimarães, t em razão. A. propos1çao 

ctue contém citação de artigos de lei e não traz, no pé dessa propostçao, ou 
fóra do seu corpo, a transcr1pçao desses artigos, não está r edigida nos ter-
mos elo Regin1en to. 

Ha, porém , um requerimento c1e urgen cta, a respeito (til PI'opos-1çao " 
que se refere o nobre D eputa do. 
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Vou sui:>metter a votos o requenmento de urgen c!a . Se a c anmr ct o a~

prova r , entenden do-se que, nos t ermos do a rt. 224, ella pretere, com a con-
eessã.o da urgen cia, todas as forma lidades . r egimen:taes. Se a Camara. re-
cusar a Ul"gencia., a Mesa provLdenciarã para que se com plelern a.s t ormal!-
da des rlg'Jmen t~es. 

Vou submett.er a. valos o .requerimento de urgen cla . ( JYiu i to 7Je•rt" . , 

O Sr. R.a.miro Braga: P eço a palavra p ela orClern . 

O Sr. 1\fetello JuJúor: -Peço a palavra, pela ot·Clem . 

O Sr. Presidente: - J á recu sei a palavra a outro D eputa do, porque as 
·questões de ordem, con'lo eu disse, na o podem interrOJnpet· a votação dos 
requerimentos de urgencia que não teern d iscussão . 

O .SR. METEJLLO JUNioR: - D e accôrdo com o a.rt . 2-30, elo R egimento, in-. 
sisto perante V . Ex para que m e seja concedida a palavr a .. 

O Sr{ RAMmo BRAGA: - Sr. Presidente, eu pediria que, ::mtes de torna \· 
irrefutavel e cl,,ci-siva a resoluçãc ela Mesa . - e claro está que i1ó3 todos 
acataremos -de bom grado essa decisão - :' . Ex . m e per mi ttisse ã leituea 
de um artigo do Regimen to em qu e m e pa r ece q ue cada Ul1l de EÓS tem 
o direit o de levantar uma questão de ordem .. 

O SR. METEJLLo J UNIOR: - P enso que o Presidente da Mesa deve r esolver 
de accôrdo com o seu espir'ito jurí-dico e com a serenida de e impa rpia!idade 
cp.1e caractetisam os seus a;ctos. 

0 Sn. PllElSIDFlWrEJ: - Estou da ndo provas disso . 
0 SR. R AMIRO BRAGA : - Diz O a rt. 230, elo R'"'gimento : '"I' o elas '•S dUVI-

das s obre a interpretação deste R egimento, na s ua pratica, constitu ir ão 
questõe~ ele ordem . " 

A esse artigo segu em-se dive rsos pa ragr a phos . O primeiro dell es cll!!. 
que '' todas as q uestões de ordem cla ramen te formuladas serão resoividas 
soberanamente pelo President e da Camara . " 

.Agora, pelo § 5", "em qualquer .phase ela sessão ]}Oderá um D epu tado so-
llcilar a p alavra pela m·-dem pa r a reclamar a obsE:rvancia das disposiçõe~ 

regim entaes ., . 
Onde, sobretudo, eu m e baseio, Sr. P1·esicle nte, é no § 7", que dl:< 
"Nos t ermos deste a rtig o, o Presidente não deverá recusar a pala vra pela 

ordem". 

Ora, decla ro a V. Ex. - e, naturalmente, como eu, os meus coll <Sga!! -
que temos duvida sobr e a in terpretação que se quer cl rrr á urgencia. Essa 
duvida, con1o V. Ex. vai vêr, na occasião opportuna, se n1.e c!oncecler a pa -
lavr a , é funda da, é p ro·cedente, e é justamente essa duvida que quero levar 
a o esclarecido es]}irito ele V. Ex . 

Eis porque, 'Sr. Presidente, es t ou na s uppos i<:ão ele que m e assiste o cl i-
r eilo, clescle que eu tenha duvidas, ele le va ntrtr uma qu<:lstão de ordem, 
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O SR. PRI!lSIDENTE: - V. Ex. acaba de lêr un'l:a disposição _elo RegimentQ 
que declara que as questões de ordem são decididas soberanam~nte pelo Pre~ 
sidente . 

0 SR. ODILON DE ANDRADE: - DepúÍS de levantadas. 
O SR. METELLO JuNIOR : - Mas o Presidente evita as questões ele ordem 

não dando a palavra. 

O Sr. Presidente: - Vou tambem, por tolÚancia, conéeder a palavra 
ao nobl'e Deputado Metello· ·Junior, para dizer sabre a sua questão de 
ordem. 

Tem a palavra o S r . Mete't lo J u nior. 

O Sr. Metello Junior (*) - (pela orclem) - Sr . Pl'es1dente até agor,i., 
nesta Casa, tendo tido opportunidade de agradecer a generosidade e a gen-
t il eza com que o . h onrado l eacler da maioria me permitte alguma liberdade. 
Hoje, não quero deixa r de estender o meu agradecimento á Mesa da Ca-
mara . 

Julguei, com o meu hunra·d'O collega pelo -Estado do Rio, St'. Depu .. 
tado Ramiro Bra,ga, qu& ·a palavra "pela ordem" não pudess& ser negada 
em nenhum tra mitte de qualquer discussão nesta Casa. 

V . Ex . inteq1reta a votação ela urgencia -como eliminação summaria e 
de plano de todas as . condições de ordem nas deliberações da Casa. 

0 SR. PRESIDENTE: - Aliás, não SOU eu. Vou ler O artigo 224, do Regi -
mento. 

O SR. 1\iETELLo JUNIOR : - V . .Ex. sabe que eu tambem sou douto nos 
artigos do Regimento . 

O ·SR. PRESIDENTE: (lenclo) - "Urgencia é a dispensa de exigen•!ias re-
gimentaes, salvo a de numero legal, . para ser determinada proposição imme-
dia ta.mente considerada a.t& dec!isão final · da r espectiva cliscussã.o. '1 

A _ unica causa que se não dispensa · é a presença de numero, legal para 
votar ~t urgencia. Tudo .nmis, segu ndo esse artigo, está clispensaclú, 

O SR. l\IIETELLo ,TUNIOR : - Sr . Presidente, é poss ível que V. Ex . tenho 
toda razão, ainda que eu nisso tenha duvidas, mas isso se entende dppo'is de 
votada a urgencia . 

O SR. BUENO BRANDÃO : - Depois de annunciada a urgenci~ . 

O SR. MElTELLo JUNIOR : Não basta. 
0 SR. BUENO BRANDÃO : 

della . (Apoiaclos.) 
- a Cama.ra preciza tomar conhecimento 

O .SR . . METBLLo J UNioR: - Não q u ero. estar consumindo os momento:; 
uteis que o nosso benevolo Regimento me concede para dizer á <;amara 
qu.e o padido de u rgencia não· podia, não póde e não deve ser ac!eito pela 
Mesa. 

(•) Não foi revisto pelo oradot 
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Não terá escapado ao exame de V. Ex., Sr. Presidente, que, e h~ pri-
meiro lugar, na ordem do dia, temos uma C;'ontinuação de votação., isto é, 
uma votação que se está desdobrando, e que, portanto, sob pena de tumulto,. 
não póde ser interrompida. 

O SR. JoSÉ ALVES: - A ur.gencia é prec'izamente para d is]:}ensa r isso, 
O SR . . MEJTELLO JUNioR: - Para interromper as votações? Não sei ccmo 

possa responde'r ao meu illustre collega. e o honrado Deputado julga qüe . a 
urgencill: ·tem por · funcção interromper um serviço começado ]:}ela Camara . .. 

O SR. JosÉ ·ALvEs : - E' claro-. > 

O SR. J.I.1:ETEJLLO JuNioR: - . . . isso Rerâ. uma nova interpret:J çâo da 
maioria. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: -Não se ·COmeÇOU :O set·viço de votação, aqui. 
O SR-, METl':l,Lo JuNioR: - Mas, quem responde ao honrado Deputado- t. 

ao illustre lead.er, que sempre· se distingue pela felicidade dos seus · aparte~ 
é o R egimento. 

Voú ler um ·artigo do Regimento, para que o honrado leader da maioria 
veja como a lei, a razão e a justiça, em geral estão do lado dos mais fracos, 
que somos nós, minoria. 

O a rt. 317, no seu paragra pho unico, diz tmw tiva m ente o seguinte: 

"Só se interromperão as votações por falta de numero regimen .. 
ta] para a SUa realização, OU por S•e tet• esgotado a hora •da sessão. " 

Ora, este é um artigo que impõe a continuação da v otação' do projecto 
n. 34!J A, que está em primeiro Jogar . 

() SR. BUENO BRANDÃO: - Devia annullar O Regimento . 
O SR. 1\!IETEI,Lo J UNIOR: - Não sei' '[JOr quP., se estou lendo o R egimento-: 

\ 
En•tão o Regim.en:to s-e a.nnulla a si mesmo. 

o. SH. BuENo BRANDÃo : - Pela interpretaÇi:.o que V . Ex . dá, seria · rev-o-
gado um ai-tigo <?Xpresso do R egimento. 

o SR. ]\'fETELLo JUNIOR: -Não entendi O·l}Ue v . Ex dis se . 
0 •SR. BUENO BRANDÃo: - A infelicidade é minha . 
ü SR. METELLO JUNio: . - V. Ex. se baseia no art . 107 , do H.egim~nto, 

que tra ta da urgencia .. A UI"gencia pÓde preteri-..· tudo m enOf? a " orden1" . 
O Sn. BUFJNO BRANDÃO: - Menos o numero. 
O SR. M;E't'ELLo J uNIOR: - Menos a ordem, saJyo s•e V . Ex . é um .r:-r-c-

goeiro da ~esordem den tro .dJes1:a. Casa. O Regimento não póde. dJer ogar ques-
tões de ordem. Esta é u.ma questão de oréLem. 

O SR. BuENo BRANDÃo: - E V. Ex. deve :,·.e recorda r que ainda ha pou. 
cos dias votámos aqui uma urgencia para discutir a q.ues<tão das tintas, es" 
tando em · continu<\,ção a votação do projecto . 

O Sn. METELLO JuNIOR: - Eu não estav:~ ' presente; ntas um a buso n ão 
justifica outro. 
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O ·SR .. BUENo BRANDÃo: - F ·oi com consentimento de todos. os S.rs . Depu-
tados . 

O SR. ODILO!'! DE ANDRADE: - Então foi anti-regimental a votação dess,t 
urgencia . 

O. SR. 'BUÉNO BRANDÃO: --:- Não houve protesto de . ninguem; foi coJT. o 
conhecimenrto de todos os Srs . Deputa,dos. 

0 SR. ODILON DE ANDRADE: Mas todos os Srs . Depuk"Udos não podiam 
ruvoga:r o Regi.mento. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Eu pederia 'L V. Ex., Sr. Presiden te, 'que 
concitasse o honrado l eader da maioria a vir ii. tribuna discorrer sobre o P.e-
gimen<to. Agora, enxertar o seu discurso no tneu, ê tolher-me ~t pala vra. 

Penso Sr. Presri'dente, que a disposição do pa ragncvho uni co do art . 31? 

do· Regimento ê t axativa. Ella ·põ.e ordem nas votações . Os requer im,en tos de 
urgencia só devem ser tomados em considera.ção a pós a votação da m a te rla ~ 

que se veferem. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Isso n ão esrtá :10 Regimento. 
O SR. METELLO JU NIOR: - Jl.il]as se acabei de ler isso no Regimento! 
O SR. BUENo BRANDÃo: - V. Ex. acabou C!t- ler , mas a interpretaçã,, nii.c 

p6de ser -essa. 

O SR. ME'l'ELLO J UNIOR: - ·Su; . P r es idente, já que as pa lavras .não tên. 
mais sentido, são causas que não se seguram, não se pegam , vou of:t'·er ecP.r 
este volume ·do R egimento ao illustre l eader da ma.ioria para que S. Ex. p<ossn, 
pegar o argumento com a mão e ler . 

O SR. BuENo BRANDÃo: - Está em muito boas mãos para ler e a prender. 
Dis penso o auxilio. 

Q S R. METELLO JUNIOR: - Eu já sei. Sr . Pnesidente, p eço a V. Ex. que 
!ome em consideração .essa questão de ordem . A Mesa. não põd& acceita;:- o 
r equerimento de urgencia, que contrav.em ás clisposições do art. 317. 

E~ possivel que V . Ex., Sr . P .1·esident e, interprete de outra maneira , e 
_que a Camara., pela sua ma.ioria, vote mais es>;a monstruo~'lda,cte, Cúmo mui-
tas ~:rutras que já t em v otado :na presen te sessão. . 

0 SR. BUENO BRANDÃO: A Camara a gradece o elogio. 

O SR. METELLO JUNIOR: E' um e logio que tenhc feito diariMneHte, e & 

Camara terâ · de m.e agradecer a.inda muitas vezes m ais . Protesto sernpre 
contra os actos d'é! !orça . E' o m eu systema, o m eu modo de proced er . 

0 'SR . BUENO BRANDÃO: 

0 SR. MEJTELLO JUNIOR: 

·v . Ex . esrt:á exercendo um direito. 

V. Ex . este a nno terá certamente occasião 
de· repetir os golpes d e força que desfechou o anno passado contra a fragil 
minoria. Ma,s, ê b om que a .màioria se lembt·e de que a politica ê muito va-
riaYel e que amanhã esses mesmos processos vio.J•entos e leoninos lhe poderão 
ser perfeitamente appHcados . 

Era o que tinha a dizer. (Mnit.a bem,; m1~i't c; ?Jmn-. ) 
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O Sr. Pt·esidenté: -As votaçõe.s a que a a rt. 317 s·e refer.e, e que não 
podem s-er i.nterrompida.s, são as votações no m omento em que se effectmrm. 

As votações a.d.ia•dla;s ele uma ses•são para outra , •estas ficam interrompi --
das p ela decorr-encia ·do prazo entre u nk'l e· outra sefsfw . 

E' praxe, é a interpr·etação pacifica do Hegunento -que a pTete,·encia n f.w 
póde inter-rorriper uma votação que v em de S(·s:;:ão aliterior; mas a 1.trgenvia · 
dispensa não !';Ó es s-a como outras tanta s exig <mcias · r egimentaes , nos• termos 
do a rt. 224, que acabei de lê r . 

O nobr-e deputa do, porta ntu, não t enl razáu na :;ua r ecla maçao. Ella v a i 
de· encontro, não só á ·J.e tra expr.e.osa do RegitTt•Prüo. -como a todos os pr-ece" 
dentes da Ca mam dos Srs . D eputa dos. (Mu.i to bem). 

Os~·. Buarqne Nazareth -- (') ( p ela onLem):- Sr. Pres·idente, eu mê. 
proponho a de m ons tra r qu e os requet'imento~ de urg•encia não pod·em te>· o 
effeito de dis pen sar toda e quaqu er f ormalida rle regimental. 

O SR. BuENO B RANDÃo: - Entào deix a de ha Yer a u rgen cia. 
O SR. BuARQITE DE NAZARE'l'H: - -As f orma li:da d.es reg imen t a e.s que s·e pre-

s u me serem eli-mina das -em virtude de r equ er;.JnE-ntos ele urgencia são a quel-
ias que chama .r ei, d a ta ven·ia dos i!lus ti·es m estres que m e ouvem - s upsi.a n .. 
cia'.ls; são aquen as que infa·m a m projectos em discussão e que se oonhecem 
p ela leitura . O m eu i!lus u·e coHega de banca.::ta , o Sr . João Guimarães, lll-
vantou un1a ('JUes ão dessa or'clen!. L ev a ntarei el1 un'la segunda . 

O pa.r·ecer que o i!lustre l eader da ·ma ioria pretende s ua vem.ente nos fazer 
engulir . . . 

() Sr:. BUENO BRANDÃo: --,- Não ê occasião a i r. da . (1·iso) . Hequeri apena~ 
urgencia 1)a ra a discussão . 

O ·sr:. RAMIRo B RAGA: " Ainda " não ·é oocasiã o ... R egisbre-se o "ainda ". 
O SR. BUA}{QLl~ DE NAZARE'T'H: - J<Jstamos a valiando a liber dade dai dis-

cussfto . .. 
O p a r ecer, Sr . Pr-e.&iclente . ainda ff,r c um out ro artig o do Regin1·ento. 
O art . 247, § 3", do R eg imento diz : "Nenhum a rtigo do projecto- ·pode n í. 

eonter ·dua s ou ma is proposi ções, indep.end€ntes entre s i ,. ele modo que se 
poss-a a.dop•tar uma e r eg<eita r ou trá . " 

O Sr:. Bmmo BRANDÃo : - I sto É' p a r a a dis cussão do parecer. V. Ex . na u 
póde clemon9tt·a r· quE" o pat·ecer cor. t enha duas ou tres p r oposições' d.iffere n t e.; . 

O SR. BuARQl:l~ DE NAzARETH: - Visivelmente , não pr·ecizo discutir toao 
o par ecer para que a Cama.ra o conheça; m ao como a votação não foi ainda 
iniciada, •eu ·direi que o artigo unic-o do pro.jectu t·eza o s eguint e :· 

" .Artig o uni co . FiOc'llm a p')Jrovados os decr etos do Poder Ex·ecutlvo nu-
m eros 15.922 8 15 . 9 2~ . ele 10 de .Ja neiro de 1928, ·pelos quaes foi determinada 
a intervenção f eclet·a .] no E sta,do do Rio de J a neiro e nOn'!!eado Interventor v 
Dr . A ut·elino de Ara ujo L ea·l . 

§ 1. • São nu !las as el€ições r ealizada s no E s tado do R io de J a neiro, a. 1 ~ 
de D ezembr o el e 1921, para deputa dos á Assembléa Legis lativa, bem como todas 
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as ele ições reaJizaJdas para vereadore.; e prefeitos municipaes, e o inte1·ventor 
mandará proceder novamente áquellas ·e·leições, devendo ser pela Assernbléa 
LegiS'lativa, assim eleita, a preciada E' julgada a eleição realizácta a 9 de Ju-
lho ele 1922, para Presidente ·e Vi·c.e-Pr:esidente do Estrudo ... ' ' 

Ora, o primeiro clispo,;itivo a pprova a intervenção no Estado do Rio e a 
nomeação elo Interventor,, o Sr. Aurelino Leal; 0 2° hata ela. annullação du.s 
eleições . Em virtucle elo § 3• do art. 247 elo Regim•ento, essas prop osições são 
independentes ·entre si , a. Camara po'clerá acoc.eitar uma e rejeitar outru. ... 

O SR. BuENO BRANbAo: - Pó ele-se requer·er a . votação por ·pt'l.rtes, na oc.-
casião prO}}ria. 

O SR. BUARQUE DE NAZARETH: - lV1a.s a Mesa não pôde ac:eeitar um pr'\J. 
j.ecto que infringe ass1m o Regimento (; o m.ei-o, '~ appellar para a jurispl'U-
clencia ela MeSc"t. 

Ern ·casos que .eu mesm.o provoquei dos la. tribuna, V. :blx., Sr. Presidente, 
deve se len11Jrar ele qu.e m a is de uma vez fiz voltar pareceres por não estarem 
redigidos segunclo os ter1n.os deste a.rtigo regin'"!!ental. 

P a ra responder a inda de um n'lodo victorioso, neste particular, basta-me 
fazel-o com u R egimento da CaE'a., lendo o § 4.0 do a.rt. 247 : ·'Sem.pre que uni 
proj ecto nfto. e&tiver devi•clamente r edigido, a Mesa restituil-o-á ao au tor pm·:-, 
organizai-o ele accôrclo oom as determinações regilnentaes . " 

O SR. BuENO BRANDÃO : - Isso é ques tão vencida., já está respondida 
p ela Mesa. 

O SR. BuAHQUE Dl!l NAZAlillTH : - Se a M·esa já re.soJv.eu, nã o sei , não o v\. 
Recorrendo a inda para a jurisp·ruclencia ele V. Ex. •Sr. Presidente, pe-

direi visüL para apresentar m eu s embargos í:t. interpr.etaçiw .•. 
O Sn .. . BuENo BRANDÃO: - Forwm apr-esentado~ fóra do prazo ... 
O SH. BuARQUE DE NAzARETH: - O parecer não estfL em c ondições ele ser 

apresentado á .consicl.eração ela Ca.mara. A urg•H1cia,' portanto, não póde b r o 
effeito ele sanar esse vicio s ubstancia l elo projecto . 

Accl··esce, Sr. Presidente, que o ass•umpto é clema.sia·damente important."'. 
Tra ta-;;e ela autonomia •de um Estado ela Fede ração ... 

Tra ta-se da autonomia elos Estado-s, assumpto que interes.sa a todos nó,.. 
Hoje por n1.im, amanhã po·r ti. S·erá conveniente que olhemos par a o futuro. 
Tendo :ele discutir o p roj·eclc,, Pl'ecizo reconet· a o decreto ela intervenção no 
E si:._"tclo elo R io de Janeiro, a a lguns artigos elo qual tenho censu ras a a pre-
sentar . 

Ora, Sr. Pres-idente, não fui avisado ela in clusão elo project o na. 0 1·dem 
da Dia, pelo requerimento .cJ•e urgencia, que o .s·ubmetteu a. discussão co·m 
surpresa pa.ra num .e outros. coJ.legas. 

O ·SR. BuENo BRANDÃO: - Não ha. sm·presa . O projecto está clistribuido. 
O SR. JULIÃo DE CASTRO: A tenelencia. é· müsmo essa: o esmagament,J 

complete elas instituiçõ·es. 
0 SIL BUARQTTE D~ NAZAH~TH: De modo que o illu&tre " leader " quc>J' 
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evitar essa censur a que, eu ·creio, o nobre autor do proj.ecto não p odr,rá vi-
ctoriosamente combater. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - E!le o dirá. 
O SH. BuARQUE DE NAzÀRE~H: - Sr. Pnesidente-, r esumindo o que acabo 

de dizer tão desa:linhava.daanénte. por causa àos apartes com que me honra.m 
os nobres coll&gas, insisto ·em .apresentar a Y : Ex . , os m~us embargos, que 
estão dentro do prazo, para ·que V: Ex. reforme sua decisão mandando cmu. 
pletar o parecer, restituindo-o ao seu a u tor para o redigir do m-odo conVBJLien-
te, claro, s·em transgressão das leis citadas . 

Era o que tinha a dizer. (M1Lito be111-). 

O Sr . P1·esi<lente: - A reclamação do nobre Deputado, não tem tJrOcu · 
de nela, porque o projecto se acha redigido 'na mesma fórma r egimBntal e1 ,, · 
que o são todos os outros ·projectos . E He se d!esmembra Bm paragrapho,, 
como poderia se dem-ernbrar em a rtigos, .em a líneas, .em. l>ettras, em numero. 
em períodos, podendo ser votado cada um de per si. Além disso, qua lquer dos 
nobres D eputados, durante a dis·cussão, poderá requerer a votação por parte~ 
e, assim, será attendida qualquer duvida que porventura se possa levantar 
sobre a reda.cção. (Muito ben-.; muito be?n.) 

O S.r. Ramiro Braga: - Pela ordem .... 

O Sr. Presidente: - V. Ex. já fallou pela ordem. 
O ·SH. RAMIRO BI<AGA: - PeJ•clão, não l•evantei minha qu.estão de orde1" 
O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. já f'a:Hou urna V•ez pela ordem; por issu, 

não podBrei n1a1s conceder a pal>tvra ao nobre Deputado para a m·esma ques-
tão de ordem. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Mas ainda não ch eguei a levantar m inha que:> .. 
tão de· ordem. 

0 SR. PRESIDENTE: Já fa llou uma vez . 
O SR. RAMIRo BRAGA: ~ Mais um •nLinuto , apenas, Sr. Presidente, dtrt-

g inuo-me, agora, a V. Ex. p essoalmente . 

O Sr. Presidente : -Perdão, não p6de usm: mais da palavra. V. Ex. d.:;. 
veri<L ter leva ntado sua questão de ordem na occasião •em que fallava . 

O ·SR. RAMIRO BRAGA: - Obedeço a V . Ex . , mas declaro que ia dis'Cutlr 
uma questão que me par·ece procedente, sem intuitos, allâ.s, protelato1·ios. 

O S.r. Metello Junior: - Sr . President'l, pela ordem .. . 

O Sr. Presidente: .- V. Ex .. tambem , j t usou •da palavra r1ela ord.em .. 
Assim não a pod.erei conceder, agora. 

O SR. METELLo J uNIOR: - V . Ex. mB fará então o favor de citar o artigc 
do Regimento em que se ba.seia para me nega.r a. palavra. . 
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fare1 .. 

O SR. MlETELLo JuNIOR: - Mas •eu posso dizer a V. Ex. desde já t1u ,. 
o paragraphc 7" dG arl. 230 me gar&.ntE & palavra tantas v ezes quantas eu 
precizar para uma questão de ordem. 

O SR. f'RESIDENTE: - Sobre uma m.estma questão de ordem, cada Depu-
tado só poderá . falla r uma vez. A ·qüestão de ordem é um r equornnl'ento de 
urgencia que põde ser votado ou não, independente das f ormaJldaides a que 
allude o nobre Deputa do. Não posso 'de novo coneeder a p~lavra a quem já 
fallou uma vez, pela ordem . 

O Sft . METELLO JUNIOR: - A resolução de V . Ex. não se l.Jaseia no Re-
gimento, V. Ex. não me poderá lér a disposi\;âo regi menta.! que diz isso e 
eu digo que o § 7° do a rt. 230 me garante a p a litvt'<'L, que V. Ex. 'não me 
pGde nega.i·. 

O SR. PRESIDENTE: - O artigo a que ha pouco me r.ef•eria é o ele n. 230, 
~ 2°, q ue dispõe: "Nenhum Deputado poderá exced·er o prazo ·de um quar-
to de hor<L ao forrnular 1tma ou, .slmulta!lkarnente, ma;is cr.e 1r.ma questão de 
onlem. " 

O SR. METEJLLO J UNIOR: - Mas eu queria levantar uma outra auestão ele 
ondem. 

O Sl'. Presidente: - Não põcle mais. 

O Sr. João Guimarães: - Sr. Presidente, pela ordem ... Dese•jo, apenas, 
formular um requerimento para que a votaçilo seja nominal . 

O Sr. Presidente: - Para .a votação nomina), a Mesa acceita o r equeri-
mento do nobre Deputa do , que· cleverá ·fa.zeL-o 1101· esc1·i.pto. 

Vou lêr ainda out.clo dispositivo elo Regimento no qual se baseia a Mesa 
para negar a palavra !l)ela ordem segunda vez.- E' no § 6° do art. 230, que 
assim dispõe: ".Sobre uma m ·esrna questão de ordem, cada D eputado poderá 
fal!ar SÓ?n,ente uma vez." 

O SR. METELLO. JUNIOR: - "Sobre uma mesma questão de ordem", mas eu 
proponho outra. 

Vem á mesa e é ·li elo o segu inte 

REQUgRll\iEN1'0 

Requeiro votação nominal para o requerimento de urgencia. 
Sala das Sessões, em 3 de Julho ele 1.923. ----, João Gwim~w·iíes . 

Vou submetter a votos o req'Uerimento de votação nomina l. 
Em seguida é approvado o requerimento de v,otação nominll!l do Sr. João 

Guimarães. 
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O Sr. Metello Junior (pela o1·de•rn) requer a verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a fa-
vor 108 Si·s. Deputa dos e contra 1; total, 109. 

O Sr. Presidente: - O requerimento de votação nominal foi approvado. 
Vou submetter a votos pelo processo nominal o r equerimento de u rgen-

cia. Os senhores que o a pprovm··em r eS!ponderão - sim - e os que o rejeita-
r em responderão - não. 

Vae-se proceder á c hamada para a votação nominal. 

O Sr. Costa Rego (1 ° Secret •a1·io) procec1e ;:, chamada dos Srs . Depu lados 
para a votação n ominal. 

F eita a chamada responderam s·im: - approvando o referido requeri- . 
menta ele urgencia os Sr s.: Aristides Rocha, Dorval Porto, Bento Miranch:, 
Eurico Valle, Lyra Castro, Aggripino Azevedo, Arthur Colares Moreira, João 
Barreto, Rodrigues ·Machado, Domingos Barbosa, .Ai·mand~o Burlamaqui, João 
Ca01·a1, Godofre~1o Maciel , Hugo Carneiro, Marinho de Andr ade, Thomaz Ro-
drigues, Dan!el Carneiro, Floro Bartholomeu , Hermenegildo Firmeza, ,I uvenat 
Lamartine, R a phael Fernandes, Ascenclino ela Cunha; 
Walfredo LteaJ, Gouveia de Ba rros, J acler de Andrade, 

Tavares Cavalcanti. 
Joaquim Bandeira, 

Alexandt·ino da Rocha. Correia de Brito, Costa Ribeiro, Luiz Cedro, Solidonio 
Leite, Pessõa de Queiroz, Costa. Rego, Euclycles Malta, Luiz Silveir a, Rocha 
Ca valcanti, Carvalho N etto, Gilberto Ama do, Alvaro Cova, Alfredo Ruy, João 
Ma nga beira, José Maria, Eugenio •.rourinho, Ger::t.ldo Vianna, Heitor ele Souza.. 
Pinheiro Junior , Azevedo Lima, R a u l Barroso, Vicente Piragibe, Noriva.J ele 
Freitas, Galdino I•'ilho, Henrique Borges, Ca.rvalho de Britto, José Alves. José 
Gonça.lves, Vianna do Castello, Affonso Penna Junior, Antonio Carlos, Fran-
cisco Peixoto, L andulpho Magalhães, Olintho de Magalhfi.es, Vaz ele Mellu, 
Augus to Gloria , Baeta Neves, Em.ilio Jardim, Ribeiro Junq u eira, .Augusto de 
Lima, Raul Sá, Zoroastro Alvarenga . Bueno Brandão, Jos inõ de Araujo, Raul 
Faria, Theodomiro Santia;go, E O>uardo do Amaral, Fidelis R eis, Fra ncisco 
Campos, Garibalcli de Mell o, Valclomiro Maga lhães, L eopolclino de Oliveira, 
Camillo Pra t es; Honorato Alves, Manoel Fulgencio, Nelson de Senna, Ca rl os 
·Gar cia, F erreira Braga, José Roberto, Olavo Egy.dio, Alberto Sarmento, Ber·-
ros P enteado, Marcolino Barreto, Joã o Faria, José Lobo, P almeira Ripper. 
Altino Arantes, Cesar Vergueiro, Carlos de Campos, Manoel Villabomi, Ameri-
cano do Brasil, Ayres da. Silva,.Napoleão Gomes, Pereira Leite, P línio Marques, 
Aclolpho Konder, Ce1sü Bayma, Elyseu Guilherme, F erreira Lima, João Sim-
plicio, Simões Lopes, Barbosa Gonçalves, Domingos Mascarenhas e Getulio 
Varga~ (112). 

Respondem não - r·ejeitanclo o eefericlo requ erimento de urgencia, os 
Srs. Dan tas Barreto e Octavio Rocha (2) . 
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Responcleratn sitrn - 112 e - não 2 Srs. Depu-

Vae-se :prooeder á leitura do~ nome!; do~ Srs. Deputados que responderam 
sim. 

O Sr. C?sta Rego (1 • Sec1·eta1·io) proced·e á leitura dos nomes dos Srs. 
Deputados que responderam - sim. 

O Sr. Presidente: - Responderam si1n 112 Srs. Deputauo~. 
Vae-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. deputados que responde-

Tam- não. 

O Sr. Raul Barroso (2° SecTeta?'Í·O) procede á leitura dos nomes dos 
nomes dos Srs. Deputados que resp·onderam - não. 

O Sr .. Presidente: _:___ Responderam - não - 2 Srs. Deputados·. 
O requerimento de urgencia foi approvado por 112 votos contra ::~ · 

tota l lH. 

Em consequeHcia do voto ua Camara, vou submetter a 2" discussao v 

projecto n. 79, de 1923. 
2" discussão elo ·PrOJecto n. 7U, de 1923, a p.provanclo os decretos ao .1:-'oder 

Executivo que determinam a intervenção federal no Estado do Rio ele Ja-
neiro !" a nomeação de um interventor; t endo voto em separado do Sr. Pru-
dente de Mdrat;;). 

Entra em discussâ.u o I.Lrtig<, uni<:<... 

O Sr. joão Guimm·ães (*) (pela orden1-): - Sr. Presidente, o Regimento 
em seu art. 22ll declara. que a "ordem do dia" não pôde ser alterada sinão 
por motivo de preferencia, · n'las que esta pre<ferencia não permitte que se in-
terrompa a propo~ição em votação, para Iniciar-se nova cliscussao... 

O requerin1ento formulado pelo nobre l eacl er da maioria, Sr. Bueno Bran-
oão. solicitanuo da Camara dos Deputa.dos urgencia para o projecto n. 179, 
que se refere á intervenção no Estado elo Rio ele Janeiro, eleve ter, como 
effcito reg:imental, apenas o poder ele trazer esse projecto á ordem elo 'dia ele 
hoje. 

Está claro. patente, que este é o uni·co effeito que seu requerimento póúl:' 
ter. Elle não pode, tvbsolutamente, contravir a disposição elo art. 222. ~ 1", 
que dispbe: 

"A orclelCI regimental das •prefer·encias poderá ser alter ada ]Jtt< 

cleliberu..,;ão da Cama.ra. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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1.0 Não sem admittida preferencia de materia em discussão 
s-obre proposição em votação." 

Ora o projecto que se refere a os registros está 'em votação, sendo intt.a · 
rompido .. 

O nobre leadeT re·quereu urgencia para discussão do pt·ojecto sobre a !,,_ 
tervenção no Estado do Rio . A Camara concedeu a urgericia. Parece-me; Pfl-

ném, que a consequencia logica, é que esse projecto de intervenção seja in -
cluido na "ordem do dia" da sessão de h oje. Respeitada , p orém , a pniferen 
cia determinada pelo Regimento, deve a · Camara, primeiramente, -concl·uir u 
votação d·o projecto referente aos registros, para depois dar lógar á · dis-
cussão do •projecto. E' aqmissivel mesmo que termina da e concluída a vota-
ção do projecto sobre registros, a preferencia seja da da para· a discu ssão do 
projecto ele interv enção sobre os outros projectos que estão em ordem do dia 
para votação, mas interromper esse que já tem a su a vota ção iniciada, pare-
ce-me, Sr . Presidente, contrari-o á disposição do a rt. 222 do Regimento. 

Submetto, po-is, á consideração de V. Ex., 8;. . Presidente, a observação 
que venho de fa2ler e appello pa ra a sa.bedoria com que a Mesa ·decide as 
questões de ordem para considerar si a urgencia requerida tem por ef.feito 
afastar, ou melhot•, dar pref·erencla á discussão do !Projecto de intervenÇãü 
sobre a votação 'do projecto de registros e títulos. (Muito 'be71t.) 

O SR. PRESIDEJNTE: - A quest ã o levanta da pelo nobre Deputado já foi re-
solvida guando levantada pelo Deputa.do Sr. Metello Junior. 

A urgencia tem por effeito exactamente fazer com que seja dis-cutido e 
vota do immedia t amente, -com preterição das outras materias da ordem do dia, 
o projecto para -o qual f o~ concedida. V . Ex. compr ehende que s i a urgen-cia 
tem por ri·m vreterir as demais · m aterias constantes da ordem do dia, para 
immeditamente ser discutido e vota do cletermim~;ào assumpto, i pso tamo 
prej·udica os outros ']Jroj-ectos, umd. vez concedida. 

O SR. JoÃ:o GurMARÃliJS: - Per·doe-me V . Ex., Sr. Presidente, mas lan-
çando mão de suas palavras, a lJresetito nova ponderação. 

Effectiva mente, o Regimento disp15e que a urgencia tem co·mo effeito sub-
m etter a materia urgente immedia.ta:mente em discussão, m a s n ã:o deteqn.ina 
que· tenha como ·consequencia altera r a preferencia na ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE: - P eço licença a o nobre Deputado para ler o art. 224, 
que jã li á Camara dos ·Srs. Deputados: 

"Urgencia é a dispensa de exigencia s regimentaes, salvo a do 
numero legal, para· ser determ inada proposição immeditament" coft-
s-iderada até decisão -da r es.pectiva discussão." 

Pot ahl se v~ que todas as demais exigencias regim enta ês ficam preteri 
da::~. Só não pócle _preterir a falta de n umero, isto é, não se pôde vota r ·com 
menos de 107 Deputados. As demais exigencias regimei1taes ficam dispensadas. 
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O SR. JoÃo GuiMARÃEs: - Cm'ioso é que uma disvosição do proprio Regi-
mento, que diz: "não serão a dmittidas - de um modo imperativo - nen1 
para um caso especial, as interru,'Pções das votações" por qualquer outro pro-
eesso que não seja a urgencia ... 

O SR. PREJSIDENTE:: - Por qualquer outro processo que não seja o da ur-
gencia, está claro. 

O SR. JoÃo GUIMARÃEJS: ,:- nEtão, Sr. Presjdente, o princ1p10 geral refe-
l'ente á urgencia deve applicar-se a todas as hYJpotheses, menos áquella em 
que o Regimento tem disposição expressa, ·prohibindo a interrupção da vota-
ção. V. Ex., Sr. · Pres-idente, deci·diu, entretanto, .soberanamente e eu não tA-
nho sinão que me submettr á decisão de V . . Ex . (llftlíto ue·m; ?n.tdto bem .. ) 

O Sr. Presidente: - Está em ·discussão -o artigo unico do projecto .n. 79, 
de 1923. 

O Sr. Ramio Braga: - Começo, Sr. Presidente, lendo a carta que o 
Sr. Senado·r Nilo Peçanha dirigiu ao Exmo. Sr. Presidente . da RE~publica . por 
occasião dos tristíssimos e deploraveis factos que occorrera m no meu Estado 
e ele autoria do Governo Federal. (Não aA2JOi•ados.) 

O SR. JULIÃO DEl CASTRO: - E que hão de cavar a ruína desse Gove1•no. 
O 'SR. NoRIVAt DE FREI'l'As: - Foi um movimento da população. 
O SR. MANOEL REIS: - A ·que fica r eduzida. a. p.opulação do E ·stado! 
O SR. FRA~crsco PEIXOTo: - Foi um· movimento cívico de grande br1·· 

lhantismo . 

. 0 SR. RAMIRO BRAGA (lê): 

"Rio. ele Janeiro, 11 ele Janeiro de 1923 - Exm. Sr. Presidente 
ela Republica. 

Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, protesto contra a ln-
tervençào de V. Ex. nesse Estado, mandando de·pôr, por acto desta 
man•hà, o Govern'o alli eleito regular e constitucionalmente e que 
tem assegurado o seu exercício poi· decisão definitiva do Supremo 
'Tribunal Federal. 

O Estado do Rio de Janeiro nào tem. força para impedir a con-
summação desse . attentado á sua a utonomia e á alta dignidade da. 
Justiça, e no qual, infelizmente, o sentimento apaixonado do homem 
e da política poude mais que a consciencia dos f\ev·:>res moraes e 
constitucionaes do Presiclenbe, :_ mas restabelecido que seja um 
dia, não importa quando, o im•perio da lei, · a Nação ha de resta-
belecer tambem, com o regi:lnen, as autoridades que V. Ex. acaba 
de cuepõr. 

Na preoccupação em que está V. E:JÇ. de sup.primil· a obscura. 
parcella. de in:t'Juenda dÓ seu ·comp-etidor, não duvidou V . Ex. em 
deprimir e desmor~lizar o alto poder . que julga a constitucionall-
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de das leiS e actos do Congresso e do Governo, como vem Cl'e8T,. 

tambem um funesto preced•ente par a as instituições e para a a uto- · · 
nomia dos Estados, interrompendo, por longo tempo, talvez, . a vida. 
da federação no Brasil, 

Não valia a pena, por tão pouco e pôr uma questão pessoal,. 
de .si mesquinha, commetter um crime t ão grande e que compro-
m.ette il;reinediavelmente o seu Governo. 

O Povo Fluminense, V. Ex. sabe, não t em arrnas para se dc,-
fender, mas pelos orgãos de sua opinião e de sua sober a nia , das 
su as camaras municlpaes, protesta contra esse a"ttentado 6 r,ã.o 
reconhece o poder e a autoridade de V. E x., senão nos termos da 
Constituição . 

V. Ex. ser á a força victoriosa e fóra da lei neste ·mamemo, 
mas nós somos, agora e sempre, o direito dos fluminenses ampa.-
rado na Justiça. " - N'i.lo P eçamha. 

Sr. Presidente, sejam as primeiras m anifestaçõ•es da maioria da re-
presentaçã o fluminense as homenagens elo seu reconhecimento •e agradeci-· 
menta ao notavel e integro Deputado 'Paulista o Sr . Prudente de Moraes 
Filho pela intrepidez (apoiados), imparcialidade e serenidade com q u e ana-
lysou o caso do nosso glorioso E stado, sob os seu s variados e multiplos 
aspectos, cada qual de ma is relevancia, cada qual m ais grav,e, em um. tr<J.-
balho extraorclinar io que sobrenadará, que perman ecerá na condemnação 
eterna de tudo quanto se fez, ele tudo quanto se vai fazer e que importa 
na subversão completa do m eu querido Estado. 

Nós, Sr. Presidente, da maioria da representação flum.inense, em meio 
de pleno e fragoroso desabar ela, procella, f u stigados ele tod(,ls . o~ quadrantes, 
sentilno-nos bem, •muito benl e confortados, conforto promanado. sobi'etuc1o, 
de nossa eonscien cia, confor to ele nossa attitude serena e tranquilla e, por 
isso m es1no, ma>s f irm·e e m a is alt.iva dentro ·da sua serenicl·acl:e e da sua 
tra nquilliclacle ; conforto por vermos o espirito ela integrida.cle, rl8. competen -
cia de Prudente. de Moraes produzir um trabalho que fulgurará sempre, 
porque tem a nimbal-o, a a ureoral -o, a insp·iral-o, a vivificai-o, em tnàas 
as suas paginas, a alma republicana! (Mu i to bem), 

O SR. GALDINo FILHo: - V. Ex. contesta e.stas qualidades aos outros 
membros da Commissão que divergira m delle? 

O SR. JuLIÃO DE CASTRo: - Honra as tradicções· paternan. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - No trabalho herculeo El. extraordinario da noss;, 

Constituinte Pru dente ele Moraes, corporificou a alma republicana, hoje, na 
defesa do nosso regimen Prudente 1ie Moraes corporifica a a lma republi-
cana. . (11I1tfto bem .) 

Ao nobre Depu tado paulista, ao intre·piclo Deputado claquellas para.ge na, 
tã.o cheias oC!e bellissimas tradicções, os agradecimentos sinceros da maioria 
ela re.presentação fluminense. 
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·. Sr . Presidente ao defrontar o primeiro caso po!itico do seu Governo, 
aqiielle precisamente sobrll o qual maiores deveriam ser os seus escrupulo~. 

, o · Exm . Sr . Presidente da RepubUca reduz a nada, á mais vã expressií.c. 
~- autonomia d o Estado do Rio de J aneiro, condemnand(I-O :i situação dil 
u m · territorio conquistado, ·em que impera unica e exclusivamente o arbi-

. trio e investe, aniquilla, espatifa o direito claro, meridi.1.no. sol:u·, ln:oo 
p h ismovel do Sr . Raul Fernandes . . . 

0 SR. GALDINo · FILHO : V. Ex. vê Q direitO de un1; lado só. 
O SR. RAMIRo BRAGA : conferido pela soberania fluminense. r'!-

r r nhecido, verificado, proclamado pelo orgão competente. 
O SR. ARISTIDES RocÍ-IA: - Competente, não apoiado . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Legitimo e competente - e vou sustenta.r . 
O SR. ARISTIDES RoCHA: - Nós demonstraremos o co.ntrm·io. 
0 SR. JULIÃO DF: CASTRO: Não tlen1ons trarão c.ousa algunTa .. ·venocràa 

_~:c; la f o_rça do numero . 
O SR. RAMIRO BRAGA: - E qu en1 foi a personalidade que asshn vio o seu 

direito conculcado, menospt,eza.do e aniquillaçlo? 
Ha pou co recebi eu, u m jornal, que traz a tra{lucçào de um artigo de . 

La Naoion, que, presta ndo significativa homenagem ao valor e gt·ande me-
recimento do Sr. Raul Fernan,les, lr,va ·para as suas paginas a sua biogra -
phia, que encen~ava com as seguintl's palavras : "A Convenção rea lizada a 
18 de Maio do a n no passado proclamou ·o ])r. Fernandes para exercer a 
presidencia do Estado do 'Rio no período de 1922 a 1926. A brilhante car-
reir a deste estadista cmneça, pois, uma nova etapa, que não será, sem. du-
vida, rnais do que a consa.gração dos altos meritos que hão de levat· o Dr . 
Raul Fernandes a destinos mais altos ainrla." 

Este período' f inai, ·Sr. Presiclente, UJJico que leio á Cwmara, deve snar 
aos nossos ouvidos como um dobre plangente, doloroso, luctuoso .ele f ina.do, 
sobre a moralidade dos nossos ciJstumes politicos, s·obre o• nosso regii11en •lega.! , 
sobre o nosso regimen constitucional . 

O SR. GALDINO FILHO: - Regimen legal é o que foi implantado no 
Estado. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - E m um pa lz con10 o nosso, relativamente 
pobre de homem', justa m,ente scbre o tlireit o inconcusso ele um que se des-
taca acin1a ela craveira commum, co1n refulg;e ntes ·credencia>es nacionaes e 
mundiaes, é que o Sr . Pres ident e da Republica volta, toda a f orça e presti-
gio do s•eu ca1·g.o, con1.promettenc1o assim a m.a jestacle elo poder, e m uma em-
preitada pessoal! 

O SR. MANOEL REIS; - Inteiramente· pessoa.!. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - q imin.olado, o sacrificado não é um desses n.o-

n1es que bracejam no 1naTe magn·nm do anonymato, mas siJn uma in.divl-
dua!Lclade que, ·pelos seus altos predicados moraes e intellec:tuaes conquistou 
a estima, o respeito, a admiração e reverencia naciona l e. extrangelra. 
(llútito bem). 
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Trata-se de uma personalidade a quem uma magna assemblêa, com -
pleta dos maiores valores da mentalidade extrangeira, a Ass·emblêa da Liga 
das Nações prestou maior homenagem, então, possível pela voz do seu no-
tavel Pl'lesidente, Hymans, q u e não quiz interromper a O•ração que, então, 
ptoferia Raul Fernandes, apezar de haver excedido o tempo prefixado e 
cbrigatorio para todos. 

O SR . JuuÃo om CAsTRo : - Isso foi em paiz civi'lizado. 
O SR. R.\MIRo BRAGA: - E quando o eminente brasileiro deixou a tri-

buna cerca.do dos app·lausos de todos que o ou viram, do alto da cadeira pre-
sidencial Hymans proferia essas palavras qu e reflectem Sobre o nosso nom·e 
e estão consignadas na. acta dos• trabalhos· da s•essão . 

O SR. GALDINO F'rLHO: - E' precizo qu~ V. Ex. se recorde de q u e na-
quel'le momento •e>lle representava, mais do que tildo, o Brasil. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Mas tinha o seu grande valor pessoal, que nln-
guem nega, e qu e honra· o nosso Estado, h onra a nossa patria e honra a 
r.ossa ·cultura em . qualquer lugar onde elle se encontre. 

Assim, fallou o Presidente Hymans: "Como podeis attestar, meus se-
nh ores, não fiz r respeitar as regras do !<imite do tempo para a palavra, em-
quanto o Sr. Raul Fernandes esteve na tribuna . Pensei poder fazel -o em 
attenção ao papel consideràvel qu e o nosso coUega representou no seio dessa 
Commissão . " 

O SR. BuARQUE NAZARlill'H: - Foi, como se vê, uma homenagem pessoal. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - . . . do brilho, do grande valor da personalidade 

notavel de Raul Ferna n des. 
Delegado Plenipotenciario á Conferencia da Paz em 1919, em Par iz ; dele-

gado do Brasil á CmnmisSão de Repara ções; membro po1· nomeação do 
Consel-ho da Liga da Nações dó 001nité de J u ristas incumbido de organizar 
projecto da Côrte Suprema de Justiça Internacional; delega·~16 á S'eg urnl.a 
Assembléa da Liga das N ações; delega-do á Conferencia Internacional do 
•rrabalho; em todos esses postos elle hombreou, com grande brilho para o 
nosso nome, ·com os gigantes da cultura e do pensamento mundial. 

Nesta projecçã.o de sua personalidade sempre pairou, a lto; e com a 
re·sponsabilidade que pesa sobre o nome brasileiro desde a scintillação do 
extraord-inario genio de. Ruy Barbosa em Haya, elle, o emineute f luminens", 
não desmereceu do brilho do nosso rerwm:e, ·e sim o manteve integro e ful -
gid.o nas assembléas e:m que terçou as armas da sua erudição e do seu ta-
lo·nto com os maiores valores ·mundiaes. 

E' uma personalidade assim tão r-efulgante, com tantos e tão conside-
raveis serviços dentro e fóra do paiz; intelligencia fina, agu da e pene-
tra nte; sensibilida de esquisita e delicada ; caracter austero e l eal; cultu ra 
vasta, solida e aprimorada q·u e o odio político golpêa, que a vingança pol!-
Uoa. aniquilla ! (A110i aclos e não a1Joiaclos). 

Sr. Presidente, em uma democracia em que o prop1ema da ·sua orga. 
n ização está sobretudo, como disse Bergson, na constituição, em classe di-
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rigeute, da aristocraclu do talento, da competenc!a , e d o ca.r acter, é sobre 
um desses valores, corno Raul Fer na ndes - que devia estar , de modo 
definitivo, incorporado á vida publica da Nação - . que d ella é escorra ça do 
peia brutalidade de um golpe que aniquillando o seu .direit o, espatifou a 
Federação! 

O SR. J u LrÃo DE CASTRo: - Mas, a qui não é democracia. Estamos sob 
o regimen do despotismo . 

o· ·SR. RAMIRo BRAGA: - Sr. Presidente, a duailida.de de assembléas 
!t>glslativas, no m eu ·Estado, foi creada nà mensagem do Sr . Presidente da 
Republica. 

0 SR. GALDINO VALLE: - E' o cumulo V. Ex. af:firma r isso! 
O SR. JuLrÃo DE CASTRo: - E' a pura verdade . T udo mais é fantas ia e 

comeãia. 
O· SR. RAMIRo BRAGA: - Foi preclzo que a pilheria desenrola da .no meu 

:mstado, es·sa cousa que não resiste a o ma is leve pipa rote do 'bom senso e. ela 
legalidade encontrasse as paixões elo Sr. Presidente da R epublica pa ra ser 
ca·pitula;cla de "Ass-embléa Legislativa". Nem no mais aceeso da luta no 

. fragor da .tormenta, no deflagar .dos desaJbafos, no período t empestuoso do 
t.ransacto quatriennnio teve o Sr. Epita ci o Pessoa um. gesto em que se 
vislumbrasse qu al'quer co usa de legalida de áq1.telle a juntament o . 

O . SR. GALDINO VALLE : - O" ·caso não tinha sido aff ecto a o Presid e.nte 
da Repub~ica, que nada tinha que ver com elle, abé então. 

O SR. JULIÃo DE OASTRO : - Berturbada a ordem dent ro d o Es·ta do . 
O SR. MANOEL REIS : - O Go·verno elo Sr. Epitacio P essmt ·só reconhe-

DEU i.l. assembléa legal, a unica que h avia no Estado, tanto· que concedeu · 
licença· ao Commanda nte Roberto Veiga para tomar part e em seu!;' tra -
balhos. 

O SR . GALDINÓ VALLE : - Era seu dever conceder a licen ç:a ; e nã ') con-
cedeu quanto á ouu·a a.~sem.bléa porq·ue ning uem a r equereu. 

O Sn . ARISTIDES RocHA: - Melhor será não a pa rtear o or a dor. 
O SR. MANOEL REIS: -V. Ex. rião quer que eu dê a partes ?! 
A 1·olha chega a ess e ponto? .. . 
O SR. ARISTIDES .RoCHA: - E' ele todo interesse ouv ir m os a these que c. 

collega vai desenvolver. E' uma these j urídica, em, torno ela qual S. Ex . 
val tirar un1a conclusão . (Ha 01.t t1'0S a1Ja1•tes; o {J1'. P1'es'iclente 1·ecla1na at-
tenção.) 

O SR . R AMIRO B HAGA: - Sr . P r esident e, os g rupos opposid onistas do 
Estado, sem se importar em com o resu ltado eleito.ral, m a s v isando unica e 
exclusivamente preparar o terreno pa ra -a intervenção f ederal a presen ta.-
ram chapa de ca ndidatos á deputa çã o fluminense . N ã o podiam vencer, m a:'l 
isto pouco se lhe dava . Em minoria notoria, como ficou exhuberantem ente 
provado na apuração insus•peita, f eita p elo Congresso· N a cional , elo pleito 
pr.esidencial do 1 o eLe M;arço de 1922, (e a eleição ela assenlJbléa foi em De-
zembro de 1921); esses grupos opposicionist a.s. quE" s e congregaram.. todos 
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ell·!'JS uni<los. no pleito de 1 o d<? Março. nem todos se m 'cend1aram ou se 
Hbrazaram no mesmo. ardor, q uanto a assemblêa de 1921. 

Está claro, Sr. Presic11ente, que, pela apuração, insuspeitisshna, do Con-
gr·esso Nacional, em que a opposição teve uma significativa minoria, esse 
amalgama opposicionista não podia eJ.ege1· a una nimidade, nem, tão pouco, 
a m a ioria dos membros da Assemblêa. 

O SR. GALDINo VALLE: - Nem em seguida aos factos extraordinario~ 

crue se passaram? Nem depol~ do SI' . Níl<> t er !!ido jet:rotado nas urnas ? 
Depois de ter fl·acassada a revolução de J ulho? 

O Sr. Jol.o GUlMARÃEfi': - E que< tivesse: que tem o d:reito do e\ei.t<. 
•·mn a revolução? 

O SR . HAliiiR~ BRAGA.: - Derrotados nas u rnas, sem que tivessem con. 
seguido eleger um sé\ deputado . esse" grupo" opposi-cion.istas protestaram. 
sob o fundament0 dfl inconstituciona lidade da lei eleitoral dr E st a do. A!Je-
garam, apenas es-sa incons titucionalidade, m a» nãm tra.ta.raTn d<> provat-a, 
não a arguiam perante o Poder Judiciari·o, uni'CO competente ]Jara julgar 
a dizer da sua validade . 

O SR. A!tiSTIDES RoCHA: - Qual é o poder veri-ficador? 

Q SB. RAMIRO BP.AGA:- 0 Poder JudiCÜ.!"ÍO 
C Sll. AtnSTIDEs RocHA : - Era a p enas um esclarecimento que eu de-

sej:>,va . 
O Sn. GALDINo VALLE : - O protesto n ão foi ins·erido na acta da junta 

porque o Presidente não permittio. 
O Sr. Ramiro .Braga: - Cr eio que o nobr;e D epu tado pelo Amazonas 

n3.o ouvic bem a minha argu mentação . O q ue eu vinha dizendo e , em. duas 
pa:avras r epito, era q u e, derro~lados nas urnas, esses grupos op.posicion~s

üts formularam um protesto aHegando a inconstitucionalidade da lei estadoal., 
na parte em ql.\e el1a com pu nha ·a junta a puraldora. Ness.a a llegação p er-
)1l~ne.;erwm, não trataram de provai-a, nen'l! a. a.rguiram perante o Poder 
Jud.icia r.io . . . 

O Sn. G.u~DINo VALLE : - O protesto foi feito em cartorio, no J'uizo Fe-
deral. Ou V. Ex. pensa que o j ucliciario é só o Supremo Tribunal F ederal? 

O Sr:. RAMI!'to Bll.<CA: - ... unico comp.etten.te prura julgar da sua con-
stituci onaili-dacle. 

liJ' inconstitucional a junta ---: dizem - porque' a r .eforma con.stitucb-
nal do Estado IH'Ohibe aos m agisb·aclos a;ceita t'em ·cargo, emprego ou com-
m is;;ão, P a junta é constituiclla. de .Ju1zes de . Direito. 

O Sl1. ARISTIDES RoCHA: - Magistrados nomeados. 

O S8. RAMIRo BP.AGA : - E' outra parte. Uma é essa; a ou tra ê a d<i 
desi.:~TiaGã o. Cheg-arei a todas . 

Alift:o, Sr . Presidente. esse dispositivo, tão trom.b eteado como sendo da 
re.f01;ma constitucional, não o é, e apenas 1~eproduz disposição identica quo 
está na Constituição d.e 1892, a primeira Oons~ituição que teve o Estado 



- 261 _:__ 

do Rio de Janeiro. Dahi, sem a menor modificação, elle veio a t é á r e.formn. 
c onstitu<:ional. 

-"~CiUi está o disposi t ivo a q u e me refiro: "Art. 73. Os magistrados uão 
J)Cclerão ser nom.eados !:}ara cwrgo, em.prego ou commissão que, não lhed 
-eompGtir por a;ccesso na magistratura" . 

Como vêem, não trata de urna innovação, mas a .penas ela r eproduação 
"le um dispositivo t!Ue es:.ã consignado na prime!ira Constituição d!o Esta do. 
E n a vigencia elas consti<tuições anteri01'es, en1 que as JUnta::; eram o tm:;ti.-
tuiclas de juizes, nunca se incriminou , p or k'1.l motivo, de inconstitu cional a 
l ei •cie.itoral .. . 

O Sr. Julião de Castro: --Porque não convinha . 
C ~.;n. RAMIHo BRAGA : - . .. e, quando as juntas apuradoras er a m. tan1-

])em consUtuiclas p-or jui7.es, nunca se disse que, por esse m otivo, ~ra iq-
·COr.·stit'Jcional a lei f lumin:<m>;e . 

Não se trata de cargo, emprego ou com;missão, e sim clie uma. sicmp!lef\ 
fm:,oção comm etücla r_,.elo Poder Legisla tivo aos m embros elo P oder Judioia rio, 
.c commettida competentemente, visto como tem a assembléa a t ilril:;mição 
-constitucional para legislar sobre o regimen ele itora l e tratar da orga niza-
.ç:ãc ~iucli oiaria do I<Jstaao. 

0 SR. GALDINO VALLE: Não foi a as,sembléa quean Llesignou os m em --
brus ela junta. 

O Sr. Julião de Castl'o: - Mas o Presidente nomeou-os em virtude na 
l ei. 

O SH. RAMIRO BP.ACJA: - A1iás, Sr. Presidente, exercem essa funcç~o 

nwml.>ros do Poder Judiciario f·ederal e estadoal, em obedien cia á legislaçtLO 
fed:eral v..igente. 

G SR. ARISTID~S HoCHA: -- M:as niio indicados p e-lo P.resid~nle . 

O SH. RAMIRo BRAGA : - E élous desses rnem:bros n ão são vita licios, c 
11m (. Lomeado pelo Presid<Onte do Estado. 

S e, pois, por esse funcla.111en to é incon>iltitucional a lei fluminense, t a.In-
benl do mesmo· v icio p adace a lei ela União, e por via de consequencia va--
rnos acabar em que sã.o in constit u cion aes todas as legis latu ras fecler aes or--
.ga.nizadas na v ig;encia dessa. hH_; e, por conseguinte, toclos os actos por 
.ellas pra:ticados, inclus ive o reconhecimento do Pre.siidente e do Vlce-P.re,-
sic'\ente ela Republica . 

A lei federal estabelece q ue os n1.en<bros ela junta sao os titulares claquel-
1e~ Cal'g'OS . 

O SR . AruSTIDES R ocHA: - Estabelece o cargo, mas, no Est a do do Rio, 
<J Presidente t em a faculdade ele escolh er os juizes a dedo . 

O Sil . RAMmo BHAGA : - ;EJscolher a cledo, não! Vou chegar lá; ·não cou--
fundo a.~ questões . Apres-ento-as, por partes, ao esp1rito jurid~co dos que 
me ouvem, e, embora cul~ura jur-iclica não tenh a, obrigação tenho de l er e 
<C;onhecer algun1a co usa . 
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O Sr. Julião ele Castro: - V. Ex . tem o senso jurídico . 

G SH . RAMIRO BRAGA: - Estou estabelecendo a argu men tação. Em pri -
ll-,ciro lugar, vamos ver se pelo facto elo magistrado ser membro da Jun~;a Apu-
raC.ora torna inconstituciona l a ·l ei; em segundo lugar, chega r emos ao pon-
to a que S . . Ex. quer, e que -Vem a ser a designação dos juizes pelo Pl·esid.en-
te clio Estado . 

. •) Sn. -GALDINO Do VALL!il: - O menos q'u e se p ócle dizer da l'ei é que s eja 
iincon.!'tHucionaJ, porque acima de tudo é i_mmoralissima . 

O SH. RAMIRO BRAGA: - Aliás, Sr . Presidente, s e ·inconstituciona l , por 
esE<e motivo, ê a l ei fluminense, isto é, se ella é i-nconstitucional, · porque o-
mag;strado nãb póde toma r parte ·em juntas · apuradoras, em tra b alhos elei-
toraes, então por que não foi logka a: Coru<mJ-ssão no seu furor annulla t:orl(>, 
e não annullou tam:b•em o a:listamento ·da -E stado, no qual t em parte princl-

. pai, precípua, o , Juiz de Direito local . 
(I Sr. Norival de Freita;;;: - Mas não é chamado, n ominalmente, a exer-

cer esse cargo. 

O SI<. RAMIRo .B RAGA: - Mas eu estou argumentandio: primeiro qua ntu ' ' 
inc.Pmra.tibHidade, qüe VV. EExs. estabeil-ec.e,ram, n a · Iegis lação ·el ei·;lor~l. , 
erut>roe a funcção do juiz e o processo eleitora l . 

.Se ha essa incompati-bilidade de f uncções . .. 
O SH. AIUSTIDES RoCHA : - O parecer não disse q•ue essa incompatibilida-

de existisse . 
O Srr. RAMIRo BRAGA : - P a ra ch egar a esse ·resultado, a Com•missão en-

tendeu que o juiz, na junta, exerce uma com;missão. 

C Sr. Julião de Castró: - Alilás, é uma n.oill{eação provisoria. 
O SH . ARISTIDEJS RoCHA: - V. Ex. corrno repres·entan t e do Esta do do 

Rio conl'·essa q u e a nomeação dos ju izes é uma nomeação provisoria '! 
0 ·SH. GALDINO DO VALLEJ : - Ad-lcoc para expedir diplomas . 
O .SR. JuLIÃo DE CASTRO: -:- .Acl-koc, nã.o; são n.orne&dos por tres annos, 

para a l egis~atura t oda. 

O Sn. R AMIRO BRAGA: - Sr. Presidente, essa inco-nstit u cionalidade avul-
ta, dize·m os seus aHegadores, p.orque, no caso, a junta é r emuner adia e porquP--
tambern os m embros são designados pelo Pres·idente do Esta do ... 

0 SR. ARISTIDES RoCHA: - · Exercem uma. connnissão. 
O SR. RAMIRO BRAGA : - . . . havendo, dessa fórma, a intromissão de, 

P ·xlel' Executivo na composição do Poder L eg:i.siaJtivo . 
Vê ·v. illx . , Sr. Presi,Jente, como eu, com ,toda a sili~eridacle, encar\} 

todos os argumentos dos meus nobres collega.s . 
1-<ão se trata, p orém, de uma remuner ação, m as, apen as, de uma indeln-

ni7,ação. 

O Sn. GALDnw Do VALLF,: - Ques tão de non11e. Sã o 500$ por d ia .• 
O Sn. MANOEL REIS: - Por dia , n ão; p elo i:Je•mpo que cluraa· a apuração . 
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O SR. GALDINo Do VALLE : - Mas os trabalhos geralmente duram um 
dia . 

O Bn. R AMIRO BRAGA: - Trata -se de uma in.dem.n.iza.ção dos juizes q uc 
se deslocam de sua:s .carrnaras para passar dias na Capital do Estado·, em 
trabalhos de apuração. 

o ·sR. ARISTIDF.'R Ro~HA: - Peço a V. Ex. uma explicação. Quando os 
juizes se deslocam para a Ca.p1tal do Estado deixa:rn. o exercido do cargo ao 
substituto legal , n a. comarca? 

O SR . NomVAL DF. FREITAS: Não deixam, porque os juizes do Esta do 
mo•! am, e;m r egra, na ca!pital , em Nitherohy. 

O Sn. MANOEL REIS: - Regis~ra-se; elles hão de ag1·adecer a V. Ex. 
O SR. AHISTIDES RocHA : - Passam ou não pa.Jssam o exerci oi o ao sub-

stituto l egal? E' uma pergunta que faço ao orador, como r"presentante do 
Estad·;:; do Rio, e que illustraria o seu discurso. 

O Sn. RAMIHO BRAGA: - Creio que fazem isso, .mas, o facto é que não 
tenho pleno conheci.mento do assumpto . CamCI quer, V. Ex. que lhe responda , 
quando em .consclencia não posso responder't 

O Sn. MANOEL REIS : - Paf>?Mn o exe~·cicio ao supplente . 
O SR. RAMIRO BRA3A: - Sr. Presidente, volto ao ponto em que estava . 
C C'aracter indemnizatorio, compensa.toriv, mais se evidencia, melhor-

mente t·esa.lta, com a leitur a do dispositivo legal sobre o assumpto. EH-o: 

"A cada um dos irnembros da junta a]Jillradora das. eleições de 
Deputados, será abonada uma ajuda de custo de 500$000". 

E' a propria lei que define: é uma. ajuda de custo, de quantia m.odica, 
QUE< 11enhurna vantagem proporciona, e· a penas serve para. indemniza l-os, para 
embolsai-os dessas despezas de rem1oção e pet'Tilanencia. na Capital .. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Ajuda. de custo pelo exer ci cio da commissão . 
0 Sn. NORIVAL DE FREI'l'AS: - E' um pa>gamento feito ao juiz ·por eSSt1 

serviç:o. 
O 'SR. MANOEL REIS: - E' uma indemnização por se ter o juiz deslocado 

da sua comarca. 
O SR . ODILON DEl ANDKmEs - E' o me-smo que se passa em llfina.s: o juiz 

Que sahe da sua ·comarca, para ir presidir ao jury em outra, tem ta.mbem 
uma ajuda de custo. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Terceiro argumento: os juizes são designados 
p elo Pr·esidente do Estado. 

Ahi, 1Sr. Presidente, é a suspeita .pairando sobre os magistrados, é o labéo 
atir ado sobre a integridade, a indepencl~ncia da. magistrat ura fluminense. 

O S. ARISTIDES RoCHA: - Por a.hi, V. Ex. vai mal: a Commiss:lo nã o 
teve o intuito c1e injuriar a magistratura . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Si V. Ex. q uizer eu leio as proprias pa lavras 
do, pa recer . 
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~eja como fôr, Sr. Presidente, o intuito do legislador fluminense, po1· 
mais que .queiram as paixões .politicas deturpa i-o, por n1ais que forcejem in-
.tm·esses partidarios e m m enoscaba l-o e deprimil-o, foi amplo e alto . 

T ódos nós sabem os 'que dous moti'vos capitaes, duas razões preponderan-
t es inspiraram a vigen te legislação federal em inateria de eleições : de um lado, 
a larga -cooperação -da m agistratura -como gara ntia da verdade, da apuração 
dos pleitos e da mora lidade dos s u ffragios; de outro, a preoccu.pação consta nte, 
precípua, obs_idente q ua-si de trancar as portas ao regimen das d uplicatas; 
de m odo q u e o l-egislador fluminense se vio collocac1o entre as pontas deslc 
dilemma: ou aspirando-se o principio ·salutar e moralizador da l egislação fe-
deral, que de um 'modo gera l .não admitte supplen tes, constituir uma junta 
sem s upplentes ou, instituindo estes, permittir a , duplicata, da qua l tivemos 
u ma r ealidade na vigencia da l ei eleitora] a nter;oL 

De sorte que o legisla,dor fluminense foi levado a conceder ao Presi-demc 
.d o E s t ado, e o f ez cons tituc-iona l e competentemente, um limitado e modera-
_do arbít rio, o qua l ê limitado, não só pela categoria dos juizes que são os de-
reito, como tambem, porque. a junta assim ficaria con-stituída de· funcciona-
r ;os inamov íveis, vitalicios e com iá·edutibilida de de vencimen tos. A ssim, a 
lei e leitoÍ·ai fluminense instituiu a junta apuradora sem supplentes, . dando li-
mitado arbítrio ao Presidente do Estaclo, juntame~te com o pensamento de 
n.io p ermittir dup.!icata-s. 

O SR. GALDINO uo VAúLM: - Mas com a funcção característica de expedir 
.diplomas . 

O ·SR . · RAMIRO BRAGA: - Mesmo que q ueira m f ulminar de inconstitucio-
nalidade a lei, porque a Assemblêa L egislativa do Estado do Rio de Janeiro, 
quando assim deliberou não obedecer no proposito elevado de tt·ancar, d efini-
t ivam ente, as portas do regimen das duplicatas; m esm o concebendo, p ara 
a r g umentar que aquella assemblêa tivesse obedecido a baJxos prO'pOsitos, to-
dos nós sabemos ·que motivos não fulminan1 de incon-stitucional uma lei. 

O SR. UALDINo DO VALLE: - Nem ·a incon stitu ci-onalida de n ão fulmina? 
O SR. RAMIHO BRAGA: - JYlotivos não fulminam de inconstitucio-nalidacle 

.ama lei; isso é noção elementar, corriqueira e que o Sr. Carlos Maximiliano 
illustrou em seu livru com um exemplo bem caract erístico . 

0 'SR. GALDINO DO VALLE: - Então V. Ex . s u·stenta que atê uma. lei In-
constitu cional prevalece? 

o SR. H.AMIRO BRAGA: - V. Ex . não acompanhou ·os n1eus arg-um entos. 
E a nota ·q u e traz o livro do Sr. Carlos Maximiliano ê a seg-uinte: "E;rn 

ln4, foi dividido um cartorio n esta cidade unica e exclus ivamente para pre-
judicar a um tabeHião. A .questão foi levada ao Supremo 'l'ribunal, o qual 
decidiu q ue e ra constitu cional, embora censurave] o motivo, porque o Poder 
Executivo tinh a campetencia .para dividir o cartorio. D a ndo t udo de baratu, 
mesmo que' não fossem elevadO'S os propositos élo lc;,gislado.r fluminen.se, nem 
por isso a lei deixa d e ser constitucional . Diz-se por outro lado que ê incon -
stituciona l porque os m embros são d«~signados pelo Presidente do Estado e 
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a'Ssim se ·dá a intervenção do Executivo na composição do Legislativo . E 
este é .Uitl dos argumentos da Commissão. 

Mas, iSr. Presidente, ainda ~ob esse fundamento ,.- a separação e inde-
.pendencia dos poderes - não é inconstitucional a lei :fluminense, pois que 
ella nã o repugna ao'S princi·pios da R epublica. 

Os poder es são harmonicos e independen te'S , mas isso não quer dizer que 
elles vivam isolados, que tenhamos o r egimen de compartimentos estanques, 
e que n enhum delles collabore na formação do'S outros . 

O \Poder· Legislativo in tervem na. formação do Executivo pelo r econhe-
cimento do ·Presidente e Vice-Prestdente da Republica e, eventualmente, p·ela 
eleição desses altos magistrados . O Executívo e o Legislativo, por sua vez, in-
tervem na composição do Poder J u diciario. O segu ndo p elas leis de orga-
nização deste poder e o primeiro pelo provimento dos cargos da m a gistratura . 
Sob esse fundamento, portanto, não é inconstitucional a lei do E stado . 

E i'S, .Sr. Presidente, a h i exposta com toda a sincerida de, com toda a 
lealdade, sem omittir um só dos argumentos contraries a questão sobre a 
Inconst-itucionalidade do dispositivo da lei eleitora] fluminense . 

,cr eio ter tocado em todos os 'pontos e ·deixado bem claro que não subsiste 
nenhum dos motivos pelos quaes se quer fulminar ele incorrstituciona! a nos-
sa lei. Ella pó de ser censu ra.veJ sob determina dos aspectos; pó de a critica 
ahi encontr ar brechas pa.ra se exercita r m as nunca podet'á ir ao ponto de 
a coimal -a .c.om a pecha de inconstitucional. 

Não foram, portanto, Sr. Presidente, os opposicionistas eleitos nem di·plo-
mados, mas, baseados no protesto, r enunira1n-se sem diploma ou titulo al -
g um presumptivo de eleição. 

O SR. GALDINO no VALLE: - Mas o facto é q ue n ã o permittiram que ellus 
I 

fossem fiscalizar a a puração . 
O SR. lY.tANOEJL. Rrnrs: - Mas, onde estão as " a;cta'S " elas eleições em que 

VV . EEx . fora m' der rotados '! 
O SR . . JuLrÃo DEl •CASTRO : - Elles se r euniram seni ti t u! os nem diplomas. 
O SR. MANOEL Rrnrs : -:- Por que os opposicionistas não remetteram á 

Commissão de Constituição e Ju•stiça da Camara as actas, como nós o fi-
zemos ? 

O •SR. RAMIRO BRAGA : - .Sr. Presidente, subi a esta tribuna com o pro-
posito firme de palmilhar uma larga estrada, de me deter o menos possível 
nas encrusilihaclas e de não me embrenha r . por atalhos e desvãos . E sse o 
m eu proposito, tão claro, tão nítido, tão m et•ediano, é o nosso direito, manler 
essa discussão em um plano elevado. 

0 SR . GALDINO VALLE: - E' O proposito de todos nós . 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Já, .porém, que me chamam para esse aspecto 

pequ eno da luta politi.ca que se desenrolou em meu E stado, vou abordai-o. 
porque, em n enhum ter r eno, seja qua l fôr , temo a con.tradicta dos m eu s · ad-
versarios . 

Sim: de facto ; os pseudo Deputa dos fluminenses nã o entrara m , no dia. 
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da _ installação da Assembléa, no r ecinto das suas sessões. Não entraram 
porque lá queriam estabelecer. a · anarchia, o tumuJ.to. Mas, acompanhados de 
elementos, que sabemos, nessas occasiões sempre estão promptos para en-
grossar suas fileiras, lá estiveram no saguão da Assembléa , fazendo grande 
tL!gazarra e alarido. 

O ISR. · GALDINO DO VALLE: - A algazan·a, a que V. E'x. se refere, era 
o protesto que a população fazia. 

O -SR JuLIÃo DE CASTRO: -A população não .tomou parte nisso. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Lá estiveram no saguão do edifi.cio da Assem-

bléa; não penetraram no recinto, porque o Regimento lJtohibe de maneira de-
c.isiva, fetn1inante, cathegorica. 

De surte que o Presidente ÜEL Assemiblêa, no exetciciu de suas attribul-
ções, requisitou força, que veio com a presença do Chefe de Policia, " foi 
ju-stamente essa força que fez a policia da Assembléa nesse dia. 

Ahi está o caso . 

Quem não sabbe que ·candidatos não cU.plomados têm o direito de contes-
tal' os diplomas dos candidatos di•plomados, mas perante as commissões veri-
ficadoras de poderes, que não estavam ainda eleitas, nem podiam estar no 
dia da installação da Assembléa. 

Gomo o nobre Deputado quêr fazer acreditar á Camara que houve vio-
lenc!a por,· parte do Presidente da Assembléa ? 

Este agia dentro de suás a;ttribuiç6es, pois, .que eJ.Ie ê o r()s•ponsave] pela 
manutenção da ordem na Assembléa e o Chefe de Policia obedeceu ás suas 
determinaç;ões. 

0 SR. GALDINO VAI,LE: - Elles alli iam protestar. 
0 'SR. TEMISTOCLES DE ALMEIDA: - Não ·era a occasião para protestar . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - O direito· .que Thes assistia não era d de tomarem 
á ·força, a Assembléa e sim, contestarem os diplomas, perante a commissão 
verificadora de poderes. 

Isto é elementar, todo o mundo sabe. 
Mas, não foram .eleitos, não foram diplomados os candidatos opposici.o-

nístás. 

O SR. GALDINO VALLE: - Os quaes não puderam -fiscalizar a a:puração , 
O ·SR. RAMIRO BRAGA: - Acabo de responder e V. Ex . está a insistir 

li essa pequ enez, que nada adianta para nossa argumentação . O nobre De-
putado quer desviar, por força , o debate do terreno e de esphera elevados. 
Já disse, é noção elem.entarissima, vulgarlssima, conhecida por todos , que aos 
candidatos contestantes o que incumbe é irem ás commissões verificadora,; 
ele poderes contestar os di·plomas dos ;'iiplomaclos,. 

Isto está em todos o·s r 'E;gimentos, é disposição de todas as assembléas elo 
mundo, como é ela Assemt,léa FluminE;nse. 

O SR. GALDINO VALLE: - Os Deputados forarr: a lli para cumprir com o 
seu dever-: fazer e acompanha r a verificação de poderes. 
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O SR. JoÃo GUIMARÃES: - N ãio se apresentaram como constetantes, 
mas sim com o intuito de tomarem posse da assembléa, como Deputados. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Como já disse, Sr. Presidente, não !I' oram os 
opposicionistas eleitos; não tiveram um só Deputado ·eleito, não foram di-
plon:ados . 

Baseados, porém, naquelle protesto, reuniram-se, sem diplom•a, sem 
titulo a lgum presumptivo da eleição e verificaram poderes, sem livros ele.i-
toraes, sem actas . De maneira nenhuma podiam fazel-o, consoante os dispo-
sitivos expres:;;os, terminantes, decisivos, do Regimento Interno da Assen:·-
bléa. 

Aqui estão elles; são va.rios: Art. F . 

"No primeiro anuo de cada legislatura , 15 dias antes do designado em 
lei para abertura da Assémbléa Legislativa do Estado, reunidos os Depu-
tados diplomados n a sala das s·essões da Assembléa, ás 13 horas, occupará 
a presidencia o Deputado que tiver sido Presidente, 1" ou 2" Vice-Presiaen~e. 

na ordem de precedencia na ultima sessão legisla tiva annual ou extra-
ordinaria, se houver sido diplomado pa ra a nova legislatura e, na falta rlA 
qualquer delles , .a 1° SecretJ.rio, ou o 2°, que tambem tenham servido na 
n~esa anterior, se porventura tivererr~ sido ig ualmente eleitos, embora con-
testados estes ou aquelles . 

Art. 3°. Organizada a mesa, na fôrma do artigo antecedente, cada Depu-
tado entregará ou enviará ao Presidente o seu diploma e um dos Secreta-
rios fará a relação nominal dos apresentados . 

Art. 4°. Reunidos e relacionados os di•plomas de que t rata o art. 3° 
o Presidente . nomeará uma ·commissão de cinco membros, a qual, no prazo 
ele dous dias, e á vista dos ··diplomas, organizará duas listas: urr.a dos Depu-
tados legalmente . diplomados, na fôrma d.o a rtigo antecedente., paragrapho 
1,111ico, não podendo essa commissão julgar do merecimento das contesta-
ções ou protestos f eitos a cada 'diploma e outra lista daquelles cujos cti-
pJ.o'mas não revestirem as condições legaes . 

§ 1 o . As duas listas serão sujeitas á approvação da Assemb;éa, me-
diante votação, na qual só tomarão parte Deputados legitirr.amente diplo-
mados e incluiãos na primeira dessas listas. 

0 SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Por que V. Ex. não lê um outt·o artigo 
em que se diz que quando não ha diploma, quando a junta apuradora não se 
reune, essa apuração ê feita pela propria Assembléa? 

o SR. RAMIRO BRAGA: - (lenc1o)... " ·§ 2° do art. 6°. No quar to dia a 
Commissão S·e reunirá para ouvir ler e receber as contestações escriptas, 
que, para serem acceitas, deverão conter: A especificação dos motivos pelos 
quaes se impugna a expedição do üiploma •COntestado; a indica ção preet,;a 
das secções eleitoraes cuja a nnullação ·é pedida, com o r espectivo n:otivo 
legal, ' e quando fôr caso, . etc". 
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Aqui está mais um outro a rtigo, o de numero 11: 
•· L' ' tima d:: a 

1 
verificação dos poderes, o Presidente proclam a rá :v.~ pu -

t a dcs a quenes cujo·s diplomas tiverem sido julgados legaes e restituirá es-
ses documentos aos seus proprieta rios, o que o 2° Secr etar io decla.rará na 
acta , referindo n ella, summariamente, t udo mais que se houver deliberado". 

Ahi estão, Sr . Presidente, n ã o um só, J;Orén1, varios a.rtigos, varios d:s-
positivos do Regirr.e.nto, que .nesse assumpto são terminantes, decisivos. 
Em,qu anto illegal, \tum.ultuar\a e anar·chicamente tudo listo se fazia, os 
deputa dos legitimamente di·plomados S{~ entregavam ao trabalho ele vel"lfi-
cação de poderes, no edifício proprio ela Assembléa ... 

O SR . GALDINO DO VALLE: - Onde a oppostçao n ão ti.nha entrada. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - . . . de posse de todos os livros e documentos 

eleitoraes, em relação c om o Poder Executivo e Judiciario locaes, bem como 
a s a utoridades federaes . 

0 SR. GALDINO DO VALLE: Elr~. um trabalho clandestino. 
O SR . . RAMIRo BRAGA: - Nesse particular mesmo das relações com au-

toridades federaes cumpre, ainda, sallentar que, .emquanto o Capitão-Te-· 
nente Roberto V eiga de.putado á Assembléa, assim cons tituida, pedia e obti -
nha licença do Governo F .ederal , que a deu em decreto publicaclo no " Dia-
rio do Congresso", passando-o pa ra o qua dro especia l . por ter sido eleito 
deputado á Assembléa Fluminense, na assembléa falsificada tomava assento 
o m a jor Feliciano Sodré, sem licença dos seu's superiores e sen'l interrupaçao 
das suas funcções. E isto porque ben:· sabiam elles que não eram depu-
tados e scientes estavan1 d e que o Sr. Epitacio P-essoa nunca os reconhe-
cer a como t aes . Não .ousavam, pois, pedir ao seu Governo um acto qual-
quer que inclirectamen te pudesse. fazer vaJer como importando no reconhe.-
cim•ento da sua qualida de de L ycu rguinhos, por geraçã-o exponta n ea. Mais 
a inda : n esse pa r t icula r elas r elações com o Pr·esiüen.t e da Republ.ica, a pseu da 
assembléa votou, nos· ultimes dias do Governo E·pitacio, uma moção. de 
apoio, de applauso, de •solidariedade a esse eminente · brasileiro, e lá se f oi 
toda a a lvoraçada de desejos tra pidantes de ·eiühu siasmo, a Mesa da Ass·em-
bléa falsificada ao Palacio do Cattete . Mas o Sr. Elpitacio P essoa, não se 
deixou emm a ra nhar na rêde dessa cort ezia e o Sr . Angenor de Roure, 
muito g·entilmente, muito cortezm ente, recebeu e despachou a m esa falsi -
f icada. 

O SR. GALDINO DO VALLE: - Com esses argumentos que V. Ex. está 
expendendo, parece-·me que V. Ex . sustenta que quen1 tem competencia 
para avalia r da legalida de da assembléa é o Presidente da R epublica. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - O que sustento é isto- que VV . EEx . nunca 
tiverarr~ r elações com a au tori.da de feder.a l. Isto é, que su.stento, e, m ais, 
que essa a utoridade desconheceu se.mpre, por completo, a quelle agrupa-
mento, durante todo o periodo que funccionou. Trazendo para esse caso 
esses incidentes, que VV. EEx. ·quer-em propositrudamente desvktuar, a 
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titul-o de elevai-os a a rgumentos, quere ndo pôr na n·.inha bocca essa n eces-
sidade de eu considera r o Poder Execu tivo como t endo competencia para 
reconhecer a Assembléa do Estado . . . 

0 SR . . GALDINO DO VALLE: - Repillo a expressão de V. Ex. Não tetu 
V . Ex. o ·direito de se r eferir assim a um deputado . 

O SR. RAMIRo BRAGA : - Se VV . EEx. qu erem, que relatando esses fa-
ctos eu evele isto á altura de um a r g urr:ento, é positivamente un1a r ema-
t a da tolioe, um despau terio, um dislate sem limite~ 1 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Em torno dos arg mi1entos de V . E x . 
O SR . RAMIRO B RAGA : - Não são a rgumentos : Trouxe a penas inci-

dentes pa ra provar que nunca, nem directa, n em indirectamente, houve 
relações com o Poder F ederal , que nunca o Sr. Epitacio P essoa, apesar de 
solicita do insistentemente, teve um acto, no qua i os a ppetites pa rtidario" 
trepidantes ... 

0 SR. JULIÃO DE CASTRO : - Voraze~. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - . . . pudessem vislurr.brar relações do s-eu a jun-
t a m ento com o Sr . Epitacio Pessoa e não a bsolutamente attl'ibu ir a o Pr.., 
sic1en te da Republica compet encia para ·reconheoer o Poder L egisla tivo em 
um Esta do. 

Está cla ro, Sr. Presiden te, que esta a ssembléa,. pura m.ente nominal , no 
papel , não con~.ti~ue, não pôde consLituir d uullcla de ele ·poderei!. D e clirPi lt. , 
e! la n ão existe ; de f acto, não exerceu nenhum poder; não reivinclivou ne-
nhuma parcella ele a u toridade, não entrou em relações coin -os poderes rs-
tadoaeOj; não entrou em r elações corr; os poderes f ederaes : O processo ~le i .. 
tora! f oi um só; as m-esmas, foram as juntas a puradoras parciaes, que :otpu-
r a ram votos opposicionistas e votos situacionistas, as m esrnas foranr as 
m esa s eleitoraes, que rec~beram votos situacionistas e votos opposicionista~ . 
Uma só ·foi a jmita diploma dora . Não houve dupl ica ta de eleição, nã o houve 
dupli-cata de apuração, não h ouve dupli-cata de diplomas e de modo nenhmY.-, 
de fôrma alguma, pôde haver dualidade de assembléas . Processo elei.tcral 
um só; m esas, as m esmas, recebendo votos situaci-onistas e opposicior.bws; 
juntas ~puradoras pa r ciaes, as n1esmas apuranclo votos situacionistas e 

·votos opposicionistas; junta diplom aclora uma só . Como podia da hi s ur -
gir dua lidade de asserr.bléas? Impossível! 

O SR . GALDIN-O Do VALLE: - Uma ]un ta pa rcia l , exami nando eleições vicia _ 
das. E onde se acha vam as actas das eleições do Sr . N ilo P eçnha, no qua -
tricnnio de 1912 

o SR. PAMPHILO DE CARVALHO: - Isto já é cousa antiga . 
O SR. RAMIRO B RAGA: - Como está ir refu ta.velmente demonstrado, de 

rr.r!'Yla r.Jguma, poderá ter h avido dualidade de assembléas. O que bn ~' um~ 

formula nova, inventada pelo Sr . P residente da H epubl!ca p .u··t r eduzir· á 
n1ais \'à L1 ~pressão, a nada , a autonomia e á qual n enhu1n Estudo, n~esn·1 o 

o de poUtica mais solidamente organizada, escapa. E a formula, Sr. Presi-
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sWente, 6 IO'implista, é t u multuaria, é machiavelica. Lá vai -ella; A m inoria 
em u m E stado apresenta candidatos á totalidade ou a maior pitrt~ das ca-
d·eiras {lo repl'esentação estadoal, mas, por isso mesmo que é m inoria, á ba-
tida nas urn?s e, como no cas'O presente, não consegu e eleger n enhmn 
Deputaco, rrotesta, sób qua lquer motivo, ainda o mais futil, a mais in-
consisten te. o mais irrisorio, contra 'OS' diplomas, expedidos aos legitima-
mente eleh os; e , sem maior cerem onia, passando por sobre o regimento in-
ternn, as leis u:tadoaes e rr.esmo os dictames do bom· sens-o, mnnda reunir 
os seulõ' ea n Ciid:.• t os, derrotatlo~ e diz qu e constitu io; ao lado do poder legi-
timo do :E;smcl J , uma assembléa q ue existe unica e exclusivament() no papel, 
nominalmente; qu e· não reivindiva sequer nenhuma parcella de a u toridade, 
qu e não entra em relações com nenhum dos p-oderes, tanto lo-;a,es, ou fe -
del·aes. O Sr. I'residente da Republica mantem-se silencioso, m as. nas ves-
peras da data· da tran smissão do püder, faz constar aJos interessados qu e vai 
have:· duali•!::.de -de Presiden te do Estado, que seu dever é assegurar a 
ordem e intervir para rel:)tabelecer a forrr.ula. republi-cana federativa e sob 
o chapéo de sol do Congl'esso! De sort-e q ue aJSsim não ha absolutamente 
Estado algu m, p or mais solida qu e seja a su a politica, por mais bem or-
ganizada que seja, q ue escape a uma dua.Jidade e a uma intervenção do 
Preside.nte da Republica. 

E, Sr . Presid·ente, approva-se tudo isso, bate-se palmas a tudo isso, e 
viva o regimen! viva a legalldade! viva a Constituição! ! ... 

Ahi está em que consiste a dualidade 110 E stado do R io de Janeir o ! Uni-
ca e exclusivamente creada na mensa gem do ·Sr . Presidente da R epubiica. 

O -8R. GALDINO Do VALLE: - Foi o ex-PTesidente da Republica q u em creou 
essa dualidade, desde Agosto do anno passado . . . 

UM SR. DEPUTADo: - O Presidente actual já a encontrou crea.da . 
O SR. GALDINO Do VALLE : - Essa dualidade f·oi creaJda quan do se instal-

lou, q uapdo VV. EEx . . expulsaram os Depu tooos da assembléa. 
O SR RAMIRo BRAGA: - O ex-Presiden te da Repub!ica, em todo o seu 

periodo .pre>:ide.ncial não teve um acto, um gesto que emprestasse um vis-
lumbre de legalidade áquelle ajuntamento; quem veio crear a d u alidade f oi 
a mensagenL Creou para 1ntervir no Estado, para resolver o caso da sue -
cessão fluminense 'consoante os seus pendores. 

O SR. NoRIVAL 'DE FREITAS : - Se a Assembléa era um ajuntamento por-
que o Governo estadoal não a dissolveu ? 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Por q ue? V. Ex. sabe, o Govern o do Estado 
nunca deu a menor 'im•portancia a esse aju n tamento, nunca entrou- na co-
gitação de alguem que essa pilheria pudesse encontrar quem a designasse 
como Poder Legislativo. 

Eis porqu e o Presidente do Estado não interveio, e não tinha mesmo quf' 
intervir . 

Ma s, um outro aspecto desta primeira mensagem do Sr. P residente da 
Republica; ella visou-se afastar o Supremo Tribunal, no q ual j á h avia tido 
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-entrada o habeas-corpt~s do Sr. Raul Fernandes e ficar assim só em campo 
-o Governo para resolver o caso da successão presidencial, como e.nten.-
-desse. 

· Afastado· já estava o COJ:"gTesso, que. não foi conv;()cado extraordinaria-
mente, e que nos cinco dias de sessão, que tantos eram os que restavam da 

-expirante sessão, legislativa, não podia, por materialmente impossível , pro7 
nuncia.r-se , 

E .tentado manhosamente o afastamento·. do Supremo Tribunal , ficaria 
:sómente em campo o Presidente da Republica para intervir no Estado do Rio 
-e ,nomear -o interventor, de_ adcôrdo com o Ministro da Justiça. 

E por fallar em Jll.rinistro da Justiça. Não sei se o illustre Sr. Luiz 
Alves ainda m a ntem a mesma opinião de Senador, quando qualificava de ex-
·.tJ;-avagante, perante o nosso -direito constituciona l, a figura política do in-
terventor. Apenas vou ler um pequeno trecho de um d'iscurso pronunciado 
por S . Ex. no Senado, que vem a talho de foice, qu e veste como uma luva , 
-sem a menor ruga, o presente caso flu minense. Natu ra lmente S. Ex., . ao 
_pronunciar-se por essa fórma .. . 

O SR . .TULIÃo DE CASTRO: - Esta indumentaria já está fóra da moda. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - - , . . nunca, de certo,. lhe passou pela imaginaçã() 

-4 u e tivesse justamente de ser o collaboradop em um caso como o actn al. Eis 
;a, su:>. palavra: (lê) . 

. "Mas . a figura qo interventor, como existe na Argentina ... não existe 
·no nosso direito constituc!ional ; seria a annullação da a u tonomia .dos Es-
;t ados já constituídos, será a suppressão constante dessa autonimia, ao :oabor e 
av capricho das paixões politicas do Exeo::utiv<> ou das m aiorias occasionaes 
-do Parla m ento". 

Que diria S. Ex. diante deste projecto, que não cogita de um interven" 
:tor, m as, que tambem crea 48 interventores municipaes ! 'I 

O SR. JuL~Ão- DE CASTRO : - E' sui generis o processo. 
O SR. RAMIIW BRAGA : - E, Sr. Presidente até ás municipalidades que ab-

'soluta m ent e não tiverarn nada com is,so; onde , não. existe absolutamentP. 
.. dualidade de - a lguma. Pois bem vae-se a o extremo de se desmantelar coi-n-
·,pletamente a administração municipal golpeando-se f undo a autonontia mu-
Jücipal , tudo isso porque está no interesse dos amigos da politida dominante ! 

Voltemos á mensagem, O Supremo Tribunal, porém, não aceitou a liçã,o 
·<rue com tanto empenho lh e quiz dar o Sr. Presidente da .Re.publica e n ão 
:declipou da sua competencia para conceder o habeas-connts . . . 

O SR. NoRIVAL DE FREI'l'AS: - Alvorou-se em poder verifieaclor . 
0 SR. RAMIRO BRAGA: - Não verificou nenhUma. 
O SR. NoRIVAL DE FREITAS: Elle reconheceu poderes de· um presidente 

~f!l·b:trariamente . 

O SR. RAMIRo BRAGA: -V. Ex . vai ver que não verificou coL~sa ne-
,nhuma. 

0 .SR. NORIVAL DE FREITAS: - Então, que deciqiu ? 
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O SR. RAMIRo BRAGA: V. Ex . vai ·ver. Elle decidiu que o Presidente 
do Estado era o Sr. Raul Fern;:tndes (porque sómente elle poderia. seri . 

O SR. N"oRIVAL DE FREITAS: - No fundo é a mesma causa. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - Mas, como ia dizendo o Supremo Tribunal não. 

aceitou a lição ·que com tanto empenho lhe queria dar o Sr. Presidente da 
Republica, e não declinou da sua competencia constitucional para conceder-
o habeas-oorpus. 

Segundo o que elle tem dedidido em multiplos casos anteriores, o habeas--
corpus póde ser concedido ?- quem munido de um titulo certo para o exer-· 
cicio de uma funcç:ão publica, soffre ou é ameaçado de soffrer constrangi-
mento ou violencia, que embaraça o exerci cio de ·taes funcções. Tem sido essa> 
a jurisprudencia do Supremo Tribunal em varlos dos seus julgados. 

O SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Mas, nem por isso deixa de ser i!legal e ar--
bitraria . 

O . SR. RAMIRo BRAGA: - Tudo está em que haja um direito a proteger,. 
seja qual fôr, comtanto que seja liquido, certo e insophismavel. VerificandO· 
o Supremo Tribunal de um lado a indisputabilidade do direito, e de outro a 
coacção ou vioiencia, tendente a embaraçar ' o exercício desse direito; e des.de· 
qUe o.ccorrem essas duas circumstancias, elle, no exercício constitucional da 
sua attribuiç:ão protege o direito que se quer garrotear . Esta missão do Su-
premo Tribuna l mais avulta em um paiz como o nosso, em que a legalidade· 
é precaria e em que a hyperthophia do Poder Executivo confina com a di-
ctadura . 

• E toda a vez que a justiça, dollocada pela Constit uição na cupola dO· 
nosso regimen, resiste pela legalidade ao espírito de pa1'tido ás .paixões poli-
ticas e ao arbítrio do . Governo, garantindo um direito que o partidarismo• 
delirante quer asphyxiar contra esse orgão de paz, moralidade, legalidade, e-
imparcialidade, se levantam, enfurecidos, os interesses dos que só querem· 
vencer escuda dos n a força , tripudiando, · embora, sobre .o re,gimen legal e· 
donstitucional. 

Entrou 'o Supremo Trjbunal no estudo das eleições do Estado do Rio 't 
Verificou o Supremo _ Tribunal poderes de Deputados f luminenses, assumin--
do assim, a autoridade política, delegada pelas leis, pelos regimentos ás as'-
sembléas legislativas ? ! 

O SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Mas, qual a consequencia do habeas-corpus,. 
concedido ao Sr . Raul F ernandes ? 

0 SR. RAMIRO BRAGA: - Absolutamente, não. Elle a,penas reconheceU! 
o que estâ .ao alcance da impardialidade, da legalida de e do mais elementar-
bom senso: - que de modo nenhum, no caso do Estad·o do Rio, podia haver· 
duplicata. O Supremo Tribunal tinha deante de si um titulo authentico,. 
Jogai, irrecusave•l, conferindo um direito certo, liquido e insophismavel, con-
tra o qual não havia duvida possível. 

E justamente o que nos falta é l ega lid;:t.de. Não h a abuso nenhum do Po-
der Judiciario n este caso, e se abuso h ouvesse, elle encontraria as suas ori-
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gens, as s uas fontes , no descaso absoluto, no desamor q ue nós temos pela 
l egalidade. 

Não somos uma Republica de legalidade; não somos uma Republica de 
cons tit ucionalidade. Somos uma Republi<!a de a rbitrios, de casos p esaoaes. 

Entre nós, o poder que vela espeCialmente pela legalidade é o Supremo 
T ribunal. 

O SR. SouzA Fu.Ho: - Não apoiado; todos nós. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - So·bretu clo o Supremo T ribunal, que pela Consti-· 

tuição está collocaclo pouco acima. 
0 SR. SoUZA FILHO : - Não apoiado . 
O SR. JuvENAL L AMARTINE: - Na opinião do proprio Sr. R aul Fernandes,. 

o Pode1· Executivo enfeixa maior n umero de poderes. 
o SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Diz elle que o poder preponderante é O· 

E xecutivo. 

O SR. RAMIRo BRAGA: -Não, Sr. Presidente, lá vem a "Delenda Carthago" 
de todos os t empos em qu e se agit a m essas qu estões . O Supremo Tribunal: 
exorbitou das suas funcções constitucionaes, inva dindo, assim, attribui-· 
ç:ões que nã.o são suas . 

Mas, senhores, eu pergunto qua l o poder investido, pela Constituição,. 
nas funcções ele julgar processos de habeas- corpns. Onde está na Constitui-· 
ção uma di~posição diminuindo a competencia expressa do Supremo Tri-
bunal? 

O SR. SouzA FILHO: - Ninguem contesta que · é o Supremo Tribunal,. 
mas t ambem não pôde esse tribunal . .. 

O SR. NoRIVAL DEl FREITAS: -Mascarado com habeas-corpus. 
O SR. .SoUZA FILHo: :- . . . julga r habeas-corp11.s a preciar hpoth eses pu-

ramente politicas . 
O SR. RAMIRo BRAGA: - A V. Ex . , pelo muito respeito que me me-· 

rece ... 

o· SR. SoUZA FILHO: - Obrigado a V. Ex . 
O SR. RAMIRo BK~GA - . . . responderei com argumen tos meu s, visto co-· 

mo .élles são nenhuns, (não apoiactos), mas responderei a V . Ex. com uma au-
toridade decisiva no assumpto, como sempr e r espeitado uo nosso direito. 
constitu cional . 

O SR. SoUZA FILHo: - Sei que vai citar Ruy Barbosa. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - J a no caso, justamente do Estado do Rio, es-

tuda ndo a figura do habeas-oOrJJUs no r egimen republicano, salien ta qu e nos 
. Estados Unidos a Constituição americana é toda ella verifi<Jáda p·~lo Su~ . 
premo T ribunal, que lá não existe como instituto constitucional. Elle mos-
tra q u e entre nós, vem desde o I mperio, onde, toclo's sabemos, não era um 
instituto constitu ciona l, e apparec!era, primeiro, na lei de processo, para ue-
pois, continuar em uma lei ordinaría; elle vem dessas origens, e mostra que, 
no Imperio, a concepção do habeas-corpus er a r estricta, e, unica e exclusiva-· 
men te visava defender o individ!lo contra o constrangimento corporal. 
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Estudando, porém, a sua passagem para a Republica, onde elle j á não é 
-um instituto dreado em lei or.dinaria .. . 

O SR. SouzA FILHO: - Conheço todo esse trabalho. . 
O SR. RAMIRO BRAGA: - . .. mas .um instituto creado pela Constituição, 

·<elle mostra, com a sua grande responsabilidade de co-autor dessa· Constitui-
ção .e de muitos .dos seus dispositivos, que não se póde de fôrma alguma, di-
.minuir a amplitude que a Constituição dá ao Supremo Tribunal. 

o .SR. SoUZA .FILHO: - Isso n ã o importa em da r ao Supremo competencia 
;illimitada para apreciar hypotheses puramente políticas . 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: - Apoiado. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Essa é a lição de Ruy Barbosa e se venho c'üm 

·ella é p orque elle defendia o . seu ponto de ·vista em um caso como este, E 
.as suas r azões aqui · ~stão. 

O SR. SouzA FILHo: - Ruy Ba rbosa vai mais longe: sustenta que 0 su .. 
premo é o unico poder que limita as attribuições suas .e dos <Jutt·os po-

·deres. 
O SR. LINDoT,PHO PESSôA: - Mas, quem vai julgar dessa dualidade? 
0 SR. RAMIRO BRAGA: - 0 simples bom senso. 
O SR. NoRIVAI, DE FREITAs: - Este seria um tribunal · novo . 
O SR. LINDOLPHo PEsSôA: - Intervenho, discutindo apenas o p·onto ele dou-

·trina , porque ahi, parece que é funcção especifica do Legislativo jElgar. a 
-dualidade. 

O SR. Jur.rÃo DE CASTRO: - O Supremo decidiu que não havia duali .. 
-.dade, e por isso tomou conhecimento da especie . . Se houvesse dualidade, clar-
·se-hia por incompetencia. V. E x . está sendo pa rcial. 

0 SR. LINDOLPHO ·PESSôA :· - Parcial, não. 
UM SR. DEPUTADO: - Politic!O . . . 
0 :SR. LINDOI,PHO PESSôA: ·- iPo!itico, SOU. E SUO Deputad·o, porque SOU 

·poli ti co. Ag ora, a minha política não é de partidarismo estreito. .O que 
·estou -dizendo é apenas aquillo que penso e sinto não comp·reh endo que 
.habeas-cm·zms possa verificar poderes .. Eile faz pessar um constrangimento 
~Ilegal , sin~plesmente; mas, no caso do Estado do Rio, a ntes de tudo. rião se 
.diss.e qual a autoridade que estava. coagindo. 

0 ·SR. P •AMPHILO DE CARVALHO: - V. Ex. não pôde entrar no me rito do 
cacc!órdão . 

. O SR. LINBoLPHo .PEssôA: - Que tem isso? Não posso revogar as decisões, 
:mas p<;>sso criticai-as e analysal-a s . 

O SR. J ULIÃo DE CASTRo: - Sim, m a s essas criticas são injustas. 
O SR. PRESIDEN1'El: - Attcnção. 'Está com a palavra o Sr. Ramiro Braga . 
O ·SH. RAMIRo BRAGA: - Dizia o Sr. Ruy Barbosa, depois de estudar a 

·evolução do instituto do habeas-con~us: 
"Logo, Srs. Sena dores, o habeas-cor1JUS, hoje, não ·está circumscripto aos 

-ca sos de constrangimento corporal . O habeas-c01·pus, hoje, se extende a todos 
•OS casos em que um direito nosso, qualque?· àiTeito. (Ahi não se esta.belece 
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distincção de direito politico ou de direito privado), estver ameaçado, ma-
·nietado, impossibilitado no seu exercicio, pela intervenção de um abuso de 
·p.oder, ou de uma illegalidade. Desde que a Constituição, Srs. Senadores . 
• 1ão particularize .os dir€'itos que, dom o habeas-co1'pus, queria proteger 
contra a coacção ou contra a violencia, claro está q u e o seu proposito era 
escudar contra a vioiencia e a coacção todo é qualquer direito que el:as po-· 
diam tolher e lesar nas suas m anifestações. Limitar a disposição aos di-
r eitos de caracter privado é ir de encontro á bôa hermeneutica. nas suas·. 

. ' . 
r egras fundamentaes; 1°, porque não é licito distinguir onde a lei não dis-
tingue; 2°, porque a m·esm a norma que manda interpretar restrictame nte . as· 
disposições restrictivas do direito, estabelece que as disposições a elle favora-
veis se deviam entender liberalment; 3°, porque, em se offerecendo alguma:. 
duvida a lei se entende smpr a f avor da liberdade . " 

Mais a diante diz S. Ex.: "Não compreh endo que, se nas qu estões de 
direito privado, o p·rincipio que recusa ao interprete o direito de entender 
r estrictamente as medidas liberaes, é um principio corr entio e incontestaver, 
esse princi].)io deixa d€ subsistir, quando se tra ta das grandes q uestões que 
inter essam ãs grandes instituições nacionaes. 

Muito menos o comprehendo em uma Republica da natureza da nossa,. 
·em uma occasião com o a que a travessa n este momento a R epublica Brasileira, 
na qual, ma.is do que nunca necessario é dar a todos as garantias liberaes no· 
·sua plenitude mais ampla e abroquela l-as por todos os meios contra a11 in-
vasões omnimodas do poder neste terreno sagrado. O que v ejo nos Es-
tados Unidos, a histeria americana me mostra é o desenvolvimento continuo· 
da Constituição da Republica, em uma evolu ção constante, pela infiuencia 

·progressiva e liberal , das decisões da Suprema Côrte. A Constituiç'ão dos 
Estados Unidos (notem bem isto a quelles que, entre nós, não pensam hoje 
senão em esmagar a justiça e amesquinha r-lhe o papel), a ConstituiçãO' 
americana não é a que deixaram feita os patriarchas da independencia, no· 
fim do seculo 18. Não é a Constituição de W ashington, de Jefferson, de· 
Maclison e de Hamilton, mas a Constituição de Marshall , de 'l'oney e de 
t odos os grandes juizes, que, em uma · succe.~são memoravel, co~o a dos 
g randes sacerdotes, a dos grandes pontificados. teem renovado con~tante
m ente o espír ito r epublicano daquella grande Carta, introduzindo-lhe cada 
·dia, um espírito novo, accommodando-a sempre ás novas exigen <Jias 'do 
m eio aciua l e revestindo sempre a liberdade de novas garantias, todas• 

.as vezes que o ambiente exterior a ameaça." 

Sr . Presidente, são longas as exposições ·que tenho a fazer, as cita-
gões desse egregio constitucionalista, maximo entre nós, e daqu elles que 
versaram esses assumptos. Precizo amparar em opiniões a lheias <L inteira 
competencia do Supremo Tribunal no caso. Tenho a inda de esmerilhar ques-· 
tões importantíssimas, de ventilar todos esses pontos, de t razer para esta: 
•Casa o modo por que esse eminente brasileiro, que é R aul F ernandes· 
foi deposto. Quero, Sr. Presidente, que a nação inteira conheça esse cri-
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me em todos os seus mea ndros, em toda a sua hediondez, em toda a sua 
=onstr uosidade. Sinto-ine entretanto, um pouco fatigado, dada a tonalida-
de de voz que fui obrigado a manter. Assim, eu solicita ria de V . Ex . que 
·m~ informasse se posso fallar novamente sobre -o assumpto. 

O .SR. PRESIDEJNTE: - v. Ex. t em direito a fallar por espaço de duas 
horas. Jã fallou durante 1. 45 h oral?; tem portanto, 15 minutos para con-
-cluir o seu discurso. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Mas, poder ei fallar uma segunda vez. 
O SR. PRESIDEJNTE: - V . Ex. só pôde f allar uma vez, nesta disdussão . 
O SR. RAMIRo BRAGA: - Deste modo, Sr. Presidente, não poderni mais 

usar da palavra na 2• discussão, pela in terpretaçã·o de V. Ex. 
o Sn PnESIDEJNTE: - De accôrdo -com o Regimento e não d e accõrdo 

com a minha interpretaçãc.. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - Não havendo possibilida!de de concluir o meu 

discurso na sessão d·e hoje, só podendo fa llar na 3" discussão; aguardarei 
·-essa opportunida de para trazer ao conhecimento da Camara a lg uns factos 
-de alta gravidade que ·se desenrola m no meu Estado . 

Vou terminar, Sr. ·Presidente, f azendo mais algumas considerações , 
:apezar do cansaço em. que estou. 

Não ha duvida alguma qu e sómente motivos pessoaes privaram o meu 
E stado da grande m entalida de, · do grande -caracter, da grande superiori-
-dade de um vulto da em.inencia e das qualidades de R aul ] 'ernandes . Não 
v ejo, mesmo, Sr.~ Presidente, no scen ario da poliUca f luminense e fóra 
delle, dentre os . n'ossos homens illustres q u em com o mesmo brilha ntismo. 
'Com a mesma elevação-, honrasse, illustrasse a presidencia do m eu glo-
rioso E stado, garantido todos os direitos, quer de ·correl-ig<ionarios, quer 
-de a dversarios. A obra da força~, da vingança, do odio político, tripu-
diou sobre o meu querido E stado d e tão refulgentes e scintilantes tra-
-dições, trazendo-o acorrentado, algem a do, preso, a um r egimen dieta-· 
to ria!. 

Mas senhores , esta atmosphera abafada e malsã que o cerca ha de 
-ser varrida pelas auras o:lÇijg•enadas da liberdade e da legalidade. 

Este l'egimen de oppressã:o h a de pa ssar. A noite caliginosa qu<J o en-
- v olve h a de ter a alvorada. Porque nem tudo se destruiu. 

•Ha .uma -cousa, .que nã:o )se -destroe,' que não se encaréera que não se 
:nniquil!a, que não se e spa tifa : ê o ciVismo fluminense !. (Apoiados). 

O Estado do Rio de J a n eiro, o rHeu querido e glorioso ·Estado do 
'Rio de J an eiro, não ê uma planície mora l, infinda, em que o olhar circum-
vaga, se espraia, se perde e se cança em busca -de horizonte . Não; h a nelle 
vaga, .ha nelle vida, ha nelle a ufania, a .galhardia a independencia a 
altivez, o brio e o cara:cte1· de seus filhos ! (MUiito vem.; m u ito bem. a ora.-
·!'lor é cum-pr11mentado.) 
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SESSAO DE 4 DE JULHO 

(CO?nple?nento do P1·ojecto n. 79 -1923) 

.4.PPROVAM OS DECRETOS !JO PODER EXECUTIVO QUE DETERMINAM A INTERVENÇAO FE-

DERAL NO g s TADO DO RIO DE JANEIRO E A NOMEAÇAO DE UM IN1'ERVEJNT OR; COM 

A THANSCRIPÇDÃO WS DECRETOS CITADOS 

(Justiça, 1 e 4 de 1923) 

O Congresso Nacional de:creta : 

Artigo uni co . Ficam approvados os decretos do Poder Executivo nu-
·meros 15. 922 e 15 . 923, de J O de .J aneiro de 1923, pelos quaes foi determina da 
:a intel-venção federal no Estado do Rio de J a n eiro e nomeado interventor o 
.Dr. Aurelino de Araujo L eal. 

§ 1 ,0 São nullas as eleições realizadas no Esta do do Rio de J a neiro, a 18 
·de D ezembro ·de 1921, para D eputados á Assembléa L egislativa, bem como to-
·das as eleições. realizadas para vereadores · e prefeitos munidpaes, e o inter-
ventor m a ndará proceder novamente áqu ellas eleições, devendo s·er pela As-
sembléa Legisla tiva, assim eleita, a preciada e julgada a eleiçã~ realizada a 
·g de J ulho de 1922, para Preside·nte e Vice-Presidente do Estado . 

§ 2, 0 O Poder Executivo F'edera l, dentro de curto prazo, baixará instru-
·cçõe:;, a serem cumpridas p ele; interventor, para, 10n, eleições realizadas con-
juntamente ou -em dias di<fferentes, proceder-se á r ecomposição geral dos 
·orgãos ·r epresentat ivos do Estado e dos municipios, comprehedendo taes in-
strucções todo o processo eleitoral, ·bem eomo o da apuração das eleições, 
verificação de poder es e posse, observados, no que fõr applicavel, os di·sposi-
tivos da lei federa l n. 3.208 . de 27 de Dezembro de 1916. 

§ 3° As municipalidades, até a constituição das novas Camaras, serão 
.administradas por 1:1m prefeito interino nomeado pelo interventor e demissí-
vel ad-nutwn-1-, a o qual será confiado o Governo local, m antidas, em sua ple-
iütude, todas as leis munici'paes, naquillo q ue não contravier a presente 
'lei. 

§ 4.0 Realiza da a eleição d e D eputados, e ·expedidos os respectivos diplo-
mas, será a Assembléa L egislativa convoca da extraordina riamente p8lo in-
terventor para o r econhecünento de poderes de seus membros e tomar conh e-
cimento dás eleições r ealizadas a 9 de Julho do anno passado, pa ra Presidente 
-e Vice-Presidente do Estado julgar a validade ou nullidade destas eleições, 
apurar e verificar os poder es dos eleitos. 

§ 5.0 Na eleição dos Deputados e dos vereadores, cada eleitor, votará em 
tantos nomes qua ntos fõr o numero dos re·presentantes menos um, em oito 
'Para· Deputados, e, pa ra v ereadores, em l4 n omes nos municípi-os de Nith e-
.rohy, de <Campos e de Petropolis, e em nove nomes n os demais municípios do 
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Estado, poclendo o eleitor accumular todos os seus votos .ou parte delles enl!< 
um candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes, quantos os votos que lhe .. 
quizer dar, observados tambem os paragrapho~ 1" e 2• do art. 6°· da lei fe--
deral n. 3. 208, -de 27- de Dezembro de 1916. 

§ 6,0 A 'apuração da eleição de Deputados será feita pela junta a:puradora. 
federal, de accõrdo com a citada lei, e a de vereadores e prefeitos será feita 
de accõrdo corr. ce lei' eleitoral do Estaáo. 

§ 7.• O Presidente e Vice-Pres1deilte .proclamados eleitos tomarão posse· 
perante a Assembléa Legislativa, sendo transmittido, nessa data, pelo inter-
ventor o Governo do Estado. . 

§ 8.• J:.~ presente lei entrará em vigor na mesma data da sua publicação, .. 
ficando revogadas todas as disposições em contrario. 

"-Sala das Commissões, 19 de Junho de 1923. - Mello F1·anco, Presidente .. 
Juvenal Lamartine, Relator. - A1·istides Rocha. - Lindolpho Pessôa. - -

Arthur LenuJs. - I-l;:mrique Bo1·ges. - Godofredo Maciel. João Manga--
beira. - Hei-tor de Souza. - Soliàoni o Leite. - P1·udente de M01·aes, ven-
cido pelas razões que offerece em separa do. 

Decretos executivos citados : 

Decreto n. 15 .92.2 - de 10 de Janeiro de 1923 - Decreta a intervenção do• 
Governo Federal no E·stado do Rio ne J aneiro: 

O Presidente da Republic;,. dos E·stados · Unidos do Brasil: 
Consid8l;ando que o Estado do Rio e Janeiro conta actualmente dous Go • . 

vernos, cada qual se julgando legitimamente investido das funcções que di~

zem respeito á administração do E stado ; 
Considerando •que, devidamente informado dessa- situação, o Poder Exe-

cutivo da União dirigiu. em data dP 2~ dE' Dezembro- ae 1922, ao Congreeso· 
Nacionai uma mensagem para· que resolvesse a. r es:peit.o; 

Considerando que, a despeito de ter sido c case affecto ao Congresso-
Nacional, um dos suppcstos presidentes à o Esta-do do Rio pediu e obteve do. 
Supremo Tribunal, p·or seis votos contra cinco, uma ordem de habeas-co1'1JUS' 
para livre de - qualquer ' constrangimento· tomar posse e exercer as f.uncções . 
-inherentes ao cargo de presidente; 

•t::onsiclerando que o Poder EXecutivo -F ederal, em obediencia á clecisãa 
j-udicial, satisfez a requisição da f orça federal .preciza para .empossar o im-
petrant e, garantindo-lhe o exercício do cargo, tendo sido o habeas-corpus~ 

cum:prido. conforme communicação o-fficial do Juiz Federal da secção do Rio--
de Janeiro; 

rConsiderando, por outro lado, que o outro presidente t ambem se empos -
sou do respectivo car g-o perante a assem1bléa que o recorihecera; 

Considera ndo que dessa situação, fazendo ambos os cidadãos nomeaçõé!'!--
'dt -a utoridades policia:es e outras, t~m resultado um estado permanente · de.-
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desordem naquella unidade da Federação, h a vendo deposições de autorida de& 
municipaes e exaltações partidarias que a ugmentam a todo instante, o que~ 
além de porem em perigo a sociedade, estão repercutindo na esphera da União, 
numerosos, de cujos collectores, agentes de Correio e outra s a u toridades re~

clamam instanteJnent'l pr0viih~ncia1. du Governo Fede1·a] pa ra serem garan~

tidos no exercício de su as funcções ; 
>Consider!l.r>Cio -que esse esta do de desordem culminou na attitude de in.- · 

submissão da Força Policial do Estado, que 'Se recusa Obedecer a qualquer dos ' 
Presidentes, que não, a podem utilizar para restabelecimento e m anutençã-o da· 
ordem publica~ 

• Considerando que o Poder Executivo Federal, quando dirigiu a s m ensa-
gens de 23 e 30 de Dezembro de 1922 ao Congresso Naciona l, estava diante· 
de uma deturpação da fórma republicana federativa (art . 6° n. 2 da Cons ti-
tuição) e nesses casos tem-se entendido que a intervençã o federa l se opera t 
nos Estados por deliberação do Poder Legislativo; 

Considerando, porên; , -que o Congresso Na ciona l não poude tratar ela si· 
tuação do Estado do Rio; 

Considerando que é absurdo suppô1· que 11ão soffre ex cepções a ju- · 
risprudencia que tem consagrado o principio de que nas casos ele clefonna -
ção ou s ubversão da fórma re'])ublica na federativà. é a p Congresso Naciona l 
que ca-be resolver, porquantG, tal interpretação leva ria a deixar a dita fór ma· 
violada, nos s <õus fundamentos constituciona es, qua ndo o Congresso não es-
tive"Sse reunido. 

>C'onsjderando, por isso, que nada impede o Poder Execu tivo Federal de· 
intervir em qualquer Estado da União para garantir-lhe a fórma republicana.. 
de Governo, até que o >Congresso resolva def-initivamente a r espeito ; 

Considerando que isso mesmo já foi decidi-do pelo Suprem o Tribunal l!'e-
deral , no acórdão de 1 de Abril de 1914: " releva notar que si a o Congr esso. 
compete primariamente a intervenção no caso do art. 6°, §. 2°, ente~·genC'ias, . 

cont.tw1o, podem su1·gir que justificant conta 1110 caso de necessicla de de imme-
diata declaráç:ão ele guerra ou de estado de sitio, a acção isolada elo Executivo, 
ainda que SU!bordinado á delib·eração no Congresso na sua primeira reu nião", 
·e no accórdão de. 23 de Maio do mesmo a nno, acceitando a doutrina de Joã o· 

. B a nba lho: "entreta nto, s! a compe.ten cia para a intervenção é primarmmen- . 
te do Poder Legislativo, que é o poder politico ·por excellenC'i·a, nem por isso• 
fica rão sem acção os dous poderes . . . o E xecutivo t erei m.es1no a ini.oiativa 
de inte1·venção (suborclinada eis àelibe1·ações do C'ong1·esso) si 1L1'[J-:-nte fâ1-
i mtm·vi1' p elo per·igo da orcle?n P1Lblica e tlO?'JW-1'- se necessa1·io o im?neài ato 
en-.prego da f01'Ça armada; 

Considerando, por outro lado, que -o n. 3 do proprio a r tig o 6° da ConsÚ-· 
tuição confere ao Governo Federal ·a attribuição de intervir nos Estados da 
União "para re'Stabelecer a ordem e a tra nqu.illidade dos E sta dos, á requisição· 
dos respectivos g overnos; 

Considerando que a inexistencia de Governo no E sta do do Rio, poi'S em· 
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::.tanto importa não haver a lli nenhum legitimo, torna impossível que a inter-
. venção se realize "á requisição do respectivo Governo"; 

!Considerand-o, porém, que si essa requisição não se póde dar por inexis-
tencia do Governo local, á Uniã,o cabE;> comtudo o dever de restrubelecer a ordem 

.·.al-terada no dito Estado; 

!Considerado que a citada disposição constitucional , usando da restricção 
"ã requisição dos respectivos Governos", quiz impedir a acção espontanea da 

·União sobre os Governos estaduaes r egularmente organizados; 
<Considerando, 'POrém, que não ba actualmente nenhum Governo regula r -

mente ·organizado no Estado do Rio, e a desordem e a anarchia crescem de 
instante a instante no seu ferritorio, chegando a ameaçar os proprios . flj_nC· 
·ci-onarios da União; · 

>Considerando que o estado de dualidade de governos está produzindo 
·-essa desordem em todos o·s municípios do Estado do Rio, sem que qualquer 
dos pretensos Presidentes possa f a zer valer a sua autoridade, o que exige a 

. acção da União para conseguir a paz e a tranquillidade publicas; 
Considerando que a propria jurisprudencia do Supremo 'l'ribunal tem 

reconhecido que a intervenção é um acto JJO!itico da competencia dos Pocle-
res Legislativo e Executivo (Acc. de 1 o de Abril de 1914; ~6 de Maio de 1914; 
1° de Abril de 1915); ' 

Resolve intervir, na fôrma do art. 6• n. 3, combinado com o 11 • 2 do 
mesmo artigo da Constituição da Republica, no Estado do Rio de J "aneiro, no-
meando interventor por parte do Governo da União o Dr. Aurelino. de Araujo 
Leal , o qual assumirá o Governo do Estado e o exercerá nos termos ·das In· 

· strucções que lhe serão expedidas por decreto do Poder Executivo. 
Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 1923, 10:2• da Inde'Pendencia e 35~ Lla 

.Republica. -:- Arthur ila. Silva Berna1'des. - João Luiz Alves . 

Decreto n. 15.923 - de 10 de .Taneiro de 1923 Expede instrucções ao 
interventor no Estado do Rio de Janeiro: 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo em vista 
·o decreto n. 15 . 922, desta data, resolve approvar as instrucç<les que se se. 
:-guem, assignadas p elo Ministro de Estado da J -ustiça e Negocias Interiores, 
11elas quaes se regulará o interventor federal no Estado do Rio de J a n eiro, 
nos termos do decreto acima referido. 

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 1923, 102• da Independencia e 35° da 
Republica . - ArthU?· à a Silva Ben~anles. - João Luiz Alves. 
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Instrucçõe·s nos termos do decreto acima . 

Art. 1,0 O interventor assumirá o Governo do E s tado do Rio de J a neiro, 
cnomeando os seus auxiliares de Governo de accõrdo com as leis do E st'l.do, 
·;para o que escolherá -pessoas estranhas aos partidos em luta. 

Art . 2. o Nos termos do a rt . 63 da Constituição Federal o Governo e ad-
.minis tração do Estadp s·erão regulados pelas leis do mesmo Estado. 

f'aragrapho unico. Quando as ditas leis forerr. omissas, o interventor fe-
·dera l, por meio de decreto seu, .proverá a respeito, expedindo os nece.ssa r ios 
regu]amentos e iústrucções. 

Art. 3,° Fica entendido que o intervento1~ applica rá sóment e as leis do 
.Estado sanccionadas ou promulgadas a té 1921, incluslive, em consequ encia ela 
.dualidade de assembléas locaes . 

Paragra])ho uni co. No exercício de 1923 será posto em vigor o orça-
.m-ento de 1921, na parte relativa á receita e á despeza, observando-se os con-
tratos rea liza dos . . não sendo, porérn, ·utilizadas as disp osições de ca racter ex-
;traordinario e· transitorio entre as CJ:Uaes não se contarão as referentes á 
Teceita ·extraorclinaria, •que continuará a ser a rrecadada. 

Art. 4. 0 O inter ventor substituirá em tudo o Governo normal elo Es-
<taclo, podendo: 

N. 1, preencher, nos termos das leis locaes, os cargos que vagar em; 
N. 2, afastar, si não lhe merecerem confiança, quaesquer funcciona rios 

·do Estado elos respectivos cargos determinando que · outros os s ubstituam, 
podendo, rpara isso, mas em ambos os casos em commissão, recorre1· a pessoas 
estranhas ao funccionalismo local; 

N. 3, adaptar providencias rigorosas no t ocante á arrecadação das ren-
das do Estado; 

N. 4, prover as despezas .publicas de accõrdo com o orça mento estadual ; 
N. 5, exercer suprema inspecção, por intermeclio do chefe ele Policia 

•que nomear, sobre a segurança publica do Estado, demittindo e nomeando 
livremente as· autoridades policiaes; 

N. 6, nomear; livremente em commissão commanda nte para a Força 
·Policia.] do Estado e outros quaesquer ' officiaes auxilia res, dent r e a off·icia · 
!idade do Exercito, 

N. 7, utilizar a dita força no serviço policial elo Estado ou desarmai -a. 
·si assim entender necessario; 

N . 8, utilizar, no serviço de· segurança geral, a força federal de terra e 
·mar que fõr ·posta á sua dis·posição ou requisitar-a em maior . numero e effi-
oiencia ao Governo Federal; 

N. 9, adaptar as m edidas necessarias para a garantia de todos os direíto11 
individuaes. 

Art. 5.• O interventor cumprirá outras instrucções que venha m a ser 
·'iõxpedidas pela mesma fórma destas . 

Art . 6. o Serão garantidos todos os funccionarios vitalicios . 
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Art. 7° Logo qu e asBumir o exercício do seu cargo o interventor federal. 
fará balancear o Thesouro do Estado. 

Art. 8,0 O interventor não poderá · realizar conü:atos nem assumir obri-
gações que excedam o tempo da intervenção. 

Co'ntinuação da 2" -discu ssão do projecto n. 79, d-e 1923, approvando oso 
decretos do Poder Executivo que determinam a intervenção federal no Esta-
do do Rio de Janeiro e a nomeaçãa de um interventor; tendo voto em s epa--
rado do Sr. Prudente de Moraes (em virtude de u rgencia) . 

Entra em discussão o artigo u nico. 
'--

O Sr. Presidente : - Acham-se· sobre a mesa diversas emendas e reque--
rimentos, que vão ser lidos. 

São successivamente !i'c1as, apoiadas, e postas conjuntamente em discus--
são as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N , 79, DE 1\123 

(2" discussão) 

N. 1 

Considerando qu e o principio da electividade dos prefeitos para os muni-
cípios em face do art. 68 da Constituição F edera l, devidamente interpretado--
pelo Supremo Tribunal, quando concedeu habeas-corpus ao presidente da Ca-
m ara Municipal de Nova Iguassú, no Estado do Rio-, que allegava que o mu-
n icípio não podia estar sendo administrado ·por um prefeito ·de ~omeação d-o-
Presidente do Estado; 

Considerando que a Assembléa Legislativa- do Estado do Rio, em obe-
diencia ao julgado do Supl'emo Tribunal, r eunindo-se em Constituinte, · revo-
gou o dispositivo da Reforma Constitucional de. 1903, que mandava que OS' 

prefeit os fossem nomeados pelo, Pr.esidente do Estado e demittidos aà . r~>utum 
(art. 31, § 2°, da l-ei n. 60{), de 18 de Setembro de 1903), determinando fos-
sem eleitos · por suffragio popular directo (artigo da lei n . , de 15-
de Novembro de 1920); 

Considerando que, o projecto mandando que o interventor n01'neie, em-
bora interinamente, 'prefeitos para administi·a1· as municipalidades até á con-
stituição das novas Camaras, infringe o preceito contido no art. da 
Reforma Constitu cional do Estado e , desfere 'um golpe d-e inorte no art. 68: 
da· Constituição Federal; 

Considerando que as leis 1 do Estado do Rio contêm .providencias a res-
peito, mandando que o prefeito, no caso de vaga, seja substituído pelo presi-
dente 'da Camara. Municipal, a-presento a seguinte emenda: 

Supprima -se o § 3° do artigo uni co . 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923 . - Octavio Racha. 
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.N. 2 
Onde convier: 

ArL Sanccionada a presente lei cessarão ·os actos de intervenção e 
jmmediatamente será dispensado o actual interventor, assuminddo a presi-
.(lencia do Estado o presidente do Tribunal da Relação. 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha . 

N. 3 

Considerando que · a Con's ti t uição Federal em seu a rt. 6• só permitte a 
intervenção federal nos Estados: 

a) pa ra r epellir a invasão ·extrangeira ·OU de um Esta do em outro. 
b) para ·manter a fôrma repubUcana fedel'ativa ; 
c) para restabelecer a ordem e a tranquillidacle publica nos E stados, á 

xequisição dos respectivos. governos; 
d) para assegurar . a execução das leis e sentenças federaes; 
Consideran,do que, ncesmo que inconstit ucional fosse o dispositivo da 

l•ei eleitoral vi!l'ente no Estado do Rio . de Janeiro, qua nto á não ob~ervancia 
.exacta do que estabelece a le i federal n. 3.208, de 27 de Dezembro de 1916, 
.s obre o voto cumulativo, ·ess·e facto, ou ·.essa inconstituciona lida de sómente 
póde ser resülvida ·no Estado do Rio :pelos poderes estadoaes - o poder ve-
rifkador, ou o Tribunal da Relaçã,o, em grão de 1'6curso ~ ·e nunca pelo 
Congresso Nacional, por não se enquadrar o caso em nenhuma das hypo-
theses ·previstas no art . 6° da Constituição; 

Considera ndo que o Pl' Ojecto annullando as el•eições que se realizaram 
no Esta do do Ri·O de Janeiro p ara vereadores e prefeitos rr.unicipaes, toda s 

·ellas julgadas pelo poder v<erificadqr, e muitas, em g rão dt;l recurso, pelo 
'Tri.bunal ·da. Relação do - Estado, vem desfech ar um golpe de morte na au-
tonomia dos munictpios, creando, além do · mais, um caso de intervençã.o, 
·submetto ao ·estudo e deliberação da Camara, as seg·uintes emendas: 

N. I 

Supprimam-se do § 1• do artigo unico as palavras "bem como todas as 
·eleições realizadas ·para vereadores e prefeitos munici•paes". 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Oçtavi.o Rocha. 

N. II 

Supprirria-se todo o § 3• do artig'o uni co . 

.Sala das sessões, 4 de Julho- de 1923. - Octavio Rocha. 
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N. III 

Supprimam-se do § 5° do a rtigo unico as palavras "e dos vereadores", e· 
mais "e para vereadores, em 14 nomes nos municípios de Nictheroy, de 
Campos e de Petropolis e em nove -nom<es nos demais municípios do Estad.o" ~ 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha . 

N. IV 

Supprirnam-se do § 6°. do artigo uhico ás palavras "e a de vereadores e· 
prefeitos será feita de aücôrdo com a le'i eleitoral do Estado". 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha-. 

N. 4 

Considerando que a Commissão de Constituição e Jusrtiça entendeu man-· 
dar annullar as eleiçõ.es que se realizaram no Estado do Rio para verea-
dores e prefeitos munici•paes., por terem sido procedidas pelo processo . in -
stituído pela lei n. 1. 723, de 3 de Novembro de 1921, que em seus artigos 
26 e 29, "violou abertamente o dispositivo do art. 105, da Constituição do· 
Estado, que mandou observar nas eleições estado<ces a . fôrma do voto de-
terminada para as eleições federaes, fôrma esta que é a da accurr.ulação fa-
cultada a cada eleitor de tantos votos quantos · forem os representantes a se· 
elegerem em cada districto, menos um"; 

Considerando que a eleição de Presidente e Vice-Presidente é . um acto• 
nominal, r azão por que a Cominissão nãp propoz a nullidade destas elei-
ções, ficando, assim, em contradicção quando propõe a nullidade da eleição. 
de prefeitos, pois o voto n esta é tambem unipes·soal; 

Considerando que para justifi'car essa contradicção a Commissão allega 
que assi-m procede porque a eleição de prefeito se realizou juntame.nte eom 
a de vereadores e nas meSIIllas urnas; ora 

Considerando que a eleição de Presidente -e Vice-Presidente foi tambem 
feita conjuntamente com as de vereaoclres -e prefeitos, e ass-im é de se con!Cluir· 
que a Commissão a nnulla a eleição ele prefei•to, não porque se tenha dado 
a violação do a rt. 105, da Constituição do Estado, mas porque o envolu-
cro que continha o nome do prefeito foi collocado na mesma urna, em que-
foi collocaclo .o que continha o nom.é para vereadores, e, assim, p·or tudo 
isso, a presento as seguintes ·emendas : 

N. I 

Supprima -se elo § 6• do a rtigo unico a palavra ".prefeitos". 

Sala elas sessões, 4 ele Julho de 1923. - Octavio Rocha . 
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N. II 

Supprima-se todo o § 3° do artigo uni co. 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha 

N. III 

Supprima-se do § 6" do artigo unico a palavra "prefeito". 

Sala das sessões, 4. de Julho de 1923. - Octavio Rocha. 

N. 5 
Onde convier: 

"O Poder Executivo mobilizará, á disposiçá.o ·do interventor, as forças , 
qu~ forem precisas ;para o exacto cumprimento da intervenção". 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha. 

N. 6 
Onde convier: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os creditas necessarios para . 
prover ás despezas de intervenção, incluind·o-se entre estas as que forem ·· 
feitas · com os trabalhos eleitoraes. 

O subsidio mensal do interventor não poderá exceder de 5:000$000" 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha. 

São successivamente lidos, .apoi~ados e postos conjuntamente em diis- -
cussão os seguintes 

REQUElRIMElNTOS AO PROJECTO N. 79, DE 1923 

(2• discussão) 

N. 1 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiament<:> da votação do projecto n. 79, por tres dias, para-. 
serem ouvidas as Commissões de Constituição e Justiça, Marinha e: Guerra ·. 
e de Finanças, sobre as emendas apresentadas ao mesmo projecto. ~ Octa- . 
vÚJ Rocha. 
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Requeiro que o projecto n . 79 A, seja votado por partes e d~ ,s.eguintE> 
:n1odo: 

1 •, o artigo unico·, a tê a palavrf!. " R i.,o de J aneiro" e o resto depois d<t 
·votação dessa •parte ; 

2•, o - § 1•, "deputados á assemblêa Iegislativa" , em seguida ás pala-
·vras : "betn como todas as eielções realizadas para vereadores e· ·prefeito1i 
.rnunJcipaés", e depois o re~to. - Octa(!)io Rocha . 

N. 3 

Requeiro que, sem prejuizo da discussão, seja devolvido á Commissão 
de Constituição e J ustiça o p rojecto n . 79 de 1923, afim de que iríterponh&. 

·seu ·pa recer sobre a emenda que manda seja o Governo do· Estado do Rio 
-'exercido, depois de san.cciÓna:da a ·lei, pelo Presiclente do · Trlbuna1 da Re-
lação cessando assim· os actos de intervenção com a retirada c1o governo in-
·terventor . - Octavio Rocha. · 

N. 4 

R equeiro que, sen. preJmzo da discus-são, seja .enviado á Cornn:iissão dt> 
}!'inanças . o projecto n. 79, ele 1923, afim de interpor parecer sobt'e a emenda 
•que ,autoriza () Poder Executivo a abrir os necessarios creditas para •prover 
as despezi'ts de intÚvenção e que fixa o subsidio do ,interventor em 5:000$000, 
mensalmente, no Inaximo. Octa~io Rocha. , 

0 S~·. Presidente : - Na fôrma do Reg·imentG, devendo. depois de um 
·oradoF .que fali o~ contr a, -occupar a . tribuna um outro que .fan e a f a vor, dou 
a p a-lavra ao Sr . Deputado Daniel Carneiro. (Pausa) . 

. Não está prese~te. ., 
Tem a palavra o i::lr. De-putado Aristides Rocha . 

O Sr. Aristides Rocha: ·- · Sr. Presidente, cedo a palavra ao Depu-
·tado Azevedo Sodrê, attendendo . a consi-derações expenãidas por S . Ex . , 
·de que tem enferma pessoa de f amilia, e -precizava retirar-se . 

O Sr. Azevedo Sodré: - Sr. ·Pr~sidente, cumpre-me, antes de tudo, 
-ia,gradecer ao . meu distincto co )lega, Sr . Aristides Rocha, a gentileza que 
me dispensou, ' desistindo da paÚtvra· para que me fosse permíttido f allar -
-em primeiro lugar . 

-0 SR. ARISTIDES RocHA: . - Justa homenagem a V . Ex.: 
O . Sn._ AZElVEiDO SoDRÉ:: - . Não ê sem .constrangimento, Sr .' P r esidenttJ, 

·que entro nes te debate, illustrado já pela brilhante oração do . leader . da 
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minha bancada e que cer to sel-o-ha ainda pelos g randes or<tdores da C(l.-
m a ra q u e me vão su cceder nesta tribu na. 

Subm ettendo-me, de bom grado, ás ex igencias do ma ndato q ue · aqu l 
exerço e q ue me n ão permHtem g uardnr silencio, q uando se joga a sorte 
do m eu Estado, \•enh o t razer a. minha for ma l <.:ondem nação ao JJr ojecto 
q u e ora se dis-cu te . Não m e parece indispensavel entrar na a nalyse e dis-
cu t ir o parecer, q uasi u nanime, da h onra da Commissão de Justiça e L e-
·gislação, parecer que, a meu ver . foi ma g istralmente refu tado pelo longo, 
.eru dito e éonvi'ncente voto ent separado elo meu 0minente collega, St·. P ru-
·dente de Moraes. 

Ouvi , com religiosa attenç~uo, a lei tura das razões ·desse voto, ex-
postas em um trabal)1o norabili~simo, qu e cer tamente fará época n os fastos 
desta Casa, e não sei o que mais a dmirar, se a a usterida de, a indep enden -
•!la de ca-racter e o alto senso m oz:al do seu au tor, se a clareza, a logica 
e a vasta er u dição lJOr elle r eveladas, apreciando e esgotando o a ssum-
pto em toda,s os seus aspectos . 

Dizer mais e m elhor, n inguem o poderá fazE'r. H.epetil-o por pa rtes, 
destacan do tr ech os, seria prejudicar a nitidez, a seq uencia ·logica . dos seu s 
a r g u rn7ntos irresponcliveis . Se eu pudesse contar com a imparcialida de da 
Cama.ra , t ransformada, hoje, em tri'bunal político para julgar o caso elo Jts-
tado elo Rio, aconselha ria a todos os seus membros que les,;e.rn e medi-
tassem os conceitos externaclos relo digno represen tant e ele São P a ulo, que 
apreciassen1 a sua h enn·eneutica. hnpecdavel, a sua arguinentação vigoro-
sa, só podendo concluzil- a -conclusões exa ctas. verdadeiras, definitiw •. s. In-
f elizmente, tenho para mim que a Camara, domina da pelas inj unc(;ões po-
lHicas elo momento, vai fazer ouvidos moucos áquella voz eloquente e a u to-
rizada, unica disC'orcla nte no seio ela Commissã.o d e J ustiça, e que, no caso, 
sem cluvidn. algu ma, a voz da r a zão. 

Não discutirei, pois, o parecer da douta Commissão ele Justiça . P a ra 
tanto me f allece autoridade (niio apoi actos); sou ·o primeiro a r econhecer· 
e con fessar tt minha incompeten cia, (não a.poiaéíos), e, - p orqu e não cll-
zcr 't - a minha ignorancia, em materia de Direito Constitucional. Não 
quer o, não cles0jo sv me appliqu üm as pa la vr as ele Apelle : ne, s·utoT, ttlt,-ct 
crepid,~m. Fallare! á m a rgem ela questão, bordando a penas al,guns ccmnlen-
ta.rios q u e. ella me suggere; não com o prop osito ele a cudir em defoza elo~ 
meus correligíonarios politicos e protes tar contra o esbulho que vã.o sof-
frer, e , com ell es, todo o partido qu e me elegeu; a inda m enos, com o do 
crear obstaculos á passagem elo projecto, cuja victoria., em p'lenario, está 
de antemão assegurada iJor maioria esmagadora . 

. J á não es~ou mais em idade ele pelejar aventureiramente de faze1·-me 
fÚusõe::;, . de en cher-me ele corage~ para combater, com firm~za e denodo. 
q uando ten ho prévia certeza da der rota. No caso vertente, estou profuncla-
mP.nte conven cido ela inutilidade, ela absoluta ineffi.cacia elos esforços que:, 
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por ven tura, p ndessc e n1preg a r. A.códe- n1_e H. rnente , n este i nstante , c velho 
rifão, caldeado n a sabedoria popular: " N ão s e da nuuTos e1n taaa de ·ponta .. " 

Mas, Sr . Presidente, s e elevo aca ta 1· o voto vlctol'ioso, e conformar-me 
con1 a situa ção por ell e crea da , não o f a t.'ei, e ntretan to, resignada n1ente,. 
entOáJHlO o .. Av~ Ce z a.r ! r elo::: g1a dia dot·es rorrtanos; n ão o fare i silencio~.

mt:nte suffocan·:lc a!': justas a ppreh bn s ões que, n es ta hora, e n sombra.m 
v meu espil'i to de r epublica n o his torico , cducacl o n o rigor elos pri rÍcip·ios , 
tempera do n as lutas ela propag<cncla . SiJ'lto a. n ecessidade de uma. expa nsão 
~ranca e sincer a, capnz ele cl esobrigar-n1e con1 a. propria .cons c l·encia ; e a 
Caraara, qu e tB.o gen erosa se. nlostt·o'u sen1pre para comn1igo; r el evará cel·-
U:l111 .::n t v que t:U r11e v a lha de ~~ta opvortu.nidade 1-t ':".tra, e 'i.•oçand<., r~coi'.t1ações. 

cios ten1pos e n1 qu e preg;;; va n1os o Cl'édo republican o, conf essa r-1ne sunl.-
rna rhen.te a.ppreh<ensivo diantP. do qua d r e que se descortimv aos meu:-• olhos,. 
p ra utea11 clo em traços inclelev e is a fallenci.a do reg imer. c<!psagra .clo pela r e-
YC!uçii.o el e 15 de N ovembro . N enhuma pa:ixão pa rticlaria, üev o cli zel-o, exalta 
ou con~ud.>Zt. o rnet<. esp!rito nes te rc.om enw. Af>t.staúo à; .• ~ lutas i,'o!iticas 
.duré:,,nte cer ca de 30 annos) que cons~lgTei tã o só1ne nte ao ensino e ao exer-
c~cin da m ecliciná ... 

O S:.. ~'IHMANTJo BunLA MAQUI: - De q u e V. Ex. é u m el os lumina r es. 
( -'.i poi '1âos) . 

O SR . . A_zl~VEDO SooHÉ: - \ .Thn · pa r a. esta Ca·sa, tarde jfL na vida,, sen1· üs 

a rclures combativ os ela m.ociclacle, m as com a tolenm cia e a p onder ação q u e os 
a nnos tt·nz:en1 , dif:•pos to ~ cuida i' elos in teresse.:;; na.ciona.es conf·ia clos á n os sa 
g mtrcla. e, co·m pa rticu hw s o>lid tude, d os intere.sses ela t erra flum·inense, onde 
na8ci , •e que -ri1e honrou eon1. o S·eu rnanc!ato. 

Ora. Sr. Presidente, n este momento n ão nutt·o a .p prehensões, C O)n res-
peito a o futur·o do m eu Estaclo ·na t a l. HumiJ11a do h o.i e l sob o g ua nte ele uma. 
inte t·ve!1C:.'io incle b ita , a.m eaça.clo ele p e r der· o ultim.o a len to de vida. a uton om a 
que lhe r estavrr n o seio elos. s-Ems municipios·, caso preval·eça essa clia.bolica 
ié!éa de pref eitos nome<tdos p ela clic ta cl,u ra ., não lhe h a ele f alk'l t' a ~omma 

nec~essaria de c::L1n1a , paci·encia f l·esig nação pa.ra aguardar m;elhores dia;:. 
D·esde que se nonnalize a s ua s itua,ção l'!Oliti.ca, e n1. un1. fu turq que, praza a.v~ 

Céos 1 , nã.o seja p r otrahiclo, as energias la..tentes ele qu e dispõe, a ·ube rclade 
d o seu súlo. :t activi.clacle elas s uas fabricas, a inte n sida de do .seu comm·er cw 
e " va.J o1· el os seus f ilhos ·b a.sta r iio c-ertamente pa ra Íhe garantir . um c om.p•leto• 
re~u1~gin1ento. 

Nã.o s e inqu ieta, pois, a sorte el o n1eu E (;tado ·natal , un1a ve% a n1ai·nada 
est:t to!'lnenta. que ora ta.n to o a ffli ge . A tra nqui-lliclacle, a pros·pe rida cl.e e a 

· feUc iclácie a qu e ell e f az jús, ta nto lhe poderã o s·er assegurc"tdas p or" g regos, 
corno yo1· üoya nos . F úrm o ele m eu s aclver sarios poli t icos 0 1nelhor conceito ; 
oofto torl os fluminenses, v inculados como n ós c-uü·os nos interesses region<~'"" · 

torlos acc6n les n o n obiliss·imo empe nho ele p1·omover o progr esso e o b em-estar 
cl:r. t e rTH que· nos f oi her ço . Se eonsegnirern, por obra e gt·a.ça elo · Cong r esso· 
N a eion:.rl , ocn1pa r todos os p.ost os p oliticos e aclmi n istra;tiv os, a t é h oje Sd ' 
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vidos po1· correligionarios 1n eus, estou c€•rto de ·que o~ h onl'anlo deYiLln.m e nte, 
zelando p elos inter-eoses do nosso Estado . . 

Ni'i.o m·eio, pois , que a soluçào pro_jedacla p:tt:a. o c;tso elo :Estado elo Rio 
v enha ferir, profunda m ente, os seu s intet·esses mat·N·i;tes . :E se c ontr;t ella 
ine rev.ol to, se a. considero s upina me nte ihiqu'"'· a rhlte>ti'ia e nerasta, é pot·qtte , 
deixando á m ar·gem esses inte r esses mnle t·iaes, eu m e col!uco em um ponto 
ele vista. nacion-a•l e só v ejo, só sinto, ~o lastHno o~ processos ominosos tlc 
que se servio o Governo ela R epub!Lca para, c ora.Jn pop1~lo . prepm·ar e con .. 
sü=ar o a ttent::!.do á sobera.nia de uma. unidade ela F edentção, e o desresp eito 
a o Suprem.o Tribuna,! F edera!. 

O paiz inteiro a.ssisUo ás ma.nobt·as preparatorias cleFwe :t.ssalto, iniciaLta::: 
logo a pós o s itio, em ·.Julho do armo pass:tclo . R €!JeHicln.s, clescle log-o , pelo PI·e -
sidente :Epitacio P essoa" q·u e .iúmais tomou a se1·io o s imulaci·o ele :lssr•rn -
bléa, foram bate jm!as nos conc iliabulos el e BeiJ o 'I'ÍOt·izont.E·., ;;egu ndo pt·upu .. 
lavam os proprios inte ressados. O palz inte!n. vio os m ·titi-c ios usado,., l"" " 
se evit:l.r un1 pronunciarnento cl.o Supremo Tribuna l J<~eclm'a-1 . e dep ois . para 
se b ur!at· a. execução do accónlão pot· elle pi·of·ericlo e, rn:tis La1·cle, pa ra se 
clar ao publico a falsa i!npt,essã.o ele que o pront·io ü·ibunnl >ie contonnara, 

' considera ndo cumpr-ida a s ua .ordem. 
O p a lz inteiro itss.istio á farça el e desonl~n~ provocn.ctn.s•, em pontos lll-

vet·sos pot· ag·ent es ela policia. fe dera l , e {t. cln .r evo•l ta ela. forç:.t publica. do ITI>--
t<J.c1o, ac1t·eclo pre pa.ra.clas a .m.b::t.s pa,ra cohon.Cfl1!1t' o innominave! clec1·e to rte 
cueposição de um Pt·esticlen te do l<'s taào, 'llle exer·c in. o seu mandato. sob a. 
garantia elo Governo 'F edera l. 

Não on1e n1ove, ST. Presicl•ente . a n1Pnor nn!n1osidacfe eontJ"<I a. TH~.ss-un, 

illustre· cl.o em1nente chef-e ela n ação' e elos seu s dig·nos nuxilhu·cs ele g·ove t·no. 
entr-e os quac~ conto algun~ an1igo~. 

A Cam:'lr::t foi testemunha ela set·enicla.cle e isença o éle an imo pot· mJtu 
m ::tnticta.s durante toda a campa nhR preSidencial , ('Oncleu~n .ltlclo •no m eu fôt·o 
intilno, certos procesRos de pl"opag-ancla .u sacl.o" de p::trte a p a rte, (·muito bt:·n1J, 
julga ndo ambos os canflicla.tos dig-nos eln. :tl i<l investiclm-a. Os m eus labios já-
mais se abrira1n para un1a pa.lavra. en1 d{?salJon o do ca ndicla..to aclvet·.so c. Ul-zta 
Vt-~Z eHe victodo.so ... 

· O SR . .JULIÃo n~~ CASTRo: - Nem os (! e nenhum m em!)l'o ela bane<LOf.L. 
O :SR. AI'.RVEDo SoDRB: - . . . e investido ele rli i·eitos na pt·esiele n c ia (1a 

H epublica. paf<;-.ei a consideraJ-o n ào m ·t i~ como o ch ef e ele uma facç;ã.o poll-
tica .. mas como o supr€'l'llo magistrado da. naçi:í.o a quem todos elevemos I'e"-
peitar e a uxiliar no desempenho ela su a. a.rdu:l. t<nefa ele g-ov erno. 

O SR. ZoROASTRO DE .1\J . ..VARENGA: - lDu 111e.sn1o tive occasião de ouv i,. isso 
c1s- V. l!;x. 

O SR. Juu,\.o DE CASTRO: - Niio do OI·n.clor. súm ente : mas de tol'l<l,_ a ban-
cada, que nuneD .. se J.evantou, aqui, para nta.c;1e com processos conc1en1,naclos 
o Sr. Arthur· Be1·nardes. · 

O Sr:. AJl NrANDo Buru..AM,\QUJ: - N :lo e1·a com esta e lev>tdio com qu ,, o 
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orador está . fazendo, que alguns tra tavam, .. a qui, -, o ·Sr .. P,..r_thur .. Ber.nm~des: 
Registre-se., -en-k'io, que VV. EExs. ag-ora. recuam. (N:ão apoiados dr;;.s Srs . 
-Juliõo de Cast?"O e o~dros Srs. D e.JJuta.dos do Estado do R i o de Janeiro) . 
O Sr . Azevedo Sodré tem autoridade para fa!.lar assim, l'llill';, contra outras 
~ffirmações. h a um p<~Jssa-do que protes-ta, com refer·encia ao modo por que se 
agia a r \')sp eito do Sr . Arthur .Berna r des . (Apoiados. Muito bem) . 

. o SR. JULJÃo DE CAS'l'Ri:>: - N ã o a poia do, 'q ua nto á .ma ioria da ba ncaé!a 
fluminense. 

0 SR. A RMANDO B URLAMAQUI: ' - A a ffirn>ação de VV,. EExs., agora . é 
a condemna çà o a os ~rocessos empregados pela r eacção r epublicana . _ljnda 
ha men1.oria neste. paiz. Reglstr1e-se o cas o nos , "Ann~es" . 

O SR. J ULÜo DE CASTRO : - Nós t odos peTtencemos., com o Sr. Azevedo 
Sodré. a.o m esmo partido. 

O SR. A RMANDO BuRLÂMAQUI: - Por Isso m esmo, ptoeclza ríocat· r eg·ls t rado 
nos "Anna es " o que V. Ex. está clizendo .. E a holl1lena.gem que prest a.mos 
a.o Sr. Azevedo Sodré não é extensiva a. quem não· u sav a da m.esma lingu a .-
genl que s. · Ex . 

O Sn.. J u LJÃO DB CASTRO: - Quem , u sava de linguagem diff ere.n te? 
0 SR. A RMANDO BURLAMAQUI: - T ome a ca rapuça .quem quizer . 
O SR. J ULTÃO DE CA.S~'RO : _:V. E x . decline os nomes; está se fa zendo de 

CaUlo. 
O S r. . A.RMANDo :SURLAMAQUI: - V. E x. 6Stá recua ndo. 
O SH. Jur,rÃo DE CAS~'H.o: ~ Não r ecl1o .. 
0 SR. ARMANDO B URLAMAQUI: - P ois , entã o, r•egistre-se . (T1·ocam.-se 

mu-ttos outros àpar tes, o Sr. Presidente 1·ecla11t<V attenção) . 
O SR. AzvEDo SODRÉ: - E' pois, Sr-. Presiden te, com a m<>Sma lsen çiio 

d e a nimo e o mesmo devi-do r espel'to que venho á tribuna pat·a a ponta r com o 
desacer tados e nocivos á ess en cia do r eginlen , os actos e pro-positos d o 
Exmo . Sr . Presiden te d:a R epub!ica em, r elação a o Esta do do .Rio, A situa -
çã o alli creada é, ·n ão h a negar, obra ex c)us iva m•ente S "-"'· 

O SR. JoAQUIM DIT SALLES: -Neste pont o, n ã o apoia do . A- ob~·a- alli ·crea da , 
foi ha muitos a nnos, concertada pelo Sr . Nilo Peçanha . 

O SR. AzEvEDo SoDP.É: - obra. t oda ella feita d-e r ;:tncor, de partidaris -
mo, de incongru.en cia., ·e que, por obstinado ca.Pricho seu, dia a dia- se compli-
ca., s e a ggra va, a fasta ndo-se de uma solução razoa vel, exiginúo novos sacri-
ficios de dl-r eitos, no·va s diminuições dos outros p~deres da -RepubUca . 

0 SR. JoAQUIM DE SALLES:. - A situação d.o Sr .· Nilo P eçanha , no E s tado 
do Rio, e ra fi1ha da fra u c]'e ; fOi en e quem assa.Jtou,· o g overno , 

O St-:. MANOEL R EIS: - Na opinião de V . Ex : que não conhece o E stado 
do Rio · 

0 SR. JoAQUIM DE SALLES: -No E st a do do Rio spu ·eleitor, e V . Ex .. t~L!· 
vez nã o seja . (l'l a 01~t1·os apartes . ) 

O SR. AzEJVEDo SooRÉ: - Nest e , como e m outros caso~:, a · v ontade do Pre-
sident-e t em imper ado soberana mente.; -e, p elo que se ·-lê :nos orgães de publi-
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cida.de sympathicos a:o ·Governo, e , pelo que :se ouve, dent1·o e fóra deste re-
cinto.; c·onclrie:s'e facllm,ente qtl!e nem a o onenos se · tem procura do sa lvae i.s 
àpparen6ias 

A <..:amara, pelo seu lado, considerando mêran~ente politico o ca so ·v~rLeH

te e julgando-se, por Isso m·esmo, obrigada a prestigiar com o seu voto a 
a.utorídade do Gov·erno, homologa ndo a s.olução que ·lhe foi sugg•erida, .com-
m~tt.e, a meu vêr, erro ainda mais grave; conf.Jt~ma a propor ia diminuição, 
annulla-se mais uma vez anue as incursões .descon~ed1d«·s do Poder Executi-
vo, concorr.e para o incremento desse poder pessua l !Uimitad o que de h a 
muito se vmn instaJlando no regimen e deixa c',es1·espeitado, exposta ao m.enos-

·prezo publico a n.o!'sa :rr1.<1.is a lta Côrte de Justlc;a . 
Todo aqüelle, Sr. Presidente, que, de a.n imo caJmo e desa paixona do, apn·· 

ciUJr o·· modo pelo qi.lail se vem executa ndo no Brasil o r egimen r eopub.Jica no 
J'edera:tivo, ha de convir que, de um certo 1mmeto de a nnos pa r a c i'L, está 
elle sendo profundam>e11te .deturpado pelo v'··edomi nio desmedido do poder 
pessOc"ll do Presidente da Republica e m det l'imento dos outros poderes na-
cionaes. 

O SR. JoAQUIM DE SALLE,s: - D esde que houve um President e de R epu-
bilca que fechou todas as secç:ões eleitoraes no Districto E\edet·al. 

O SR. GALDINO ·Do VALLE: - Inclusive o Suprem o Tribuna l, per g unt o ao 
orador. 

O SR. AZiilVEDo Somill: - Dlr-se-ha que o poder p·essoa l é ela ess enc11t 
Intima do systema. que a dopta:rnos·; que no lTglmen republica.n o pt,esidencla l 
ó Presidente gov<;rna por s:i, ·com intei.ra 'liberdade na escolh <t dos seus a u -
xillaTes, sendo ·os proprios nlinistros m êros· secretarios,, sem re s·pons·abi'lidade 
perante o Congresso e os tribunaes, pelos conselhos da dos a.o Ch efe ela Nação. 
Dlr~s~-há que esse poder pessoal, a que me venho r eferindo, ê 0 P•l"Oprlo 
Poder r:;;xecutivo. que a nossa Com;tituição eonsa grou como orgão da sober a -
·nia nacional e m a nda seja exercid o p·eJo 'Pre.sident.e, como ch efe electivo da 
·Nação. 

De perfeito accôr.do, ningu·em o contes1tari'L . Mas, t ud0 isso, dentro dos 
l!rriites traçados pela Constituição e pelas leis; tudo isso sem preponderancia, 
sem usurpação, s-em. invasão elos outros p oderes, iguallnen te sobera nos. 

Dando prerogativas quasi dicta toria es a o Podet· Executivo, a nossa Con .. 
stituição não obedece r ia ao esp!rito r epublica no que a presidi.o, s e Ih~ não 
'oppuzesse, desde logo, c orr·ectivos, se· não creasse um freio ca paz de m a n ter 
ft a cção .elo P resltlente dentro ela orbita por ·el'l a t r a çada .· ·P a r a t.o·u1.to, insti-
tuio a 1·es pon10abHidade que a t é hoje te m sido Jettra m o·rta, e . da ndo no~·as 

attribuições á Justiça F e dePal, transformou-a em um poder soberano destina-
rio a limitar a dictadur a constitucional elo ·Executivo e os p ossi veis ex cesscs 
do· L egislathro. 

O SR. GALDÍNo Do· VALLE: - v ·. E x . não r eceia tambem os excessos do 
Poder Jud.icia rio? 

O SR. AzEvEDo' SoDRÉ: - N o pream b u lo· do decreto, que org-a n izou a Ju:;-
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tiça Federal. Ca.l11J'OS Salles entã-:: . Ministre C:c. 'Governo ProvisOJ;io, t·ef e r in-
do-s e . a o Poder· Jucl.iciano escl'evec a~ ooguintrf'f p;:u a vras . da.s q.lll!:es . res)lm-
bra, a cvidenc1a , o espil'ito republicano que pre.sidio a nossa organizaçãc P.o-
litica : · 

.. D~ poder suborc1Inaci.o, qua t era no . ln1_perio,. n·ansfúnnou-se Qnt 
poder sobera no, apt o n a elevu.da. es-pher a ela s u a a utodcla de paxa. in-
terpôr r, benefica influen cia do seu crite.rio dlecis tvo, aftm de ma n -
ter o equiHzl'io, a regularicla.de e a l) l'opria indepenclellicia dos outcos 
poderes, assegtwando ao m•esmo tempc o livre exercício elos direitos 
elo ciCia dão . E' po1· isso que n a grande. União Am.e·1·icana, com r azão., 
s e. consider a o P oder Judicia ri.o como a p edr a augu~ar do .,clificio te-
dera l, e o unico capaz de def en der com. efficacia a libe rdade, a a uto.-
nom.ia individuRJ . Ao il1fluxo da sua real soberania. desfazem-se os 
erros legislativos .e são entregues á au s t et·icla cl.e cl;:L lei os crimes dos 
depositar los do P oder Exec uti vo . " 

Nos paizes de r egim·e n parlftm enuv:·, sej;1;m mona.r'ch ias, como a Inglater·· 
ra, a Italia , sejam r·epubHcas. com o. Feança, o C'h!l>e, existe, Bv iclentemente. 
um predomínio m arcado do Poder Legislativo. E ' .a vonmde D.bsolum dos 
P a.rlmnentos que preside· a todo o me~_.anism.o g oveena menta.l. N as a,utocr.'l.c 
elas, francas ou disf arçaclas, é o poéler dictiltor·irul, ou E}éeculivo; q u e clomir.>a., 
com 11'!1toüot· ou menor ex.clusivismo_ O r egim,en p or· nus adop:t;:Ldo visou ;jus- . 
tamente impedir os excessos dÓ Executivo e a. omn;potenci'a , das ma.ioda.s Jmr-
la.mentares . P a ra isso, assenta-se elle -· cnmo vós todos sabei s, m elhor flo 

. que eu - em uma p erfei\a ig ua.Jclade, h a Pmonia, e in d epenclen oia. elos tre~. 

poderes, consic1eeaclos orgãos .ela sober a nia. naciona l : E como o Pocler .Judi- . 
daria. igua l aos outros Bll'l. prtncipcio , é ele facto o m ai s fraco, porque não cUs-
põe ele s oldados , n em elos dinheiros p ub li·cos e não tem postos nem e mpregos 
p a ra ·cl.i s tl·ibuir, n. nossa Constituição sabia n,ente · o collo.cou na cupula rlo 
syst ema., desti nando-o a ma nter um justo equilibri , a. conter· as de m asias dos 
outros podere!", a salva.gua t·dar direitos poster gados, a rum·pa.r·ar os fntcos e os 
perseg uidos, credores de justiça . D eu a o Suprem·o Tribumtl a exclu siv a .e 
s oberana fun cção .ele inteqJn ,tal-a .. . 

O SH. T .. rNDOLPHo PESSôA : - Exclus iva. queir·a V. Ex. perdoar . Cada 
poder interpreta. a, Const ituição dentro das s uas a tb·ibulções . E' o ch a ma!lo 
r egim en dos freios e .contrn.pesos . 

O SR. AzEVEDo .SoDRÉ: - ... con siderando-o. p.or conseguin te jui~ ultimo 
e irrecorriv•el c1a propria a utoridrucle e c1.a p r élpria. con1.pe tenclét. 

O Sn. NoRIVAI. nE FREITAS: - .Na su a esphera ele acção. 
O Sn. AzEvEDo SoDP.É: - l g ll<l·es em prin cipio, g irando e m t orno da orb,ta 

q ue lhes tl'a<;ou a Consti'tui<;ão, para que os tres poderes possa m se n'Íanter 
sempt'e h a rmonicos, independentes e r epubh can a m ente efficientes, . é mistê t• 
que nenhum .clell•es pt·ocm •e preponclera r , seja. p e]a força, p ela. a stucia. ou 
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c orru pção, seja pot· uma diminuição v olunta rirl. por urn is sfco oct él t:quiescerwü., 
dos outros. dous . 

0 1-a, Sr.· Presidente . o qu.e todo o mu ndo estú. ven do ~ e . nin g u em p o-
dcrâ.. contesta e· - é que cl>2 um certo n umero el e a nnos pa r a C::t., talvez de 1910 , 
um desequilit>r io m a nif·esto, d ia . a dia . m a is ccccen t ua.clo . se vem estabelece ndo 
·en tre os tres p oclet'eS fundmT~centaes da R epubHca. já n ã.o s·e m ovem el~es 

_d en tro dos limites t r agados : um delJ.es. evidentem ente , tor·nou -se centro do 
system a, ·em l:or·no elo qual g ira m os outros dous, como veedadeit·os sat ell it e!:l. 

O Poder .Ju cliciario com. a su a com rleten cia ·cliscu ticla, clesa•ca;tado, s ujei-
t os alg u ns dos seus m embros fl.s f t·aqtÍezas h u nw.n a s cli>Ln te ela. seclucçào, p <.•r -
de de a.utorida de e já n ão ·ex erce m a is aqu~.lJa <1•cçà o f1·en aclora p a ea a qunl 
i'ôra destinado. 

O Poder L egisla tivo, a bdicando das f:>Uas m elhores attribuições , n poi<cn dc 
in.~bndicionalmente o Presià·e nte ela Republi.ca . que é e leito por· ind icac:ào elo 
B ong;r esso, convertid o em ConYen ção Na.ciona l . nào pôde tornm· effi caz a 
r es ponsaJ.Ji·lcla cle, condiçào essAn cia l á bon ·~xecuçào elo r eg·im en. 

l!~ica pre,poncleeante a :influ en c ia el o IP.resicle nte ela Hept!blicn. q u e s e 
·est ende a todos os ·E stados, e uja. política se f:cz, ele accôn l o com elle . e n ào 
raro süb a sua inspiração· clirecta . E , con1o a IÍlaioria, nas bancadas~ -obedece á 
·orientação c1os g over n os es ta cloa.es, por in term e clio destes . a influenc ia elo P r •"-
s iclente Tefl ect e-se novamente sohre o Con gresso, q ue só vota. e ·del ibera. com 
o f im ele · sat isf a zel - o ou pr.estigial -o . 

Sa lvador el e M en clonçt1.. fluh1in en se ill ustre, s ig-na tario elo man ifes t o ele 
1 870 e prof undo c.on'hecedor elas pra ticas amet·ica nas, j á em 1~113, escr evia : 

"No regin1en actual. que clesfrucütn1os, e conl ns invasões do 
Poder Executivo no ter r eno clos porler es Judic ia r io e L eg is la tivo. não 
h a r eS'P·Onsab ilicla de ef.f·ectiva . Dentro em p ou co. se já não é es te o 
facto . o Presidente ·ela R epublica s e1·f1. o poder unico no B rasi l " . 

U M SR. DEPUTADO: - E a inda é a m elh or clns clic tacl u ras. A pe ior é "" 

d o .Tu dicim·io . 
O SR .. .JuLrAo DEl CASTRO: - Que não te1n força, nem t hes-ouro . 
O SH . AzEJVgno S onRÊ: :-- E s quecidos de que a. união faz a fo-rça. e ele 

-que a ig ualdade -ele representaçã o no Senado é uma optin1a g-.aran.ti-a, os p e -
q·u en os E s t a dos pref er em o ·caminho m ais commoclo · ela submissão. Reunidos. 
em · um f e ixe coheso. ' p oderi a nt fa cilm en te resistir e im p ôt· sua vonta de, n ã o 
s ó a o Pres id ente, como a os -gra n eles Estados . D esa.ggr egaclos, is ola d os, en -
fra qu eciclos, s ó lh es r est a. uma obecUencia passiv a , n~esmo porq ue s e a lg u m 
delles tiver a v elleicla cle ele insu r gir-s·e, ficará sem os favores ela. UniãD e 
correndo . a.incla. p or ·cima, ·o risco cl€ u ma intEll;·ven ção para restabelecer a 
orclen1 a drede p ertur bada , ou para m antel' n fóema eepubl icana, f ede r rutivn. 

Pois · b ent, Sr . Pres idente , a soluçã.o que o Cong l'esso Nacion :1.l · v ai cln;r 
a.o caso ·do E s t a.clo elo Rio ele .Ja n eiro, é o melh o1· exp oen te ela. crise que att·a-
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ves·sa o nosso regimen . As circümstancias que precederam e acom>panharan1 -
a intervenção c:onstitu em um perfeito indicio do desequilíbrio já bem mani-
festo entre :os poderes da Nação. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Aliás, nunca estiveram tão de accôrdo . 
O SR. AzEJVEDO SoDJlli: - De 1891 a 1910, Sr. Presidente, o espírito domi-

nante entre os q ue f u ndaram a Republica e vo·taram a Constituição de Fe-
vereiro, era, evidentemente, ante-intervencionista . Nestes 19 primei·ros annos 
da applicação do regimen, innumeras vezes foi o Congresso Nacional pro-
vocado a se manifestai' sobre casos de intervenção, em sua maioria, moti-
vados por ·duplicatas, de governos locaes, e, ou se declarou incompetente, ou 
esquivou-se de dizer, deixando os papeis dormir nas pastas das Commissões. 

Tornaram--se memorave"is as palavras com qu e Campos Sanes ,concre-
t:zou a sua formal e •energioca op>p·osição a estas tentativas: 

"Se ê posslv·el u m corpo político t er eoração, eu direi que n este 
momento estamos tocando no pr·oprio coraç.ão da Republica bra· 
silelra . " 

Francisco GlycerJ·o, propaganclü;ta lnternerato, Ministro do Gover·rio Pro-
visorio, leade1· da Camara, que tantas vezes, s.ab sua chefia, resistia ás ten-
tativas da intervenção, dizi·a , nesta Casa, co·m applausos geraes: 

"A intervenção mai·S efficaz não é a do poder temporal, armado 
das leis coercitivas, mas a elo espü·ito repi·-esentc'ttivo, que será um in-
terventor- tanto mais just-o e eff ici-ente nas agitações dos Estado,; 
quanto maiores forem os embara~os postos á sua marcha .pela cau-
dilhagem politi-c:a . " 

Qw ntino Boca~·uva, um dos ap·ostolos da Republica, tarnbem Ministro 
d-o GovorJJo Provlsorlo e um dos funék'l.clores do regimen, disse ela tribuna elo 
Senado: 

"Condemno a lJertamente toda e qualquer intet'vençáo nos .H.s-
tados, porqu., ninguem poderá, nem Congresso, nem Podei: Execu-
tivo, conhec:er legalmente ' e ele mÓclo verdadeiro a legitii11Ídade dos 
·factos. Seria neoessario um interv·entor e esse seria o ve1·edicht1n 
ainda m ais fatal elo que o mal que se procura remediar". 

Data ele 1911, Sr. Presidente, a mudaJJça de attitucle elo Congresso N :t-
ciona l. decretando a prim eira intervenção e isso mesmo qu ando · era notorlo 
o interesse que nel>la tinha. o Presidente da Repllibl'i·cia. Discutia-a, c.om 
grande erudição, nesta. Casa, em -um f>Ormoso discurso, o meu eminente col-
lega, Sr. Afranio ele Mello Franco, que, alludinclo 1i. brilhante pleiacle ele ora-
dores que illustraram o debate n as clifferentes questões conci-etas sujeitas 
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ao exa me da Ca ma ra, . emi'ttio o seguinte con ceito, que peço v·enia para citar 
e a ppla udlr: 

"Sou 1nenos intervencionista do que todos elles, porque penso 
que á União não é licito intervir nos n egocies peculiares aos Es-
tados, pa ra garantir ,o funcciona.mento das suas ins tituições locaes". 

O SR. !\.RJSTIDE~ RocHA : - V . Ex. não pó de faz;er obra com t rechos 1-so-
lados do discurso do Sr . Afranio de Mello Franco. S. Ex . não renegou 

a s ua cloutrint1.. . 
O StL Azmvmoo SOtmiíl: Nem estou dizenclo 1-Sl:lu. 
O Sn. ARISTIDES RocHA: - V . Ex. , combat endo o parecer dn. Comnüssao 

e invocando a s pa lavras do Sr. Mello l!~ranco, parec~ quer·e1· tornar a -8. l!.:x . 
contraditorio. 

O SR. AzEVKDO SooRÉ: ,- Absolutamente, n ão estou comba tendo nem 
mesmo discutindo o •parecer da Com missão. Estou a penas lembrando que 
durante os 19 primeiros annos de applicação do regimen domina nte 'entl'e os 
republicanos sinceràs era a nti-intervencionista. 

Depois dessa primeira intervenção, seguiram-se ou t ras, todas e!las cow 
o objectivo de satisfaze·r ou prestigiar o Governo. Nenhuma clellas, p orém. 
foi ma~s 'monstruosa que a elo Cear·á, em 1914 . Para r estabelecer a orclei" 
pm·tm·bacla naqu elJ.e Estado, o Presidente ela Re.publica decretou o sitio, e, 

. cleponcLo tollos os poderes legaes, alli existen tes, nomeou um interventor au-
toriza;do a marca r e a presidir á.s novas el·eições. Debalde, vozes das ma is 
a u torizadas protestaram nesta Casa contra os alctos arbitrrurios do Go-
verno Federal, intervindo no E stado do Ceará.; debalde, V . Ex. , Sr.· l'resi-
clente, 'com a a utoridade e compete111;ia q ue todos n ós folgamos em ·reconhe-
cer. cliss·e, justifican do o seu voto, no selo da (;ommissao de J ustiça ela qual 
fazia parte, divergindo do pa recer d::t. maioria ela Commissão : 

" O Governo não entendeu essa conformidade e dissolveu todos os 
poderes J'ocaes, a·es;poja nclo ele suas funcções os legitimas ma ndata -
rios do povo cearense; a nnullando o 1·egimen represen tativo; cles-
trulnão a. fecleraçi'lo r epublican ::t._; e s·em fôrma. l ega i, sem 1 espeno 
p ela Constitulçao, em v·erclacleiro clelirio de clerrocar, t r·ansformou e~n 

territorio amesquinha do um elos Estados autonomos ela RCipublica. 
dos Esta dos Unidos do Brasil. 

De fncto. ha no momento actual, com flagl'ante infracção de tmlo 
quanto dispõe a nossn. lei das leis, um dos membros componentes ela 
federação brasi1eira que não tem Poder Execu tivo electiv o, que não 
possue Poder Legislativo, que não gàsa das franquia s constitucio-
n aes que lhe garantem o direito de governar-se por si mesmo, que 
soffr e a mais violenta ele todas a s coacções, vendo seu s destinos en-
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tregues a uma autorida de que o povo ·Ce<1.r·en ce n.ão escol he u e que 
foi nomeada por que não tinha poder para nomeai-a'· . 

Devo l em!Jra~·. que V. Ex., St·. Presidente, não ficou isolado na Commis-
são de Constitin çao e Justiça, como aconteceu a fora ao meu eligno compa -
nhei.ro ele ban cada , tan~b'em divergiram elo pa r ecer ela maioria, cmn o h abi-
tual b rinde e competencia, clous de entre os m elhor es juri~üts desta Casa, os 
S rs. Pedro l\1oacyr e Afranio de Mello Fra nco . 

Pois. bem, senho.res: o Congl'essü Naciona l , bem inteirado elo assmnplo, 
a pós a n imado debate, t endo jú conh ecim ento ele um wcçórdão elo Supremo · 
Tribuna l Federal , relatado por Pedro L essa, e que con siderava ,in constituciQ-
na l a i-n tervenção no Ceará, o Congr esso N a·cional, repito, ao invés ele res-
ponsa,bilizm· o P residente ela R epublica, com o se afigura logico e na tural aos 
espiritos republicanos não maculados a inda pelas tricas da politiq uioe, con-
siderou legaefl e opportunos os actos en1a nados da intervenção. 

O SR. · GALDINO VALLE ' - 'l'i n ha t a nta autoridade como outro qualquer 
poder. 

O SR. AZEVEDo .SonKG: - Devo accerscentar, senhores, como valioso su b-
sidio >1. t h ese que or a discuto, que naq uelle n~omento estavamos e m est~clo 

ele sitio e que ,o estado ele sitio terr. sido un1 elos factores mais pre.poncler an-
tes 11a adulteração elo r egimen instituiclo pela revolução de 15 ele Novembr o . 

As dem.ocracias, sejan1 mona r chicas, seja m t·epublicanas, com.o a nos·sa. 
sã;o sempre governos ele o•pJnião popula r. Qua ndo esta exprin1e o sent;mento 
geral e s e m anifesta clen k o elas norma·e.s legaes, consti tue p1·ecioso a uxili.o a os 
gove1·nantes bem intellJci.ona dos. Ta mbem , quando se converte em clamor 
publico, é segura m en te um dos n1elhores con ectivos q u e se oppõem ás cle-
mas iR.s dos g overn os e parlamentos . 

D ura nte os 16 primeiros a nnos de a pplicação elo regimen já consolidado, 
isto é, a pa rtir d a primeira pPes·iclencia civil, r a r issimas vezes t ivemos o sitio 
e isso mesmo sempr e com caracter 'tní nsitorio e por curto prazo ele tempo. 
como é ela ~ssencia cl.o regim ei1 . A partir de 1911 varias vezes tem sido 
decretado. e, prolo11Jgado 'P·Or mezes e m ezes, vai-se constituindo ·em u m 
nwclus vivencli habitua!. 

O sitio, qu e oru. nos constrang·e. inicia elo em .Julho do anno passado, _ devo 
estender -se até 31 ele Dezembro elo corrente anno, se, q1wd D e11.s a.ve?-tat, 
não for novam ente pror oga.do por pér sistir.em a té lá. ·os motivos anter iores, 
is to é, a g rave eomn1oção intestina em qu e vi vemos . 

Sob protextos varios, encobrindo quasi semppe o ele im.peclir ataqu es peR-
soaeF: e campanhas diffa n1ator.ias ela imprensa. Drolonga-se o s-itio, ·essa n1e -
r1icl'l. excepci onal, que a nossa Constituição reservo u tão sóm·ente pa ra· os ca-
sas (le agg-ressão extranê;eira e g rav.e con1n1.oção intestina; prolo.nga-se o 
Ritio, como ·se não f-ass emos un1 paiz policiado, como se h ouvessemos abró-
gado o Coclig o P enal. Com o sitio, passamos a viver em .t r evas, sen1 as fran-
q uias constitucionaes, c-er ceado, r~c1uzic1o e suff.ocado esse 'tribuna l ela opi-
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nião publica, .cujo Concurs o n a -.s chnnocracias é un1::t condição inclisp0nsa,vel á 
boa execução {lo regilne.n. 

Ainda éste a.nno, vigent·e o est:xdo de sitio, a opinião putHka bra.sileil-a 
não se poude manifestar sobre um acontecimento de g rande al-cance na.cionq.l , 
alheio por completo ás lutas da. politicn. intern a. . Se o pudesse fa.ze1·. estou 
certo, condeJr,na.ria. a. nossa attitude na Conferen cia de Sa.ntia.g.o, qualifica.n-
clo-a de deqastra.cla, aberr<Lnte cla:s nossas tradições diploma ticas, contra.ria ás 
tendencias pa.cifica.s .dt> nosso povo, l-esiva. da sincerida de com que. de ha mui-
to, .nos batemos pe.la ig ua ldade de soberanias, pela solidariedade sul-a m et·ican a, 
e. en1 franca clivergencia con1 o ~espirito a ntimilitarista que cl on1ina o Brasil 
inteiro, do :\.mazonas ao Hio Grande elo Sul . 

Não se veja nesta.s 1ninhas pruavras nenhun1 intui to dep1·eciativo da 
acção exercida p elo nosso ·emin ente embaixado1·. Elle ag-i o com o lhe cum•pria., 
dentro elos lim.i.tes que lhe foram tra.çaclos, -de accôrdo com a.s ins trucções 
que lhe .formn da das, e, c-o1no sempre, agio com gra.nde t:xcto, brilho e sa-

b edoria . 
Nas denl·ocra·cias n1odernas e cultas .iá: se não adn1itte n en1 se to1e l'a a di -

plomacia secreta. E, s e nã o .f•osse o estado ele sitio, certamente a. opinião publica 
brasileira, man.ifestan do-:.e pelos s eus ma.is legitintos orgãos, ter.ia. collabo-
ra.clo con1 o Governo. orientando-o na corrente . elo .sentimento geral da naçli.o, 
um P r·esidente nuv-o, ben1 inte-n c1onado, de incontestavel capacid<'LCle, m as .eles -
conhecedor das nossas m elhores tra dições. 

Autorizado -pelo Congresso Naci-ona.l , o Governo f ez , este n.nno, um•, 
g·rande reforn1a elo nos·so syst em a finan;ceiro, tran s-form a ndo o Banco elo Bl'a-
s il em Banco Central Em.iss-or, com a funcção exdusiva. üe em ittir pa.pel-
moecla, fun cção até então privativa elo Thesouro Naciona l . Não direi elas 
va1i tagens ou desvantag-ens de utna. tal reforn1a. Apenas sali-entarei o s~ 

g uinte : a imprensa f.oi pr.ohibicla p·ela censu l'a de publicm· qualquee com -
mentm·io sobre o ass•um-pto, e, clest'a.rt-e , -se Jm.peclio, con1 grave clamno ela~ 

norma s clemocraticas, que a o>pinião publica b rasileira se m a nifestasse. como 
era ·de seu direito , em ass UJnpto ele t anta r·elevancia . 

E afiir·m a -se · qu e o estad-o ele s it io e·m que vivemos é 1nais t olerante, mais 
brando, rnais suave. do que as situações normaes e1n varios paizes civilizados l 
Fa.llar em sitio mitigado. clize.r que elle só constrange os arruaceiros , os ·pes · 
cadores de aguas turv-as, & não a.ffecta a Iiberclade elos bem intencionados, elo~ 
desejosos ele Ol'dem e segur a n ça, é uma h er esia, senão m esmo u ma pilheria, 
porq ue · a liberdade não é a quella que n os queiram ·deixar e sim a que n os 
garan te o art. 72 da nossa lei ba sica. 

Pretender approximar. c-om o se p :.,recidos fossem, o r egim·en cons titucio-
nal e esse outro elo sitio em qtle vi~ e mos, com a publicação d os actos do Go-
verno clep.endentes ela sua propria vontade , com -os mais legítimos orgãos da 
opinião publica tutelaiclos pela cen'suPa, com a liberdade ele locomoção amea~ 
çacla a todo ins t ante · e -entl·egue ao arbi-trio, :xos cap,richos, a os interes-s-e~ 

pessoaes· dos agentes subalte-rnos do pode1· •publico; equipa rar situações ·tfto 
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·extremes, tão anta.gonicas, t ã o dispares, não se.i ·como se o possa fazer ! E 
tudo se fez pela ordem e s ob o pretexto de m a nter a ordem pubJi.ca., como se 
não dispuzessemos de po!Jcia orga nizada ·e de juizes togados para appJ.ica-
uem o Codigo Penal! Mas, a - ordem que se obtem e . se · conS(lr Va á custa . de 
taes sacrificios não é ordem, senã:o a peor das desordens, aq1,1ella que attinge 
e a bala os alicerces da p.ropri[l. sociedade! 

Eternos descontentes, a rr.bici-osos vulgares, i•lnpenitentes p erturbadores ·da 
ordem sempre existiram em todos os tempos e foram sempre contidos, den-
tro ·da legalidade, .pelos Governos apoiados na opinião p ublica. Esta 01Jinião 
é que jâmais se colloeou a o lado daquelles av.entureiros, sempre. os repel1lo . 
E procurar hoje cet·ceal-a, sob o pretexto c1e contel-·os, reduzil-a, suffocal-a, 
é promover um divorcio ]rreeonciliavel •Bntre ·ella e os governa n tes; é favo-
recer o despotismo, que liv~·e da · barreira .opposta .. pelo clam or publico, poderá 
provoca1r reacções, hão ma is dos desordsirolO contumaze10, m as d~ todos os 
que. S <l interessam •pelos des tinos da Nação : 

Nfco nos illudamos, senhores,' com a tra.nquillidade elas rua s ! Não se 
illuda o Governo com o silencio pot· elle proprio creado em torno de seus 
actos ! 

Ninguem contestará que o estado de sitio, a largando _ irrisorian:;ente a 
acção do Poder Executivo, .transformando-a em verdadeira dicta dura, desde 
que se p;co!onga por m ezes sem eonta., acaba fa ta lmente por enfraquecer, 
a mesquinhar e annullar os outros ··poder es da R êpublica .. 

A pa i·tir ele 1910, Sr: Pre~idente, o Supremo Tribu nal Federal come-
çou a ver· sentenças suas desrespeitadas . 

Ü SR GALDI/o DO VALLE: - Sendo a p.rimeil·a pelo Sr. N ilo PecaEha. 
O SR. AZEVJmo SoDR~~: - Não discuto lJessoas; estou desenvolvendo uma 

these . Se o S•·. N ilo P eçanha desrespeitou uma sentença do Supremo Trl-
bumtl, andou muito mal ; não creio, porém, que o tivesse feito; o "-CCórdao 
i! .. que V . Ex . se refer e era, por s1.1a natureza, inexequivel. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Foi quem inicio'u O pr-ocesso . 

O SR. AzmvEDo SoDRÉ: - A partir de 1910 dizia, o Supremo Tribm~al l"'e-
' ' dera ! com eçou u ver sen tenças suas desrespeitadas, e a inda agora o 

Congresso Nacional vai saltar por cima de dous accórdãos, um, reconhecen-
do a não exist<,neia de dua lidade e proclamando certo e incon testavel o 0\-
reito do Sr . Raul Fernandes; o ou tro, julgando em ultima instan~1a que 
os a c t os da in terv0nção não a.ffecta m os municípios . 

O Sn.. GAT.oJNo DO 1TALLE: - Como o Supremo Tribunal l<'ecler a l saltou 
pot· cimarle duas mensagens do Presidente da Repubi1= . 

O .SR. Non.rvAL DE FllErt'AS: - O Con gresso Na.cional ·reivindica para ~i 

o direito de resolver estas q uestoe,;. 
O .Sn. AZEVgDo SoDRl~: - F ez m a is ou vai fazer mais· o Congresso N a:-

eiona.J, porque ll1i'M1e attribuições privativas do· Poder JucUdlario, decla-
rançlo inconstitu iciona l e nulla uma lei votada, sanccionada e appllcada pelo 
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Tribunal da Relação do Estado do Rio, unico competente para reL!Onhecer 
da s ua c'onstituicionalidade. 

O SR. NoRIVAL DEl FREITAS: - .Isso está respondido brilhantemente · ll<J 

parecer Lamartllw . 
0 SR. HAMIRO BRAGA : Sim porque, o pa recer é o arraza mento de tudo: 

leis, Constituição. .. . tudo. 
O Si:. AZEJVEJDO SoDm~: - !Iludindo-se a si mesmo e f a zendo com que nos 

illudissemos nós outros, membros do Congress.o Nacional, o eminent~ Chefe 
da Nação affi.rma em s ua, mensagem que o ha,beas-co'l'pibS foi cumpric10. 

O SR. LINDOLPHo PRssôA: ,.- O Supremo Tribunal tamb em disse que o 
habea,s-conms tinha sido cumprido. 

O SR. RAMIRO BRAGA : - Não apoiado. Se V. Ex. lesse com todo o cui-
dado o luminoso voto do Sr. Prudente c1t~ Moraes não affirmaria · isso . 

O Sn. LINDoLPHo PEJSSôA: - Li-o com a attençiio que me m~rece o seu 
autor. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - P ·ois lá está, claramente, o contranu. 
p SR. NoRIVAL DEl FREITAS: - Prometto trazer á Camara o officio do Su-

premo e do Juiz Federa l, communicando que o habeas-co·rpus estava cum-
prido. 

O SR. MANOEL REIS: O nobre collega p elo Paraná. parece q·a e nerr, 
ouviu a leitura uo vow elo Sr. Prudente de Moraes, sendo, aliás , m embro 
da · Com m issão. 

O SR. AzEVEDo ·~oDRE: - E a honrada Comrnissão de Justiça, f unaa-
mentando . o seu ominoso projecto .de int!'lrvenção, confinnou a qt.Úoille as-
serto. 

Ora, senhores, :;~e -o habea·s-corpus foi . cumprido, deve a esta. hora. estm· 
presidindo os de13tinos do gstado elo Rio o Sr. R aul F ern a ndes, visto como, 
proclamando c-erto, liquido e incontest avel o seu direito, o T ribuna l m a n-
dou que lhe fossem 1g-ara.ntidos a posse e o exerc1·cio ao ·CM gu. 

O SR. NonrvAL DE FREJITAS: - E fora m garantidos p lenamente. 
O SH. J\i(ANOlli"L REis: -Não apoiado; o Sr. Raul Fernandes foi deposto . 
O SR. NoRl\iAL DE FREITAS: - o . ha,beas-corpus foi pa ra garantir a possE> e 

não para fic!ar a s ustentar um Governo. que a população repetlla. 
0 SR. PAMPHILO DE CARVALHO: - Isso na op inião de V. Ex . 
O SR. LINDoLP.Ho PmssôA: - E o hal>eas-co1·p·u.s é m eio· h a bil par<L reco-

nhecer poderes '? 

0 SR. MANOEJL REIS: 
0 Sli. RAU'lRO BRAGA; 

lo habil, lega\. 
. O' ;SR. AZEVEDo · SoDRÉ: 

( Apa,rtes.) 

Não r econhec·eu ·p oderes . Que m disse istu ? 
O Supremo Tribunal Unha deante de s i um t itu-

Se houvesse cump'rido o 'habeas-conm.s . . , 

·o SK NoRIVAL DE F R!lliTAB:· - Não est:1 lá pot'que o povo, nun'l mome nto 
de a ltivez, repelliu um governo que não tinha sido eleito. 

' 0 SR. MANOEL REIS: - Não foi o pOVO. 
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O SR. PAMPHILO DE CARVALHO: - Não ha mais força a.nTrada - e v 
povo! 

0 SR. JuvENAT, LAMA!l'l'TNNE: - .'\:inda o ann"o passo el o o Sr . Seabra t en-
tou ser reeonhcciclo Vic'e-Pr·esidente ela Republica por m.eio ele habeas-

corpus. 

0 Bll. PAMPIHLO DE CAIWAJ,HO: - E não Obteve. Agora, no caso vei·-
tent<>, o ·Sr. Raul Fernandes requereu habeas-co-rint.s e ob teve . I s to quer 
dizer que, no pri"meiro caso, o Tribunal achou que o r equ erente não tinha 
razão; e agora, no segundo caso, decidiu que Unna. 

O SR. AzEVEJDo Sonm~: - Se houvesse ' si elo cumprido o habeas-C0?"1J1LS, não 
teriamos assistido [t indebita intervenção elo Governo F ec1eral depondo u m 
Presidente eleito e empossado e .exercendo o seu mandato com a garantia 
do proprio Goven10 Fecleral para substltuil-o por um interventor , que·, · no 
dizer elo nobre l\1inis\ro ela Justiça,- é " entida de ele que não cugita a au,-
sa Constitui(;ão " , é "uma figura que não existe no nosso direito con~titucio
nal". Se tivesse s ido executada. a sentença da nossa Suprema Côrte üe Jüs -
tlç_<t, não estariamos, neste monrento, eliscutinclc. . ün. jJl'OJectc eh. lei que 
consagra a n1ais in iqua, a n1aJs escandalosa, a n1ais revoltante de quantas 
intervenções tem a té hoje feito o Governo Federal nos negoeios publicas 
à os Estados ela Un"ião. 

Não, Sr. Peeside nte, a respeito elo que dispõem terminantemente ~ § 
2• e n. 4, elo a r·t . 6" ela nossa Constitui~.ão, :.t ordem ele ht~bea.s-cormts não 
i oi cumpri ela até hoje ... 

O Sll. NomvAL DE Ft·1EIT·As: -A culrm é do advogado da situação cl•" Y. FJ. 
que não rceclamou pEolo cumprimento elo habeas-C0"1"1Yl~S. 

0 Sn. A:,EvEt.o S•JDRÉ· -· . . . ~: o Congr<=sso Néccional vai saltarJclo por cima 
rlella, humilhando, desprestigia ndo e cles::~,catallclo o Poder Juclicial'io da R e-
publicB. 

O ·SR. GALDrKo ·no VAI"LE: - O .Juiz F eder a l declarou que foi cumprido ., 
officiou ao Presidente elo Supremo T ribunal. 

O BH. J u vrJNAL LAMAHTINE: - E o officio foi tra nscrip to no pareeer. 
O Sr<. NoJUV.',L DEl FRI!JI11AS: - E h a um officio elo :Pn,sidente do Supremo 

Tribunal declarando que· foi cump·rido o lw.beas-conJ·us . (Apartes.) 
O SR. PAMr·~nLo DEl CARVAI,no: - No v oto elo Sr. Prudente ele Moraes -~stit. 

brllhantemen te contestado. 
0 SR. GALD!NO DO VALLE: - Foi OU nito empossado? 
O Sn. MANOJITL REIS: - F "oi empossado e depois• deposto . 
0 Sn. AZElVF.DtÍ SooR0: - Eu poderia invocar, neste momento, o res vülto 

I·elig1oso eon1 que o pov o e os dir~gentes qa grande União Norte-An1ericana 
a~a.tam aa clec!isões da sua Sup.rema Côrte ele Justiça. Poderia referir factos 
num8ro:oos ele recuos e subordinações elos poderes executivo e legislativo 
a nte' senten cas ela Suprema Côrte. prote riclncs em contra rio ao~ desejos c1elle~ . 
Poclerinc lembrar as eloquentes palavras do Senador Elihu Root, cit~<uas em 
um elos magistrnes cl iscm·sos ele Ruy Ba rbosrl. Poderia. ern.fim, r e f2rir-me 
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ao que se esUt passan do actualme nte naquella gT;Lnde R e publica t.:om r e la çlio 
à lei secca; pa izes extrangeiros, a Inglaterra, a, Fra n ça, a Italia. o Ja-
pão reclamam contra uma decisão . da Suprem-a Côrte, e o Governo julga-se 
obrigarlo a ma'1 t el-a emquanto o Congresso nfLO moclificm a lei. 

Pref iro , porén·,, sérvir-me da p r ata dn casa, c vou apoiar-me em uma opi-
nião qu e considero va.!iosissima, pois é a ele um dos nossos i-n a.is notaveis ju-
i'i5consultos, que já provou possu ir ta mbem qua liclacles moraes e inte:~ectuaes 

que lhe assegm·am um elos prim eiros po~tos entt·e os nossos melhores esta -
dis tas. Refiro-me a o eminente Sr . Epitacio Pessôa que, na tribuna d•.) Sena-
do, ~xt:ernou o::; s eguintes conceitos: 

'· E:n cn_sos concretos é bem possivel que o Sup1·emo 'l'l'ibunat 
e1Te, m as isto não é motivo para r estringü·-lhe a juriselicçiio consti-
tucionnJ, n em panl. que se arvorem em pecr:aelos escandalosos e m or -
t<H:s pequenos desvios ele competen cia tão freqt; e ntes nos outt·os 1·an10l: 
do Podm· Judiciar.io, n em para se aconselha r a elesobecliencia f1s s ua,; 
se11 tenças, alvitre pernicioso e s ubversivo q u e, purtinclo de um üos p o-
deres politicos ela Nação, solapal'ia p ela base as nossas instit uiç ões el e 
povo c íviliza do e livre e seria 1n.a is nocivo ao l'egin1en, ás garantia s 
inclivicl:.tnes e às Uberclades p ublicas d.o que quan tas sentenças con-
tra!·ias uo direito proferisse o Supremo Trib unal_,. 

E' natural, senhores~ que o Poder .Jnclitiuri o . ,·c ncl o sua:--; :-;P~lte nGa:-: e 
orclen » desob eclecicla s, desacatadas e exposta.; ao m e nospt·ezo publico. pant 
evit::u· n1aiot· despt·e~.tigto , res:trinja dia. a dia a sua cornpetencia até limitai-a 
fts attr ibuições pura mente juelicial'ias que p ossuia no Impe1·io . E assim cle~; 

appar ecerá um elos tres poderes, or gans ela sob er a n iil. nacio nal, creaclos pe la 
nossa •COnstituição; e assin1 se cles in oronará <.t cupul:·L elo fortno::.;o edificio ::::a -
biamente a r chitecu-.,clo pelos .funclaclores elo 1·egim en. 

Não é de hoje , Sr. Pl'esidente, que v imos assistindo a. essa dincinuiçfto 
voluntc.tl'ia, cada. vez n1a is a ccentua.cla, a essa citrophia . le nta e progt·essiY::t. tio 
Porle1· L-egislativo,' que , forte. pujante e conscie nte ele s uas r esponsabilidades 
nos Pl'imorclios da l=t.epublica., vem se deixando abnfm· p ela h~·pert1·oph ia in -
v>tsora e exube;·Rnte elo Poder Executivo, para a qua l. f orGa é confes. :n-_ em 
muito tem elle con t1·ibuiclo. 

O fact o impressionou-me (]esde o ini cio ela minha cat-reira p;u·lament:t:-. 
Vi aqui r ept·orluziclo. em t e t··m os m a is ou m e nos s em-elhantes. aqu('lle "m·itP--
firta l , l embr·arlo em me mon,_vel discurso no Senado b l\'1Sile iro pelo Senactm· 
Xabuf'o ele Ara u.io , e que , n o seu entender, aGJobaYa com a ex istencia elo sy;;-
tcma 1·e-present:üivo no Imperio_ 

Pois b e tn. vêde agora con1o é log ico e pet·feito este outt~o ~ot·ites . oriunr1o 
do fal s·ea m enta -do nosso r eg-im.en: O P t·esiclente da Republ i.ca eseolhe o leac!f'r 
e o Presidente da CR11nara; estes orga ni zan1 <..ts con1n1issõe-s technic.as. que ~~· 

rastam o voto ela ma.io~·ia : e t a p1·onunc ia-se ,;,emp1·e ele accôr clo com aquellas-
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que por sua vez obedecem á orientação do Presidente da Republica . Dia ria·· 
mente vernos a.pp.Jicado nesta Casa este sorites. O nobre zeadeT •da Camar~c. 

pe§>soa de illimitada confia nça -do Presidente da Republica traz-nos do Catt.ete 
as impressões, os modos de ver, os d€sejos elo Presidente e como a CMnar·a 
obedeoe oegamente ao seu l e.adeT, são precizan1ente estes mOdOS· de ver, .est..3S 
desejos que acabam por p~·evalecer. 

O Congr·e~su Nacional tem abdicado das suas meJhore~ attribu içõecl e 
quasi QUe só l egisla sobr·e assumptos d€ in ter esse pessoal. Todos os annos. a 
ca<udn. elo orçament~ se enche de a u torizações à o Governo para regular ques-
tões da mais transoendente im.porta ncia socia l , para reformar i•m p ortantes 
ser viços p u bU.cos . Até os impostos nov ús, as novas taxações que tanto affe-
ctam a o contribuinte, de quem somos a qui mandatarios, são a ultin1.a hora, 
incluidos na lei da receita, sem que prévian'l!ente se tenha aberto um largo 
deba te sobre a m aberia, sem qu e se procure escla r ecei-a, pt-ecizal-a e dis·r}Ti -
Ininal-a em um~' lei permanente. 

Não pl'ec.izo dizer mais ; basta lembra.r que até hoj·e o Congresso Nacio-
nai, a inda nã o decretou as J.eis organicas indispensa veis a regtilann entação de 
sítio e da intervenção nos Estados. 

O.ccuparido esta tribuna, no m eu primeiro a nno de v ida parlam entar, <m t 

1918, e r·espondendo a um collega, distinct o, que me acoimara ele poeta, pot 
acr editar eu, pudesse t er andamento, nesta Casa, sem o beneplaeito do Go .. 
verno, un~ proj-ecto de lei, de interesse publico, proferi estas p alavras, ·'talvez 
um tanto irreverentes, a11as, que a Camm·a perdoará repetil -as hoje: 

"Esta subservi·encia ao Pod-er Execu t ivo, esta servidão rotinei-
ra e muda, que ta nto me rc,•olta, constitue nas democracias 8 ympto .. 
ma pathognomonico de doença grave . " 

E accrescentei .em outro trecho: . "Senhores, nem :tudo ao m al·, 
ne;,, ·tudo á terra . Se não queremos ver instaUaclo entre I1ós o re-
gimen bolsch eviski ,com· os seu s soviets ele operarias e solda dos,' ig ual-
1nente não podemos desejar seja o paiz governado por urna odictadurn 
irresponsavel e incompetente." 

Depois desta época tudo tem caminhado para peior. Um pro;je.cto de inicia-
tiva m inha regulando a constituição dos corpos docen tes e o provilnento dr;s 
c-argos no maglstürio sur.Jerior, a. muito custo approv<t(!o nesta Casa jaz, h:o:. 
m a is de anno. n a pasta de uma. Commissão do S·enado. 

Mesm.o a qui na Cam,ara, projectos sobre instrucção publica a.pres.enta-
clos nos dou s u lt i·mos annos, -com pareceres favoraveis, ainda não lograram vir 
a plenario . No entreta.nto o Congresso apr·essou-sc em consigna r na cau da do 
orçamento vigente a utorizações a o Gov~rno para reformar a in strucção ·publi-· 
ca, a Policia, a Saucle PubÜca, a ju stiça local, o Corpo de Bombeiros, a Assis-
tencia, etc ., etc. E' a •lei do m enor esforço, em virtude da qual o Congresso 
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NadonaJ vai abdicando de s uas melhores <1.ttribuições em beoefic.io do Po-
er Executivo, cujo crunpo de acção, dia a. dia, n1ais se alarga. 

Desrespeitado o Poder .Tudiciario pelo não cumprim.ento das· suas sen-
tenças, annullRdo a Poder Legislativo pelr. i ncondicionalidade do ~eu apoie. 
suffocada a opinião publica nas garras do sitio só resta .a' a u toridade do Prc!-
sidente da R epublica, ,chefe supremo do Exercito e da Ann<tda, -E> {')111 cuja~ 

·miios repousa intranquiHa a sorte de todos os E s tada-.,; da Fe!leração. 
E' a dictadura irresponsavel, que, sil~nciosamente, sobreptida~nente se 

vem installa ndo em o nosso regilnen ; é a. tarnosa divisa ele Luiz XIV: "O 
Estado s ou eu", reappa.r ecenclo a.o c.-'tbo de tlous seculos, para s-e antepô,· á 
vontade soberana do povo; é o poder pessoal do lmperio q<Ue ora ~surgo, 

mais (Jmnlmod& e intra nsig&nte, pel&. o<?.rtez:. do c urte_ prazo de tempo de que 
dispõe quem o va.i exer cer. 

Não et·a certamente pela conquista de novas liberdades que pug na vam. o;; 
propaga ndistas lia Republica antes de 15 de Nov~mbro. As liberdades quE' 
possuímos hoje estavam já quasi todas asseguradas nas leis do imperio. 

O SR. lt.AUL ALVEs: - . Muito bem; é uma verda.de, 
O SR. AZEVEDo S ómtB : - E as que então não existia m , como a dos. cultos, 

e ram suhstituiilas por uma toleran-cia qu e a quasi tanto equivalia. 
O SR. ELYSEU GUJLHEJRME: - Bispos houve que ch egaram a ser presos. 
O SR. A .ZEVEDO SODP.É: - Nossas baterias s-e dirigiam principalmente em 

tavor da a utonomia elas Províncias, com a feder<tção, e contra a vita liciedade 
do Senado e o pod·er pessoal irr esponsavel. 

No entretanto. senhores, esse tão malsinado poder p essoal nunca teve úO 

segundo Irnperlo a ampplitucle daquelle que exer ce actualm.ente o Preside-n-
te da I{)epubl!ca. 

Contra o prime!J·o, que .Joaqu im Nabuco, com a benevolencia ele lnona.r-
c hista sincero, chamou "hypertrophia· do pode.r m oderador ", varias v ezes r e -
sistio ·O Parlamento, den-ubando m inisterios, a nnullando eleições- senatoriat:c!" 
pm·a que não vingasse a ~o!Scolha do Imperador . Contra elles crearam obiccs, 
os mals extrenuos def ensores do regim~n e o Conselheiro Nabuco de Arau-
jo não h es-itou em ·abrir mão de sua alta dignidade n os conselhos· da Corôa. 
para da tribuna do Senado ma nifestar ao vaiz "as suas appreh~nsões d~ um 
governo absoluto, não de urn g-overno absoluto de direito, porque seria im-
p ossível na Amer i<!a, n~as- ele um g ove-t·no absoluto de facto ." 

A reacção contra o poder pessoa1 no primeiro Imperio constitue uma das 
mais ·bellas paginas da nos-s-a h istoria politica. Nascida na Assem.béa geral. 
sustentada vigorosamente p ela. imprensa carioca, ganhou a opinifLo publica, 
suscitando aquella memoravel tormenta que se resolveu na frumosa. rajada. de 
7 de Abril. 

Pois b em, Sl'. Presidente, eu quizera, ao encerra r-se a presente legislatu-
rtt, dando por find'a a minha carreira parlaznentar, podet· repetü-, â.quelle" 
qui!' por clua.s v-ezes me honl'armn corn seus s uffra.glos, pa lavras .mais ou me-
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.nos ·1dentlcas ás que escreveu B ernardo P ereira . de Vasconc.eNos na c,elebre 
"Carta aos ·eleitores da Província de M'inas Geraes'?: 

':N este calamitoso estado d e cousas, que deviam iim;er os Deputados da. 
nação brasileira? a prudencla lhes dictava .o s ilencio; o exemJ}Io da dissol·u-
ção da Assemblêa. Constltulnt•e e o do tratamento de a lguns .dos seus. meR1bros 
mostravam o perigo a que se iam expôr os defensor·es do B rasil . Mas, . os vos-
sos .ctep)ltados, senhores eleitores, fecharam os olhos aos perigos. pessoaes e 
affoutamente os dirigimn para a patrià, ouviratn os seus clamores e toma-
ram a heroica resolução de não sobreviverem á nüna ,da libm·dade." 

Eu quizer<o., Srs. D eputados, qu e todos nós r epresentantes do povo . bru.-
s ileiro, irman~dos .. em um. mesmo ideal de civisuno, ·pudessemos• ho}e .invocar a 
memoriú setnP,I'o viva ·dos· nos~os gra.ndes mortos, para dizer-lhes-: - Repcu-
sae tranquillos n o somno da immot·talidade; não consentin)mos seja . detur-
pada a obra que u1o devob:tclamente fund:as•tes; não permittirernos que o des-
poti~-o manso e manso se installe em nossos costumes pm·a s olapar o so-
t:.ei:-Lu edlficlo que c?nstruistes ·e em cujas amei.as fulg·em !Linda. os embúirriJ:is 
da ondem, da justiç..'l. e ch liiberda.de ! 

(Muito be·m.; muito bem . . O 01-aao,- é . vivamente cÚ?np?"i·nwntaão). 

SESSÃO DE 5 DE JULHO 

ecmt!nUa()âo da- 2• disCUSSãO do projecto 11. 79, de 1923, aJ•provand:O , I{S 

decrt.:tos do Poder ExE-cutivo que detenminam . a intervenção federal no E s-
tado do Ri:o de ,Jf\.nciro ·e a notnea.ção de um interv-entor; tendo voto em se-
I><'\rado do Sr. Prudente de Moraes· (em Yirtuã.e ele urgencia); 

Entra em dis·cussão ·o artigo uni co . 

O Sr, Presidente : - Acham-se sobre a mesa m.ri<l emenda e dous .r e -
querimentos que vão ser. lidos . 

E'. lida, apoiada e pos ta conjuntament\l •em dis<:us.são a . segu inte 

J<~MENJ)A AO l'RC}JECTO N ·. 79, J;>E 192~ 

(2" dis'cussão) 

(Continuação) 

N. 7 
Accrescente-se. 

Pa.ragrapho. O Governu susr)enllerft <J estc'l.do de, sitio no territorio. ~o 

(S) Fâllou· em seguida o Sr. Aristides Rocha, D eputadu pelo Amazonas. 
O dlscun!O n ã o fol publicado no Diario do Cong.•·essu. 
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E stado do Rio .de Janeiro durante opra zo que decorre r;,. de clE:r. d ias ante.~ a 
dE:r. dias c.. pó::. o d.!a desl~::rutdo para as novas ele ições. 

Sala das -sessões, 5 de Julho àe 1923. - TO!·quato "lio1·eira. - .I a vier 
.M:a1·q·1tes. 

São succeesivam•ente lidos c postos conjunta m·ent<': e tn Llbcussüo os s·;:,· 
guintes 

Requerimentos ao pro,jecto n. 7!), dC" 1923 

(Continuação) 

N. 5 

Requeiro que o pt:ojecto n. 7!! , do 1!12 3, seja votado pant grapho p01' p-~· 

!'agrapho. 
SaJ.a das s essões. 5 de Julho de 1~23. - Sa17c.~ Filho. 

1\'. 6 

R.EQU to:RIMEN'~O 

Requeiro que a votaç:ão do projecto n. 79, de 1!123. que contem ma.t-e.t·la 
complexa e C()IIT!pl·ehende deliheraçõeE de natm·eza clistinc ta e ntre si, Só j« 

feita por partes, na. fórma do art. 247 §, 3° " de accôrdo com o m t. 272 ~ i" 
alínea à do R eg-imento Int:ernC>. 

E assim requeirc qu., a votação s.:. divida na.<2 seguintes partes : 
<L)' a r:. unico, primeira pa.ct&, approvando o dec..1•eto n. 15 .922!, de 10 

de Janeiro de 1923, que .determinou a intervenção federal no Estado elo Rio d e 
Janeiro; 

b) art. unico, segunda parte, approvando o decre to n. 15.923, ela mesm::t. 
data, que expedio instrucções 'ao interventor nomea.do; 

c) art. :unico § 1", pri-meira parte, annulla ndo as el·eições para Deputado~ 
realioo.das naque!J.6 Esta,do, em 18 de Dezembro de 1921; 

d) art. unico § 1•, segunda partt, annullando as eleições par;:t Verea:clo· 
res Mnn1cipa.es: 

e) a rt. unico § 1•, terceira parte, .:tnnuHa.J~do ::t.s ele ições. de P refeitos Mu-
nicipaes; 

à) art. unico § 1", p a rt-e final , m a nclandc proceder a novas eleições <l 

commettendo ã nova Assemblêa que fõr eleita a !uncç.ão de verificar poder es 
do Presidente e Vice-Presidente daquelle Estado; 

e ) a.rt . , uni co •§ 2" : 
f) an. uni co § 3"; 
g) art. uni co •§ 4''; 
h) art. uni co § 5•: 
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j ,; art. u mco <§ 7"; 
lc) art. u ni co § 8" , 
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Sala das ses8ões, ele J·ulho ele 1923 . João G-uirna1·ães. 

O Sr. Raul 1\lves: Sr . Presidente, começarei chaman do a :tttenção 
da Ca mara para um f:lcto sug-gestivo, cu l'ioso, ·cheio de predestinação e de 
a u gurio. 

Uma discussão em torno de matet·ia de Direito Publi-co e Constitucional 
inieiou-se, ne>;ta Casa, pelas palavras de dous medic!os illustres, como se a 
fatalidade; do destino estivesse a annunciar -nos q u e se trata de enferm·idade 
sér!a em nm org-anismo que se vai corr ompendo e dissolven do. Sem sur-
preza para mim, que reconheço nos eminetites collegas a mais alta capaci-
dade intelectual e scientifica. S•S . E Ex. , com a maxima com petencia eru-. 
diçã.o, brilh o e coragE-m .. examinaram esse caso clinico, diagnosü caram a g.rac 
vidade do mal, mostra.ram o perigo do -seu · contagio futuro, fina lm.ente , 
desempenharam, (;'om toda a g-alhardia, a sua missão politica e parla-
mentar . 

Restava a extrema uncção. Esta só pó de ser f u ncção de sacerdote e os 
j u ristas são os sacerdotes da lei. Desempenh ou-a h ontem o intelligénte ad-
vogado e representa n te do Estado do Amazonas o Sr. Aristides Rocha, _qu e 
ungiu e sacrament.ou o enfe1•mo. e fel-o com toda a generosidade da boa 
fé d-o seu partidarismo. A mim, neste momento, não sei o que deveria 
estar 1·eservado .. 

0 SR. DoMINGOS BARBOSA: - 0 elog-io funebre. .. 
o SR. H.AUL ALVES : - Diz o nobre Depu tado pelo E stado do · Maranhão, 

Sr. Dr. Domin1gos Barbosa, que o el'Ogio funebre. Mas o doen te não mor-
reu ; o moribundo ai da vive : é a Constituição, são as leis esü11duaes e . fec 
d e-raes. 

Não poderia eu, portanto, desempenhar .esse rri.ister de ·t rat;ar urna .. bio-
graphia q u e, como bem lembra o meu illustre collega, só se ajusta hem 
aqui n-os necrolog ios, quando a podemos exercitar com toda a benevolen-
cia , em paz de conscieilcià, sem o protesto daquelles que· nos ouvem . ·' 

Venho, agora:, pois, sómente tentar defender a inda a Constituição F e-
deral, a s Constituições elos Estados e as suas leis ordinarias. Para ;•azel-o:, 
t enho de combater, com toda energ ia o acto da maioria da Commissão de 
Constituição e Justiça, approvanclo a inadequada, a absurda intervençãq ··fe r 
·dera! no ,Estado do Rio de ·Janeiro . 

JTispero Sr.' Presidente, que este debate . se mantenha em umà atmosphe, 
ra elevada ele imparcialidade e · ·de· bom ·s.enso, ·em que eu o q u ero colloea~' , 

Por isso, concito os constitucionalistas, os professores :de direito , mais .afa-
mado~, que laboram neste ranw do Congresso a que .me · venh a1n. es;:;utar e 
que me venham refutsx se eu não estiver ·com a razão. Principiarei de 
p1·incipio. 
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Senhores : a nossa Constituição F ederal não tem similar, quanto ao 
a ssumpto, em nenhum dos outros pov os . Não é a.ffiemação minha · isolada, 
.é .,. opinião de m estres os· mais conceituados e Deputa.dos dos mai.s illus-
tres desta Assembléa nos pronunciamentos que .i<'t fize1·am em traba lhos 
vigorosos da mais alta distincção . Differe a nossa, essencialmente, sob o 
aspecto, em questão, das outras Constit uiGões que a ella mais se assem e-
lham. E' fundamental essa clifferença, porque, SL". Presidente, Rssenta na 
organização historica da vida ele cada. povo, a ' se r-eflectir textos d1.E s uas 
:Jiffis. !Como é sabido, algumas R epublicas f•eclerauh ;as presidencíaes. ·s~

melhantes á nossa, dentre as quaes e:tarei a elos E stados Unicl.os d<t Arne-
ricct do NOrte, a da A.rgentina, a ela Suissa, pen.etraran1 na vida .constitu<!io-
nal pela porta fra n ca da m aior .. descentralização política e administL"at"iva. 

Tan<bem o Imperio da Allerna nha m oderna trilhou o mesmo caminho 
da descentra lização confederada para uma centralização fedet'tttiva. 

A nossa Republica, porém, surgiu de um rumo opposto. Emancipamo-
nos entr:l!1do no regimen imperia l constitu cional representativo u ni-
tario. De conquista em conq u ista, ·realizacht a nossa independencla, 
forç:amos a abdicação elo pri m eiro Imperador que consicleravamos estran-
geiro entre nós, e, portanto, infenso a dirigir-nos segundo os dictames dos 
nossos desejos proprios : promulgamos o Acto Adclicional. e . final m ente, at--
tingimos á federação que ora nos rege. 

Dahi se vê, Sr . ·Presidente, r esultou a a tUtucle dos ul timas e:'on s lituin-
tes de cada u m desses _paizes . Tiveram as outras nações referidas 1un ob-
jectivo unico, o· estreitarem sob o influxo da lei das leis, qu:tnto puder<tm, 
o laço federativo, receiosos de serem arrastadas mais ta.nle aos movimentw 
separatistas e an a r chicos de que .iá ti nham experiencia € a que cautelosa-
mente fugiam . E xaminae a foTmação qistorica de suas Constituições e ve-
reis a verdade da minha a ssertiva . Emquanto a nós fomos m.ovidos pot· um 
pensa1nento inteiramente clivet·so. Repu.gnava-nos rt. con tinuação de um re-
.gimen unitario, que nos acompa nhava d€1 seculos e que, mesm a após 
a· Independencia, tivemos de. supporta r durante sessenta e tantos annos; e 
tudo empenhamos pela descentralização dos poderes locaes. que eonside-
ravamos un<a neces-si?ade para o desenvolvimento livre das forças nil.tu-
raes do paiz como dã o t estemunh o as e:'ampanhas travadas no jormtlismo 
naciona l e na tribuna política. 

Vou abrir a Constit uição de 24 de Fevereiro: 
A Nação Brasileira nella adaptou como fôrma ele govet·no. sob o regi-

meu representativo, a R epublica Federativa, proclamada a 15 de Novembro 
de 1889, € constituiu-se, pot· união perpetua e inclissoluvel das suas an-
t igas províncias, em Estados Unidos do Brasil. 

Cada uma das antigas províncias ficou formando u m Estado, e o an-
.tigo município n eutro o Districto Federal. 

Constituídos os Estados pelas antigas Províncias, vejamos como o Consti-
tuinte procurou organizai-as: 
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·Diz o art. 63 : ''Cada Esta do · reger-se~lia pela Constitu ição e . pe1.âs leis .. 
que adoptar,\·espéitados os principios··constituciortaes da União". 

"Respeita-dos os prindipios constitucionaes da · U11iao". Essas expressões 
foram motivo de grandes debates desde a Constituinte, sustentados entre 
os · nossos constitucionali·stas e legisladores para apurar até onde se déve 
estender a limitação aos ditei tos estacluaes. 

Principjos constitucionaes da União - a ma ioria dos nossos .PUblicÚ;'-
tas considerou-os seri>pre os tendentes a assegu·1·armn a fórina ele~tiva ·de 
gov.erno . ou regimen repUblicano · derhocra tico, a fõrma fe derativa ou o im-
p·ecilio a qualquer acto. que importasse no afrouxamento dos laços de al-
liança entre os Estados e a União, a garantia elos direitos pela Constitui-
ção conferidos em s eu art. 72 a todos os habitantes do nosso paiz. 

Fóra ·dahi ninguem, desa pa ixonado ·hoje, como nos dias ela a urora 
republicana, se animou a a la r gar a significação juridica dessas pahtvras a 
outra qualquer · feição que cercasse o exercicio da a utonomia dos Esta dos, 
os ·quaes tinha m recebido da ~oberania üopular a capacida de constitucional 
pa1·a legislare·m dent ro de sua esphera de acção como bem lhes convies·-
se . O dispositivo . cita·clo ·originou-se de uma emenda · elo . Sr. Lauro Sodré , 
o honrado Sena dot· paraense, ao projecto do Governo Provisorio, n. 914 A , 
de 23 de Outubro de 1890, que no a rt. 62 fôra assim redigido : (Lê:) Ca da 
Estaclo reger-·se-ha pela Constituição e leis que adopta t· contanto que se 
organize 'sob a. jónna· ·1·e1Jublicana, não · contra ria ndo os princ-ipias constitu-
cionaes da Utiião, respeitando os direitos que esta assegura e observando 
:ts seguintes · regras: 1 ", os Podere s Executivo, Legislativo 'e Judiciario 
serão discrimina dos e independentes; 2°·, os governador~s e os membros da 
legislatura local serão electivos; 3°, não será electiva a magistratura; 4", 
os · n1agistrados não serão demissiveis senào por sentença; 5", o ensino se rá 
leigo e livre em toclos os igrá os e gratuito no primaria - A suppressão 'cte~

tas Q'estri·cções ao direito de organização a utonoma dos Estados •triumphou . 
A. ·emenda Lauro Sodré tra.nsformou-se n o t exto constítucional vigente .que 
esta be.Jeceu a m a is a mpla liberdade aos E stados de se constituil'em ei11 uni-
dades· f ederaes senhoras e possuidoras da mais completa autonomia . 

Foi, J?Or conseqencia, deferido aos Estados o direito de se organiza -
rem constitucionalmente, · com suas proprias leis. Esse dkeito ·só a. Coi-tsh -
tuição limitou no processo do habeas-co1'1J1~S em que a competencia, fina l 
é a ttrib1,.üda ao Supremo 'l'ribuna,] Federal; nos casos de estado de sitio, 
por graves commoções· intestinas, on guerras com o extrangeiro, <•m que 
a Nação ·inteira pu desfie ser abala da n os seus alicerces e a m eaçada esti~ 

vesse c1e complettl' destruição; no tocante á r eorganização dos limites inter-
estsdm1es, materia, a liás, em que· o pacto fundamental a esses delegÕu u m 

. a mplissimo p ocler constituciona l , qual · seja o· de se incorpürarem eritr'e s i, 
sub-c1ivi-dir-se ou desmembrat·-se para se a nnexar a ·· outros, ou formar · no-
vos l!Jstados, "mediante acquiescen cia da s ~·espectivas a ssembléas leg'islati-
vas, em du as sessões annuas s uccessivas e a à pprovaç'ão do Col'lgresso 
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Naci'onal;" e, finalmente, na hypothese ào . a rt. 6" · .e seus ·numeras . Veja-
rn~s o art. 6° o que estatu e: "O Gove1:no F ederal pôde- intervir em nego-
cios- pecullares· aos Estados: primeiro, pa ra repellit· invasão extrangeira ou 
de ··um · Estado ·em outro; segundo : para mante1· a forma republicana. federa -
tiva; terceiro: pa ra restabelecer a ordem e a tt·anquillidade nos Estados, a r e-
{]'u'isiÇão dos respectivo·s govern os·; quarto:· para assegurar a · execu ção 'das 
léis e sentenças federa es·. 

·Sr. Presidente, são poütos pa cíficos em Direito Cons titucional hrasilei-
ro . a ·intervenÇão exercida em obediencia aos dons numeras 1 • e 4°. Quan-
t o . ·aos 2° e 3°, porém, <;LS opiniões larga mente divergentes se chocam, ·se 
contradictam, m as, a t é hoje, . a que eu conh eça, ;iámais se chegou a uma 
justifiqação possível da situação área cla pelo projecto q ue a Cama\·a. v isa., 
neste momento, approva:r . 

"Ma nter a fôrma ~·epub!icana federativa" . Ha quem diga que nessa 
hypothese podem ser .enqua drados os casos de dualida de de poderes esta-
duh.es. D essa· opinião é .o eminente· a u tor do voto em sepa ra do, o preclaro 
Deputado' paulista, ·Sr. Prudente de Moraes, como o sã o, J oão Bar·balho, 
Aristides 1\'l:ilton, Ca rlos Max!imiliano e todos os cons titucionalistas brasi-
l eiros que escreveram tratados sob-re o assumpto . 

Posso, portanto, dizer que assim. pensa a ma ioria -claquelles que, na Ca-
niara dos Deputa-dos e no !Senado ela RepubliC:a, se têm manifesta do s obre 
a esp ec!e. Combatendo, entretanto, os que assinl opinam, levantou-se. -no 
Congresso Nacional, a a utorizada palavra do nobre D eputa do mineiro, Sr . 
Mello Franco. S. Ex. desenvolvendo um discurso notav el, dos m :üs -"lo-
(JÚentes que aqui se têm· oúvido sobre a materia constitucional em debate. 
prOC\lrOU demonstrar que OS conflictos {]e duplicatas de gover n os esladuaes 
d€viam ser ·affectos· á intervenção p·resm~ipta no numero 3° do a.nigo 6". 
Suf.fr ag-ava e ·t ransc1·evia no seu discu rso a opinião de um cHstin cto mem-
fno :da ban·cad:1 bahiana, ·sr. Leoviglldo Filgueiras, e, depois de longamen-
te··;discutil-a, t e rminava lendo perante a camara a seguinte indicação, ·.para 
servir de ·base á regulamentação desse artigo, o que S . Ex. reputava um<t 
necessidade inadia vel . 

.. Ilíis· a indicação Mello Franco: (Lê.) 

"Art. 1". A fa culdade de intervir em n egocias peculia res a os Estados , 
em execução do art. 6° da Constituição Federal, compete aos tres orgãos 
da soberania nacional, 
publícana federativa a 
é a que foi definida pelo 

observados os princípios seguintes : a forma re-
que se refe·r e o n . 2 elo preclio a1·t. 6• , 

art . 1• da Constituição Federal e se constitue com 
o regimen Tepresentativo, · livre e democra tico, pela união p erfe it.o'l. e in-
clissolu vel dos Esta dos a utonomos sob a soberania e xclus iva ela Nação Bra-
s ileira; II - O Poder Executivo inter virá ele 11wt·n 1wop.r·io nos casos dos 
ns. 1, 2 e 4 do a rt. 6° ela constituiçã o· F edera-l para: a.) r epellir :nva são 
extrangeira ou de u m E s tado em ou tro; b) para garantir a integridade f e " 
clerativa contTa qualquer t enta tiva de secessão; c) pa l·a assegurar a ex e-
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cução das leis e sentenças federaes; III Nos tres alludidos casos de in-
tervenção do Poder Executivo, este sub.metterá ao. exame e approvação do· 
Poder Legislativo as medidas que houver empregando, -ou logo depois de 
sua realização, se estivet· reunido o Congresso, ou na primeira reunião des-
te; quando a intervenção tiver sido levada a effeito no intervaUo das sessõE>s 
legislativas. (Constituição, art. 48, ·n. XV e art. 80 §§ 1• e s•) . Art. ·2• . 
Nos casos do n. 3 do }:}redito art· 6• da Constituição J!'e·der al, a faculdade 
de· intervir compete aos Poderes Execiutivo e Legislativo, segundo as hy-
potheses occorrentes e de accôrdo com as seguintes regras: ·1 o - O resta-
bel:ecimerito da ordem abrange tanto a ordem materia l como a constitu-
cional ou legal; 2• - Quando a p·erturbação da ordem envolver questão 
relativa á verificação da legitimidade de qualquer dos orgãos dos poderes, 
dos Esta dos, como nos casos de duplicata de Assembléas -ou de. governa-
dores ou presidentes, "a faculda-de d.e intervi1· co1npete ao Congresso Nacio-
nal, patra. effeíto de resolver q·ual dos êUtos O?'gãosJ dos po:deres é. o legítimo : 
3° - Qua.ndo a perturbação for sómente de ordem material, a faculdade 
de intervir dompete ao Poder Executivo, á requisição de qualquer dos tres 
orgãos dos poderes do Estado em que ·se der a ·perturbação, sendo a requi-
sição 'do Poder Judioiario só se considera f-eita quando fôr originada do 
'l'ribunal Judia.rio de mais elevada jurisdicção no Estado; 4° , - Quando 
com a questão da duplicata de orgãos dos poderes, r -eferida no n. 2 deste 
artigo, concorrnrem perturbações da ordem materia l e houver requisição de 
algum dos poderes do Estado, o Pode1· Executivo só intervirá para o . resta-
belecimento ·da ordem material e garantia de sua estabilidade. N .este . ca.so, 
1Jorém, a acção do Pode1· Execu.tívo só O,atua?·á no sentd.do d-a ?·equiSiiçã:o, 
emquanto o Poà:e1· Legisla-tivo não resolver o contrario, pela decisão-,' que é 
de sua ]>rivativa competencia, da questão prindipal da duplicata. Pará-
grapho uni co. Dado o facto da deposição do Presidente ou Governador do 
Estado 01~ da coexístencia ae a-ssembléa ~egis~atitva q1w se disputetm a legi-
ti-midade, a. 1·eq1Lís·iç-ão pode1·á ser feita, pelo Presidente 01~ Go:vernai!Jor de-
posto 011, po1· aquelle que se achar no exe1·cicio do cat·go e por qu.alq?ter drM 
assmnbléros em conflicto. Ahi tendes fielmente transcripta a. opinião pessoa] 
do Presidente da Commissão de Constituição e J .ustiça da Camara dos Depu-
tados, o nobre representante de Minas, Sr. Mello Franco. 

Porta nto, Sr. Presidente, dá-se a respeito da dualidade d·os poderes es-
ta·ctuaes uma dupla intervenção quanto ao numei-o cld art. 6°, em que se 
deve enqua-drar a esepecit:. 

Mas · isto não importa. 
• Quero saber 'E'e na hypothese vel'tente os ns. 3 e 4 elo a rt. G0 , contem-

plados como fundamento do acto da Commissão de Constituiçã,o e Justiça,. 

O SR. JUVENAL LAMAP.'l'INrJ: - Peço jicença para um aparte . No acto o 
numero 4 não foi conte!Tll}la.clo . 

O 1SH . . Rnrr ... A.LVES: - ... os nun1eros tres e c1ous do acto da Con1n1issãO 
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de Constitu ição e ·J ustiça, se a justam aó caso particula r do Estado do R io de 
J a n eiro, em discussão. 

Diz o nobr e Depu tado A1'ranio de Mello Franco, que "no caso de duplicata 
de poderes estadua-es a decisão interventora. da União caJbe ao Cong1·esso Na-
cional, nã o para discr ecionaria men te fazer o que bem lh e pareça, e sim ~Jara o 
effeito de r esolver d efinitivam ente q ual dos dous dispu tantes é o poder legi-
tim o. 

A interven ção, prosegu e S . Ex ., se realiza pela r iquisição de qua lrquet· 
dos p oderes litigiosos ou dos poder es estaduaes effectivos e a solução pelo 
Cong r esso ·se limita a ser declaratoria ela legitimidade de um delles seg-undo 
os pr eceitos da legislação -estadua l , que não podem set· transgredidos, Confor-
m e j â, ac·cen t uei esta concepção do illustraào Depuhtdo mineiro está em mi-
noria no consenso das autor ida;des do n osso constitucionalismo. 

Todavia observemos: como ·S. Ex . e.ntendeu a largueza, a extensão ães-
sa prer ogativa do <Congresso Nacional , no seu discu rso apontado, é evidente o 
combate mais formal, nmis positivo e cabal q u e se p6c1e offerecer (L m aneira 
ela inter venção em debate . 

( L ê): 

" A intervenção. affirmou S. Ex., faz-se nos termos elo n . 3 do >ll't. ü• 
para s olver · d uplicatas. " E continu ou : "Qual·q uer dos )}Ocleres, aquelle que es-
tiver ameaçacl·o de v iolencia por parte ele· um dos outros ou de ambos, está no 
direito de r equ isita r a intervenção do Governo Federal e essa 1·equisição póele 
se?' pediria, nci.o só no caso ele elesonlem mate?·ial· das r ·na.s, CO?no tambenL no 
de dso?'d6'YI~ const:ltnciona.l. " Adia nte accrescen tou: "Voto 1Jel.o 1J1'0j(ct·o dO 
Senado nessa 1Jrimei?·a pa?·t e, po1·q1Le entenelo q11.e é ela 1J?'imt.iti.v a c01n1Jeten.ci.a 
llo 001~g1·esso Nacional ?'"SOlve~ sob·re as (l1L1Jlicntas que se el.e·rC?n nos Es-
ta.dos, hvaene~o reqwisição enL elevicla tónna.'' . E de como cumpre ao Congreso 
desobrigar-se da sua tarefa excepciona l, o Sr . Mell o Franco expõe n es.tes 
trech os elucidativos: "Compete a decisão ao <Cong1·esso; elle deve da r a ul-
tima opalavra; ·q ua lquer que seja a solução, ella, na minha opinião, esta1·á 
liquidada . A nossa in'te1·ven ção- a.h i é ?nernm.ent;e decla.?·ato?'·i.n, pois a noss(L 
OonstihLição, nesta 1JGJrte, é i.ns1Ji.?·ada na nwd.e?'na. 007~stiiu;i.ção do Impe'l'io 
allentão, semuulo a qual o C'ong1·esso Feüm·al, e1n caso· ele conflicto i.ntC?'Jl-0, 
deve limitar-se a clkda1·a1· o eU.?·eito· existente no Estaelo, "O Poder Legislativo 
usando da sua compete.ncia privativa, elecide das a.sse?nbléas, q·ua.l a Ze.oiti.-
?n a, e está t1ul o (LCabndD. Mon·e ah i a S1õa ;.nter[e1·encia, ?JW•ITC a l11i a. que.•-
tão" . "A nossa acção é e?ninentmnente polit·ica e .c:vcl'lõSivamente decla.n~to

ria. Nós c/,ecla?'a?nos q·ua.l o1·gão dos 1J0tieres mn ·confl·icto é o legiti.mo. J~' a 
assembléa. A ou. B e estcí f inda a. n ossa. m;i.ssão, scnrlo ob-rigaclos toclios os ' m•-
t ros. pode?'es a cunt1Jr'i?· a. lei .. " 

Para o Sr. ·Mello Franco, ·portanto, era indispensa\'el que se clésse a t·e-
quisição pelos po-deres locaes . 

l\1:as, elle. pl'opr io r econheceu q ue se poderia dar a hypothese de em uma 
dtti>licata genera lizar-se àe tal fórma a duplicidade desses poderes que e!les 
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Sl'l não pudessem ·definir com precisão na sua comi)etencia requisitada ; e, 
enãto, admittiu que qualquer , legitimo ou não legitimo, interessado. dehtre· os 
poderes duplos, })Oderia faze l-o . 

. Est-ou procurando see da m axima fidelidade na exposição dos conceitos ·do 
Sr. Mello Franco para chegar as conclusões . 

:Feita perante o Congresso, a rt>quisição por uma ·das· Assemi:J1éas, ad·-
mittida ·como legitim a, para fazel-a, a este (o' 'Congresso), embora tome co-
nhecimento d-o caso, por isso, qu e ·é. s ua attribuição constitucional , ao juizo de 
pubJ.icistas e do proprio 'Sr. Mello Franco, só cabe decidh· declara tivamsnfe 
qual dos poderes duplicados é o l egitimo. 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: - Nomear Um interventor, diz o Sr. Ruy 
Barbosa. 

O :SR. RAUL ALVES : -Por emquanto estou analysanclo o voto do s ·e. :Mel-
lo Franco. Tratarei,'·depoi·s, da opinião -c1esse constitucionalista, sobre o caso e 
.most rarei a V. Ex. ·que o Sr. Ruy Bar,bosa é um adversano fulmina nte eles-
te modo ele jnter·venções 'nos Estados . 

O SR. JUVENAL LAMARTINE: - Mas, si não h a uma Assembléa legitima? 
O SR. RAUL A LVES : -Vou mostrar a V. Ex. O Sr. Mello Fr·anco é com-

pleto; neste · assumpto, discorre com a maior clareza . 
O SR. JUVENAL LAMAR~'INE: -Conh eço o discurso de S . Ex. e· o reli. 
O Sr<. RAn,-·ALvEs: - A legitimidade desRa requisiçã,o, como se opei·a? 

Qual o meio de ·se con.l~e.cer si é legitima a requisiição, para q u e clella possa 
tomar con·hecime.nto . o Congresso Nacional ? 

Diz o •Sr·. Afranio de Mello Franco, a proposito da opinião de Montes de 
Oca, que permittia a qual-quer individuo solicitar a intervenção do Congre-sso 
para a segurança. de direitos, nos cas os ele dupl icatas de poder es (lê): · "E' 
excessiva a ampliação f eita }JOr Oca, mas · a doutrina é verdàdeira. quanto ft 
sua â pplicabilidade a qualquer poder dos q u e estejam em duplicata, porque 
o rCon gre-sso Federal tet'á o n ecessario cri.terio, q u e se presume existir nos l e-
g-isladores da Hepublica, para n ão aceitar reclamações que não venham cor-
i·obo1·adas por documentos cuja validade· seja incontrastavel, e façam pre-
sumir a apparencia da l eg-itimidade nos dou s poderes em conflicto . E foi neste 
sentido q u e o n1eu honrado patricia, o Dr . Estevam Lobo, em seu bello pro-
jecto, reivindicando J)ar a o Poder Legislativo a suprema competencia ele de-
ciinr :n estes casos ·de duplicata de podres, sóm ente r estringiu a acção do dito 
Poder· .L e.gislaüvo Federal e o próh ibe· de toma r conhecimento do assumpto, 
quando : a) nas r eS1)8Ctivas Constituições e leis estaduaes hou ver solüção 
normal para os factos em que se rfunda o pedido de interve nção; b) quando 
as allegações, provas e os documentos exhibidos como justificativos ela . in-
tervenção .forem destituídos de validade jurídica". 

0 ·SB. JIJVl~NAL LAMAKI'IN.B: - Está no projecto do S r . Aristides Lobo . 
O SR . RAUTJ Ar.vc:s :- Mas, foi a lém o nobre Presidente da Commissão de 

Cnnstitu ição e J ustiça, e, mais claro a inda , .S . iEx. pontiücou: "A funcçã,o do 
Con g resso é oxclusivan1ente r econhecer, dentre as duas As·, embléas, ~)elo mo-
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do ·d e .con stituição de uma e ele outra , qua l seja a . . leg·itima . Qua n t o· aos a c tos 
de r econhecime nto de .. . (lendo) i'ie poderes dos seu s m embros, a A sserribléa 
é .soJ:>erana. O Congresso ·Nacional ·não r evê, não reexa m ina esses ·act'os da 
Assembléa , pois, .. o Congresso Naciona l não é segunda insta ncia dessa ultima . 
Da r t a l competencia · ao · Congresso Nacional seria m a ta r· a a u tonomia. estn:-
dua L O O'ong1'1'Jsso Naci onal ·hãb indaga quem, to·i eleito, ·mas ele q?t-e?n , em 
t ace ela Ze{ loc al, sé c01tstit1ú1~ l eg 'itinwm.en.te •mn asse?nbléa l egislat-iva, 11ar à. 
os etfeitos tle ?'eco·nheci m .ento ele 1Jocle1·es e snbseque?t.t i·ts . V€rificanclo ele qu e 
ta-do está a legiti?nclida.de m·g an i.ca, 1101· esse se 1JrOn?Lnci.a, com o ex clusivo 
f im de faz·er cessar a dua lidade, is to é, de r ein teg ra r a fôrma r epublica mL p or 
ella v iolada . P a r a chega r a esse r esulta do, ·n b ca'So ·concr eto, o Congresso e n'-
contra o preceito d o H eg ime nto Inte1·no da Assembléa L eg islativa do E stado 
do Hi-o,- e m v iJ.·tucle do qua l ·O !Preside nte 71 •g i Umo ela. n ova Assembléa é o pre-
s ide nte da a n terior, clesde q1~e t enha. sido eleito, eTnbo?·a con t estado . E' claro 
q1tJi: a. exp1·essão "el e-ito" equ.iv ale a d i-plomado, nesse caso, p or qu e só se exp ede 
d iploma ao que -re une. m á ioria. ele votos e porque só depois ele reconhec.iclo é 
q u e o candida to se pócle tlizer el e-i.to, sen do certo que o r econhecimento é p os-
t erior á ins tallação ela a s sembléit e m sessão prepara to ria ". E S . E x. concluiu 
os· r aciocínios perg unta ndo: . " Qual a Assemibléa que se insta llou legitima " 
~U'eiite? E r e·spondendo: " R es pondo que a quella que s e installou sob uma 
p r es iden cia 7e.QiUm a., por-que foi precisam en te pa ra im pedir as duplicatas que 
a A.ssembléa do E stado elo Rio, como . ~L do Es•pirito Sa n to, seguindo . ex e mplo 
da Gama r a. dos · D eputados I<~ecleraes, a cloptou o o.lvitre de f azer· presidir a 
nova Assembléa. o pres idente ela a nterior , u ma vez diplomado . 

O SR .. ToÃo GUIMAH-~ES : - l\iuit o · bem , es t e é um ponto ca pital no caso 
do E s-tado do Hio. 

O SH. HAu L Ar,\'ES: - Sobre esse aspecto ela questão o S1· . João Luiz Al-
ves <tsSim se '])ronunciou no Sena do (lê ): " F a llece ao Cong r esso Nadonal, é 
m eu modo ele ver . compet encia pa t·a exa minàr as eleições d'e cada um d os 
cida.dãos flU e se diz D eputa do eleito em urnri. e outra Assembléa, pa ra ci fim 
ele validar uma s, a nnulla r outras, r econhecer este ou acquelle ; o r econhecimen. 
t o d e ·p oderes, o estudo ela s el eições é da compe tencia exclus iva ela Assembléa 
·q u e tenha. sido legit ima m'ente constituicla" . 

O ·SR. Juv~NAL L AMARTI?o:f!:: - O Congresso nã o é pOder ·v erificador, m as 
pódc t omar <:.onheci'm en to chi.!';. leis, até· d(L constituição dos Estaclos . V . E x . 
sabe que , por uma jncli.cação el e um Deputado elo Hio G rande elo S ul, a Côm -
m issíi.> d e Cons tituição c Justiça tomou conhecime n t o de um p r oj ecto que di -
zia. sobre n. cons titucionalidade da Constitu ição ' rio-grandense . 

o SR. Joio Gu .t;IARÃES: - 1\f:ls q uando a Constituiçfto affec te a org ;w i-
7-ação republicana fecler~tiva, qu e · o E staclo n.ão . tenl'la observado , 

o ·SR. JuVENAL LAMARTI!'lD: - 1\:fa is ain da : o Cong t;esso ·pócle dar a. inte r -
venção d e a.ccõrclo com o n.. 4 elo art. 6° ela Cons tit u ição . 

O SH. HAUL ALvEs : -V. lcx . esHL arg).lmen tanclo com precedentes mais 
ou menos a busivos. 
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O SR. JUVEJNAL LAMAR'.t'INE: ~ Não; estou argumentando . com o t exto 
da lei. 

O SR. RAUL Ar.vEs: - V. Ex . . não destaque casos já passados; já, oc-
corriclos, para justif.icar o presente. Temos que analysar o . presente, que e."\:-
cedeu a toda espectativa como m;bitrio. (T1·ocam-se var·ios apa1·tes . ) 

U SR. NomvAL DEl FRErt'AS: - Ha uma ,opinião; tão valiosa .como esta, e 
que é contraria; é de )JessoR- interessada no assumpto, do Sr. Raui F ernandes, 
.que assignou nesse sentido um parecer n a Commissão ele Justiça. 

O SR. RAUL ALVEs: - Não tenho presente a opinião elo 'Sr. R~wl F et·-
nancles, mas duvido que S. Ex., no seu trabalho, justifique a intervem:ão 
pela fórma por que se quet· dar no Estado do Rio de Janeiro. 

Tenho em a lto conceito o talento jurídico do Sr . R a ul :l!,et·nandes. Sei 
que aquelles que assim agir·em, no momento, são arrastados Por uma prcoc -
cupação toda ella ele interesse occasional . 

O SR .. J UVENAL LAMAr:TJ:-IE: - Não wpoiaclo. 
0 SR. NORlVAJ, DE FREil'AS : -Pela VOZ ela püpulação inteira elo Estado. 
O 'SR. RAUL ALVES: - O Sr. Mello Franco procura precisar os tennos 

par a mostrar ·que, o Congresso Nacional não tem c.om•petencia ill imitada, de 
destruir poderes legitimas. ·Só tem. ele reconhecer a legitimidade . Só indaga 
quem foi eleito em fac& ela lei local. que eUe eleve respeitar, que elle não põcle 
altera1·, e pa t·it cuja revogação lhe falta competencia (llftbito·s awwtes). 

Para o Sr. Mello :l!,ranco falta. em absoluto, competenc·ia ao Congresso 
Nacional , pa ra decidir ela legitimidade ele duplicatas estacluaes, em contr;~po
sição aos dis,posi ti vos das leis locaes . 

o 
o 
o 

SR. 
S I~. 

SR. 

JUVillNAL LAMARTINE: - Não apoiadO. 
RAUI. AT.VEs: -Estou dando a opinião do Sr. Mello F1·anco. 
:ru vE:-~ AJ. LAMAR'riNE: - ResTJ•)nclerei a V. Ex. 
RAUL ALVES: -Ora . si assim é, pergunto: entre as assembléas, a 

legitima e a ilJegitinm, elo Estado elo Rio de Janeiro, qual a que reuniu os re-
q uiRitos ·presc riptos nestes conceitos ? 

o StL 

Naturalmente, a que reconheceu o Sr. Raul Fernandes. Absurda c in -
arlmiss.ivel é, pois, dentro ela Ol'bita elo n. 3 do art. 6° a intervenção que se 
pretende rupprovar, tendo.-se em conta a justiça e lógica da formosa ont.c:ão 
elo representante mineiro! 

O ·SR. JUVENAL LAMAR'l'INE: - Para um dos gl'Upos; p at·a os adversat·ios , 
a outra assem:'bléa . 

O Sn. RAUL AL\CES: ~ Ha, ainda, a hypothese, elo n , 2 : intervir p<t'l'a 

111 an.t;e,· a tónna ?'e]J·ublicnna. teâeTativn. 
Neste particular, o illustre Deputado por Mi nas circumscreveu-se· á ad-

opção dos conceitos emitticlos em discurso ele um bahiano preclaro o Sr. Leo-
vi·.~·iJclo Filgueir·Rs, que aqui se en contra.m copiados em extenso. 

Passo a lei -os: 

"O segundo caso é o que autori~a o Governo F ederal a inter v it' 
e m qualquel' Estado para manteT a fórma ·repu.bHcan(• fecle t·ativa . 
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Como esse foi o caso em que o parecer ·da illustra.da Çom.missão E s-
pecial, nomeada para indicar ao Sr. Prudente de Moraes uma ROl ução 
!Constitucional do negocio do Amazonas, baseou-se para formular o 
projecto em discussão, · o orador carece de desenvolver a respeito a 
sua Op·inião, pois que em nenhuma disposição de constituição al-
guma de qualquer republica, quer norte quer sul-americana, encontra-
se cousa que ao menos con1 elle se pareça. 

Nos pr'oprios Estatutos, pelos quaes a gnwde R epublica Norte-
Americana se rege para tormu· effectivo o seu compromisso de fa-
zer respeitar nos Estados a soberania nacional, e ~ão os el e 1795, 1807, 
1861 e 1871, n ão se encontra uma disposição identica á do n. 2 do ar-
tigo 6° da Cons ti.t uição Brasileira. A unica, não identica, mas equiva-
lente e que se ·funda no primeiro membro ela secção 4" elo art. 4° da 
.Constituiyão daquella grande· Republica, ê a que autol"iza o chefe dr. 
Nação a acudir, com forças armada.s, quer de terra quer de m a r , 
ao Estado em que, por movimento perturbador do regimen republica-
no nelle adaptado e já reconhecido pelos poderes da União, se 'ver.i-
fique o caso de i.nvasão 01~ transfOrmação do Go-&e?·no ?'e1n~bUcano 
em 01~t1·o . cl.e clitfe,·ente typo, ·porque a Constituição ga1·ante a cada 
Estaclo uma fónna re1J·1~blicana ele Gove1·no. Mas a fó?''Yiua 1·ep1~blicana 
ele um Esta do não ê fôrma republicana federativa , porque esta só p6ele 
·ser fôrma de g overno do E stado Federal, isto é, da Nação . E por isso, 
a Constituição ele 24 de Fevereiro, no. seu art. 90, autoriza a reforma 
de qualquer de sua:s disposições, mediante diversos modos ele proposta 
legislativa, estatúe, no ~ 4° .que "não poderão se1· attenclidos CO'Yiuo 
object.o (f.e deliberação no Cong1·esso Nacional, 1iTojectos tendentes a 
aboli?· a jónna,. ?·eptt.blioona. f eclerativa 01~ a igtta.ld.ade da r eprusenta-
ção dos Estados no Senad.o". Dahi Jogo se vê que o caso de interven-
ção do Governo Federal, -auto1·izaclo ·pelo n. 2 elo art . 6° ela Consti-
tuição, isto é, pant ?nanl:e?· a. fónna ?·epubl-icana teclera.tiva, é um ca-
so de legitima defesa nacional contra algum atter,tado á fôrma de Go-
v erno que -a Constituição F eCleral -instituiu pa1·a a Republica; e não 
de protecção á fôrma de governo qu ... a Constituição ele cada Estado 
tiver instituido para o seu r egimen político au tonomico . Cada Esta-
do reger-se-ha pela ·Constituiçao e pelas leis que a eloptar, r espeita,do•s 
os principit}S const·ituci.o?~a.es ela. União. Estn. clasula, eviclentem,ente, 
impediu que os Estados se organizassem com outro regimen que não 
o republicano ~·epresentativo, assim con1o im.pecle que, reformandq 
sua Constituição conforme lhe apr ouver, a lgum Estado substitua 
esse -regimen ·por outro de typo differente, como o Monarchico .ou .o 
auto.cratico. Que todos os . E s tados se constituíra m sob esse r egimen 
repubJ.i.can o . represent:;l.tiyp e que ·OS que já r eviram ou reformaram 

:.. . suas 1constituições .. respeitaram os princi]Ji-os Gonstitucionaes da União, 
. ,, relativos . ú fónna , republica,na rept:csentativa ele a uto-governo, pro-



- 316-

va-se con;t· o fact o de sua respectiva nerpres·entação no Senado F e-
der.al com ·O· teconh ecimento . da. l·egitimidade dos poderes tlos seus 
repr es·entantes na · Cam a r a dos Deputados .e com a instúuição da ele -
ct iviclade e periodicidade dos seus Poderes Executivo e L egislativo, 
que tpdos adaptaram em seus estatu tos .basicos e · organicos e a inda 
n (\nhum inverteu, ne·m deturpou em reforma cons titucional a lguma. 

Mas, no p r incip·io de fórma republicana rerpresentativa ele govern o 
está comprehendida, mesmo implicitamente, a. idéa ele fÓ?"Tna ?·epubN-
cana federativa. Não porque o u nitarisri1o não ex clúa '" fórma repu-
bl icana representativa ele governo. 

Do exposto conclue o orador (o Sr. Leovig ilelo F ilgueiras) qu e a 
"cÍ~usula 2" do a rt. 6° da Constituição Brasileira . não a utoriza inter-
venção do Governo Federal em um Estado P.a.?·a manter a fórrna de 
govm·no adoptacla pO?" esse Estado em s·u,a Constituição, e s im 1J·aTq 
n_l.anter . a /Ó?"?rw. r ep1tbl'icana. t ede·rat iva, is to é, a fórma de governo 
q·ue a Oonstitui~ão F ederal adaptou, em seu art. 1°, pa ra a .Nação". 

Para S . . Ex., o Presidente da. Com missão ele .constituição. e . Justiça e os 
que· em doutrina o acompanharent t ratando-se, como se tra ta, de u ma dual i -
daete de poderes 'ªstadu aes, em ·causa. a lguma foi. a ffectada a fórma r ermbli-
cana federativa. 

Esgota da, desse modo, a lição formosíssima q ue ainda h oje S. Ex . confes-
lút ·manter; ' em -rprincipio, .pronuncia da da triouna do Parlamento Nacional. 
pel-o Sr. Mello Fra nco, vou satisfazer a cu r.iosidade do m éu nobre amigo, r e -
lator do parecer · ela Commis-são de .Constituição e Jus tiça; quanto é opinião 
do· Conselheíro Ruy ·Barbosa, tido po1· S. Ex., e .por·· todos ém geral como 
nosso· maior . ·constitucionalista. 

O ·SR . J1iVENAL. LA~ARTINEJ.: -V. Ex . devia ler o seu ultimo trabalho . 
O .SR . R.Aui:. ALVES : - E' preciso, então·, que vá colher ~ opinião do Sr. 

R uy Barbosa em um caso especial , que V .. Ex . me aponta? 

0 .SR. J UVENAL LAMARTINE: - E' um trabalho posterior a este. 
O 'SR . RAuL ALVES: -Vou buscar a opinião do· mestre, quando el!e agiu 

com um crJterio su perior e desinteres-sado . . . 

O SR. JuvEJNAL L AMARTINEJ: - Sempre a giu desinte1·essada m.ente. 
O SR.' RAuL ALvms : - ... em um caso a 'qu e S . Ex . era iTtdifferente, in-

teiramente alheiado ás suas a ttribu ições de membr.o do P arlamento Nacional 
deliberando sobre uma q uestão politica momentanea em que fosse parte in-
tere-ssaãa. 

D izia, pois, o ·Sr .. Ruy Barbosa r-espondendo a uma consulta : 
"Nfw têm -os poderes f ederaes aptidão a lguma, que se l hes estuc1e a 

posição no s,ystema do regimen, quer se lhes analys-em as attribuições da. 
enmneração const..itucional, para emendar as demasias e incorrecções dos 
poderes estadoaes na applicação das· leis ordina.riaa ou organica.s dos, Es·tados. 
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As ·leis de cada Esta do e · a Constitu ição q ue o r ege, são interpretadas tão 
soooranam.ente p elos poderes estadoaes, qmunto a Consti.t uição e as leis d ;:, 
L.Tnião pelos poder es f e<'te.ra.es. "Só qua:n'do a a pplicação da s prim eira s en-
tral· em collisão con1 as segundas é que para as autoridades fede1·aes s e 
a brirá aos prejuclicaclos o C'~.rninho elos r ecursos contra os excessos elas au-
toridades estadoaes. Ora, nem a Constituição, nem as leis federaes sofi'rem 
m6ssa, J.eve que seja, com o desa.certo e a jnjusoiça commettidos pelo Con-
gresso de um Estado €\Ill e-ntender e executar erronea e jnjustamente as 
n01mas da sua Con.stitJuição, qua nto á. vacancia das funcções de Governa dO!· 
e á perda por elle de seu cargo . N ão ha sentença ou leis fecleraes, cuja 
execu~:fio se tenha de assegurm·, tào p ou co se nos· offerece a en1e1·g en cia de 
reprimir uma invasão extra ngeira ou in:Jer-estadoaJI. 

L onge esta mos igualm ente da occurrencia contemplada no 3" it~m· ela 
enumeração constituciona l ; porqua nto a funcção de r estahelecm· a ordem e 
a tra nquJllidade inte<rior nos E stados. está subordinada á. cla u&ula ele 1·eq·u·i· 
siçiio elos r espectit•os go1:e1·nos e não se póde considerar juridicamente com e: 
requisição do Governo de um E stado, o appello dirigido á. União por um 
Goven,ador que deixou de o s.er, t.;en.clo ao Congresso Estadoal, no exer cicio 
delle , justo ou injusto, con·ecto das attribu.ições constitucionaes pronunciado 
a vagar ·naqu e!le cargo. Ainda m enos, emüm, se poderia all'egar, como. pre-
texto <le. interfer en cia federal , que ella se l'ealize "pa.1·a mante~· a fór·ma 1"e· 
'l,mbli cana federat;1'a . "Obvio é que a fôrma republicana federativa na da terv 
que 'l:er .,com o bom ou m ã o uso da attribuição dada ao Congresso de un• 
Es::ado p'ela Constituição r espectiva., para conhecer das circumstm1cias .. rnn 
que o gov.ernador i ncr>rre na privação do seu ma ndato . "Na especie a dif-
ferença está n a turalmente resolvic1.9., .não pela attitude popular, n em pela 
da ,Tustiça estadoal , cu ja i-ntervenção não cab eria no caso, mas, pelo Pl<oprio 
acto da Legisiatura do Estado, que, sendo praticado n o exercicio de um;, 
a·~tribui;:ão constitudona l .sua, · n ão toca aos poderes fecleraes o e..xa mina r se 
ioi correeta ou. inco.rrectament~ entendida, oppo~'tuna e legitirmamente ou il-
legitim.a e . inopportuname.nte exacto " . " O que ü·ia directa ·e vio!·entamen.tc 
ele encontro á gara:ntia da "tórma .r ep'IJ.lllicana. t eclm·altiva", que a - nossa Con-
stituição pretende , assegura.r, é a hypertroph ia dos poderes da União pelo 
appostonismo das concessões successivas á sua t endencia absorvente , m e-
diante as quaes se imagina converter o Governo F'ederal em ~nterv.entor con-
tinuo da vida constituciona:l do Es~do. " Não é forja:nclo theol·ias accom-
nlOelaticias. pa ra cada embaraço constitucional que havemos ele consolidar a 
situação do nosso c1iflici!im.o r egimen. "Não é desnaturamdo-o, sem o refor-
mar, que o havemos ele escoimar dos seus defeitos. Não basta sympathiza,· 
com a politica de um governo estacloal e aborrecer a elos seus a dversar:ios . 
para Ik!gislar a ingerenc.ia do Governo F ederal em soccorro de um lado contra 
o outro. E sta, me parece, é a prova da imparcialida de -da jus'..iça e da uniã•J 
nas relações entre o Governo Federa,] e os governos esta,doaes. Mas , dep ois 
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<).e firmar estes p.rincipios. que não seria:m entre nós contestados se os in-
teresses não pnlValecessem constanten1ente ao direito, .etc., etc". 

Ahi, vêdes, Srs. Deputados, fielmente exposta a au.t(m•izada e desapaixo-
nada opinião de Ruy. Barbosa, que, só contraria m juizos interesseiros e par-
ciaes. Como, diante della, admittir-se e. justificar-se a actual i•nte·rivençãc 
no rue d·e Janeiro? ... 

O SH. JuvmNAL LAMARTINE: -Era quanto ao caso elo Amazonas, clifferen-
tc do aetual. 

O SR. RAUL ALVES: - Afinal, qual o· fundamento do parecer elo nobre 
Dep•utado? Creio que é o seguinte: que as eledções realizadas no Rio de J a-
neiro, nas quaes se esteia o d~reiVo do Sr. Raul Fernandes, e bem assim 
a a.pÚrac;ão das mesmas, foram feitas por U!J.'na lei inconstitucional pe!ramte 
a Constituição do Estado. Exclusivamente is·to, não é verda.cle? 

0 SR. JUVlli'TAL LAMARTINE: - \Perfeitamente. 
O SR. RAUL ALVES: - Pois bem, veja V. Ex. agora o que Ruy Barbosa 

dizia: 

Sô quando a applicação das pQ·imeiras, isto é, as leis estacloaes, entrar 
em collisão com. as segundas ou as leis fecleraes, põdem os poderes felcleraes 
irute.rvir" . 

0 Srr. JUVENAL LAMARTJNE: - Respondered a V . Ex. 
Para o Sr. Ruy Barbos<t, para a opinião elo jur'isconsulto que V. Ex. 

invocou, con1o invocado fôra o nobre Deput~<t,clo pelo AJ.nazimas, .iJ.Lust'rado 
·Membro -ela ComlmÍssão de Constituição· e Justiça, Sr . Aristides Rocha, o 
Congresso Nacional, absolutamente, nenhuma co·mpetencia tem para se in-
gerir em matelria · dessa natm·eza, a não ser com respeito ás· in1o;tituições do 
}<';stado, asseg·uranclo as suas leis ahi existen 1Jeis. 

Peço a V. Ex. que leia o que o Sr. Ruy Barbosa s ustentou, no ultirmo 
trabalho publicado a proposito da duplicata do Amazonas. 

O SR. RAui:. AL:vm.s: - Não m.e venha com a .citação ele Ruy -Ba.rbosa em 
outros casos, porque sabemos quanto S ~ Ex. variou de caso a caso; "a que 
estou dizendo é que, quando consultado para em;ittir seu conc-eitlo sobre uma 
materia que não ·estava, no .•momento, ao a lcance dals paixões políticas pa.r-
tiili-.rias, o Sr. Ruy Barbosa opi·nou ·de consc-iencia, cüjlTI.o juris·ta, como emi-
nente constitucionalista, ele uma ·maneira poSiitiva e -catlegorica contra as in-
tervenções. do genero que se i.ntenta. 

0 S1l. JuvENAL J...AMARTINE: . - No caso do Amazonas', declarou que, dad~t 

a duplici-dade ele a ssembléas, não é um direito, mas um dever do Governo :1 

intervenç.ão. 
O SR. R AUL. ALVES : - Sr. Presidente, como V. Ex. vê, ele accôrdo com 

os desejos elo nobre1 D eputado, fiz uma long·a e fatig-ante le-itura ele opindões 
emit:tidas por notaveis constituoi.onalistas, dos 'mais ·reputados, neste par -
lamento . 

. Nem na . hypothesc do n . . 3 do art. 6°, nem n a h ypothese elo n.· 2 do 
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art. 6' para os Srs. MeHo Ft~anco, João Luiz Alves e Ruy Barbosa, invoca-
aos, haveria competencia do Congresso Nacional para interferir e decidir e r.t 
contraposição ás leis locaes, uma questão de duplicidade de pocle t·es· est::t-
doaes. 

O .SR. SoUZA FILHo: - Qual a opdnião àe V. E.x. ? Gosta ria de conhecei-a. 
O SH. RAUL ALVES: - A minha opinião manifestamente é esta: 
"O Congresso F e-deral. n enhuma attrib-uição, sem invasão ele preroga.ti-

va1> que á Constituição conferia a os Poderes esta.cloaes, ~.em para se intro-
metter em materia. ela competencia intima da existf1ncia jurídica desses po-
deres loca.es. 

O SR. MGTELLO J UNIOH: - E para isso não precisa muita cousa ; basta 
ler·, na Constituição, as attribuições do Cong-resso . 

C) Sn. HAUL ALVES: -- O ar·t. 63 da Cons~ituição, unico que enfeixou a 
c:ompet en cla constiit.ucional elos Esta dos , o que cliz é o seguinte : "Cada E s -
tado reg·er-se-ha pela Constituição e p-elas leis que adaptar, respeUaiclOs os 
prmcipios constitncio1wes da União". 

Só q u ando \'~rem clesrBspeita.clos esses principias constituoionaes, a Con-
st\itlxtção permittE> ã. União o intervir pela fmça, como um acto de legitima 
de.fesa. 

l~sta é que é a hypothese do n. 2 elo art . 6". 
Opinião vm·sada p elo Sr. Ruy Barbosa, assentada p elo Sr. Mello Fran-

co e jlor· toclio.s -os co·nsti tucionalistas brasileiros, sem excepção ele um só . 
A clivergen.cia occorre é no· saber-se em que cons:ist.em esses princípios con-
stitucronaes. Alguns dizem que no respeito á fórma republicana f ederativa, 
outros m!ais ·conclescen,cl<:>ntes cleclararrn que esses prinetip•ios são affec·.kclos 
qmwao ha transgressfco, a ponr1s , ela fórma republicana; qua nto a esta,, u·ns 
entenó:e-m-na mais amplametnte, outros ma is resü·ictan1ente, uns a ttribuindo 
que ella. se ·eleve .extencler á C<'1.paciclacle d:e inte,rvir· o Congresso no caso de 
dualida des ele poderes estadoaes, e outros dizendo q'Ue a penas ella se eleve julgar 
offenclia'a quanto nas con.stit'U;ições estacl'oaes . não foi respeitado o r egimen 
e se tr,nsformou a fórma de gover·no, em monar chia, clespotica, etc . etc. 

0 SR. SOUZA FILHO : 
0 811 . RAUL ALVFS: 

mentaç:ão. 

Mas por que a divergencia? 
Justamente por isso é que· se cogita da regula -

ü S< .. SouzA. Frr.rro: - Gosk·uia ele saber a opinião ele V. Ex. Have n.:1o 
diverg:ent'ia, o Congress o Nacional tem oU: nã01 <!apacicla cle pará. in ter vür? 

O Ss . RAUL ALVES: - O q u e co:mpe t e saber, não é se ha divergencia. 
E' se es~oa clivergencia póde interessa r ao caso e·m clliscussão . 

O SH . Souz.\ FILHO: - Preciso be m: tem1 o Congr.esso co.mpetencia pnx8 
i:nterYir no caso ele clua.lida.cle de Congressos estacloaes? 

O Sn. R AUL Ar.VEs: - Na. mlinha opinião, não t em. 
O ~H. SouzA Frr~r-w : - I s'-'0 é que r\1e interessa saber: a opinJão ele 

Y. Ex. 
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O b~<. RAUL ALVElS: - Agora, iligo por q u e não tem. 
0 SR. JUVEJNAL LAMARTINEJ: -Essa op inião de V. Ex . não encontra !l-POiO 

en1 nenburn commentador. 
O Sn, RAUL ALVEi> : - A minha convicção, albsolutarrnente, n ão é tão 

despr.esa<1a . E' susten.L1.da nos ter.mos dia theoria daquelles a u tores· e pen-
sadol'Eis q u " acabo de lêr. 

O Sa . JuVJDNAL LAMAP.!l'INE.: - O Sr . R u y Barbo&., admitte a interve.nção 
nas d ua lidades do Co-ngresso, e diz que não é um qireito e sdm u m dever da 
U n ião . 

O SR. PAMPHILO m~ CARVALHO: - Resta saber se no caso v erten te ha 
dualidades, porque só uma gazeta qualq u er e n tende dizer que h a . .. 

O SR. RAUL ALVES: - No caso de dualldacJ.•e h a. vÚsões. Os mais radicaes 
entendem que ao Co-ngresso Nacional falt~ competencia para inter vir. Nes-
ta categoria quero me collocar, senh oPes. Falta competencta ao Congross•) 
Nacional :para intervir. O poder verificad·or das elei'ções estaclua:es é um só: 
o poder estadu al. 

Mas indago ·eu , ·este modo de encarar não assenta nos mais solidos ali-
cerces jurídicos? Cer tamente. Está de aocôrdo com -o Sr. Mello Franco . Di-
rão VV. EEx. : Como, se elle é ])artidario da intervenção do CongTesso para 
decidir da dualidade? Vou responder. 

O SR. SouzA FILHO: - Estimaria ou vir a op mião de V. Ex., que at•.; 
agora se l imitou a citar a dos ~utores, a . de A .e de B, e mais nada. 

O SR. RAUL ALvEs: - Depois de patentear as opiniões de A e de ·B, vou 
m a nifestar a minha . J.!Jstá. approximadamen te circu mseripta, emb ora majs• ra-
dical , á do Sr . MeNo F'ra nco. O Sr . Mello Franco permit.te a faculdade d <J 
intervir o Congresso -Nacdonal em um caso é:.e dualidade. 

O SR. SouzA l!'n.uo: - Então, V. Ex . adopta integ t·a lmente essa. opi.nião 
do Sr. Mello Fr:mco . 

O SR. RAUL ALVES: - Não; estou ruscu tindo-a. Não aclmittu essa. i nlei'-
ven ção. 

O SR. PAMPHlLO DE CARVALHO: - O orador está de accõrclo com o discu rso 
do Sr. Mello F1-a~1co, e discot•da do pa.re<:.e1· do D eputa do :Mello Franco. 

O SR. RAur, ALVES: -O Sr. M ello Franco o que diz é o seguinte: O Con-
gresso Nacional intervon1 nos casos ele <dualidade. Jlii.as para que?. A.ccrescen-
ta: Para r econhecer a legalidade de . um dos poderes . 

O SH. SouzA F IL:E-.ro : -Se V. Ex . não se offendesse, eu c'liriu. que V . Ex. 
está em flagrante contra.fucção . 

0 Sll. RAUL ALVES: - Corno, em COl'.tradic~;ii.o? 

O Sn. Lr~oPOLDINo DEl üLIVEmA: - Porquo nega ao Congresso Nacional 
competencia p a ra ;.ntervir na hypothese ele dualidade de Congresso E stadual; 
entr<':t; , nt.o, udopta a opinião do St·. Mello Fr<mco.. q u e é por es3a compet encia. 
I-la contrilclicção. 

O Sr:. HAUL AL~'ES: - Quero exact:Hnente aju sta.r um~L opinião â outra . 
Vou m.ústrm· !l. min h a log ic:a,. 
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0 SR. CLEJMEJNTINO LPRAGA : - V. Ex. f::tz restt·icção á opinião do St•. Mello 
Fra n co. 

O .Sn. R AUL A Lvms : - Sou mais eadical do qu <: o Sr. M·ello Franco . Vou 
mostea e, enteetan to, que o St·. Mello Ft-anco se ajus ta ao meu radicali!lnto. 

O SR J uvEJNAL LAMAT<'I'INE : - V. Ex. já declarou que divorcia delle. 
o SR. R Aur. ALvEs : - Dlviej o, m <is posso accon.modaJ -o a.o meu ponto de 

vista, porque estn.m.ús muito per to um do outro . 
0 SR. JUVENAL LAMAR'l'INE : - Não comprehendo isso. 
O SR. RAUL ALv~s: - Elle admitte a competencic. do Cono·resso pa r a iil -

tervir, resolvendo duplicak'l.S, mas estabelece a r estr iCção desta competencia, 
e consiste no segai11te : O Congresso nada p6üe deliberar a eeS]Jeito a n ã.o 
see pa ea reconhecer ~" legalidade/!·" um dos poderes que, cor..stituen. a duali-
dade, e de accôl'do com a legisla\;lio do E stado . 

0 SR . LEOPOLio!NO DE OLIVEIRA: -(;.a ro que é Comp E;tente. 
O SR. RAUL ALVES: - E essa opinião elo Sr . l\l[e!lo Franco, a·liás, é a 

m esma adoptach pelo Sr. Ru;v BE .. ebosa, qu<>ndo consultado fóra do Parl& -
mento, para emi'ttir parece1· sobre uma questão de intervenção federal, e 
pelo Sr. J oão L uiz Alves, concorcles t odos com o voto do Sr . Pl'udent() ele 
MoraJes . 

O SR. SouzA FILHO : -Logo, o Se. M•ello Franco reconhece, comv, a liás. 
é sabido, qu e o Cong resso tem competencia paea a preciar a d ualidade. 
V. Ex., entretanto, nega essa competencia. . , 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVJm{A : - Se o Congresso pôde reconhecer a le -
galidade de uma Assembléa, tem competencia para intervir. O orador estft 
em c ontradicção comsigo mesmo. 

O SR RAUL ALVES: - N ã o tem competenc:ia. para deliberat <!Onform.e quer 
a Commb;sã o d-e Constituição e Justiça, annullando leis estaduaes, annullan-
do .eleições estadnaes, sem o r econh ecimento de um · só dos p oderes como 1" -
gitimo . 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : -- E' COl11pE.1:encia do Poder L egislativo, d<: -
claracla por V . Ex. mesmo , Se ell~; póde reconl:'.ecer uma das Assembléas, t em 
c.ompetencü;, _ 

O SR. RAUL ALVES : - Sob que fundamento, Sr . Presidente, intervan. 
o Congresso Naciona:l ·no Estado do Rio de Janeiro? 

O SR. SoUzA FILHO : - Tem ou n ã o tem o Cong l'esso Nacional competencia 
para resolver os casos ele dua lida de de ,.\.ssembléas e de Presidentes do Estado~ 

O SR. RAUL ALVES: - Sou ele parecer q ue ni'lo tem. 
O St~ Souz., FILHo - E quem resolve iE~C.? 

O Sn. RAUL AT.VES: - O r eourso está nas leis do E stado; ê o que d1:.> o 
Sr . Ruy Barbosa, o Sr. Mello Franco, etc . , etc. e o Congresso não faz m ais 

. do que a pplical-as para reconhecer a u tomaticamente qual o poder legitimo . 
I sto doutrinam outroA, não e u que descOI".hP~o •eS,<L capacidade no Congresso. 

0 SR. J tTVENAL LAMAR'l'INE: - Nunca Ruy Barbosa affirmou u= COUS?, 
dessas. 
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O SR. RAUL ALVES: - Mas, se eu li a pala vra do Sr. Ruy Bar·bosa! . 
O SR. SoUZA FILHO: - Deixemos o Sr. Ruy Barbosa, p&r qm:rr, V. 'l~-::x . 

não morre de amores. e de quern cli.ss·e que tinha u1na opinião para cada caso. 
Vamos á opinião de V. Ex. 

O SR. RAUL ALVES: - V. Ex. faz mal em levar para es·s·e aspecto uma 
discussão que ést.ava sendo mantida em um terreno de sereniclad!e. V . Ex. , 
está aggressivo. Eu se .não morro de a mores pelo Sr. Ruy Bar-bosa, estou 
respeitosamente fallando em seu nome e prestando b ome.nagem á sua opinião, 
como á de todoS' Oi> demais constitucionalisrtas. 

O SR. SouzA FrLH·o: - Até agora, se te1n havido aggressão, qua.nto a n1.in1 
me parece que existe aJbsol•uta sereni.dade; então diria que aggressão é dé 
V. Ex. 

O SR. RAUL ALVES: - Estou examinandc, opiniõ·es·. M)ostrei que o 
Sr. Meno Franco doutrina que, nos casos de dualidade de poderes estaduaes, 
o Congresso não tem a bsolutamente competencia pm·a d ecidir sinão restricto 
ãs condições que S. Ex. prescreve - primeiro, deliberando qual elos p.ocleres 
é o legitimo, e segundo, agindo de accôrdv com a legi·srlação do proprio Esta-
elo, &. unica apropr~tda para réoger fc. ma.t:eri<., Isso foi o que eu 'diss·e. 

Agora, quando isso affirmei, declarei que essa opinião et·a tambem pa-
trocinada pelo Sr. Conselheiro Ruy Barbosa. 

O SR. SouzA FILHo: - Mas, quand-o &e lhe a ponto1,1 outr;x opinião, V . Ex. 
declarou que o Sr. Ruy Ba rbosa variava de caso a caso. 

0 SR. RAUL ALVES: - Vou dize·r a V. Ex. COnllO entendo o art. 6° e .()~ 

seus .numeros. 
O SR. SoUZA FILHo: - Num caso, segundo V. Ex., era o Sr. Ruy Bar--

bosa dominado pe.Jas paixões do momento, e no outro caso ... 
O SR. RAUL ALVES: - E ssa aggressão a o Sr. Ruy Barbosa, se é aggressã<,, 

o Sr. Prudente c~e Moraes, que não é seu inimigo p essoal,, a fez no seio dr, 
Commissão ele Consrtitu.ição e Jus tiça . Essa aggressão ao Sr. Ruy Barbosa 
acaba .de fazel-a o honrado relator do pareoer. 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: - Sou incapaz diSSO . 
O SR. RAUL ALyES: - Vou explicar. Ouvindo a linguagem do S.r. Ru~ 

Barbosa, drcumscri1)ta ~os termos os mais categoricos . que li, S. Ex. res .. 
pondeu-me: "Não 'é esta a que eu quero; quero a outro. " 

O SR. JUVENAL LAMARTINEJ: - E' que V. Ex. leu um pequeno trecho, •-
no m esmo volumt;J dos "Docmnentos Pal'!am·entares·" o Sr. Ruy deolara que 
no caso de dualida·dJe é dever da União intervir . 

O SIL RAUL Ar,vEs : -Como o illustre Deputado consulta a minha opinião, 
vou dal-a sobre cada uma das especi'i)s. 

"Para repeJ.lir invasão extrangeira., ou ~e um E stado em outro", é un. 
caso que ninguem mais ·discute. Ahi, naturalmente, a intervenção é obriga· 
toria, é para m a nt-er a vida naciona l. 

"Para assegurar· a execução de leis e sen tenças f ederaes.'', tan1Jbem não ha 
discussão. Todas a.s vezes que a justiça federal p roferir sentença sobre de-
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terminado caso e essa sentença fôr desrespeitada. ella terá de r ecorrer, ua.s 
leis federaes. á intervenção do Presidente da Republica pa ra manter a s ua 
sentença. 

O SR. SoUZA l<,ILHo: - V. Ex ., a h i, reconh ece que, á requisiçi:'tc, da ju 
dica.tura fede1·a1 , pôde o Poder Executivo intervir pal'a ma.nte t· as sentenças 
federaes? 

O SR. RAUL ALVFJS: - E' obrigado a fa~e.r r esp eitc'lr a s 1ets .. . 
O SR. SouzA FILHo: - Fallo em sentença~. 
O SR. RAUL ALVES: - .. .. e as s·entenças .. . 
0 SR. SoUZA FILHO: 
0 SR. RAUL . ALVES: 

Gostaria mesmo de ouvir essa opinião ele V. Ex. 
contanto que essas senten ças sejam 'log-;cas, 

fundadas e· não impossiveis ou inexequiveis . 
VozEs: -Oh! Oh! 
O SR. SouzA FILHO:- Então. quem vai exa.mma r a s entença? V . Ex . e~tá 

cliscU'tindo olha.ndo para •O s1eu caso local. está com as v istas assestadas na 
dualidadE' da Bahia 

(T.rocam .. -se 1n1~itos apm·tes entre v.• S,-s. P,amphilv a.c Ca·rvalho e E01•.-
za Filhv.) 

O SR. RALrL ALVES' - Ha sentenças e h á. o;.eJ:tenca.s . Uma sentença im~ua 
não e sentença. 

0 Sn. SouzA FILHo: - Quem diz que a sentença é iniqutt 
0 SR. RAUL ALVES: - Todo ú mundo que a ler . 
O ~'H. SouzA PILHO: --Isso não é Pe-sposta . Como, "todo o mu·nclo"? Ha. 

()U não b1 um orgão competente para clecichr esse ponto? 
O ~:;~~. RAUL ALVES: -- V . .F.:x. quer que eu lhe mostre a h ypoth ese de 

uma f>f.'niença iníqua e o faç3_ calar? 
O .SR. SouzA FILHO: - Ninguem me faz calar . 
O Sn. RAUL Ar,vES : Vou fazer: Seria poss ível ao P1·esidente da Re-

puh:k .. 'l. admittir a SP.ntença de um louco·, de um desati>nado juiz, que en ten -
de:õsc de enxotar-nos daqui do P arlamento naciona l com uma sen t ença'?! 

0 SH . SouzA Fn .. Ho: - . En1 conclusão? .. . 
(' SH. }'{AUL ALVES: - Seria possivel admHtir que um juiz i·nconscieJ,T-

e deHe~peitador ela lei e da ordem'., pudesse enxota r elas Ca:maras dos Esta -
dos aquE·Hes q u e constituem o Poider L egislatlivo nos m esmos E s:.iados?! 

Eis a hi a h ypooth ese a. que V. Ex. queria ch ega r e n a q u a l lhE' estou 
retorquindo cmn vantagem . 

C' Sn. Sou zA . J!'u,Ho : --- Com;equ entemente, V. Ex. r econhece que o 
E~'ecutiyo ten1 compet encia para examinar a int egreclida de mental do jUJiz 
€1 re,·~er as suas sentenças ·~ 

O f: r.. RAUL A .. L'7F.S : :.ren1 apenas a con1pe:\en cia pa ra saber da nLon-
s truos ida de da sentença de um juiz, qua ndo vem inteira m ente contra ria, não 
;;(, á TJúrmalida de dos actos jurídicos, como tai!Thbem á do senso hum a no. 

Agora, quanto a " mante,· a fót·ma repub lica,na fede rativa·• , - vv. EEx . 
t,c.m s:·l hem - firmo a minh a opiniií.o nesse caso e estou de pleno accôrdo 
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com o Sr. Mello Franco - que a fôrma 1'epublicana fed-erativa a ffect a 
exclusivamente ao Governo ela União. Os governos dos E sl:.o'lclos não póclern 
se cons::ituir ele m a neira que enfraqueçam os l;otços ela F ederação e a.ssjm elo 
mer-mo modo ni'ío p.'idem i·ncorpora r-se a uma: sedição, a u1n1 movime nto de 
r ehelc:ia, que ponha. em jog o a manutenção elos principies fecle~rrutivos· . (_llfwito 
b~m •. \ Eir,· o .g.ue é a fórma r epublicana fecl<;lrativà que a Constitu ição pi·es-
creYeu LO seu numero 2. 

Quanto :oto numero 3, "para r estabelecer a ordem e a t ra.nquJillicl.acle nos 
]!;~fadoS, á r eqm SJÇao dos respectivos governos", m e m a nte1nh0 em. certo 
<lesaccôJ'Clo t'e fór'Illa com a op.irlião erudita, que h a pouco li, do em.ilnent e 
D<-put2..clo por Minas . Citando-a, procure-i a penas dem.onstrar que, em h y po-
tl!CSE' nlf';uma. se ·poderia, dentro do seu limi.te basico, a intervenção propos·-
ta pela Comm~ss5.c> de Constituição e Jus-tiça no caso presente do E stado do 
Hio de J a.neil•o. 

O ·SR. SouzA FILHO: - Dá licença para um aparte? 
O .SR. RAUL ALVES : - Darei depois .. Agora quero comple:<ar o pensa-

rnento. 
P ara resta.belecer <'~ ordem e a tranqui!liclhcl.e nos Estados, á r-equisição 

clbs res:óectivos governos, ag·e a União em obedien cia a essa requisição, co·rno 
numa p r ovi:dencia de policia na viela interna do Estado, qua ndo os p-odere,; 
estadoaes não se ach arem armados dos n ecessados elE'frnen tos pa ra r eaTizar 
o seu f.im de orderrn.. 

Es~a hypoth es·e refere-se á orcl'em material nos resp ectivos E s tados . 
O SR. SouzA FILHO: - V. E x. colloca a orderp material acima da orclerr. 

juriC:ica ·e constitu -c-i-ona.]! 
O Sr:. R AUL ALvEs : A . minha opinião estrt em,itt~da e V. E'x . não se 

póde já Queixa r de que ella não o fosse cmn toda a precisão e clare?.a. 
Eu discuti atê agora , Sr. Pres idente, o caso constitucional. R esolvi os 

CG71C.(;ltos de notaveis co·n s.titu cionallistas, faita ndo-me( a penas amplia r um 
deHes: -o do nobre Sr. Ministro da Justiça . 

.S. Ex. combateu, em discurso b rilha nte e eloquente, da tribuna do · Se-
'rt:Ldc>, nos term.os mais positivos, mais inc1slivos e ma.is fulnlinante.s, ;_ i!nter-
ven~:ii.o r ealizada sob os a uspicios dessa en~idade q u e S. E x . d eclarou "in-
::cn~tituC'i-onal '' - o interventor. E , clesen volventdo, consoan te ao pensar de 
H.:~y Baxbosa ... 

O Sn. JUVENAL LAMARTlNEJ: - Não apoiado . L eia V. Ex. o discurso 
com que, log o depois, o Sr. Ruy Barbosa respondeu. 

O ~3JL RAUL ALVES: - Peço a V . Ex., Sr . Presidente, que faça tr-a nscre--
,·er no m eu discurso a~ paiavras do Sr . J oão Luiz Alves discutindo a figura 
do interventor, em q u e dem.onstnc, com lucidez meridia na, que na doutrina 
do proprio Sr . Ruy Ba!·bosa, contl·a a q ua l este Jogica•,m:en te não s-e podia in-
s urgi-r . n ã o existe, na Constituição, essa entidade - o intet·ventor . 

0 SH. J UVElNAL LAMARTINE: - Mas O Sr . Ruy Ba rbosa r espondeu . 
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O Si:. R AUL ALVES: - R espondeu , n essa occasião. dizendo q ue só con-
siderava inconstituciona l a figura politica d o inter ventor design a:do pelo 
Poder· Excecutivo s·em a utorização do Cong r esso. O Sr . J oão Luiz Alves, 
então, e:l>.poz o caso em frente do g rande Ruy, com toda a nitidez : 

"l'<âo m.e det enho na censura que se n~e fez de t er a .pam11a do t r ech os 
isolados de um discurso, pa.ra demonstrar a incoher en cia de S. E x. , porq ue 
dessa ce.nsura seria ig u a lmen be pa ssive! e h onra do Se na d ot·, que agora ·m es -
mo Üõ•olou, · pm·a argumenta r , t r echos de m eu discurs·o e até isolou trech os 
de autores americanos q ue citei. 

Não, Sr . Pres idente, quero a penas r epe ti r e a na lysar propos ições cate-
g oni.oas do horura do Senador. E tra nscr eve €!Ste topico de Ruy Ba rbosa: 
"Não çonheço,' diz S. E x ., n o nosso r eg·iTnen const -it1w i onal , a enliclade do 
i?;dc"·?;entor de q1te S . B x: (ref eria -se Ruy a o P residente R odrig ues A:lves) 
cor.1. tonta taci.lid.aJclc :fa lia na s·ua m ensage.nt" . 

I"rn'<egnia no a .rgumento o Sr. João Luiz : "Ora , O. Sr . R odrigu es Alves 
dizia que, na a u sencia do Congresso decretal' ia o es tn.do ele sitio e nmnea~·b 
i.n terv.entor, m edidas e~sas que solicitava elo Cong r esso, com a cliscr eçã o 
que lhe e ra peculia r. :m o honrado Senador (.trata va ele R uy) r espondia que 
"H](, conheci a. n o r egimen. constituaiona l a entiàaclle da. inter venção" . 

Int er-rogaV1a en tão o Sr . .J.oão Luiz : "Que é r eg.imen constitucion al? :m· 
a ·organ ização, o m odo de acçfí.o, a comp,etea1 cia e as attrib u ições elos p oder es 
po!itJCos prescriptos n a Constituição. L ogo, den tro ela Constit uição é q u e 
S. E x . (is to é , Ruy B a rbosa) não conhecia a ,en t ida:cle do intelrv·enlol', a 
cnja n orrcea-ção - alinda repeUo S. E x . (Ruy) se o~JlJÕe o ?·eg·i?nen cDns''i; i.t ·tL-
ci onnl. " D iz, porén1, agora o honrado Sena dor (R uy B a r bosa) que esRa op-
posi~.áo era a nomea.çã o por a rbitrio do E xeleutivo, sem lei do Congr e.sHo q uP. 

. o a u tori:z.asse . Com es·t:.a. le i t udo est a ria 'den tro elo regLmen ., . 
F:aciocina o Sr . .Joã o Luiz : 

" J\Tiw foi isso que S . :mx . (Ruy Barbosa) su st en tou . S ua Ex . dizia : '·a 
nomNt\;ão ele um interv.entor, a defcretação elo esta do ele sitio, o ,·egi?Jw n so-
Nci'/aclo pelo Pr•esiclen te da R.epubli.ca seria a n bDli,çáo a.a.s gm·a.nUa.s con .. st U ·tt-

. ciouaes r~ aq?~elle E~tado". 

D edu z o Sr. J oiio Luiz: 
'' Que r egiJnen solici.tav a o Presiden te? O s itio e o in terventor . A quem 

os solicita va? Ao Congrf'sso . L ogo, o defer irrnento, p elo Con g·r·esso, is to é, -
a autor ização p elo P oüer L egisla tiv o cla cla a o sHio e á ?Wmeação ele intXe?--
·ventor serla ab olir a E: g«xan t ias constitucionaes erri Matt,o. Grosso. Is to s-ig rui-
fiea que era a o Congt'ess o. q ue o h onra do Senador (a lludia a Ruy B a rbosa·! 
negav a ccmpete ncia pa ra cr ear o interventor poii t ico •· . 

E cmJClue o Sr. J cào Luiz : 
" M2.s, Sr. Presiden te, é de modo cla r o, terminante, ao p t·otYrio CO\ng res-

so qu e o honra do Sena dor n egav-a o à ircito ele cr eaT esse i11terven to r i" . 
Dizih. i:5 . Ex. , em 190il: R u y Ba.rbosa - " Com que direi to ir ia o Con g r:E>.ssu 
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ai.tiorizar a ·Cf€'POsüção - que cutra causa não era - do governador consti-
tt,c:onal para o substituir· pelo seu interventor?" 

0 Sr:. JUVENAL lAMARTINE: - O Sr. Ruy B arbosa com.bateu a nomeat;ão 
do interventor no caso de l\1atto Grosso, quando a r evolução estava trium~ 
phamle e os cDimes já estavam praticados . 

O Srt . SALLES Fn.Ho: - Quem foi o t'esponsa,vel por estes ct·imes·? <j 

delegado do Governo Federal , que não cumprio o s eu dever. 
O Sn. RAuL ' ALVE8: - Nos poucos minutos · que me faltam, permit:ta-mf, 

V. Ex., Sr. Pres'idente . . . 
O Si:. SouZA FILHo : V . .Ex. mesmo esilá de accôrdo com a f igura do 

interventor porque está de accõrdo com a intervenção nrc Bahia, na hy-
::JOthese. 

O SiL RAUL ALVES: - Quem foi 'o interven 'jor? 
O f.;a . SouzA FlLHo: - O General Aguia.r. 
(j ~R. RAUL ALVES: - Oh! 
0 SP. . PAMPHILO DE CARVAI,HO: - Foi á requis ição do GoV'er.nador. Quan· 

do a m t.ervenção é a peclido do Governador, para manter a legalidade, ella 
se dá como força policiai para ma.nter a ordem. Ahi, não é um só direi'to do 
Goyernador requisitar, m as é. um d ever do Governo Federal dal-a. 

0 SI<. JUVENAL L AMARTINE: - Dever, 11ã0. 
O SR. PRESIDEJNTE: - Peço lice·nça ao nobre D eputado para avisar que 

di~•põe apenas de cinco minutos pa,ra concluir o seu d!is·curso. 
O ;.;;r.. RAUL ALn~s: -Então V . .Ex. que n1.e garanta esses cinco mi.nutos 

integraes . 
O Sn . SouZA FILHO: -- H a interventores e interven:\ores : ha intervento-

res com uma grancle cxtens·ão ele poderes e ha interventores cam uma pe-
q u <'·na parcella. 

lJin •SR. DEPUTADO: 
tet--;·e.ntur? 

Por que V . .Ex . se insurge contra a fig ura do in-

O 8n. RAUL ALvES: - Porque acho-a di.ctatorial e anti-republi-cana em 
um regimen de poderes elec~'ivos; não posso aéln'littil-a nas mãos de um só 
hom~m. com attribuições tão amplas, enfeixando os tres p"oderes constitucio-
na.es elo~ .Estados. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Mas VV. EJ.ElX!>. queria m O Tribunal dE: 
Honra furtando assim as prerogativa'S do Congresso N acional. 

0 SR. PAMPHIIJO DEl rC'ARVALHO: - 0 Tribuna l ele Honra a que V . .E]X. 
ailuéle não f-igurava com func.ção constitu cional , apemas com fun.cção politi-
ca, cou~a cliffe.r.ente. 

O s.1. RAUL ALVES: - Por qu e motiv.o, St·. Presidente, intet-veio o Che>t-" 
d:t ~a\;ão no caso concre·Lo rla d·uplicata elo E sk"tdo do Rio? Pelo seguinte .. . 
('l'rooam -se apa1·tes) . 

0 SR. PRESinEN'l'E: Attenr,ão 1 Peço que permitta m o or·ador conclui r 
o seu <l]scurso. 

O Sr-:. RAUL ALvt~s: - S . .Ex. disse que ::t.ffec tava a qüestão constitucio-
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na! ao LegislatiVJo para ser deeidicla pelo Congt·esso Naciona l , portanto. S . 
Ex . não interv-eio pela desordem juriclica e consti .. u cional elo Estado elo Rio 
de Janeiro. 

O 1'3>!. Souza Fir.:Ho: - Est& 5obrev.;l<. depoi~. 
(I Sn. RAu ll ALVES : - · Sobrevindo a desordem m.atet' i::tl , diz S. Ex. o Sr. 

Presiden te da Republica. 
O SH. RAUL AI.VES: - .. . como. sobreveio de f:Lcto, diz o nobre Deputad'o 

Sc·u za Filho, o qu e contesto .. . 
O 8<:. NoHIVAL DE FREITAS: - Contestar uma cousa que é publi-ca. c no-

taria? 
O SR. RAUL ALVE~: - . .. s.obrevinclo a desorelem m aterial , no Estado do 

Rio de J a neiro, S . Ex., o Sr. 'Pres1den~e· ela Republica, interveio pa.ra mmüer 
a m:dem no m.esmo Esta do. 

Agora, Sr. Presidente; leiam-se documentos ins u s peitos, clcolal'ações . . . 
O 8~1. SouzA FILHO : - V . Ex. contesta uma cou sa que o, provnios a m: · 

gos do S'l·. R a ul F erna ndes não conte-stam - que h ou ve clesor•dem no Es· 
ta do à.C' Rio. 

O Sn. RAUL ALVES: - Mas qu em veio . cléclal'ar ao ConõTesso e ao· Pre-
sidente que tal desordem n ã o se cleu - a h i vai a minha re~posta il'J•etorqui-
vel ao nobre Deputa do - foi o Governador el up.J.ica do, o Sr . F elicia.no Sodré, 
qua ndo, dirigindo-se a o Presi-dente da Republ i·ca, na. vespera ele se ela!' a in-
t.:,rvençüo, lhe dizia: (IJê ) 

"Exmo. Sr. Dr . Arthur B ernardes, Pres idente da R epublica -
Rio - Tenho a honra de com.municaT a V. Ex . que, havendo assumi-
do a p residencia elo E s tado do Rio de Janeiro, a 31 d e Dezembro 

findo, todos os actos elo ineu. Governo t eem siclo acataclo-s pelo povc. 
flurn.inense, crescendc, dia a dia, o seu enthusiasmo pela victoria. in-
t egn:tl das forças politicas que se congregaram eu1'li torno elo nome 
eminente de V. Ex., na campa nha pela su ccessã.o presidencial da 
Repu blica, e m e e levaram · á suprema magistratura cl:esse Estado, n o 
:movimento de reconquista da sua <liutononTia . As auto-ridades p.or 
nün1 nomeadas para os municípios teem •sklo em,1JOssaclaJs pacifica e 
festivam-ent e, manifestrwdo-se a s populações confiantes na minha ad-
ministração e r e·inctnclo· co?n1Jleta onne?n em. todo o Estado" , 

N1; m esmo telegr annma, adiante, expressou -se : 

"Affirmo a Y . Ex. que são tendenciosas as noticias contra rias 
a essas informações que t enho a honra de levar ao conhecimento d.6 
V. Ex. como a expressão da verdade sobre a actua l s1tuação po!iti. 
ca elo Esta do do Rio. D e mais, Te leva notaT q·ue, estancl.o esta ?tniãa-
de ela Federação co?npTehenclicla na zona a que se estencle o estacla 
de sitio 1J7'0Toga.'cl.o po?· ctcto ele V. Ex ... a ?nanutenção ela orcle-rn ent 
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de•·aes, o qu.e é a melho1· ga.-c1ntia de q·u.e ella ncío t em. S>do nem 
pólile ser pertu.rbada, m·aças ao . criter·io s?tpeTiCJr e isenção com que 
agem os ,-ep?·esentantes desses 1JOcLeres" . 

Mas, ·Sr. Presidente, qua ndo o Sr. Feliciano Sodré teve de as~umir o . 
governo do Estado do Rio de J a neiro, pedio a inteJ:venção federal .para per-
mittir o exer cicio de suas funcções administr:;ttivas, que não lhE> estavam 
sendo asseguradas pela prepotencif;. do poder esüLd~.al. O que da hJ se póde 
inferir é q u e o apoio encontrado por esse candida to na popmaçãt> do Rio de · 
Janeiro, a ·que elle -se refere, qual ificando de a poio enthu.s-iastico, lhe foi 
-commm1ica do pela i_ntervenção praticada e exercida pelo ·Governo da R e -
publica . .. 

O -SR. JoÀo GUIMARÃES : - Muito a ntes· do decr eto de int er venção, 
O SR. RAUL ALVES: - . .. ·muit o antes de la nçar, com.o be1n diz o nobre 

Deputado, o decre-to de intervençii.o. 
O StL PRESmEJNTE: - Attenção. PrPvino a o nobre Deputado que V. E x. 

· já excedeu o te mpo de que dispunha para falla r . 
O SR . RAu r, ALvgs: - Mas, Sr . . Presidente, como posso eu su spender o 

fio do meu discurso? V. Ex. sabe q u e fui inter rompido va rias vezes pelos 
apartes -dos ·meus collegas . · 

O SR. PHESIDEKTE: - V . E x. dispoz de duas h oras pa ra fa zer o seu dis-
curse O t e·mp..:. j~ está t ermir.adc e não o p osso prorogar. 

O SR . RAUL ALVES: - Submetto-me então á decisão de V . Ex. e á ty~ 

rannia do Regimento . (ll1?âto be1n; TIMtUo bem. O o1·ado1· é vivam ente cum-
p?'imentaclo) . 

O Rr. Sa.Hes Filho: De5ll!w a a P"''avra, eurn u pt·otesto de u sal-a a inda 
nes t a 2" discu ssão do .projecto, cedendo, porta nto, a minha inscripção ao 
Sr. Daniel Carneiro. 

O Sr. Daniel Can1eiro : - Sr. P residente, vendo ·proferir algumas pa.-
iavr·a~ sob a minha -exclusi va r esponsabilida:de ou de mi-nqa propria col1!ta, e 
posso mesmo· dizer que o faç:o um pouco ind,iseip-linadamente (muito be·m ): 
mas o que ora discutimos sob t·e a intervenção federal no Estado do Rio J€ 
J a neiro pa r ece-me ser, á jus ta, urn desses casos em que qualqu er dos De1Ju -
tados cearenses, ao neHe assu,mir s,ua a ttitud·e, poderá t'epetir, muito b~m: 
noblesse oblige . .. 

E' indubitavel , de certo, Sr . Presidente, quo:, eu, deputado pelo Ceará, 
onde em 1914 (memo•·iam. qu.oq11e 1psa.m c1wt -voce venLiã:issem.us, si ta1n -i n 

nost1·a po"testat<:> esset _ obli1;i.sci, q1t~m- "taceTe, segundo Tacito) , :;;offremus, 
como logo ele pois a Belgic~• fra terna l, aque!Ja invasão . a llemã do poder rlo 
centro, que em cata. dE: s l1bmetter Pernarnbu <.:o, . t en_ho hoje bem azado ensejo, 
com o o têm todos os ceàr enses, de ver· e a pr·ectar ele .pa la n que a fructifi-caçio 



-329 -

bizarra, embora m odificada, da famosa pata cio elephante, que lá, então, nos 
plantaram nos lares tranquillos, e de observar aos illustres collegas flumi-
nenses: "Pois da,nsem ag·ora, visinhos, que a m.usi-ca é a mesma" ... 

O SR. l.\1E'rELLO J UNIOR: - Com a differença que agora, em l•ugar de ser 
" pata de elephante" . é "pata de burro" . 

O SR. DANIEL CARNEIRO: -E', realmEo:nte, afõra a ironia de V . Ex., gran -
' ' de a d.ifferença entre essa .. s duas situações em conft·onto, tão dis·t.o·mciatlas 

ho.i"• não apenas no espaço e no tentpo, mas, sobretudo, nas causas, circurn-
sj;ancias :e modos de sua actuação. 

Na verdade, Sr . President e, a lém de ser o actual Presidente da Republ!-
c<, um estadista, que so distingu e aos olhos de toda a gente por seu profuwlo 
sentimento de justiça e de honestidade (111..11ito bem), vemos ainda que o nosso 
senso j"uridico progt•ed.io, evoluio consideravelmente nesses 9 annos, que me-
1eia.m de um a . outro desses dous c..'tsos politicos ele intervenção nos Estados . . , 

O SR. ME'.I'~LLo JuNIOR: . - Tem crescido o senso jurídico, mas como o ra.bo 
l'" cavallo: para baixo. (Riso) . 

ü SI .. DANret. CAHNErP.o: - E ' . uma. questão de ponto d-e vista. Devo dP-

clarar., poréru, n esta altura, que não venho agora fazer aqui qualqu er ee n-
~ura ou suscitar as nossas rivalidades politicas locaes no Ceará, ao tempo ela 
Intervenção, porque actua lmente estamos nas n1elhores r elações possíveis, 
mesmo de ordem partidaria, com os nossos adversa rios, lá, naquella é poca. 

O SR. METELLo J UNIOR: -A marota produzio seu s effeitos ... 
O SR. DANIEL CARVALHO: - Como é sabido. os homens, quando não tê1 11 

mil!ndrada, a h onra ou· não foram magoados por qualquer offensa pessoa•, 
reconciam-se facilmente das desavenças políticas. O que pretendo neste en-
sejo é, apenas, pôr em pa rallelo os dous casos políticos de intervenção no 
Ceará e no Estado do Rio de J a iYeiro e, sobre essas premissas assbn estabe-
lecidas, passar a uma conclusão, que é o tneu voto. 

O SR. BUARQUE NAZARETH : -.v.' Ex. c:s tá fazendo uma grancl,e injustl\;a. 
Em 1914 os fluminenses opinaram contra a intervenção do Cea rá . 

O SR. DANIEL CARKEIRO: -Não é u CJ.Ue consk'l. dos "Annaes" . 
De feito, o inesquecível caso cearense, que não era humano. era quadr ,_ 

pede, foi o a bsurdo, um nosso antipoda jurídico, um aleijão odundo de fau-
nt.. e:xutica, a. surprehendet· os mais vulgares elementos do constitucionalismo 
nacional. 

Quando o Govm·no esL9.dual no Cea t·á já se fit·mára na consu etuae de 
uma arlministração fecunda, r econhecida., acatadrL e cotTespcJnclida el1't dous 
unnos ittteiros PC>t' todos os poderes e a utoridade · ·ua Republica ; quando a 
Ass<O>mb!éa. Legislativa, nas mesmas e identicas conclições de reconhecimento 
pacifico e de placabilida de legal, nos dera já dous orçamentOs. eis que o l<o-
verno da U nião., não t endo razões decentes , que cohonestassem o assalto á. 
a utonomia do Ceará.. deu procuração '"O impossível, que, e ntendendo fazet·-sc 
de Alexandre, .cortou de prorhpto o nú gordio e creou de seu um novo :Pre-
sidente do Estado e uma nova Assembléa. Est.adua l, aquelle para s ubstituir, 
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no Governo, ao então Coronel Franco R abello e esta, para tomar c ;lugar do 
Po<1er Legislativo, então existente e que a propria Co·mnússão de J ustiça desta 
Camara , no parecer q ue approvou a intervenção e todos os actos dictatoriaes 
a el!a rela tivos , inclusiv·e as novas eleiçõ:es f·Sk'l.du aes, declarou, contradir:to-
ria m ente, cleve1· S1tbsisti.r inalte-ravel e com o mais conipleto .asp'ecto de legi.-
ti?niclacte, pois até então contimtava nn 1nesma sit1t.ação ele constituoionalià:t-
rle, não 1JOdend.o ser attingião pelo acto ela· i·ntervençã.:. 

Ora , Sr. Presidente, era isso o qu e dizia .a m a ioria desta Calllc'l.ra, asst-
gnando e a pprova.ndo o pa recer , que julgou mui to ,constitucionaes e irre-
p.rehensivei.s precizamente esses actos despoti,cos de diss'Oluçãó sununaria e 
çonsequ ente n ova el·eição dess·e mesmo in-attingivel Poder Lelisla tiv.o Oea.r.ens~ 

O SR. MACEDo S oARES: - Nós. fluminenses, pa rticularm ente o Sr. Ni!n 
Peça.nha e individualmente cada u m de nós, fomos o o·rgf!o de r esls tencia da 
intervenção eearense . · Estive cem dias preéo por causa disto . 

O SR. JoÃo GviMARÃES: - S. Ex. dirigia o· l?npa1·cial e soffreu as con-
sequencias d a posi çãr, política que havia a ssumido . 

O SR. SALLES FILHo: - O or·aclor -devia r ef erir-se á ba ncada m ineira, que 
a pprovou a í-nterve·nção. 

O SR. DANIEL CARNEIRO: - Não foi isso, de n enhu m modo, o qu:e se deu, 
de a ccôl'dC ·com o D iario Otficial da sessão ele Julho de 1914. 

O SR. MACEDo SoARES: - V . Ex. devia r ef-erir-se á bancada mineira e ás 
outras, ·não á fluminense . 

O SR. DANIEL CARNEIRo: - Notei bem a esse r espeito, em n osso favor, o~ 
votos d os Jnineiros, dos pa ulis tas e d os perna mb<tcanos; n-.as acceito, ainda 
que al'lsim tardiamente, essa confissão de solidariedade . . . 

H averá., Sr. Presidente e S rs . Deputa dos, haverá ainda nct mundo, me,;-
mo no ineditis1no de su as bellezas maior es, cousa que sobreexoeda, en1 des-
concet·to, a esse portento t eratologico da intervenção n o Ceará e que ha de 
s_er, a,ere p erenio1·cs, o r·en1orso ilnplaca ve! em fôrma de d ecr:eto, o n egro e,. 
p ectro da insonmia a inquina r e aff!igir a consciencia j uridka do illus!!'c 
m estre, Dr . Herculano ele Freitas ? 

Pois, dia nte de tudo isso que f acilm.ente se cons u mm,ou na o)ntã.o &Si !! , 

gaàa t erra cearen~e. com os v ehem entes, com· os freneti.cos a.pp.la usu:; de.. ~r

Borges de Mledeiros e, exdh1-sive, o Sr. l'lifa uricio de L acerda, com o abandonr: 
dos r epres:en tanteS' flumiJtenses , n ossos a l!ia clos na col!igação, que perdeu " 
Fra n co R a bello., o caso üo Estado do Rio é· wma uva .. isto é, .;o.us;L simpli -
cissima . 

O SR. MACEDO SoARES : - V . Ex. est á enganado. 
0 SR. DANIEL CARVALHO: Estou ·ãe posse do Dia.ri o Offici<Ll de 16 de 

Julho de 1914 . 
O SR. MACEDO SOAnES : ~ Nessa occasião es·tava eu preso por causa cto 

caso cear ense . ·: 

O que V. Ex . diz é uma das maiores injustiças que se têm ouvicto no . / 
Parlamento . 

·: 
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N em V. Ex. está a par da his toria politica do seu E stado. 
Ó SR. DANIE[, CARNEIRO: - L i O D i aTio Ofti.ci.a.l de 16 de J ulho d e 1914. 

onde tudo se relata no C{Ue respeita á d e üisão r1o ca.so cearense, que ficou 
sendo entre os seus congeneres na cionacs v caso-féru e por isso dlllAaram-nv, 
passar· para que ·essa estupide:z d~ violenc.ia armada ficasse s·e ncl!o n a R e -
pubhca o caso farronca ou o peor pr~ceaenúP. c.t: n o>rsa histona. politica . 

O SR. MAmo o SoARES : - Qua ndo V. Ex. lia o D i a1·io Off'icial e u a inda 
estava na cadeia, por causa de VV . EEx. 

0 SR. DANIEL CARNEIRO: - Podemos fol!1ear O Dia.1·io ào Gong1·esso Üci~Se. 

tempo e então v;epemos que V. Ex. v-eio d esarm a do pa ra. o seu aparte . 
O SR. MAcEDo SoARES: - Venho arma do com cem dias d e cadeia. 
0 Sa. DANIEL CARNEIRO : - Isso é posterior . .. 
0 SR. MACEDO SoARES : - E' simultan eo . V. Ex . f aJla de 16 d e Julhc. 

de 1914. 
O SR. D oMINcos BARBOSA : - A b a n cada flumine n se como voto~; UbESt 

caso·? 
o sr,. lV!AcEDo SoARES: - Votou contra . 
0 SR. DANIEL CARNEIRO : - Ninguem votou da. 'bã,ncad:;. flunl.inei,S.t , '!':ó:e 

cearenses f icamos sosinhos, qua nto a elles . 
O SR·. MACElD'-' SoARES.· - Lo.i'-'0 a banca.d:,c flunl.iH ens.e votav::. contra . ' -
C l:>~<. DANIEL CARNEIRO: - Ninguem vc.<.ot., st muitu n ã o m e engan o. o, 

que çomparecerarP sah iraau C'.0 r€lcintc: ficámos abandonado~ c onfot·::o:.ü ::>s 
só mente com o protes t o de Si·. Mau,·iol<> d •.c LacE'!'d"' 

O SR. JoÃo GUIMAR.<\.Es: - \1. Ex . ctevta trazer as provas do qu.ç affrcrn~ .. 
0 SR. D ANIEL CARVALHO : ·- E s tou cita ndo O que li no D ia1"i0 Of/ icia.l de 

16 ·Cte Julhc cl& 1914 e, por· is·s(), s~" be!. qu., o 3:c. Ma.llcLcic. d.e L acerd;,. v r o-
testou com a ltiv·ez e eJ.oquencia . 

O SR. MAcEDO SoARES : - Fm·am solidarios com os ceare·nses os Depu tados 
nJiistab, que es!aTarr~~ s e n... exc.:.-pção, d1.1 r.enhl:;.n .. , 0 Sr . l\1.auriclo ele I.~<t.

cerda er a un1 dos nossos . 
E diga -me V . Ex. : q u aes. os orgãos da imprensa carioca, que se batera.m 

contra a ir;tervenção c earense ? 
O SR. DANIEL CARNEIRO: - Sei, com segura nça, que o Sr. !\foreira da Ro-

cha foi ú CJrgão u nico da nossa defesa, o a n ten1ura l da nossa res i~oJLen,~i.'l nE:stê:t. · 
Ca:;a. 

O Srt. MACRDo SoARES: - V. Ex. só se lembra dos santos d e cas.: . Foram o 
lmpar cla.l e o Correio da Ma-n.hã. 

O SR. DANIEL CAnNEmo : - F a llo p elo que m e diz ü D ·ia1··i.o ào Congresso, 
emittinclo, assim, u ma opinião, que não visa offender a os q u e tenha m sido 
noss os amigos reaJme nte . 

O SR. MACElDO' SoARES: - E eu estou protestando, como v ictimtt. 
0 SR. DANIEL CARNEIRO : - VV·. EEx., ao tempo da interve n ção no Ceará, 

pensaram e agiram como bem quizeram.; agora consintam tambem que e u, 
a pós qun.s i r1ou~ l u s tros de r esig na da conformida;de, tenha ao menos ( e a ind,l 
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bem que se me depara esta opportunidade), este ·desafog o. Quero, apenas, dei-
xar bem consignado que, deante .de tudo o que soffremos , n o CeH.rá, o qu( 
actu almente oecorre quanto ao Estado do Rio de J aneiro é , em toda a força 
e applicabilidade dos termos, caldo de gallinha cont ao-roz, s i a respeitabilida·'l~ 

da Camara me 'permitte allu dil', nesta periphas.e, a esse conhecido neologism.;. 
que é a synthetica expressão de n ímia simplicida de e que hoje, na roda in -
tellectual da imprensa e em todos os drculos, onde s e bebe do fino , an~·~ n;; 
voga . .. 

Realmente, .Sr. Presidente, a interv-enção federal no E s tado do Rio, décre-
ta·da de accô1'do com a Constituição da RepubJi.ca, art. 6" , · n. 3, de co.n<>crto 
com o n . 2, realizou-se logo aos .primeiros dias da ·posse, sempre contest:lda , 
do illustre Sr. Dr. Raul Fernandes ·8 quando, ·p·or igual, se c.onsiderava eleito 
e reconhecido Presidente do mesmo Estado, para identico período de governo, 
o Sr. Dr. Feliciano Sodré, amparado, tambem, por uma a s_!lembléa l egislaLh •ó. 
flumirJ.ens~ 

:.- :Çó:J{'se,quentemente, o acto do Executivo Federal occo·rreu a o ini-cimt-se o 
~uy'~· ·~·quatr-i€mnio g·overnamental fluminense, desenhando-se, assfrn . . de pr i-
u;,eira entrada,:.:ur:1a situaçào de todo em todo anomala , porque era ele aberta 
1 clara dualida:de·'•em dous elos tres poderes f u ndamentaes do Ectado, o qu~ . 

"<>m du vkla, · d~~~jf.:t~:;tva o regimen, anarchizava a ordem . e constituía. deBse 
n.odo, um cris ci )na~·cadamente político, •cuja solu ção privà tivaml}nte ct1be, 
sem mais nenhurii . s ophisma hoje admissivel entre nós, a o Congresso Na-
t~fo,nal . 

Como poderia, .1portanto, o Governo da Uniãc, no recesso das :sc~.~Ôb<: l b 

gislat~vas 'ou. fecha do que já estava o Congresso, evadir-se ao dever dc3 inter-
vir no Estado do Rio, para manter a efficacia ·do direito e (J imperiÇJ da lei 
naquell8, conturbada circumscripção da Republica ? 

0 SR. METEILLO JUNIOR: - V. E. es t á .fallando sobre o Rio Gr.ande do Sul. . . 
O Sn. DANIE'. CARNEIRo: - . Não chegou ainda a v ez .. . Por outra <lUCm, 

neste paiz, ' poderia, ao serio, convencer -se .de que o qtndidat o e11tU.o gover .. 
nista fõra realmente o eleito·, s i o cidadã o fluminense vivia, co1.tinuadamentc. 
a queixar-se de que a situação nili.sta dominante o violentava no seu direito 
de voto e no seu nariz, ao mesmo passo e cüm o .mesmo m urro, como diria 
Camillo 'Castello· Bramao, historiando sobre os galop.ins eleitoraes ? 

O SR. METIDLLO JUNIOR : - Quem reconheceu isso fo! es:;a insignificancia 
que se chama Su1jremo Tribunal. 

O SR. DANIEL CARNEIRO : - Ainda não chegamos ao Supremo 'j.'ribunal , que 
todo acata1nento me merece. Estou apenas externando o 1neu modo •de ver, 
pois, como V. Eoc. sabe, Il est p e1'1n.il Tltême, au plus taible d'arvoir une bonne 
intencion et ele la di re, como já lê. sentenciava 0 ilúmortal autor da ".Legenda 
dos Seculos". 

O SR. ME1'ElLLo JuNIOR : - Aguardo o latim. 
O SR DANIEL CARNEIRO: - Isso é com o t alentoso collega Julião de Cas-

tro ... 
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O SR. METELr;õ JUNIOR : - V . Ex. tambem é la tinista. 
O SR. DANIEL CARNEIRO: - V. Ex. gosta de ironizar e fica muito bem 

nesse papel; mas não deve continuar a querer f azer figura á minha custa ... 
0 SR. METELLO JUNIOR: - Não tmtendi. 
0 SR. DANIEL CARNEIRO : - Então, melhor para mim. (Riso.) 
O SR. METELLO JUNIOR: - Si tivesse de· ironizar o que v .. Ex. diz, teria as-

sumpto n as suas •Proprias palavras. que aliás são de uma elegancia requinta da. 
O SR. DANIEL CARNEIRO: - ·Agradecido a essa gentileza ... 
O SR. JULIÃO DE CASTRO: -Não se nega o acepilhado -do seu estylo. 
0 SR. DANIEL CARNEIRO: -Grato á V. Ex. 
Depois disso, Sr. Presidente, como vemos bem demonstrado no luminoso 

parecer da Commissão -de Constituição e Justiça, as ultimas eleições munici-
paes I? -de Deputados Estadoaes fluminenses fizeram-se em flagrante antago-
nismo com a Constituição Politica do Estado, o que· nos está ·em toda a luz 
mostrando a unica solução justa, em ca sos taes; mandar que essas eleições, na 
fôrma da dis-posição .constitucional, cm·ram ou tra vez. Onde houver a indis-
ci-plina política, com a s ubversão -do direito constitucional, ahi é que deve-
mos intervir justificadamente,. restaurando a nórma. Assim, na hypothese ~m 
apreciação, não t emos do nosso lado, como no inesquecível càso cear 10nse, " 
absurdo a trotar em todo o es~anto de sua accommettida e a con~eguir, em-
fim, pela mais arrojada metempsychore, passar -elas intenções quadropeclantes 
a um principio da Ie1 regula.dora do voto ! 

Eram estas, Sr . Presidente, as singelas considerações que tinha a fazer , 
para explicar o meu juizo favorave] ao parecer da douta Commissão d n 
Con'3tituição e Jrrstiça, que nelle consubstanciou a solução melhor, mais equi-
tativa, mais justa., m ais racional, mais honrosa para o caso -político, de q ue 
ora -conhecemos. 

E' esta a verdade toda, ·Sr. Presidente. O mais é conversa comprida. 
sem allusão e com o devido respeito aos que nos estão nissc divergentes. 

Tenho •concluído. (Muito bem.; TnuitG bem. O O?:aãor é mttito .cum.1J?'i-
??tentaà(}.) 

O Sr. João GuimlaiJ.•·ães: - Sr. Presidente, ao iniciar as consid!"rações 
que julgo de meu dever expor, com sinceridade á Camara, en1 relação ao caso 
chamado do .Estado do Rio e que, em substancia, é a intervenção federal nos 
negocias peculiares ao Estado, quero começar minha oração ·pela justificativs 
dos requerimentos que ante-hontem formulei nesta Casa. como questões ele 
ordem, porque é meu desejo demonstrar que não tive intuito protelntorio au 
levantar taes questões e sim o proposito ele chamar a attenção -da Cama ra 
dos Srs. Deputa-dos para o complexo ela materia envolvida no projecto subm~t

ticlo a seu exame, p edindo que a analyse dos nobres collegas se detivesse por 
instantes sobre as diversas ·partes dessa proposição, que não só é attenta toria · 
da Constituição Federal, approvanclo os actos já commettidos pelo Governo, 
como infringe ainda a mesma Constituição, nas providencias que determina 



-334-

para a situação futut'a, dos interesses estaeluaes , eleconente ela annu!lação 
que ·p.ropõe para as eleições <de Deputados, ele prefeitos e ele camaras munici-
pae~. 

Senhores, quando pedi que o projecto voltasse á Commissão de Justiça. 
para ser reeligi·elo de modo conveniente e de accôrdo com os a rts. 243, § § 2° e 4°, 
e 247, §§ 3'' e 4°, do Regimento, .era meu intuito que a proposição se eles-
t acasse por artigos e não reunisse englobaelarnente em um a rtigo unico a 
approvação do decreto de interv;enção e a do decreto qu e expediu instt·ucções 
para essa intervenção, e não c~;mtivesse a m a is, dentro do mesmo artigo, de-
terminações que suspendem por ·completo a autonomia constitu cional , no E s-
tado elo Rio ele Janeiro, impedindo o funccionamento de seus poderes legiti-
mamente -constituiclos, ferindo até a representaçã,o fluminense no organismo 
que estava funcdonando sem contestação, como eram . a s camaras munici-
paes e as }Jrefeituras, cujos poderes tinham sido, -em ultima instancia, exami-
nados, verificados e decididos pelo Tribunal de Just iça ele meu Esta do. 

E essas questões todas estão ligadas, como si foram que'stões ele nonada , 
em paragraphos de uni artigo unico, impedindo que a Camar a examine ca üa 
uma de!las separadamente. 

E senhores, providenciando ainàa sobre· a annullação do pleito eleitoml, 
o .projecto ·Crêa para o interventor uma s-ituação não imaginada jámais: en-
f·eixa em suas mãos todos os poder es elo Es.tado; concede-lhe a utrização p a ra 
nomear e demittir funccionarios livremente; e quanto áquelles que n ão pos-
sam ser demitUdos, fi.ca o interventor - por effeito elas instrucções -concedi-
das - investido ela funcção de afastai-os do cargo, como si fosse poss·ivel ·em 
nosso r egimen constitucional , o afastamento impune de funccion ario' do exer-
cício de seus cargos, sem ser em virtude elas condições determinadas pela lei ! 

Essas questões complexas, Sr. Presidente, eu desejava que fossem d esta-
cadas e detalhadamente .examinadas ·Pela Camara. Infelizmente, não foi atten-
dido o meu · r·equerimento .e o· }Jrojcto é submettido á consideração da Camara 
dos Srs. Dep·utados com o aspecto de miscellanea, agglomer ando, de m odo 
capcioso, questões inteiram ente distinctas en tre si, ferindo ·princ'ipios consti-
tucionaes differentes. 

A outra reclamação que .eu fazia, Sr. Presidente, referia -se á falta de 
transcripção elo decreto de intervenção e elo decreto que expedia instrucções 
ao interventor, reclam ação essa que não foi attendi·da , na occasião em que 
a fiz, mas ·posteriormente, como se fôra um acto ·de g enerosi·clacle d~ Mesa, me-
receu a s ua attenção ·com <t distribuição feita hontem nesta Casa, do avulso 
que contém as transcripções r eclamadas. 

Não só por· mim, Sr. Presidente, mas tambem, presumo, interpretando o 
sentimento de toda a Camara, agradeço a Mesa a providencia que ex- officio 
entencleu de tomar, para que pudessemos, ·calma e serenamente, a·na lysar cada 
um elos aspectos dessa intervenção anomala, dessa interve1:ção que não se 
escuda em nn.huma elas disposições ·constitucionaes. h abilitando-se desta iór-
m a a Camara dos Srs. D ep u tados a proferir seu voto -de modo conscciente, 
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<Conhecendo, em todos os seus ·pormenores e 1ninucias, os effeitos da delibera-
.ção que vae ton1ar. 

Terminado esse meu agradecimento á Mesa, justificados meus requeri -
. mentos ante-hontem formulados para observancia da ordem de nossos tr·a ba-
. lhos, entrarei na analyse do projecto. 

O ·projecto n.· ·79 approva , na primeira pa rte de seu artigo unico, o de-
··creto n . 15. 92.2. Esse decreto, precedido de cons·icle?·aaulCL .á guisa de motivos 
·determinantes do acto do .Poder Executivo declara q u e na fôrma do a r t . 6" , 
. n . 3, combinado com o n. 2 da Constituição da Rpublica, -o Governo l<~ederal 
.interveio no Estado do Rio para manter a fôrma · republicana federativa e 
para manter a ordem e 'a tranquilidade e nomeou o Sr. Aurelino dos Santos 
Leal para interventor, o qual exerceria o governo do Esta do de a;ccôrdo con'l 

. as instrucções e:x!peclidas pelo Poclee Executivo. 
Entre esses consicl!erCLnda, encontra-se a declaração de que havia no Es-

tado do Rio uma dualidade de Assembléas Legislativas e a duplicata ·de Pre-
siclente e Vice-Presidente d·o Estado, e que, por esse motivo, alli estava adul-
terada a fôrma republicana f ederativa. 

E' menos fundada essa ·declaração. Não existia no E stado elo Rio uma 
·dualidade de AssembJéas e não existia, por consequ encia, uma dualidade de 
Presidentes ·do Estado. 

P a ra que houvesse uma dualida de ·de Assembléas eea necessa i-io que se 
formassem dons corp.os legislativos,: mediante pt·ocessos legaes, embora ille-
giti.mo um dellee, mas com appar encia ambos ·de legalidade ou de legitimicla .. 
de, fund&da na legislação· vigente. 

nEtretanto, o que a lli occorreu foi cousa inteiramente diversa. 
As eleições para Deputados esta;duaes foram unicas e incontestadas. 

·O pleito feriu- se a 18 de dezembro de 1921 e as eleições rea lizaram-se pera nte 
as mesmas mesas el eitoraes. O resultado dessas eleições é um só; as actas 
eleitoraes são uma série unica. Não ·houve dupUcata de actas eleitoraes, nem 
confilcto .entra estas e boletins ou certidões. 

0 SI\. HENRIQUE BORGES: Ta l como em 1914. 
O SR.. JoÃo GUIMARÃES: - Não h ouve absolutamente nenhuma duplicata 

. de eleição no primeiro turno do seu processo, de modo .que desse a cto não se 
poderiam originar duas sortes de eleitos, duas nominatas de vencedores. · 

O SR.. GALDINo VALLE: ~ A dualidade de 1914 foi de uma só Assembléa que 
se subdividiu. 

O Srt, JoÃo GUIMARÃES: Em seguida a esse primeiro .Passo do processo 
eleitoral, deu-se a apuração. E .essa apuração, feita por uma unica junta, che-
gou ao resultado de contar em favor de determinados •candidatos a m aioria de 

·Votos e eX'pedir-lhes os diplomas. E si essa junta era unica, como })Oclia 
-nascer ahi a dualidade de Assembléas ? Si essa junta só diplomou uma série 
'·de cidadãos como se ·poderia dizer que havia dualidade -ele Deputados ? ! 

O Srt. GALDINo VALLE: - E ram nullos os diplomas, eram inexistentes. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - E', Sr. Presidente, que desgraçadamente a pai-
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xão politica cegou os nossos homens publicas, não só aquelles que estavam 
interessados directamente no pleito, mas ainda aquelles outros que, por affi-
nidades politicas, julgavam-se devedores de solidariedade para com os pri-
meiros, e, arrastando a todos no mesmo interesse, no mesmo empenho de· 
derrocar uma situação ·politica, que no Estado do Rio vem Permanecendo des-
de longa data com desvelo pelos interess·es publicas e com extremos de res-
peito e liberdade para os seus adversarios, da ndo-lhes garantias que muitos 
dos Estados da . União não concedem ás minorias ! (..i!.;z~oiaãos.) 

E nessa hora de ancias, a~imadas pela agitação da politica nacional, vi-
ram, uns e outros ·de nossos adversarios que era ehegado u momento de ar-
mar uma dualidade de poderes e, sob o pretexto dessa dualidad<é), conseguir> 
uma intervenção federal no Estado . . 

Mas .. em verdade, o que havia era um grupo de contestantes, uma aguer-
rida fala.nge ele candidatos que desejavam á fina força se lhes reconhecesse a 
maioria da votaçã~ ... 

O SR. GALDINO Do VALLE: - Queriam defender seus direitos. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - ... e em vez de se manterem dentro dessa qua-

lidade de contestante, isto é, de candida tos sem titulas, e pugnarem ;pelos -seus· 
direitos ante quaesquer tribunaes que, porventura, existissem para reconhe-
ce~-a~ ... 

'o SR. GALDINO DO VALLE: Mas não puderam exercer esse direito. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - . .. em vez de .procederem de ac-cõrclo com a sua 

s-ituação e com a lei, ao contrari-o, arvoraram-se, elles proprios, em Depu-
tados, e, reunidos, instituíram-se elles proprios em assembléa, sem fórma, 
nem figura ele legalidade. 

Quanto são diversos, Sr. Presidente, os casos de dualidades de assembléas. 
legislativas, que se teem verificado no paiz, desse que ora se exà:lUina no E s-
tado elo Rio de J a neiro ! 

Do exame, do conhecimento que tenho tido das duplicatas de assembléas 
de outros Estados, sei que umas se fundaram em duplicatas de. actas eleito-
raes, outras em dupiicatas de. apuração, ou'tras em bipartição de assembléas. 
legitimas. Mas nenhuma se creou sobre a presumpção propria e unica de de-
terminados individuas que se reputavam eleitos, sem titulo de qualquer es-
pecie, como no caso concreto. 

Dizia eu, porém: porque não pleitearam seus direitos perante o poder 
competente, unico capaz para conhecer da legalidade de seus poderes ou ela 
regularida de ele sua eleição ? 

Si consultarmos os constitucionalistas, todos quantos já escrevera m so .. 
bre a formação do regimen republicano representativo, ver emos que está, 
consignado na Constituição Federal o transumpto, a synthese de todas as vi-
ctorias al-cançadas nas democracias pelo Poder Legislativo - o unico ·poder 
competente para dizer sobre a legalidade e legitimidade de pode~:es dos seus 
membros é o proprio Poder Legislativo. Não se reconhece nenhuma outra 
competencia pa ra decidir da legitimidade ou da illegitimidade dos membros 
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de uma Camara Legislativa sinão ella propria. Esse postulado está i-nserto na: 
Constitu-ição Federal, art. 18, paragrapho unico, e na Constituição do Estado· 
do Rio, art. 22, alinea 1". 

Si fosse licito a qualquer cidadão, p.or mais autorizado que se julgasse· 
allegar que não pôde submetter os s·eus direitos de candi-dato ao exame de de- · 
terminada assembléa porque a julga illegal, nesse caso, senhores, seria im-
possível organizar .pa iz algum sob a fôrma constitucional representativa. E' da· 
essencia do regimeú que os poderes dos membros das corporações 'legislativas· 
sejam verificados, sejam r econhecidos exclus ivamente pela sua p·ropria Cama-· 
ra, e ·sem mais recurso. 

O SR. GALDINO D.o VALLE:-E como é que V. Ex. quer que recorressemos a· 
esse poder, si fomos escorraçados ?! 

O SR. SoUZA FILHO: :.___ O orgumento é contra o orador, que assim está. 
fulminando o habBas- co1·pus que em 1914 deu ganho de causa ao seu partido· 
e que agora empossou o Sr.· Raul Fernandes. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: -Vou responder a V. Ex. Iniciando-se a verifi-
cação de podere,s pelo unico poder competente para fazel-o, deviam os' 
Srs. candidatos a lli comparecer, não na qualidade de Deputa dos eleitos para. 
se apossar em do edificio da Assembléa ... 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Sõ si fossem armados. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - ... mas como contestantes, e nesta quali-dade· 

disputarem perante a mesa legal dos diploma dos a l egitimidade do seu direito . . 
O SR. GALDINO Do VALLE: - Mas nem isso se conseguiu. 
O SR. BuARQUE DE NAZARETH: - Como contestantes seriam recebidos de· 

braço~ abertos. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Pois sim ! . .. 
O SR. SoUZA Fr.Ho: - Figure V. Ex. a hypothese de um governador de· 

Estado im•possibilitar a entrada de u ma maioria na Assembléa. Que fez essa.. 
maioria ? 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Não era o caso; elles é que, cercados de capan-· 
gal!.., quizeram assaltar o edif~cio. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: ~E fantasia de V. Ex. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Os candidatos não_diplomados, reuniram-se, ar-· 

maram-se, cercaram.-se de ca:pangas e de forças militares, e pretehderam· 
tomar de assalto o . edificio da Assembléa, e alli se installarem como Deputa dos. 

Era uma· violencia, á qual a lguem tinha o direito de se op.pôr. Quem. esse· 
a lguem ? Respondo a V. Ex. , de accôrdo com a legislação do Estado. Entre· 
uma Assembléa Legislativa que termina o seu periodo e outra que vem lhe · 
succeder investida de novos poderes concedido.s pe-lo povo, ha um élo de con-
!lexidade, que constitue a funcção de Presidente da ultima Assmbléa, quan--
do elle é ·de novo diplomado. 

Pelo r egimento Interno ·da Assembléa,' art. 1°, toda vez que esse Presi--
dente tiver cons-eguida a r enovação do di-ploma de Deputado para a nova le-
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,gislatura; é investido· da competencia de assumir a ·pres idencia provisoria da 
, .nova: Assembléa e designar Secretarias.· . . 

O SR. GALDINo Do VALLE: - A outra facção contestava a eleição do Pre -
•.sidente . 

O SR. JoÃo GUIMARÃES : - . .. e nomear a: Commissão .que tem de exami-
:úar os diplomas ·e formar a lista dos líquidos, ta l como na Cama ra Federal. 

Esse Presidente provisorio era o Dr. Arthur Costa, Presidente da ultima 
' Assembléa Legislativa, 'O .qual havendo recebido da junta apuradora o seu 

· ;diploma de Deputado, teve de é'umprir o dever de comparecer á Assembléa, e 
-elle que fôra, como disse, o Presidente -da anterior, tinha a a ttribuição de ze-
·Jar pelo edificio da Assembléa até a eleiçã.o e posse ·da nova mesa, ·cumprin-
··do-lhe a res·ponsabilidade de guardar o archivo. S. Ex. alli compareceu, 
·reuniu os seus •coilegas dip!OJ;nados, promptos a ·exercer a s suas funcções. 

O SR. GALDINo Do VALLE : - Mas não· tinha o• direito de f echa r as portas 
. aos contestantes . 

O SR. J QÃo GUIMARÃES: - A esse <passo das occurrencia s , os candidatos 
·não diplomados, arrogando-se a funcção de Deputados e, de accôrdo co1:n a 
presumpção que tinham, quizeram tomar .de assalto ·O ·edifício , mas ;frusta da 

.a tentativa, o foram confessar perante a justiça federa l. . . 
O SR. GALDU{O Do VALLE: Aliá s , lavraram o seu protest o. 
O SR. NoRIVAL DE FREI1'As: Tentara m ·entra r no edificio, a pena s. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - ... d eclartt.ndo que . tinham com.pa recido á 

.Assembléa, m.as, não I.hes tEmdo sido .p ermittida a ·entrada., v inham fazer o 
'seu ·protesto ·e se dirigiam para· a Camara Municipal de Nith.eroy, onde iam 
.se reunir como As'Sem.JJ!éa Legislativa. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Era um edifício publico; e VV . EEx., quando 
'fizeram uma dualidUJde, fora1n se reunir . em casa particular. 

O SR. JoÃo GUIMARÃEs: - Ora, senhores, um dos .ca ract erísticos que lhe 
faltava para se attr ibuirem a qualidade de Deputado ·era o diploma , Si este 

··lhe·s faltava, restava" lhes o recurso da · ost entação,. mas nun ca a presumpção 
ele q ue fossem elles os eleitos. Não 1hes assistia o direito de comparecer, na 
qualidade de DEPUTADOS ELEITos ·e chama rem a si a posse do edifício da 

.:assembléa. 

0 SR. GALDINO DO VALLE : - Ninguem pretendeu isto. 
O SR. JoÃo GuiMARÃEs: - Désse erro resultou inverterem a sua funcção, 

ca sua qualida de de contestantes; transformando-a em qua lida de de Depu-
•tados. E em vez de u m g rupo de contestantes, que eram, pretenderam pa ssar 
•por Deputados eleitos. 

O SR. GALDINO Do VALLE: - Era essa a unica solução, a 
.. arrastados . 

que foram 

O .SR. JoÃo GuiMARÃEs: - O mal de que se queixam os nobres Deputa dos 
.m eus adversarios nes ta Casa, mas dignos conterraneos, não tinha outro r e-
._medio perante a legislação do Estado e a da União. 
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O SR. GALDINO Do VALLE: - Sempre foi assim; para o Estado do Rio nun~ 
~a houve s·orução .. . 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: -Tenho aqui, meu nobre collega, o notavel livro. 
de Esmein, em sua 7". edição, revisto pelo douto Négard "Dr ojt Constitucion-
nel Français et Compare:'. Em seu 2" volume diz: "Entre os privilegias quo;l-
a Constituição prescr eve _em favor do Poder Legislativo, um delles é . este: 
cada uma das Camaras é ju iz da elegibilidade de seu s me mbros e da r egula -
r idade de sua, eleição." (Pag. 355) . 

O SR. ARIS~'IDES RoCHA: - Isto é velho. Quem o contesta? 
O SR. JoÃo GuiMARÃES' - E principio velhissimo, transportado para to-

das as Constituições de Gov·ernos representativos, consagrada na Constituição 
F eder a l e na elo Estado do Rio, e porque está consagrado em todas as Consti-
tuições, deu Jogar a que, em diversas occasiões, e em diversos pruzes, se le-
vantassem tambem as mesmas reclamações taes quaes as de_ agora. E en tão-
se procurou, Si·. Presidente, dar um outro recurso contra os abusos das Ca--
maras L egislativas. 

Certa vez, entregou-se ao Poder Jueliciario, outra vez entregou-se a um-
orgão administrativo, e até ao proprio P oder Executivo a funcção ele decidir 
os litigios eleitoraes. Mas de todas as providencias toma das sempre resultou 
uma consequencia inevitavel: a introm.issão dos outros poderes na formação,. 
na organização do Poder Legislativo, cerceava de tal fórma a sua l iberdad~ 

e a su a a u tonomia, que foi preciso recorrer ao remedio ·Plimitivo, concedendo· 
a essas assembléas um uni.co, exclusjvo e irrecorrivel direito de decidir da. 
elegibilidade e da validade ou legali-da de das e leições de seus m embros. 

O mesmo a utor, qu e citei, depois de fazer á exposição historica dos di--
versos princi·pjos que fora m _ suggeridos para sanar_ esse m al, diz: "E pnulen-
te continua?· ainda, e1n nosso pa!iz, sinão po1· 1rueio de wma 1·evisão, pO?jqu& 
está insc?"·ipta na Co-nstituição". Tal qual como na Constituição Brasileir a e-
na do Estado do Rio. 

"Demais, continúa o memso a u tor, ·é a regra, inserta na Constituição dos 
Estados Unidos da America." Effectivamente, r ecorrendo á Constituição dos 
Estados Unidos, f u i encontrar em Cooley, na secção V, do a rtigo 1 • . .. 

O SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Cooley tem r em edio para tudo. 
O SR. GALDINO DO VALLE: - Não foi um apar te, foi uma confiden cia. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: -V. Ex. disse que Cooley tem remedio pa ra 

tudo. Pois, o que elle transcreve- aqui é a penas o texto da Constituição dos 
Estados Unidos, que ~eclara expressamente que cada Camara será o juiz da 
eleição, dos votos e da legitimidaele de poderes de seus proprios m embros :. 
A maioria, em cada uma dellas, constituirá numero vara funccionar, etc. etc. 

O SR. ARISTIDES RoCHA : - E' o caso do E stado do Rio. Cada assembléa 
era juiz da sua eleição. (Apoi-ados e não apoiados.) 

ó SR. JoÃo GuiMARÃEs : - De sorte que· o que par ece um absurdo, n.o 
f uncciona mento do r egimen r epresentativo entre nós, e -que ao nobre Depu-
tado, que me honra com seu s apartes, se afigura um attentado aos direitos de 
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-seus correligionario·s no Estado do· Rio ·de Janeiro, não é sinão a consagração 
de um princi.pio universalmente ace~ito, to:;se que commette ás Camaras Le-

·.gislativas v·erifica r os poderes de seus membros decidir da sua legitimidade, 
da regularidade de suas eleições sem mais recurso a lgum. Só assim, Sr. Pre-
-sidente, se comprehend~ que um paiz possa viver sob o r egimen constitucio-
nal com divisão e independencia de poderes, para qu e não haja o ·.baralha-
m ento de funcções nem de attribuiçôes, e não se venha estabelecer, pela in-
tercurrencia de inter~sses pae-tidarios, ou sob .a ·premencia ·de conveniencias 
outras, a intromissão de um poder na orbita das attribuições do outro, dando 
lagar a se estabelecer uma tal confusão sobre a legitimidade ·dos ·p-oderes que 
jámais o •povo t eria a s-egurança e a tranquillidade de que o seu Poder Legis-
lativo era legitimo e l egal. Por isto é, Sr. Presidente, que se attribuiu ã: As-
sembléa Legislativa do Estado do Rio a funcção privativa de reconhecer 

''()S poderes de seus· membros, e as suas decisões tornam-se irrecorriv·eis; nem 
'O Poder Legislativo, nem o Judiciario, nem o E:x;ecutivo federal, nem nenhum 
dos outros poderes do Estado teem competencia para revêr a decisão da 
Assembléa Legislativa sobve a verificação de .poderes de seus membros, no · 
•sentido de julgar invalidas as suas eleições. 

O Sn. SouzA FILHO: - Não apoiado; V . Ex . está avanÇando uma propo-
.sição simplesmente absurda no nosso regimen constitucional, porque está f.i -
:gurando a hypoth ese da normalidade da investidura . 

0 SR. HENIUQUE BoRGES: - Apoiado. 
O· SR. SouzA FILHO: - Mas, quando as cousas não se 

neira ·e ha duas assembléas, naturalrnente, deverá haver 
dellas pa ra decisão. E , si não fosse assim, VV. EEx. não 
-portas do Poder Judiciario. 

•passam dessa ma-
um poder ac.ima 
t eriam batido ás 

O SR. GALDINO VALLE: - Que, aliás, não tem •competencia para decidir. 
0 SR. LEOPOLDINO DE AZEVEDO: - A these do orador .é verdadeira, mas é 

:preciso sa·ber qual é a Assembléa legitima. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Acoeito o argumento a;presentado pelo nobre 

·collega, apenas para o effeito de me antecipar na exposição de meu pensa-
mento em ref·erencia ao seu aparte. 

Por que dizem elles que era illegitima· a Assembléa ? Por que dizem que 
era illegal a decisão dos Deputa dos diplomados ? 

O SR.· SouzA FILHO : - Este é o ·merito da qu es'tão, que V . Ex. faz bem 
.em discutir. 

O SR. JoÃo GUIMRÃEs: - A legitimidade de poderes dos membros de u ma 
.assembléa legislativa só -essa ass-embléa tem competencia para reconhecer. 
(Não apoiaclos.) Quando ha dualidade, .o caso é differente: então, ha dua.s sé-
,ries de cidadãos que se attribuem a qualidade de el-eiios, em virtude de do-
cum~mtos differ-entes, mas que tenham aspecto de legaes. Mas, não basta 
para caracterizar a dualidade, a simples a llegação dé qu'e · se está eleito; não 
.basta, para caracteriza.r a dua lidde, que se invoque ou a llegue a illegitimi-
.dade dos di-plomas conferidos á outra série de candidatos. 
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<:r. Presid~nte, tem hav.ido no Estado do Rio de J aneiro dous casos ditos 
-de dualidade. Um effeetiva mente o foi; o outro, não. 

'0 SR. ARISTIDES ROCHA: - Qual o que foi ? 

0 SR. NoRIVAL DE FREITAS: 
·(T?·oca~n-se m.uitos apa?·tes.) 

Naturalmente o que aproveita ao ora dor. 

O SR. PRESIDEJNTE (taz!:JncLd soa?· os tympam.os) : - Attenção ! Está com a 
-palavra o Sr . João Guimarães. 

Dizia o meu n obr e collega, em seu a pa r te , que ·se a:~.sgava a illegitimi-
·dade da as'Sembléa constituída pelos cidadãos diplomados. 

Pergunto eu: em que se funda essa a! legaçã o ? 
Está claro que não basta dizer; é preciso dar uma razão que jus tifique 

cü fundamento dessa allegação. A resposta não me é dada neste momento, 
mas estft la n çada no parecer c1a Commissão, está la nçada nos documentos 
auth enticos que os nobres candidatos a deputados do Estado do Rio publi-
·cat·am. Fundavam elles a illegalidade da assembléa na supposta inconsti-
tucionalidade da lei eleitoral que investia juizes da fu ncção de a pura1· as 
·eleições . 

O SR. NoRIVAL DE FREITAs: - L ei feita precisamente para esse caso. 
O SR. J oÃo GUIMARÃES: - Nos documentos, que a nalyso e que tenho 

como authenticos, encontro ,as ·duas razões allegadas; uma1referente .aapu,ração 
e a outra referente á fôrma do voto, isto é, a illegitimidade ela eleição porque 
a lei eleitoral do Esta do não adaptou a lei federal, como determina a Consti-
t uição do Estado. 

O SR. GALDINO DO VALLE : - O que affirmei é que o protesto feito pera n te 
-a junta era contra a inconstitu cionali-dade della; não se entrou na questão do 
voto. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES : - De principio, responderei: - Si a eleição era 
nulla, por qu e não se respeitou o voto .cumulativo, como si ha de reconhecer 
.a existencia de uma dualidade no facto de a lguns cidadãos dizerem que elles 
foram eleitos pela mesma .fôrma de eleição que elles arguem de nulla ? 

E mais: que .inconstitucionaliclacle ·havia no facto ele se negar aos eleito-
res o voto cumulativo, na proporção da lei federal ? 

O SR. GALDINO Do VALLE: - A inconstitucionaliclacle a llegada foi quanto á 
junta e não quanto ás el•eições. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Em rela ção á prime-ira parte, qu e é a das elel-
.ções, si houvesse, •com effeito, esse vicio, r azão demais -havia para que esses 
nobres candidatos a deputados não ·pudessem arrogar-se a qualidade de elei-
tos, ' por isso que teriam sido eleitos em virtude ·do mesmo v icio ! 

O SR. GALDINo DO VALLE : - Não apoiado. I sso não foi allega do; allegou-
se, sün, a inconstitucionalidade ela junta, e , dahi, a nullidade -dos diplomas . 

O SR. HENRIQUE BoRGEs: - Por isso logicamente a Commissão concluiu 
•que a eleição era nulla em geral. 

O SR. J oÃo GUIMARÃES: - Neste caso, a conclusão a tirar, si a eleição era 
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nu lia, é de · que não se pó de dizer que tenha h avido duplicata. (A1~0i'aà!os e-
não apoiados.) 

0 SR. LINDOLPHO PESSÕA: Si V . Ex . formula essa nova hy,poth ese,. pa-
_reoe-me que neste caso era o caso preciso Çla ·intervenção federal . . 

O SR. JoÃo GUIMAHÃES: - E' uma nova hypothese que V. Ex . formula; . 
mas, a verdade é que esses illustres cavalheiros, candidatos a deputados, àlle-

. garam contra as eleições da quelles que se apresentarani com diplomas o de-
f eito de que a sua eleiçãOt; era nulla, porqu e não foram eleitos por meio do· 
voto cumulativo. A elles ·contesta n tes tambem não cabia nenhum direito de 
comparecerem nem á Camara Munici·pal, nem perante o Sr. Presdente da. 

,Republica, nem perante o Congr-esso Nacional para defenderem a sua quali. 
dade de Deputados . 

O SR. JUVENAL LAMARTINE: - Não foram elles que allegaram. 
O SR. HENRIQUE BoRGES: - Foi a Commissão, tomando conhecimento. 

O Sr. Presidente: - Previno ao orador que f altam -apenas tres minutos. 
para a sessão ser levan tada. 

O SR. JoÃo GuiMARÃEs: - Interrompendo a minha oração, V. Ex. ter~ u 
bondade de me informar si, estando finda a hora e si tendo fa llado cerca de 
'trinta minutos, a p enas, posso proseguir na minha oração, amanhã, para com-
pletar a s duas horas que me c:oncede o Regmiento, o_u si perco a vez de fallar. 

O Sr. Presidente :_ - A Mesa assegurará a palavra a V. Ex. para a ses-
. são de amanhã. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Interrompo o meu cliscurso •e agradeço a . . 
V. Ex. (Muito llen~,· muito bem.) 

O Sr. Presiclente: - Esgot,ada a hora, fica adiada a ·discussão do artigo-
unico do pr_ojecto n. 79, de 1923, ap-provando os decretos do Poder Executivo, 
q u e determinam a intervenção fed:eral nCi Estad& do Rio de J aneiro e a no-
m eação de um .interventor . 

SESSÃO DE 6 DE J ULHO 

Continuação da 2• dis-cussão do projecto n . 79, de 1923, a.pprovando os· 
·decreto·s do Poder Legislativa q'ue determ,inam a intervenção federal no Es-· 
tado do Rio de Janeiro ~ a nomeação de um intrvntor ; tendo voto em sepa-
-rado do Sr . Prude:nrt:e de Mo.i·aes( em virtude· de urgencia) . 

Entra em discussão o artigo unico. 

O Sr. João Guimarães : - Sr. 'Presidente, n ão se tendo publicado, hoje, 
n·<' .Dia1·io do Congresso, as ·considerações que hontem expendi inic-iando a; 



minha oração acerca do caso de intervenção no Estado do Rio, tenho neces--
sidade de, em synthese, recordar a orientação que lhes tinha dado. Si b em es · 
tão lembrados os illustres collegas que me honraram com a sua presença, 
ouvindo as primeiras observações apresentadas, eu vinha dizendo que O• 

projecto, complexo pela diversidade da materia que comprehende, car ece 
de uma analyse detalhada, minuciosa, na qÚal se examinem, uma por uma, . 
todas a s questões constitucionaes que elle suggere; dizia eu que o acto. de · 
interver.ção, ci decreto n. 15 .922, expedido pelo Sr. Presidente da R epublica 
e cuja approvação o proje-cto recommenda á Camara dos Srs. Deputados, se 
fundára em duas disposições differentes, tanto no art. 6°, n . 3, como no· 
art. 6°, n. 2, da ·Constituição Federal. 

Em relaçã.o ao art. 6°, n. 3, aff!!"mou o Sr. Presidente da Republica, nos 
m.otivos determinativos do seu actc, que era necessario manter a fôrma 
republi-cana f ederativa no E st.:tdo, po!·que ella se achava subvertida em con-
sequencia de dualidade de Assernbléas e dualidade de Presidentes do Estado . . 
"P hssei. então, a exami-nar , com o intuito de demonstrar que não era fun-
dada, a allegação de que havia uma dualidade de Assembléas no Estado e, 
perquirindo quaes eram -os motivGs que se allegavam contra a legitimidade-
da Assemb.Jéa presidida .pelo Sr. Acthur Costa, procurei demonstrar que, em 
vez de dualidade de Assembléas, havia , sim, uma unica Assembléa, legitima, . 
em frente de um grupo de candidatos a Deputados, candidatos que não -
exhibiam nenhum documento h abil capaz de investil - os da funcção de legis-

·ladores, e qu e estavam sem fôrma jurídica e sem figura ·constitucional, arro-
gando-se funcções que - só lhes poderiam ser reconhecidas pelo -p·roprio .. Poder 
Legislativo . .Sustentei, Sr. Presiden-te, a inda, que só á Camara Legislativa 
compete verificar e reconhecer os poderes dos seüs 1nembros; demonstrei, 
que esse é o principio da Constituição Federal, transplanta do tamhem para 
a Constituição do nosso Estado, não havendo, no r egimen constitucionaL 
·brasileiro, como não ha em outros paizes republicanos, nenhum outro poder· 
superior ao da Camara Legisl~tiva para ; qua l se possa ·1~ecorre/ cont;a ~- • 
'verificação de poderes de seus membros. 

Demonstrei, Sr. Presidente, que os -candidatos disputantes em vez de se· 
contentarem com a situ ação de contestantes, se j ulgaram, elles m-esmos, in-
vestidos da funcção de Deputaclos e ele verificarem os seus poderes. 

Demonstrei que o clamor que se levantava, então, da pa rte desses con-
testantes, contra o acto da Assernbléa Legislativa que não lhes reconhecera. 
·p-oderes l egítimos, não era urna reclamação isolada na vida do regimen r epu-
blicano. Ao contrario, de longa data e até ha seculos, se teem repetido essas . 
reclamações e se tem procurado dar-lhes um remeclio, ora investii1do a outras· 
a utoridades da funcção. de decidir as. questões de verificação d;J poderes, ora 
commettendo-se ao Poder Judiciario essa attribuição, mas afir,al sempre se· 
volta. a conferir ao Poder Legislativo a privativa funcção de r~Jconhecer os: 
poueres de seus membros. porque se verificou L1Ue, se havia perigo, nes-sa 
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_,solução muito maiores riscos oocorreriam si se delegassem essas funcções a 
.um outro qualquer poder constitucional. 

No decurso destas considerações, eu vinha dizendo _que os :illustres <:!an- · 
,didatos a Deputados do EsU!-do do Rio, em vez de se conformarem com sua 
,situação de contestat;tes e comparecerem perante a Assemblêa l-egitima, isto 
é, aqu e1la que tinha por Presidente o PresiCf,ente da anterior Assemblêa, 

,procurando apossar-se do edifi:cio da Assembléa, considerando que tinham o 
-direito de tomar posse do ed~icio e nelle se installarem, julgando-se Depu-
, tados diplomados e não simpl-es contestantes·. 

Demonstrei con~ o •p·rotesto que elles lavra ram no Juizo F ed:eral, com a 
·propria declaração inserta na sua acta inaugural, q1,1e eHes se for.am reunir 
_na Camara Municipal, porqu~ não puderam tomar posse do edifício da 
.Assembléa, no que foram obstados pelo chefe de policia do Estado.-

Mas, felizmente, no seu pro•prio protesto, cons ignaram que esse ehefe de 
·,policia havia dado ordens a seus subalternos para que só ,permi-ttissem a ~n

trada no -edifício áquelles, que fossem portadores de diplomas. Não compe-
tia ao chefe de policia examinar a legitimidade desses títulos, não podia ~n
,tervir nessa verificação; m as havia uma autoridade a quem a legis1ação do 
E :stado, á ·semelhança da ·legislação feCf,eral , commette a funcção pr•imordial 
de m anter, não só a ordem dentro de edifí-cio publico da Assembléa, como 
;dar inicio ao reconhecimento d~ poderes dos novos el<(litos para a nova Ie-
:gislatura. E essa autoridade era o Presidente da. antiga Assemblêa, que havi~> 
requis-itado do governo do Estado as necessarias providencias para assegurar 

.. a manutenção da ordem e garantir o exercício das suas funcções. E as or-
.-dens precisas foram tra nsmittidas ao chefe -ele policia, porque já então se 
assoalhava em Nictheroy que a facção dirigida pelo iJ.lustre Sr. major Sodré 
pretendia tomar de assalto o edificio da Assemblêa e não permittir que lá 

oen trass•em os Deputados diplomados. E esse attentado seria a subversão das 
determinações legaes ! Seria perm;ittir que um grupo de cidadãos julgando-

cse ~leitos, meSJino estando destituídos de qualquer ·documento JJ.aboil, tiv-esse 
• a preferencia de se apossar do edifi-cio destinado ás sessões da Assembléa e 

nelle impedir a entrada daqueiJ.es que vinham revestidos de um diploma com 
todos os característicos externos de -legitimidade. 

Dizia eu, então, que a esses contestantes restava o recurso •p·ermittido 
<pela lei, -não só do Estado como ai.nda da União. E interroguei por que -con-
testavam a legitimidade dos diplomas ·e, ·consequentemente, da Assemblêa que 

•se reunia para verificar os poderes. 
Recorri ao parecer ·da Commis•são -de Justiça. Recorri ao documentos 

JJUblicados pelos candidatos, e, valendo--me ainda dos proprios apartes que 
"aqui me foram dados, accentuei que a a iJ.egação de legitimidade desses di-
plomas e da AssemlJiéa, consista na illegitimidade da junta apuradora e na 
inconstitucionalidade do processo ela eleição. E nesse ponto, senhores, de-
.{nonstrei uma divergencia, notavel para o caso, entre os candidatos contes-
·.tantes e a Commissão de· Justiça desta Casa. Os primeiros, ao se apresenta-
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;rem perante a Justiça F ederal .para lavrar seu protesto e na acta de sua pri-
meira reunião, declarara m que essa illegitimidade r esultava· apenas dos de-
.feitos da junta C•entral de apuração. E com esse unico motivo representaram 
ao Sr. Presidente da Republica contra a legitimidade da Assembléa presidida 
pelo Sr. Arthur Costa. Mas, entregue o caso ao conhecimento do Congr esso 
Nacional, a Commissão de Justiça h ouve por bem descobrir mais um mo-
·tivo de illegitimida de daquella Assembléa .. . 

O SR. JuvENAL LAMARTINEJ: - · Mas não deixou de discutir esse . 
. O SR. JoÃo GUIMARÃES: - ... dizendo que as eleições eram visceral-

·mente nullas, porque 11ellas não se permittira o voto cumulativo na pro.por-
ção estabelecida pela lei federal. 

.O SR. JuVENAL L AMARTINE: - E nellas não fõra observad~t a propria 
Constituição do Estado. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Perguntei !por que a Commissão de Justiça 
.condderava illegiüma essas eleições sem o voto ·rumulativo. 

Respondeu a Comm!ssão, no seu pa r·ecer. E' que a Constituição do Es-
tado - diz ella - mandava que se observass·e, nas eleições do Estado, a 
fórma do voto da lei federal. E, · então, ·concluía a Cómmissão de Justiça: si 
a lei federal manda conceder o voto cumulativo em dada prop•orção e a lei 
ordinaria do . Estado restringiu essa proporção, .havia divergenc<ia entre o 
voto cumulativo adaptado ·nas eleições fluminenses e o voto cumulativo na. 
·<>Ieição federal. 

O SR. GALDINO Do VALLE: -:- A ·clivergencia é tão grande, que a exposição 
·fluminense, que elegeu cinco 'l'epresentantes a ·esta Casa, não conseguiu vêr 
·eleito um só Deputado á Assembléa Flumi-nense. 

O SR. 1MANOEL RErs: - Porque ·não .compar.P.ceu ás urnas. (Apaiaclos e não 
·.apoiados.) 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Estou mostrando a diversidade. A bancada u& 
Minas, por exemplo, póde dar a V. Ex. testemunho de que a r epresentação 
da soberania pop).llar é respeitada s·em necessidade do voto cumulativo ..• 

Proseguindo nas minhas considerações, ·direi que a Cornm1ssão de 
Constituição ·e Justiça fundou a allegação da illegitimidade da Assembléa não 
só no motivo primeiramente a llegado pelos contestantes, como no segundo, 
·que ella ex-otficio -havia desr.es•p•eito no processo eleitoral, e então, da exis-
tencia dessas duas illegalida:des imaginarias concluiu que se Unha dado no 
.Estado do ·Rio de Janeiro a perturbação da fórma I'epublicana federativa e 
que, por essa razão .. . 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: 
sembléas. 

Para isso bastava. que houvesse duas As· 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - .. . estava justificado o Sr. Presidente da 
Republica de intervir, porque nullas sendo as eleições, nulla sendo a apura· 
·Ção, nullas erarri as Assembléas, quer ·dizer nenhuma Assembléa existia. 

0 SR. J UVENAL LAMARTINE: - Havia ausencia de Poder L egislativo. 
O SR. JoÃo GuiMARÃES: - Mas, Sr . Pres idente, si nenhuma Assembléa 
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existia, não era um caso de dualidade de Assembléas .. Seri~ então providencia. 
legal aqu ella que está . i·ecommendada na legisl-ação federal, mandando 'res-
peitar a legislação do E stado, fazendo que assumisse o resp ectivo governo,. 
não o interventor, a rmado de poderes arbitrarias; ·mas aquella a utoridttde que 
.as leis do Estado invest em da funcção de su cc.eder eventualmente o Presi-
dente do E &tado, quando este, porventura, tenha tido um impedimento qual~ 
quer par a tomar posse e assumir o exer cicio do cargo. 

Cumpria, si houvesse 'lila pa):te do Governo F edera l o proposito a penas de-
restabelecer a ordem constitu cional dentro do E stado do Rio, convida r. o •pre-
sidente do Tribunal de Justiça a as&umir as funcções, para o effeito de man-
dar proceder a nova eleição, si a primeira fosse a nnullada .. . 

O SR. FRANCisco PEIXOTO : - Seria a intervenção ela mesma maneira, 
(Trocan~-se out1·os apartes.) 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - E ssa seria a intervenção ju.stificada pela au--
sencia de Poder Legislativo •e _pela a u sencia do Poder Executivo. Para eff,ei--
to de que ? P ara o effeito ele as&egurar a o su ccessor eventual, mas constitu-
cional, o exercício pleno do gov-erno, até que, em virtude ele nova eleição ou· 
·em- virtude do reconhecimento de legitimidade de algum · da quelles pres·iden--
tes, viesse a tomar p osse aqu elle que ficasse . provado estar legitima m<mte 
eleito. 

O SR.- GALDINo no VALLE: - Então, era o presidente elo Tribunal quem 
devia ter assumido o exercício ? Competia ainda -ao Presidente da Republica: 
m a nda r assumir. 

O SR. JoÃo ·Gui MARÃES : - Mas, meus senhores,- como· a .-acção do Poder· 
F ederal guiava-se mais por um p"ensarnento poliüco partidario elo que pela 
necessidade constitucional de manter a ordem dentro do Estado, elle foi· 
mais longe e sentiu q ue aquelle motivo não lhe bastava . Imaginou, então, 
llil1 segundo motivo, que s·eria a desordem dentro do Estado, a necessidade de· 
intervir pa ra manter a . ordem •publica. 

Eis a razãp, .Srs. Deputados, por que es-se decveto ·exe~rux_ulo .... 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Não apoiado. 
0 SR. MANOEL REIS: - Apoia.do. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - . . fnndava~se em dous motivos, de ordem· 

diametralmente à'pposta para o caso. · Si havia subversão da fó-rma republi-
cana f ederativa, bastava elle, só por si, para que o Governo interviesse. Não-
havia necessidade-· de a poiar-s-e no segundo, sob o pretexto que a desordem. 
dentro do Estado perturbava o tunccionam<ento normal elas suas attr'ibuições. 

O SR. GALDrN·o· Do VALLE. - O proprio· Sr. Pru dente de Moraes entende 
q u e até no n. 4 do a.rt. 6°. purli;,. o Governo enco-ntra r apoio para a fnterven-

. ção . 
0 SR. NORI\'AL DE FREITAS: -- V . Ex. neg·a q u e tenha 
O SR. JuLIÃo DE · CASTRO: - A ordem ·foi perturbada 

dera!. Ningu em melhor dó que o Sr. Deputado Noriva l 
diSs'c .. . ' 

havido desordem ?· 
'pelo Governo F e-
de Freitas sabe· 
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O SR. J oÃo GUIMARÃES: - Responderei ao a parte do Sr. Gald.ino do Valle, 
apenas não ref;pon.derei já, para não me desviar do curso que tracei para es-
tas observações descolorida.':>. 

Dizia eu que a Comrnissão de Constituição ·e Justiça examinou essa de-
legação de illegitimidaàe e considerou que havia dualidade de assembléas e de 

·"Presidentes, .mas .conr.lulu ·que as · eleições eram invalidas desde o ·seu inicio, 
para o effeito de determinar que fossem annulladas as eleições de Deputa dos 
-estaduaes, que fossem annuÚadas as eleições de .vereadores municipaes e até 
de prefeitos munldpaes ! 

V ou responder a essa primei-ra parte do parecer. 
Os Srs . ccntestantes, que não se quizerem suborJinar á fOrma consti-

.tuclOhaL de r ecla mar o seu aJiegado direito perante 
· trelas Deputados diplomados . . . 

Foram impedidos. 

a assembléa constituída 

o· SR: JuvmruL LAli'[ARTINm: 
0 SR. NORIVAL DEl FREITAS : Qua l a assembléa con.stituida pelos D epu-

tados diplomados ? São dua~ ? 
O SR. JoÃo >GUilliARÃElS: ~ Só havia uma de diplomados, porque só havia 

·"Uma série de diplomas. 
0 SR. NORIVAL DEl FREJITAS : - Não h a . diplomas. 
O SR. JoÃo GUilliARÃElS: - Este é o· grave erro em que incidem os nobres 

·Deputa.dos, meus illustres amigos. 
A simples allegação de que e ram. illegitimos e. ses diplomas não dava 

aos con testantes o d.it,eito de os ,iulgarem não existentes . Ao contrario, ti-
nham o dever ele comparecer perante .esses mesmos que Cl'nsicleravam ille-

--galmente diplomados, ahi' pleiteando o que considera va m seu direito. 
·o. SR.· GALDINO DO VALLEJ: - I nvestir contra as armas da policia, era o 

·que deviam ter feito ! 
O SR. JoÃo GuiMARÃEs: - Vou r:esponder a V. Ex. A preci·pJtação, e aço-

damento em -conquistar as cadeiras na Assembléa L egislativa nã o lhes p er-
mitt~am vêt· 'Claramente os recursos J.egae.s. de que podia m dispô r ... 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Não puderam usa r delles. 
O .SR. JoÃo GUIMARÃES: - . .. porque o que elles allegava m contra os 

diplomados não era que não representassem a maioria de votos, não era q u e 
os diplomas fossem oriundos ·de eleições frU,udulenta.s, ou resulta ssem ele 
eleições em que não se tivesse manifesta{lo a vontade popula r. 

0 SR. iJ.ALDINO DO VALLE.: - E' uma deducção erronea de V. Ex. 
O SR. JoÃo GUIMARÃEJS: - Não, senhores: o qu e a llegav<t-m .era a illegi --

timidade, ou a inconstitucionalidade de uma lei or.clinaria do Estado. 
Então, que lhes cumpria fazer ? Em V•ez de se arvorarem , ex- çz.1tto1·itate 

P1'0p1'ia, em membros de uma Assembléa q ue não podiam constituir, porque 
não tinham obti-do diplomas, deveriam ter recorrido ao Poder Judiciario, 

• para reclamar a annullação dessa lei, qu e entendiam illegitima , inconsti-
·t uciona-i. 

DG facto, compete ao Judiciario, nos Estados como na União, decretar a. 
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inconstitucionalidade da lei ordinaria, tornai-a invalida, para o effeito de ser-
revigorada a lei anterior, qu e a lei nulla: houvesse vevoga do. 

O SR. GALDINO Do VALLE: - V . Ex., hontem, disse que o caso não tinha. 
· remedio na lei. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: 0 orador, ahi, ainda está em desaccôrdo 
com o Sr. Raul Fernandes; vou mostrar que a opi~ião deste é justamente 
opposta á de S. Ex .. 

O SR. JoÃo GuiMARÃ!ilS: - O nobre Depu tado ha de permittir que eu con-
tinue a dar a minha opinião. 

A Constituição· Federal é expressa: toda a vez que se questiona a consti-· 
tucionalidade de uma lei, incu mbe ao Judiciario pronunciarse sobre es·sa alle-
gação; e; q1,1ando a allegação é produzida contra a lei ordinaria do Estado,. 

·por infringente á Constituição da Repub1i·ca, nãp basta o pronunciamento 
dos tribunaes do Estado, ainda h a o recurso extraordinario para o Supremo· 
Tribunal Federal, que, ·em ultima inSitancia, declarará si a lei é constitucional 
ou não, si deve ou não vigorar, conforme o art. 59, alinea III, § 1°, Lettra b. 

Proferida essa decisão, os seus effeitos são irrefutav-eis : ou s-e exercem 
medJ.ante a acção do proprio Judiciario, reconhecend() legitima as consequen-
cias de sua decisão, ou por omiss-ão, porque invalida a lei nulla implicita-
mente revigora-s-e a lei que ella h avia revogado. 

O SR. GALDINo Do VALLE : - Emquanto isso, passavam-se um ou dous an-
nos, a' Assembléa não se cDnstituia, e eis o. que VV. Exs. desejavam. 

0 S.R. JoÃo GUIMARÃES: - Revivia a antiga lei; decvetada essa decisão,. 
e, por consegui·nte, annulladas as eleições, havia, dentro do Esta do, uma au-
toridade a quem competia assumir o . ~overno, que era o Presidente do Tri-
bunal da Relação. Mas é ' que os Srs. candidatos .fugira m a pleitear por essa 
fôrma, como se ,faz em outros· paizes . .. 

O SR. NoRIVAL DE FREITAS: Mas nunca se fez, em relação ao E swlo 
do Rio. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES : - ... inclusive na propria America do ~orte, 

onde se reconhece ás assembléas Jeg.islativas o dire:ito absoluto de verificarem 
poderes de seus membros, mas dá-se tambem ao Poder Judiciario competen-
C'.ia para decidir casos explicitas e expre~sos, ·mas restrictos, em que se con-
teste a aiguem o direito de fazer !parte· de uma assembléa legislativa, por· 
motivo de ordem constitucional. 

Supponhamos, por exemplo - e esse caso é citado por Cooley - que· 
um estrangeiro tenha sido reconhecido membro ·de uma assembléa legisla-
tiva, com ·a preterição de outro candidato, nacional. Este, não obstante ter· 
•pleiteado seu direito perante o L egislativo, perante a Ca mara de que pre-
tendia fazer parte, e não ter sido attendido. recorre ao Poder Judioiario para 
que este decrete a inconstitucionalidade, a invalidade daquelle acto que in-
vestiu o outro individuo de funcções que só podiám competir ao ddadão 
americano e nunca .ao estrangeiro, e, em consequencia, nullos; dahi por 
deante, se considerem todos os áctos praticados pelo individuo que foi inde• 
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bitamente investido de taes funcções , e, ainda em con~·equencia, ser reco--
nhecido o direito de seu competidor. 

São ess•es e semeJ.hantes os casos explicitas, em que ha infracção de um; 
preceito constitucional, que a assembléa .legislativa não h a ja respeitado e o· 
Poder Judicia.rlo r evigora. 

Fóra desses cas-os, o poder soberano é a assembléa legislativa, que de- . 
cide em ultima instancia sobre a materia da regularidade da eleição de seus 
membros . 

Na hypothese, entretanto, não era da regularidade· da eleição que se-
tratava : era da const1tucionalidade de uma lei e do recurso, do remedio in-
tlicado .para o caso. 

A razão do procedimento dos contestantes foi dada no a pa r te do nobre · 
collega, Sr. Deputado Galdino do Valle, cujo nome peço licença pa ra decli- · 
nar: é que isso demora1"ia seis mezes, um anno, e elles tinha m mais •pressa, 
de tomar conta das cadeiras na Assembléa do que conseguir no Poder Judi-
ciario, a victoria do seu direito, si direito lhes assistisse. 

Sr. Presid·ente, examinando de meritis a questão da incons titucionalidade, . 
. a que se refere o pa recer da Commissão de Constituição e Justiça, descerei, . 
ainda que ra,pidamente, a certas minucias. 

Os nobres D ep utauos, si conhecessem a lei eleitora l do Estado, saberiam: 
que, lá, a apuração da eleição dos Deputados se faz em dous turnos: pri• 
meiramente, na séde de cada município, sendo que ·cada presidente da junta 
·respectiva, que é um magistrado, remette, em seguida, a cópia ou a certidão 
da acta de apuração á Junta Centra l, · constituída na séde do Governo do·· 
Estado. 

A junta de . apuração geral não tem outra funcção sinão a de contar · 
e sommar os votos das actas de a puração parcial. 

Qu.er di2ler, Srs . Deputados, que, antes da apuração geral, feita em Ni- · 
ctheroy, pela junta de juizes indica da ou designada. pelo Presidente elo Es-
tado, já as eleições estavam •parcellaclamente a puradas em cada uma das jun-
tas, ele cada município. E, si os candida tos contestantes t ivessem ·a seu f avor · 
um direito a allegar, fundado na legitimidade de suas eleições, que lhes ·. 
cumpria fazer? Trabalho facílimo: trazer para a Cama ra dos Srs. Depu-
tados a acta dru apuração parcial de cada município e demonstrar, com essas 
actas, que haviam conseguido a maioria. da votação ! 

O SR. GALDINO Do VALLE : - Si V . Ex. o quer, eu faço immediatamente -
rvquerirnento n esse sentido. 

O SR. JoÃo GuiMARÃES: - Exhibidas essas actas, a Camara teria ele vêi·, 
estupefacta, a ousadia, a a udacia com que se pretende burlar a bôa fé dos ' 
Sr:s. Deputados, clanclo como eleitos cidadãos que não conseguiram nem a 
metade dos votos obtidos pelos candidatos diplomados. 

:B'ac;ilima, Srs . D eputados, é a contagem, repito; · summarissimo esse· 
trabalho, que se pó de fa zer em poucas horas ; são 48 actas, porque 48 são os . 
municípios elo Estado; e por essas actas ficaria evidenciado que os illustres , 
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:-candidatos contestantes não . tiveram, absolu taniente, suffragio que justifi-
·casse a sua victoria, e muito menos a qualidade, que se ari'ogavam, de 
.Deputados estaduaes eleitos, para se constitu irem em Assembléa Leg.islativa . 

O SR. GALDINO Do VALLE: - Por que não admittiram, então, .a contesta -
·Çãú delles no recinto da Assembléa '! 

O SR. JoÃo GUIMARÃES : - Demais, s·enhores, é sabido que a apuração 
representa apenas um dos termos do processo eleitoral; nella não esta a 
base do suffragio, na apur~ão não reside a independencia do pocter: 

Fia muitos paizes, até, que eommettem essa funcção apuradora a em-
. .P~egados da administração, encarregados de receber os papeis eleitoraes, 
·contar os votos e remetter os documentos á Camara Legi-slativa a que são 
. destina dos. 

Não seria novidade qu e a lei do Estado, ao envez de' entrega r , como en-
·t r egou, essa funcção a magistrados, tivess·e conferido ao Presidente do E s-
tado a fu ncção {le nomear uma j u nta, compos•ta de funccionarios administra-
tivos, para fazer a apuração de actas elei.tor aes e transmittil-a ao poder 

·competente. 
0 SR. GALDINO DO VALLE: - Então V. Ex. não · pôde f azer do diploma um 

·cavallo de batalha . 
O Sr<. .JoÃo GUIMARÃES: - O que qLero dizer é que esses di·plomas foram 

:expedidos ele accõrdo com a lei vig·ente no Esta do, •e que esta não é absol]l-
tamente aberrante dos princip.ios republicanos federativos, não infringe a 
fôrma republicana fed:erativa. A fôrma republicana federativa está longe de 
·se c:orifundir com un1 .porm·enor dessa especie e dessa natureza.. 

Mais ainda, e aproveitando a seq uenc'ia do n1eu argun1ento: tambem a 
.fórm11 ·republica na fecle~·ativa não está affectacla, porque se tenha negado G 

voto cumulativo aos eleitores , .pois ninguem ignora que em muitos paizes ele 
. governos r epresenta tivo o suffragio populm· s e dá em votação rpor lista, a l-
.. g u mas vezes, e outras vezes em v otação ·nominal ; e nunca ):louve quem se 
Jembrasse de dizer .que a fórma r epublicana estava a lterada .porque não se 

.h avia concedido o voto cumulativo. E não estou dizendo uma novidade •pe-
.rante me:stres 'tão illu str.es, perante constitu cionalistas tão conspicuos, como 
:os ha nesta Casa, é sabido que o proprio voto ·cumula tivo, creado com o fito 

. de garantir a repres\')ntação· elas mi-norias, procurando constitu ir as assem-
. bléas legisla tivas ·com todos os m atizes das opiniões varias de que se com-
põe o .el~itorado, está longe ainda. ele satisfazer. essa utopia , de representar 
c"om exactidão todas as vontades popular·es, e não h a processo a lg u m, até hoje 
imaginado, q u e consiga em ver dade tenha m r eprel;lentação nas corpqrações 
Jegislativas, t odas all cambiantes da ·opinião nacionaL 

Assim, •esse processo do voto c umulativo é apenas um passo dado a 
m'l.is na •perfeição do systema de exprimir a soberania pela representação . 

1\'[as não é um processo essencia l, porqu e em outros Jle faz cousa mais 
p,erfeita, a dmittindo-se até a votação por class·es de interess·es, 3Jcredjtando-
:se q·1,1e esses tenha m tanto ou m ais valor do q u e o ü1teresse ind\vidual de 
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cada eleitor. E em nosso p aiz, mesmo, tem-se va riado no systema de fazet·· 
representar as minorias, sem, comtudo, &.Iterar -se a fórma republica na do 
governo 'epresenta tivo. 

E sabe-se ainda, senhores, que se tem admittido o ·voto uninorninal pa ra 
que todos possam, inclusive as minorias, t er o direito de votar exclusiva-
mente no ·candidato da sua affe-ição ou de ~eu conhecimento pessoal, e não 
coagir o eleitora do, pela composição da lista, a distribuir a · sua vota ção por 
iné!.ividuos que não sejam do seu -circulo eleitora l, que· n ão são conhecidos e 
que podem, ·em virtude -de 'tramas •e artific-ios organizados p elos governos, 
conseguir, pela distribuição do voto, nas diversas secções do circ'ulo, urna 
votação muito m aior do que aqu ella que deveria ter -o candidato p erfeita-
men'te conhecido na •sua zona ou no seu dis<tricto. 

Qu er isto dizer em resumo que o voto cumulativo não é da -essencia du 
n :gimen r epublicano federativo. 

E assi.m •p.enso, Sr. Presidente, ter demonstntdo que nem o processo da 
apuração, que se 1nquin.ou de illegitimo, nem o voto cumulativo, que S« 

taxou de illegal, não consti-t uem a essencia do regimen republica no federati-
vo; e que, si, no E stado c]o Rio de J ane-iro, a legislação ordinaria do pro-
cesoo eleitoral não houvesse respeitado •esses clous elenlentos do system <t 
eleitora l, nem por isso infringiu a fórma r epublicana federativa que a Con-
stituição F euer a l quet· que se mantenha · em todos os E stados do Brasil. 

0 SR. DoMINGOS BARBOSA: - Mas a Constituição do Estado não n1a ndou 
respeitar esses d.ous -caracterist icos ? 

O SR. J UVENAL L AMAR'l'INE: - Adaptou a l ei federal na fórma. do 'vot0. 
O SR. J -oÃo GUIMARÃES: - Si b em a pprehendi o pensamento da 'illustre 

Oornmlssão de J ustiça , ella não só examinou a illegitil1'lida>de desse j)rocesso, 
do ponto de vista da fórma republica na federal, corno considerou que, a 
-constituição do Estado havia determina do certa fórma de voto que a le i 
.ordlnaria não consignara. 

Com effeito; a Constituição -elo Est&do· dispõe ·no art. 101: 

" T oCk'l.s as -eleiçõ-es para •OS cargos do Est&do e do m unicipio S<!· 

r ão feitas por suff.ragio popular directo e pel-o alistamento orgamizado 
pa ra as eleições f ed-era:es." 

"A!Pt. 102: Nas eleições de Deputados e de vereadores será res-
•pe!taJo o pri•nC'ipio da representação das nünorias.'' 

Em ligeiro ·cornmenta r io cl'u~mo a attenção da Camara: a Constituição C!0 
E~ado quer que se respeite o principio da representação das m inorias. Ma!3 
>são determinou qua:l a percentagem que se havia ·de r espeitar nessa tepre-
oontaçã o; nem ·esotabelceu o systema em virtude do qual as mi'norias se fa.-
f!am represen:ta.r nos corpos · legisla tiv os ; consagrou, sim, a regra de q u e ·era 
nacessario respeitar a quelle principio. E a l egislação ordinaria do Estado ma,n-
-ll'ou que a s e,eições fossem feitas por listas, sendo que, n a de Deputados, 
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como o Estado está dividido, em cinco distdcto, e cada · :districto elege nove 
Deputados, a lista se compÇíe de oito n omes, sendo li·cito a cada eleitor 
a·ocumular clous de s eus votos em. um só nome·. 

O SR. JuvEJNAL LAMAR'l'INE: - Sob p ena de nullicla de. 
O :SR. JoÃ·o Gur.M,~RÃES: E nas eleições de vereadores? Conforme a 

lm]J<>rta n cia dos munici.pios, as Camaras Munic1paes se compõem ele 10 ott 
15 vereadores. Em ca sos taes, a lei ele.itoral t a mhem de t ermin ou, no art. -1~ , 

que a eleição se f aça por lista completa, respeotiva inente, de oito ou de 1il· 
nomes, permittinclo que o elei tor igua lme nte accumule dous votos em um 
elos seu1l candidatos. De sorte que o princi•p.io -da r.epresentação odas , m i·nor1as 
está por esta fôrma r espeHado den t ro da legislaçã.o orclinaria do Estado. 

E não é uma m·eação pt·.opria. Sabe-se que, quando se procurou con cr e-
tizar o •Jll'·incipio ela r ep,r esentação elas minorias, foi a Dinantarca o prh11eiro· 
paiz que poz em pratica essa fórmula. E a lli, a r egr a ado)l tacla f oi pt·ecisa·-
mente esta: dar-se ao eleitor o clit·eito ele vota r em tantos nom es quanto~ 
entm os ca ndida tos a ·eleger, menos um. 

Mais ta rde, e><se prin cipio se foi desenvolvendo, e tem Yaria do de patz 
n. paiz, mas sem nu nca ser e~tfL.vel , finne -c<01n1o s i fosse ess encia l á fórn1a 
r epublicana federativa .. 

O SR. GALDINo no VALJ,E: - Si a refot·ma da Constituição do E star!o ·do 
Rio .ele .Ja n eiro não ma•ndasse admittir a lei fedent.l, nada se poderia a llE>gar . 

O SR. J oÃo GUIMARÃES: -No art. 103 se diz que "a fórma elo v oto ser á a 
rletermtn,a cla pam. as eleições f ederaes " . 

. Eis a hi , senhores, a {Uosposlição a que se apegar a m os conte.ndores e ·ele 
que tamb em •Se serviu a illustre Commissão ele Constitu ição e Justiça, para 
dizerem. qu e as eleições eram nullas, porque não se respeitou o principio da 
r epresentação da s minor·ias p elo voto cumulativo, tal como se !'ecommenda 
na eleição feder a L 

Não tenho, Sr. Presidente, a u toricl;:t;de basta nte (não a.p•oiaclos) p an1. con -
v~.ncer os illusotres collegas de que na techni·ca jurídica vae· gJ·ancle diff.er e nça 
entre o que se c ha m a sy.stema eleitoral ·e fórma, de vot o. 

Ao t empo em que r ecebi lições na F aculdade de S. Paulo, lá se ensina v" 
que os systemas de e leição eran1 diver sos : ou por s u ffragio directo, ou ·pot' 
diver sos tm' nvs; ou a ·eleição se fazia por escrutínio ele li~ta, ou em voto 
un.inomi·nal; por circulas eleiotoraes ou por collegios . E , além destes, ou tro>< 
S1/-~temas 1de eleição se poodiam dm·, m{\.S, ·em r elação á tónna ele voto, que não 
s·e pôde confundtr' com a fórma de eleição, dizia m os doutrina dores que essa 
fôrma é a ma.neira d e se manifestar materia lmente a vontade do eleHor. Por 
isso é que a expressão "fôrma" não s e pôde ·confundir com o "principi o" , 
com a '' sub:;<tamcia". Ella ·é a concretização material da n1.a nifest ação da 
vontade do eleitor, a.. cwal se objectiva ou pelo voto escr.ipto - é uma das 
fôrmas do voto - ou p elo voto verba l - outra fórma de vot o - ou p elo .. . 

o Sn. NORlVAL DB FREITAS: 
voto ? 

E o v oto cumulativo não é uma fórma de· 
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O SR. JoÃo G·UIMAltÃES : - Não. senhor, p ertence ao systema de eleição. 
O SR. ,NORIVAL DE FREITAS: - O systema de voto é dil·ecto ou indirecto. 
O SR. JoÃo GuiMAltÃFJs : - Não m e arrogo comr;etencia pant dar lições ao 

illustrt> collega, mas "system a d G: voto" não é da technica jm·idica: ou se 
diz system a .de eleição ou fórma de voto. (A710iados) . 

Peço .permissão aos honrados collegas pat·a escla1·ecm· a at·gumen tnção 
que venho desenvolv·endo. 

A constituiç.ão do Estado, de accôr.clo com a lição dos constitu cionalis -
tas, estabeleceu , en1 dous a rtigos clifferen!tes, o q u e er a o systema ele e le ição 
e o qu e era fórma ele voto. 

No art. 101, meus nobres ·col lega.s, estabeleceu-se a primoil·a par te do 
systema de eleição. Era o suffragio clirecto. No a r t. 102 completou-se o ys-
tema: <j.iz-se que nas eleições de deputado~ e de ve1·endot·es Hel·fl. l'espeltado o 
principio da r epressentação das• minorias. 

E' o systema. de eleição . Ago-ra, distinguido de acc5J·clo com os con s ti t u -
CJc•n alisf<'lS, o mod'o de -c011s:lgra r a. manifestação elo s uffragio p opular. diz 
q'Ue h. fórma. do voto ser:l a determina-da. para as eleições federa.es". 

E a titulo de !Ilustração hisrtorica para a exposição que faço,. elevo ·dizer 
qu e a nteriormente as constituições elo mstaclo estabeleciam a fórm a. deter·· 
mlna.da do voto; m as ao tempo em que foi feita [L r eforma ant-erior [J rtct ua l, 
c ujo texto f.oi nestrt reproduzido,. em 1923. discutia-se então. na C:un ara F(, .. 
<lera!, qual o p1·ocesso e-leit oral >1. acloptrtr-se para. o r egimen clns e leições 
fecle t·aes. 

Qua.ntü ao ~ystemtt, estav>L estabelecido q ue seria r espeitado o principio 
cl"' r epresentação .elas minorias ·por meio do voto cumulativo; ma~. quanto à 

!órm .... do voto, ilivergianl as duas Casas elo Congresso. Emquanto que aqui, 
na Camara., se pugnava pelo voto secreto, havia ao Senado quem defendesse, 
,•om calor , o voto a. cl~.>~cobet·to . l~m uma, Casa. se dizia qu& a primeir a fórm:~ 
assegurava eGm mai>; perfeicão a i·ndependencia dos e leitores; exactam ente 
o contra.rio se di71ia no Sena.elo. Isso occorria em a.gos·to ele 1903, s i não me 
engano, ao tempo em qu e se fazia a refo1·ma <1:1. Constituição do Estado do 
Rio de J anelro. 

De sorte q u e, n a im.minencia ele uma lei, que ia emanar elo Congresso 
Federal, e q u e GS J·egisladores do Estado procm·avam transpla.n.tat· pm·a o r e -
glm en 'eleitoral do Estado como uma ·conq u ista liberal , toma.ram elles clescl~ 

logo a. resolução de acloptar na constituição préviamente a fôrma de voto 
que a lei f ederal viesse a. ~.onsaghu·. para que ·não houvesse dive1·gencia en-
tre a. fórma elo v'Oto na el·eição federal e a. do voto · na eleição estadual. 

Por irso, assentou na primeira parte que o system a eleitoral seri!t rlo 
voto clirecto, respeitando a minoria., e deixou q u e a fórma do voto seja a que 
adoptar a legislação federal. 

·O Sn. ·J·uvENAL L xM.ARTINm: - Peço Pennissão pant. um a parte: o 
Sr. Clovis Bevilaqua., que é a utori-daci<O' respei tavel geral mente . e que não (. 
polltico, e nuD'oa. foi, diz 'O seguinte : "Assim sendo, o que a lei n . 1.723 clls-
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põe em contrario á lei federal regUladora do voto cumulativo, que a ·consti-
tuição do Estado mandou adoptar, é inconstitucional, e,' p'ôrtanto, ánsubsis-
tente. Além d!sso, o art. ;1.08. da Reforma Constitucional, dando ·expressão a 
esse principio, estatue que a lei que regular o processo eleitoral tomará por 
base o disposto na Constituição; e , si· esta mesma· Constituição se refere á 
lei federal para a determi-nação da fórma do V'Oto o art.· 6• üa léi federal nu-
mero 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, em quanto não fôr a;l.terado, ·é preceito 
constituciQnal no Estado do RiQ de Janeiro. · 

· .0 SR. DOMINGOS BARBOSA: ·- Tolli tur q1tBstio·. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - "Tollit1w q1testio" nã.o. E' · preciso sulientaT ·o ele-

mento historico, que é importantissimQ no caso. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Respeito e acato· profundamente a ·opinião· do 

illustre jurisconsulto, um dos mais eminentes da nossa !patria, o Sr. Clovis 
Bevilacqua; todos •sabemos o valor dos seus {!OIJihecimentos jurídicos, todos 
nós o r espeitamos como um civilista erudito, desses de cuja palavra· sempre 
nos procuramos a-cercar para nos or-ientarmos na segurança• do nosso direito 
patrimonial . Mas, perdoe-me •o nobre collega, · sem diminuir uma linha na 
aut-oridade do illustre mestre Sr. Clovis Bev-ilacqua, devo dizer que poderia 
trazer para aqui opi·niões em contrario de civilistas patrícios e estrangeiros, 
que escreveram, não sobre uma -consulta aà hoc, mas sobre doutrina consti-
tucional, u sando de technica jurídica com que .se es·crevem taes m atarias e 
que sem.pre distinguirrun o systema de eleição da fórrna: de voto. Em alguns 
se en-contra conlfusão entre a fórma de eleição e o systema de eleição ; mas 
em nenhum h<t a confusão entre a fórma de voto e a fôrma de •eleição. 

0 SR. JUVENAL LAMARTINEJ: - 0 ·Sr. Dr. Clovis Bevila-cqua não tem pai-
xões politicas, porque nunca foi político em· -parte alguma. Apenas confr-on-
tou a lei estadoal com a Constituição do Estado dQ. Rio de Janeiro e eu me 
estrJbe! err. o seu parecer .. Já vê V. Ex. que o relator da Cominissão de Con-
stituiçãJo a Justiça. estA bem baseado. 

O SR. JoÃo Gur:MARÃEJS: - Não tenho a !pretenção· de conven cer a Com-
Inissão de Constituição e Justiça que as suas -conclusões se tenham afas•tado 
dos sã<Os prineipios de direito. Liinito-me a expôr, e dar-me-ei por· contente 
si o c·onseguir com clareza, á Camara dos Srs. Deputados, as r azões da mi-
nha convi{!Qão, quaes os motivos que temos para não julg~r fundadas as im-
pugna!;ões feitas ruos diplomas dos deputados á Assembléa- Legislativa pre-
sidida pelo Dr. Arthur Costa. 

O SR. JuvmNAL LA111ARTINE: - Q~1ero dlzer que o relatoi· da Commisad.o 
não teve, ao fo-rmula,r o seu parecer, part-i pTiS algum, que procurou se estri-
ba::- em grandes autoridades, não só na ·do Sr. · Clovis Bevilacqua, como na 
de outros j~Jristas e eonstitucio.nalistas. 

O Sn.. JoÃo GUIMARÃES: - Por muito bem que queira âo meu nobr~ ami-
g-o, relator da Commissão de Constituição e Justiça, ·não serei eu .quem hu 
de levantar, -contra ella, uma palavra em relação aa criterio··{!·om que se h ou" 
ve. mas respondendo á Commi:ssão de Consti>tui!)iio e Justiça e ·nãa a V. l!lx • 
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. terei. occasião de lêr ,a · est:a. Casa o a rtigo lançado pelo O Paiz, q ue orgão 
autorizado . de tod,as as· correntes. politicas ·contra a reacção, e no qual s~> 

é!Jisse- que ,o parec.er da Commissão de Con stituição e Justi<;a foi uma surpeza 
geral: .não fo1 -aquUio que esperavam os m nigos. do Sr. Sodré, por que ·não 
chegou até seu reconhecimento e , tambem, não foi o q u e esperavamos nós 
outros, ·por não c.oncluir .pelo r econhec-imento •do ·sr. Raul Ferna.ndes. 

O SR. DoMINGos BARBOSA: Este artigo do O Paiz -prova em favor · da 
Comr:nissão, 

O SR: .JoÃo GUIMARÃES :. Si V. Ex. acceita essa prova eu me dm·e-i ao 
trabalho de lêr á Carrnara ·esse artigo d'O Pad.z , de 20 de junho de 19'23. cujo 
ultimo trecho é claro ·na su a synthese: 

"Comtuclo, · -uma solução mais r a dical, -no s-entido contrario "á 
anti.g'a -situação• flúnlinense, qu e a por ella ·combatida , a tra vés de 
·suas propostas de accôrdo e propaganda ,de nullida de gera l, E' que 
lhe arraza o ultimo redu cto ele prest ig:io, constituído p ela gTand·e 
maioria das muni·eipalidades, conserva das ·sob o seu contrôle, por ex-
oessos -da •política judiciaria, contra os qu:xes nada podia f azer o . re~ 
glmen 1nt.rverrci-onista. E, deixando pendente da f u tura Assem:bléa, 
em ·cuja composição tendem a p•r edominar, logicamente, as novas 
forças domi•nantes -do Esta do, · o julgamento do pleito .presiden cial 
corta -lhe , . de u m a vez .por todas, quaesquet· possibilida des de recon-
qu}sta ·dos .s eus .poderes. 

Dir-se-hia que alnda resta a hypothese de outra duplicata do 
legislativo estad-oa l , como l' einddencia do niJi.smo, no e-rro original de 
s ua . decaden-cia . Mas não ha tal, desde que ·as novas eleições, " -para 
a :recomposição geral dos 9rgãos representativos elo Estado e dos 
munidpios"; obedecerão a in-strucções •expedida s pelo Governo da 
União, "compr.ehendendo todo o p•rocesso eleitora l , ·bem como os da 
apuração das eleições, verificação ele podet'es e posse". Ficam f e -
ch<~;das, porta nto, pela tra nca -inquebra ntavel do supremo poder da 
Republica, a toda s as tentativas de assalto, m esmo á mão a rma da, 
.as portas da autonomia estadoal ... 

Essa é a sig.ní:DicaÇão politica das conclusões a que cl'Íegou o 
parecer ·do Sr. Juvenal L a m a.rtine,- concretiza ndo-se soli-damente no 
p r ojecto que det e rmi·na as provid.enci&s necessaria s , para resta be-
l ecer a or-dem, legal ou o r egimen feder il!tivo no v izinho E stado. 

O SR .. GALDINo no VALLE: . - O que é democra tico é o a p pello ás urna s. 
O SR. JoXo Gu~MARÃES : - Vê V. Ex . que quem commen ta a a ttitude e a 

orientação da Commissão de Cons tituição e Justiça não sou eu e sim o orgão 
a utoriza do. elo pa rtido, a que estão filia dos os _m embros -da illustre Commissão. 
Mas, proseguinclo , nas minhas considerações demo-ns trando que a>fõrmado voto 
nãp é da e,ssenci."- da fórr;na r ep.ublicana ·federa t iva ; demonstra ndo que o quE' 
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' ' Constituição cletennina é que a fóei11a do voto seja a estabelecida' na lHi 
!'E·dera l, -e, sa·biclo que a lei fedet'al manda que o voto seja secreto e s:>l·ido 
:linr.a que a lei do E s•tado manda. que o voto tam.bem··seja secre.to,·,_ N •nclu-
::;ão é que na legislação ordi-naeia do Estado ·do Rio:, lrespeitou-s':) a fôrma do 
voto, tal qual detemina a lei federal. 

O S•t. J uvENAL LAMARTINE : - V . Ex. enl)encle assim, mas h a opiniões E.m 
'f'O:"l ~ raric . 

O SR. BUARQUE DE NAzA.RE'l'H: - Essa lei tem 2.0 annos ele exis tencia e foi 
julgada constitucional pel'o Tribunal da Relaçào do Est.-':Ldo. v.eiu ela .refoenm 
dç 1903 . 

O SR .. JoAo GuiMARÃES: - Mas, .Sr .Pt-esiclente, o aparte · com que ,m e 
s occorre o nobre cal lega ele bancada vem despertar _.e1n tneu espírito uma~.nn.

s ideração que me ia escapando. Si a i•ncm1stitucionali.dade, s i a illegitimidade 
dessa eleição se fundava e m não ter sido r espeitado· o pt·incip.io coootitucio-
nal tlo Estado, porque m~ legisla.çruo ordinaria não se ·estabele.cera a fôrma 
determinada p ela lei federal, a quem é que competia declarar a i-11 cons.ti'tu-
cionalida de ou a inegalicla cle dessa lei ? Era ao Poder Judicial elo Estado do 
Rio de J a nei•ro. , 

Ouvi a lg ures, e a inda aqui hontem se reproduzia em aparte, que, pelo 
facto ele se tratar ele uma lei federal, só o Congresso Nacional poderia co-
n h ecer do seu desrespeito. 

Ao contaria, respondo eu: qua.ndo essa lei federal é applicada no Estado 
por vonm de elo seu Poder L egislativo, perde ena ·caracter de .f ederal para se 
i·ncorporar á legis lação do gsta do. · 

Pergunto: Poderia o Governo F ederal intervir no Estado para m a ndar 
que se procedesse á eleição d e Deputados e vereadores, de accôrdo com a l ei 
f r,;deral , á eleiçào ele candidatos a -corporações que não são fecleraes, só .po·r-
que a lei elo Estaelo h ouvesse adaptado pa ra ·seu r egimen, para seu prooesso 
eleitoral, a l·ei federal ? Absolutamente. E' um absurdo de ta.l natu.r eza que 
duvido ha ja qu em o possa sustentar . 

Falta riam ao Poder Executivo attribuições pa r a fazer r espei-tar uma 
- J.ei federal adoptada pela legislação do E:stado como l·ei proprif!, como lei 
est a cloa l. D e sorte que, ·senhores, essa lei, entrando ·em funcção nos !P·Ocler es 
constitucionaes do E stado, perde para esse e ffeito o seu ·ca racter 'de federal , 
])ara só con servar o caracter ele lei estadual. 

E nessas condições, ella esta.va. suj·eita ao exame dos 'L'ribunaes de Jus 
tiça do Es-tado. E estes a examinaram ? Sim. E' o que os St;s . Deputados 
ignoran1, é o qu2 agora ~passo a explicar. 

A mesma fôrma do voto secreto; o m·esmo systema ele ele ição · com vóto 
cumula tivo, tudo que se a pplicou em eleiçào de Deputados tambem foi appli-
carlo n a. eleiçào de ver.eadores ás Camaras n1unicipaes. E, no Estado do Ri o. 
r:omo sei que acontece e m muitos Estados da Uniã.o, a verifioação de poàe-
l'·es dos veeeaclores, a pós a a puração ·e a . diplomação, se faz p erante a pro-
pria ·Camara dos diplomados, Mas, · dessa verificação ha recurso· pa.ra o Tri-
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bunal de Justiça, e este, tomando conhecimento dos r ecursos interpostos,- de-
c ide ami·nal e sem re·curso sobr·e todas as' questões s uscita das n. respeito das 
e leições contestadas . 

Pois ·bem, senhores, en'l todos os n1unicipios do Estado em q u e se deu a 
contestação na verifi·cação· de poderes, os con testa ntes recorTer·ain pa r a ·o 
·Tribuna l de Justiça e ·em a lguns desses r ecu rsos foi levantadH. a preliminar da 
inconstituc:ionalidad:e da lei e leitoral , sob o m esmo f unda m ento r el<ü ivo á. 
fôrm a do voto. 

·. O SR. JuvEJNAL LAJVIAR'l'INFJ - Já vê V . Ex. que não é novidade descob er ta 
11ela Comnüssão de Jus tiç.a. 

O SR. J ,oÃo Gur:MARÃEJS: - Não de certo; essa a llegação já estava no aJ·-
sena l dos illustres contesta;ntes p <rra fusilarem a Assembléa Art hur Costa. 
Apenas occorria que elles, para simularem a duplicata de A ssembléas. n ão 
podiam a !legar 001'1~?n p op?tlo esse vicio de eleição, por·que fulmina riam elles 
mesmos toda a sua m <rchuna ria. Si as e.Jeições era m nullas, elles não e ran'l 
Deputa dos para · se reunirenr em A ssem'bléa. 

Por· isso elles caJ.ara;m-se. Coube á Commissão, n ã o o p!'ivileg io da. in-
venção, m as a g loria da exhibição. 

Proseguindo, porém, i·nforma rei á Camara que o Tribunal ele Justiça elo 
lTistado, .examinando a preliminar de ser i-nconstitucional .a, l ei eleitor a l IP·Or 
a quelles motivos, decidiu que ella não procedia . R econheceu a constituc·io-
nalida cle da lei eleitoral, applicou-à em todos os t extos ao pr·ocesso elas e!.e i-
ções ·contestadas, ·e co.nfi.rmoil a legitimidade daqt:.·' Ues que n ão pecca r am po·r 
defeitos de outra n a tureoo_, 

O SR. NoRIVAL DEl FREJI'l'AS : - Houve votos v encidos . 
O .SR. JoÃo G u rMRAEJs : - I-Iouve v otos vencidos, ·é certo; mas a m a ioria 

do Tri-buna l se manifestou unJformem.en te, dec.ieliu sen,;pre que a lei era 
cons titucional .. Atacou a questão da fórma de vot·o e ·elec,ieliu q u e esta não 
se r ef-er-ia ao systema eleitoral. D ecla rou que o pt·ir:dpio elas minorias estava 
respeita-do, desde que se realizou a votação por listas, com direito ca.ela eleitor 
de vota r em t a ntos n omes menos dous qua.n to o numero ·elos ·candidatos a 
e leger. 

E essa san cção. dada pe lo Judk iario tornou-se definitiva. para to-
dos os effeitos, 'quer ·dentro, quer fóra do E s t a do. 

Dir-se-ia : mas é uma iniquidade·, é um a bsurdo. E eu perguntaria a 
quem quer que, re1)Ublica.n o, queira. v iver sob r eg.imen ·constituciona.l, se n ão 
é possiv.el. si não é n ecess.o"lr·ÍO pôr um ,paradeiro, pôr um t ermo ás recl-a ma-
ções, a inda que funda:cJas, quando investirem contra a competencia de qua l-
q u er· poder orga nico. E' uma neoessida de de ·direito publico. 

S,i fosse licito ás massas ou aos inclividuos, a o seu a·rbitrio, incr.epa r ·ele 
inconstitucionaes, de .iJ!eg itimas; de iníquas as decisões e resoluções dos pode-
r es publicas. seria in"Lpossivel firma•r-se um pa:iz organizado . . Seria o r egimen 
da ana['chia, ser•ia o regimen da forÇa, seria' o regimen da violencia , si n ão 
fosse, o que é pei·or, o r egimen do a taque á mão armada ás occultas. 
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Mas, Srs. D e-putados, desses recursos, decididos pelo T r ibunal clie Justiça 
em ulti-ma instancia, -houve um que deu snsejo a um ·incide-nte memorá.VJel 
nos fastos ela histoPia poliUca. do Estado elo Rio. 

No muni>C.iplio de Sa·nto Antonio ele Paé!ua, um grupo ele candidatos a ve-
readores havia contestado a eleição muni:c.>ipal. lnter.posto o recurso, o Tl-.i.-
bunal d,-cidiu contra sua c-ontJestação. Ell-es -embargaram; o Tribunal de Jus-
tiça decidiu contra esse embargo. Sabem o ' que tentara m elles ? Um recurso 
para o Supremo Tribunal Federal, por meio de ha,beas-C01'1JUS, para conse- . 
guir foss-em •investidos ela funcção ele vereadores. Esse ha,beas-cor/prus -não 
teve l:>l'Ovimento, nem no Tribunal de Justiça, que já o ·havia n egado, qua n-
do fôra ·con_ceclido pelo juiz de dir-eito local, nem no Supremo Tribunal Fe-
deral por ter este considerado qu e aquelle não era meio habil -para verifica;r 
poc.eres ·de ninguem e quo no Estado do Rio havia um recurso lega l ordin:a.l'i·o 
para os casos dre dupli-cata de C3!mara, que vã(\ ao conhe.c·imento do T-ribunal 
de Justiça local em qualquet· tempo, p.or infc-iativa ·f acultacla a qualquer ci-
dadão. ou ex-otficio por iniciativa elo p'l'omotor publ>iéo. 

Pois, senhores, como digressão illustrativa d:o caso do Estado -do Rio 
deve narrar ~ Ca;mara que o Sr. interv-entor Jiederal, o illustre constituciona-
li:sta Dt·. Aurelino Leal, aca;ba de praticar o mai•or -dos atte::~taclos : baixou um 
decreto mandando que fosse -e-mpossado na municipalidade de Santo Antonio 
ele Paclua, .ésse grupo de · contestantes rec:hassados em· tod,os os Tribunaes de 
Justiça e ordenamdo que seu -del(':gado militar impedisse que ·continuasse a 
funccionar a Camara que, ha u1n anno vinha. legitimamente -exercendo suas 
funcções , amparadas pelo Tribunal de Justiça do Estad-o e p-elo Supremo 
'.rribunal Federal. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Por que V. Ex. não lê OS "consideranda." 
do decreto ? 

O SR. JoÃo GUIMARÃEJ : - O caso é tão escandaloso, chega a tocar ás 
'raias - perdôem-me a expressão- do crime e -of>fende d~ tal modo a auto.ruo-
mia municipal, que não -sei o que mais -a;dmira.r; si a coragem do homem que 
assignou es·se acto ou se a sua subserviencia aos interes-ses da politioa· que 
o ditou. 

0 SR. NORIVAL DEl FREil'AS: - Is-to é que é -paixão. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Talvez seja, ma;s, em tod-o caso, paixão nobl'e e 

superior áquella que arrastou a mão do jurista a assignar um acto dessa na -
tureza, -de natul·eza. tão revolta nte que, estou certó, se ·a algu-ns esp.iritos não 
causa repugna.ncia, porque a paixão os ·céga. dentro desta Casa ainda -lk'l. 
republ·ican•os cuja consciencia lim·pida ha -de negar sa.ncção a semelhante 
a ttentado. 

O SR. No RIVAL DEl FREI?'AS: - O p.roprio tr·ibunal põde -resolver· isto, em 
r-ecurso ordinal'io, já. qu e V. Ex. diz que elle d·ecicle tão bem. 

O SR. AZEVEJDO SooRÉ: - Para ser desobed-ecido ? 
O SR. JoAo GuiMARÃEs : - Conhe-cem VV. EE. a ultima eta.pa do caso 

a que ·me venho referi-ndo '? 
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O Tribunal reuniu-se em se~·são memorav·el . . . 
O SR. NoRIVAL DE FR!lllTAS: - E decidiu muito bem, declarando que, em 

caso de ·duplci·ata, cabia 1'ecurs-o a o promotor. 
0 SR. JOÃO GUIMARÃES : 

'l1ribunal da Relaçã-o. 
T·enho aqui a ·noticia da. sessão a gitada elo 

Os dese~1ba.rgadores, a una voce .protestaram ·con tra o acto elo interven-
tor, que .cJesr.espeitava a s suas deCisões. 

0 SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Qual f•oi a decisão? Le.ia. 
O SR. J·oÃ<o GUIMARÃES: . - ·Só houve divergencia quanto a .um ponto: 

qual a p11ov.idencia a toma r para ·d!ig.ntidade do Tribunal. Achavam alguns 
de.>embargadOl'eS que s:e devia promover a ~esponsalYilidade do ·intE~rventor, 

emqua nto outros entendiam que o T.ribunal Judiciarlo .preoisava de uma 
a.cção m ais ·energica contra ·O mesmo . Mas a calma e a serenidade do seu 
presidente induziram os Hlustres m embros do Tribunal· a convencerem-se de 
que a força, o respeito dos tribunaes de Justiça, .não r esidem na força coacto, 
ra com que ·elle ha ·de fA.Zer respeitla r as suas decisões; D'las, na serenidade 
com que ha de receber os g olpes que são desferidos contra sua a utOl'idade, 
porqu e elles são a ameaça contra os outros proprios poderes C•Onstitllid·OS 
que o deSl'espeitam .. 

Assim limit-ou-se a reme.tter ao Procurador Geral do Estado os papeis 
'·eferent;es ao caso, para que elle .providenciasse como entendesse. 

O SR. NORIVAL DE FREITAS: - E qual fai a. !provi-dencia do Procurador 
Gora.! ? 

O SR. J•oÃo GuiMARÃES: - Lgnoro; mas supponho que não inte.ntou o 
processo de responsabilidade contra o interventor . Elle é demissível . ad n1t-

t1Mn, •e, portanto ... 
O SR. NO RIVAL DE FREITAS: - Jli.IJas já veio do Governo anterior. 
V. Ex. sa•be quaes os sentimen tos ·politicos do Sr. Bethencourt Sampaio ... 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Não cito nomes. Que ro, apen~s. referir que 

esse m a.gistl•ado era de nomeação do interventor, como já o era d·o Presi-
dente do Estado, e si .elJe se s•entisse no dever de iniciar o processo ele respon-
sabilidade conitra ·O •interv·entor ... 

O Sn. NoRIVAL DE F REITAS : - Elle •mandou que o ·promoto1· recorresse, 
comd é de lei. F1oi o que elle deoidu. 

O .SR. JoÃo GUIMARÉES: - .. . a n tes de o fazer, cumpria-lhe pedir a sua 
demissão. Era dev.er de lealda.de, que e11e teria de ma.n•er para c•om quem 
o mantinha no seu cargo. 

O SR. NO RIVAL DE FREITAS : - Nã.o tem independencia para fazel-o'? 
. O SR. JoÃo GUIMA.RÃ.Es: - Ao contrario, p1·esumo que o illustl'e Sr. Be-

thencourt . Sarrnpai'o, a quem me ligam laços, não só ·de cortezia, m as de 11e•la-
ções de a mizade, soubesse ser innocua qualque1· acção sua neste sentido . .. 

O SR. NoRIVAL DE F REITAS : ~ Com este argumento, não chegaremos lá. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES : - .... porque está estabelecido, entr e nosso 

constituci.o~al1stas, i·nventados ,pa.ra estes pedodos a normaes da politica, que 
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con tra netos elo· interventor, desde que a ma.teda . está affecta _ao Podes Le-
gjsJativo, nem mais o P<ader Judi·ciario se ]Jóde pr-onul1ciar. 

O SR. NoRIVAL DE. FREITAS: -Mas qu;em disse isto foi o Supremo T'ribunal 
Federal. 

O .SR. JoÃ-o GUIMAHÃES: - . . . qu e, sendo .elle del-egado do .pode;· cen tl·al, 
federal , só · ao Poder Legislativo compete tomar côn.ta de seus actos. 

O Sll. NomVAL DE l!~llEII'AS : - Já o 'l'·l'ibunal não é mais sereno, ·não é mais 
justo. 

O .SH . . JoÃo GUIMARÃES: - E que poderia, p<Ois, fazer o illustre procurador 
geral elo Estado ? Cousa a lguma . Elle sabe que tem funcção es·pecia l junto 
do tribuna l, mas seria i·mpruclente e -desleal pa.ra: com q uem o ma:nten1 na-
quelle· posto s i tomas·se a inidativa deste Pl'OCesso. 

O SR. NoHIVAL DE FREITAS: - Nã.o está neste cargo pa1·a se1·vir ao Gover-
no, m as pa,ra cumpl'i~· o seu dever, ao servdço ela lei. 

0 SR. J oÃo GUIMARÃES: - Sr. Pres1dente, tão vasta é a m ateria contida 
neste ·projecto, q ue o i-Ilus-tre Relator da Com missão .cJe Constitu ição e Justiça, 
tão synthetica m en te enlfeixou ·em um artigo unico, que lastimo seja coagido 
a su~·pender as consicle1·ações que vinha desenvolvendo, porque é im.possivel 
em tão breve tem!p10 com.pletar a a na.lyse, só el-o projecto ela Comm:issão, e 
m enos ainda •eX'amina r as instrucções confel' iéLas p elo Poder F ederal ao in -
terventor, examinar <~s suas consequencias ultimas, h'a:aer á Ca n1ar.a o co-
nhecimento de facto·s alH occorridos, p~ra dem-onstrar que essa intervençã o 
não é apenas, um a ttentado urdido ·e tram ado contra o prestigio do Senador 
Nilo Peçanha o seu partido dentr-o da terr a fluminense, é, •mais do que isso. 
uma am ea,ça. per-enne q ue se ·ergue dentro da jurispruclencia legislativa con-
tra a innovação federal contr a a autonom ia ele tod-os os Estados do Brasil. 
Não ·ha revolta da minha parte porque ·eu pref·eria que não se tivesse estabe-
ecido em ·nossa Constituição, o regimen ·da a utonomia dos Estados. Era pre-
ferivél, a n1eu ve1·, que se tiv·esse •estabelecido ·qu e os Estados se gove rnas-
sem com o out'ora se governavam a~ prov•i·ncia.s no Impe-rio; que o Governo 
cen tral nomeasse para presiclil-os, .pessoas de sua confiança, e, então, eu, 
republicano, cons·ervaria. o di·r ei•to de pug.nar p:elos Jcleaes da R epubli'ca F e-
deartiva. ba.•tendo-.m·e IP·ela a u tonomia dos Estados, mas não teria n o m eu 
coração a magua que óra sinto, .cJe ver q ue, 1nscr ipto este prinoipio em nossa 
Constituição - o que Q"epreserltou uma victoria conquistada após tantos 
anno~ ele luta pelos propaga ndistas, cujos nom·es veneramos, e p'elos f·orma-
clores ela Republica, que tanto respeitamos - seja o principio feclerMivo 
destru ido •em um lance de politic'agem, 1Jara <O ·effeito de servi-r a odios ephe-
rneros, a séde de vingança, odJ.os q ue .pwssarão, ;onnqu anto que o) prestigio do 
partido d o Sr . Nilo P eçanha, que .(]entro ·do E stado tem. feito a paz, a segu-
rançit .publica, ·o respeito a tocl'Os os direitos indiv1d'Uaes . .. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Eu qu e O ruga. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES : - ... e a -respeito da repr esentação de todas a s 

n1inorias . .. 
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O SR. GALDINo DO V ALLE : - Com o ella esteve sem pre tão bem r ep t·ese n -
t a da na Assembléa ! 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Dessa veeda de se póde a pon ta r , com.o ·exemplo, 
e com a conform ação ;:los n obr-es D eputados, que ·nes·k'l. Ca s-a s e a chan1 ha 
muit o t em.p o, que r a r os E stados, teem tido 11a Can1ara F ederal, ta n tos r e -
presentantes da tninor ia con1o o elo Rio ele J a neiro.. O t empo que m e con-
c.ecl:e o Reg-imento es t á . a esg ot&r -se . 

Reserv&rei. par a ou tra oppo.r tu n•ida ele -con tinuar a lLnalyse . do decreto de 
intervenção, cu jo primeiro aspecto j fL ex a minei : a dua lida de el e assen1bléa s . 

F >LI<ta d izer sobre a dua Hdade d e Presidentes, pa t-a depois considet·a t· o 
seu f undam e nto , a q uelJ.e q ue diz res•p,eito á m a nutenção da ordem de n tro do 
E stado ·e, entij.o, eu me l'eser vo o p ra zer de ana lysar a s i.n :;trucções -expedidas 
a o Sr. I n ter ven tor, que são tão exorbit a ntes q ue ·chega ra m fL ·m e s u rpr eh en -
dnr. 'Mas depois q u e l i os pa ragra p h os diversos do ,pr o:iecto n . 79, vejo qu e o 
Gover no F edera l a inda foi g-en er oso, pontue Blle r espeitfLr a -ao '!nenos, a a u -
<liencia dos municipios deixanldo q u e elles vivessem com as cam a ra s m u ni-
cipaes de ·su a eleição, ao pas-so que o .parecer da Commissão, m ais ~·adical. . . 

0 .SR. NORIVAL DEl ·FREITAS: - Ma:is logico. 
O SR. J •oko GurMAR!ÃEs : - , . . foi a lé m , quer-en do a n azar as propt·ias 

Camaras M unicipaes e os .prO))rios pr-efe·itos ele 1p.odet•es incontestados. 
O SR. JuLIÃO DE CAS'l'RO : - I sto convém a o St'. Noriva l ele Freitas. 
0 SR. N Oll!VAL DE FREITAS: - C onvém a toclos nós do E s ta do elo R io. 
O SR . . JoÃo GUIMARÃBS : - Vou concluir a nTin ha m·a çi'Lo. pe-dincl•o n.os 

m eus co!lega s ele ban caela q u e m:e ·per mHtam, nes t e i:nlsta n te, um n1om en to ele 
~ -fa.stamento ela s ua or ien tação politica ·para, dizer , co,m o t·epu blicano q ue s ou , 
e -como devotad o defe nsor ela clemocnw ia que a s pi·ro ser ·- que s eria pref e -
rivel para . a R epublica. Bmsi'leira q ue a Commis;,ão d e J ustiça se m a.ntivesse 
até ás ultim as conseq u encia s , no seu pon to de v i·s ta politico, r adical, in du 
a té a o Q·econ-h ecim -en to do Sr. m ajot' Sod·I·é, com o Presiden te do E s-tado, e ela 
sim ulada a s's-embléa que o elegeu , po·rc,ue então teri>• pa r a: j u stifica!' seu 
acto a paixão !J)Ol itica que -a -domina . E, po·rque sO'mos u m a corporação polí-
tica , t a lvez que, passad o este m om en to t orment oso, a crit ica histor ica deste 
episodio ela v iela. r epulJ.lica:111a. -seja conclescendente e ·sa iba perdoa r ao Pa-rla -
m ento B rasileir o esse · e rro, es·sa ·mystificação da soberania. popular. 

D est'a r te não se erig ir ia em p r incipio ele politica. naciona l a. int r om)s-
são feder a l no governo e no t err-itorio ele um Est ado f ederado, sob o p r etexto 
ele r esta u rar a f ôrm a r-epubl cana f edera tiva, detur pa ndo-a , desacat a ndo o 
seu Poder Judidario, porque burla declara da men t e ·a s su as decisões , eles-
truindo o s eu Poder Execu t iv o por q ue afasta do seu ex er cício a, 

q uem compet-iria a posse elo cargo ele :president e ann u llaelas as eleições ees-
pectiva s, a t ten twnclo contra a soberania popular , porqu e, desde as -cam a r a s 
municipa es, passa ndo pela:s p r efeituras, até i!: Assembléa L egi·slativa, s ubs ti-
t ue os eleitos .elo povo ·pelos b.eleg-ui•ns de n efanda m issã o partida ria . 

Nã o sei, Srs. Deputa dos, o q ue mais a dmira•r : s e a commissão que ch e -
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ga, na ~ sua .paixão, a ·esse extremo, ou se a auclacia daquelles que, sem titulo 
disputam a qualidade •de deputado á Assembléa Legislativa daquelle Estado. 

0 •S!t. FRANCISCO PEIXOTO: - N.inguem recoruheceu. 

0 Sn . JoÃo GuiMARÃES: - Mas, 8rs. Deputados, o pareeer tem uma so-
lU\':Í:'O mais curiosa que todas. A pretexto· de manter a autonomia, a fórm .. <t 

repuhJi.cana do Estado, em vez de reconhecer o •Sr. Ma.jor Sodré CO'.mb Pre-
sidente, de reconhecer como Depu'Jados os que dizem que o ·elegerUJm, e as-
sim aJlegar cpmo attenuante que apenas haviam infringido o direito de r e-
presentação das maiorias, manda ndo entregar o cargo de eleição, não áquel-
les c;ue conseguiram. 30 mll votos, mas aos que havi-am co.nseguido 15.000, ou 
menos, ao envez d1'SSO, autoriza a entrega dÇ} Estado ·a um interventor perE:n-
ne, elimina a ·autonomia municipal, mandando que cada município seja en-
t~·egue a um interventor-mi·ri1TI, elimina a autonomia dos munic1pios, ~ . man
dando que, annulladas as ·ele·ições de vereadores, o Poder Legisla tivo E' o 
Executivo municipaes ·enh•egues a um unico inclividuo, a esse inte·rve·ntor-mi-
rim, nomeado ~pelo intervento•r geral, e com a funcção de dispôr a seu 
tal.ento dos interess·es municipaes! Pergunto: diante de tanta: audacia e 

' diante de tão flagrante· attentado ás liberdades republicana.s e á fôrma fede-
rativa o que é que menos s.e justi-fica, Srs. Deputados? 

•Será permittir que sejam empossados, que se considerem eleitos aq~elles 
que o foram em virtud·e de uma: •eleição sã, ainda que inquinada da allegação 
de illegiotimida de de sua junta apuradora, como s·eriam o Hr. Raul Fernan-
des- e os Deputados que o reconheceram; ou que seja o Estado entregue ao 
governo de um Presidente não vencedor nas urnas e ·a uma Ass·embléa de 
candidatos .derrotados, mas que - .-e1n todo o caso - te-e1n por si alguns mi-
lha res de votos do eleitorado fluminense, como seriam os Srs. Sodré e os seus 
amigO'S que o vestiram do manto real; ou, fi-nalmente, entregar o Estado 
á anal'C'hia, como pretend~ o proj-ecto em discussão, erigindo uma dictadum 
·caricata, com feitores· de div.ersas categorias, sem nenhuma sancção da von-
tade popular? 

Que os responda m os nobres Delegados do ·povo bra:sileiro, cujo mandato 
está a expirar. Sim, ·que respondam a ·essas .perguntas os nobres legislado-
res do Brasil, antes de sanccionarem com o s·eu voto ·a anarchia arcnitecta-
da pelo projecto n. 79, de que foi inf.eliz architecto a nobre Gommissão de 
Justiça e da qual é relator o nobre Deputado o illustre rept•esen.tant·e do R io 
Grande do Norte! 

TE'nho concluído. (llfnito be'rn! l1f1J.Uo bem!). 

O . Sr. Macedo Soares: - Sr. Presidente. Vou expôr fi. Camara pre·· 
liminarmente, os motivos que me l•evaram a 1nscrever o nome entre os dos 
Deputa.do'S que se propuzera:.m discutir o caso do 'Rio de Janeiro neste -recin-
to. Esse caso .do Rio de Jane'iro arrasta eomsigo outro· caso de igual gravida -
de constitucional: o caso ele. estado de s1tio ,, Supponho que u=a der.rade.ira 
esper ança nos r esta ele ·en contrarmos un• r ecurso l·egal contra a tyrannia 
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dos poderes politicos, que em beneficio dos seus inte1·esses partida1--ios deci-
diram privar ·eternamente· a Nação das ga1·antias constituci-onaes, de suas 
liberda,des mais• necessarias. 

Esse 'l'ecurso ainda ·é a consciencia da nossa m ag1stratura, da mais a lta 
Côrte Federal . 

·Bois que tenho -em vista a•proveitar o d ebat.e parlamentar no assédio ao 
Suvreino Trilbunal, na esperança que dahi nos venha 0 derradeiro recurso 
legal contra a m ais odiosa das cliictaduras, julgo;me justifi~do por ocQUpar 
l!m pouco do tempo da Cama ra, discutindo especialmente o si tio, q ue é, evi-· 
dentenmnte assumpto connexo, intimamente ·entrelaçad·o ao caso do Estaclo 
do Rio e tão grave· e tão importante •quanto este, nos seus aspectos nacional 
e constitucional. Se eu não tivesse esse objectivo para o meu ·discurso, v. Ex. , 
Sr . Pres-idente, e .esta honrada Cama-r a, estariam absolvidos da p ena de me 
ouvir. Porque ·eu s·offro da regra da natu1·eza que tem horror ao va,cuo; pa-
lavr as inuteis e actos desnecessarios são para mim o -proprio d a puerilidade 
e não ha ·n a da mais ridículo do que o desacerto entre as attitu<tes dos ho-
mens e as- i<tades da vida. 

Acção parlamenta,r não existe entre nós e não existe p orque a intoleràn-
cia dos que governa.m acabou por prescindir até dos mais humildes vagidos 
rlo rebanho legis·lativo. Todos os Srs . Deputa-dos sabem q ue essa velha e cada 
vez mais despotica intolerancia começa p01; desencantar, desa.nima e a•caba por 
desillu chr totalmente, as •esperanças .e o ardor patriotico com que cada um 
de nós senta-se, p ela primeira vez, ·n as cadeir a,s· da r epresentação nacional. 
Restava, porém, a r eper curssão que os debates do Congr esso produziam na 
im!)r ensa ~ na consciencia popular. 

O orador .que se atrevesse a f a llar contra as decisi'les f:echa das dos que 
sovernam, tinha o con~olo .de ser ouvido fóra ·deste r ecinto impermeavel e 
muitas vezes quandp não pudesse despertar as m~mias do interessísmo offi-
cial; comtudo levantava fóra dramaticas tempestades do desP-rto-, que afoga-
vmn no areal a rdente d os seus protestos as pyramides in1passiveis dos go-
vernos. 

Mas hoje o estado de sitio amordaçou (LS -vozes -dos jm·naes. Suffocou a 
liberdade de -consciencia da Nação. E stabeleceu o crivo policial par a todas 
as opiniões. Desse modo, a discussão parlamentar i·nutil aqui ·dentro, ineffi-
caz no vasto scenario da publiciqade ·esiCravizada, pe1'deu o ultimo attractivo, 
para os homens que não querem representar um 1pap.el de· enco-mmenda nessa 
t riste comedia -dos "tramites p arlamentares", a través de cuja burocracia 
transitam as· ordens do Governo para baptizarem •de " lei " a vontade do 
Sultão. 

Sr. Presidente, V .. Ex. sabe' tão b em quanto a Camara; a Cai11ara sabe 
táo bem quanto o .paiz inteiro, o que é e o que vale o .chama do "caso d() Es-
tado do Rio". O maior •chef13 da p o-Utica jjluminens·e foi o a.ntagonis1Ja do actual 
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Chef(: da Nação no pleito eleitor a l que o levou á s cu nüadas do Governo. 
Ca n-dida to v e nci d? , s u pporta h oj e , quasi só , o peso .dos r a n cores e dos odios 
do adversar io ven cedor . O P r esidente Ber n a r des .decidiu tir a r -n o Esta do do 
Rio de J a neiro -con sequ encia s ·de .su a v i.ct or ia que a Oonstitu içã o e a s leis 
não admittem : ·prometteu .que da ria á minor ia dispe t·sa e desa ggregada da-
q u elle E s t a do o Gov erno q u e já m ais conquista ria nas urnas, p ela m a nifesta-
ção liv r e -da opinião f lumin e.n s·e. 

P ois que m ü vido pelo oc1Io ao seu em inente antagonista, r esolver a. sa -
c t·ifical -o e ao seu p a r tido e a o seu E st a do que o a p•pl a ude, qu e o a poia e 
en coraja .nas lutafl com admüoavei Hdelida;de - o Prestden t e B erna rcles em -
prehend·eu offerecer a velha prov incia a unt gi-upo ele amigos, a. b eJC.efic io de 
inven t a r io . 

Ma s para f a ze r esse pr esente, o Sr. Arth ur B e rnarcles viu-s e coagido a 
assalta r á viva força o Rio de Janeiro, t ev e que cr ea1· um a ppa relh o ele t e r -
riveis vi.olencia s e per·s eguições policiM!s p a ra a h Gllfa r .no s it io pet'111~1.nente a 
m a n if estação altiva ela popula çfto elo E stad o in v a d ido. 

E como ·com es s e Governo de fa:oto, concebido p elo odio elo cancli clft to 
f eliz e · m a.n t id o pela bru ta licla cl" ela poHc•ia .. não •pou cle co nsu nlém ar uma s i-
t u a ção lega.!, o Poder Exec utivo e a ,gora o L egis la tivo en gendr a ram toda essct 
com edia do "ca so do E s ta do do R io" qu e, n a. verda de , outra c ousa n ão é 
s enão ·a tenta tiva de legaJ.iza çã o elo r a n cor elo St·. Arth u r B ernarcle" con t r a o 
Sr. Nilo P eçanha . 

Fra nca m ente. todo esse i mponent e a ppa r elho constitu ciona l do reg·i-
Jn en des·ceu a obj·ectivos bem me~:.qujnhos. Um ·potcJnta do a p r a zo f ix o a ma,-
nhece mal humora do; cot-reu - lhe mal a dut'mida , com a pa.n ça enfa t mula e 8 

bilis -descaminha•da na.s vi·sceras. Pois logo o Cong r esso, Crum a ra e S e.nacl •> 
cor rem a abr·andal-o -C.O in a m ezin;h a cl ~ uma l ei a ·car acter. 

E sse G rão-Senhoc - emqua nto P residente - faz e desfa z govern os cln~ 

E stados, ex~.lta e a rri a pa r t icl os pol ít icos. >:óbe e. desan da cot a ções n a p raça , 
nom eia e clem.Jtte f u n ceiona rios. juizes. g-e ne raes e ministros. 

Emqu a1no Presidente, .f um D eu s orn.nipotente - cu jos ·sacer dotes te-
n1on1 de terror e se infla n1n1·nnt dv a n1or ·n,a is Ra.g't:a do á n1ais t e nue viração 
do s eu capricho. 

Mas a p e n 'l.s tet•minaan os dias exiguos el e s u a clut·:cção quad r ie nna l , o iclolo 
óe>:a ba n os p ês de ba rro; VV . E E x. , que não lhe ·via m sen ã o cleslumb,ra nte" 
virtude~ . p cr den1 suhit[IJm ente a s escama s elos olh os e passa m a en x e r gar-lhe 
com e~:tupe n('U-1. m1tura licla.cle :1. m a.lda de com qu e f oi datado p elos fa.clos ao 
n asoer . S t·. P res·icle nte, e is -ah1 o des t ino ipva r iavel f!os que govern~m 

e ntJ·e nós. 
O Sr . Arthur :R<>rn a.r rleR é , nos <'i.iR.s qu<'o passam . " o a.ctu a l .Presiden te. 

:E' P.a.graclo, é div ino. P óde tuclo contr-a. t ocl os. A Ca m a ra o serve conl a dedi-
caçã o r ítu:1L Deu-lh~ ' ' '0 entendimen t c, que h a via d E: n os C[IJ&tigar a .n ós q ue· 
o .iulgantmo,; um mão candida t o , q u e o .i·u lgavam·os u m pessimo P r esiden te --
e limi·n a.n clo-n os ela ·C<lr}'(:> il:e~, p oli tka . Nes t a fel1z dem ocr a.cht os D epu ta d os , o~ 
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Governadores ·e o., pürtido~ f•1<r ece que s r, ·fazem. c1·escem e vh·em no at.:on-
chego protector elo P.resLctente ela Republica. Nós, flumin ense, clescahimos 
dessa sympathia . Ta.nto peor. 

Ma·s,· p ermittu. a Ca.mara que lhe faça-mos uma. jucU.0iosa obser vação : :t 

ternura el-os homens é um catavento in,constante. 
Ama nhã, o inchaç·o ·de humores elo Presi·dente Berruu·des póde dar em 

outr·os orgãos e at tingir outncs vict-inms. S. Paulo já pócle conta r clessl?. 
historia . 

Quem prevê onde vá parar essa legislação r eba ixa da pelo des te mperado 
capri•cho que a inspira? 

Con tra nós ti vestes q u e injuriar a lei, com os vossos demm·cados so-
phismas . Ninguem sabe como o Presidente vos agr a clecet·á o s·erviço; lem.-
brae-vos de José vendido no E gypto por seus it,mãos . O ·defeito cruel d~ 

mulher ele P utiphar mette u -o na prisãq . 1\ll!as José, h abil na decifração · dos 
sonhos, atinou l·ogo com os· que tivec·am o copeiro e o paueiro do Phz,raó . 

Pot Vl?. desse" ~<>nhos . uu. voltou ac. f a vur real e o outro passou 
desta para melhor. C omtudo, o cope;·ro-mór lembrou-se d-e Josê. quando o 
Pharaó se v iu ás voltas com um sonho a meaçador e lugubre. 

José - é O!L h istoria sagrada - sahiu das grades pura o Gover"" . 
Deslindou o mysterio da s sete v a cca s magra s e das sete vaccas gordas, 

das sete espigas ch eias e dRs sete c-hôc;h rus . A vila nia do· irmão-s; o 
od'!O e o despeito na mulher de Putiphar; a imp:eclade élu so·r te que o es-
queceu durant e dous annos no car c!e re, na da pude1·am contra a. força g iO-· 
riosa do seu destino. A his toria cllz del'le que fol um elos m a iores horrwns 
ele governo dos t empos lege11dados; político habil, legislrvdor, financ:e1ro 
no fastigio do poder e na opulencia a que. l evou o seu imperlo, perüoou u" 
irmãos que o tinha m vendido. Eis a hi 1cm bom vat.icinio. Mas, e t L mu-
lhel' de Putiphar ? 

Depois do epuioüio do manto, em que ella com lume nos olhos. a r C!eu 
de furor e despeito contra José, depois da accusaçao calumrdosa que teve 
exito momentaneo, ninguem m ais ouviu falar clella . 

81· . Pl"esiclent e desafio a V. Ex ., que e ncontre no velho ou no n ovo tes-
tamento o mais ligeiro vestigio da J}ussagem dessa dama em quctl quer outra 
pagina da historia sagrada. 

Findo o qu atriennio, .evaporou-se . Tor-.n.ou á n1ediocrielaele elos oclios 
particulares, elos despeitos pessoaes, dos rancores de familia, encer rado nfL 

molc1ura eslreJ~issima dos qua clros ele a lde'ia. Nunc a ma!s nmguem ou \riu -
lhe f allat· n o nome . Mas José mor r eu com 110 a n nos de idade, a dmi rado "' 
respeitado por to elos - rodeado de seus deséendentes Rté a terceil'a gFJração. 
IJ . seu partido chegou, como sab els, á t erra d~t Pronussão e pa r a lá Iev<•ram-
no embalsamado, f eliz e tra nquillo em um ataude ele pra ta . 

Mas vejamos, Sr. Presidente, os acontecimentos encadeados que n os .ren-
clor-arn um a rmo de estado de sitio. 

Na emer geneia ela commoç_ão intestina de 5 de J u lho elo an no pa ssado, 
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a pedido do Presidente da Republica, o Congresso Naci01~al declarou o es-
tado d~: SitiO nos seguintes t ermos: 

Artigo un ico. E ' decla rado pelo prazo de 30 dias, no Districto Fe-
dera'! e no Estado do Rio ' de Jan eiro, o estado de sitio com sus-
pensão das garantias constitucionaes, ücando u Presidente <.la Re-
p abl!<.:u. a-utor1:10ado a p·rorogal-o por maior prazo . e- a estendel-o a 
outros pontos do terrltorio naciona·l, se assim circumstanclas exigi-
em revogadas as disposições em .contrario. 

CJI:! incidentes militares na guarnição desta cidade reper cutiram im me-
dl->tamente no FJstado de · Matto Grosso, mas o Governo não julgou necessa-
IJ.o estender a declaração do sitio áquel!a. unidade da li'ederaçlio, que tinha .. 
eutreta nto, presenc'iaclo um movilnento arma do .caracterist icamen te revolu-
c1onh.rio. 

] 'I·acassada. rt tentativa militar·, a ordem se restabeleceu . promptameJr 
te em todo o territorlo da RepubHca , mas antes de esgotado o prazo mar-
c:aúLl, tiO decreto enta-o Vigente, áeclarana.o -o Sltlu, a TJO!itiea rnineira, dese-
jos de •estendel-o até á posse do .Sr . Arthur Bern!ar.des, incumbiu .o Sr . Mello 
Franco de examinar os as.pectos. ·Consrtituciona;es do decreto legislativo de 
6 de Junho, combinando com o Presidente Epitacio Pessôa a fOirmula con-
veniente á pro rog ação do sitio. 

JuJgan(JO inaproveltavel '!JOr in<::onstitucional a delegação legisla ti v a para 
prorogaçâo <lo estado de sitio sem limitação de pra zo, contida na lei de 6 
dl! Julho, o :::lr. M'Cllo l!'ranco apresentou em 27 do mesmo 1ne;,: um novu 
p ro.iecto a ssim r~Jdigi.cto: 

"Artig o uni co. Fica prorogado até 31 de D ezembro do l10rren-
te anno. o estado de siti·o ele q u e trata o decreto legislativo n. 4. 54~ . 

de 5 ele Julho de 1922, com as limitações dos ~o~:rt. 19 e -20 da Const1-
tuiçao Federal , ficando · o Presidente da Republica autorizado ét. e~

tenüel-o a outros pontos do tenitorio nacional, hem como restr!n-
gil--o sus·pen del-o temporar,Jamente ou ievamtal-o de modo definitivo 
em qualquer tempo, dentre desse prazo, desde qu·e a seu ju1zo ces-
sarem os motivos que o determinaram; revoga das a s disposições em 
contrario" . 

Est1:0. surprehendente prorogação do estttdo de siti-o por .cinco me;r.es, em 
plema paz e depois do restabelecimento completo da ordem publiea, não 
foi slquer solicitada pelo Ch efe do Poder E xecutivo. 

Em um dos dezenove considera ndos que antecedem o projecto, o ~r . 

Mello Franco assevera que o Presidente da Republica de então, ouvido so" 
bre a conveniencia da prorogação do sitlo dectarado em 6 de J ulho, julgou 
"conveniente e i'ndispensavel tal prorogação" . Ma'is tarde, rporém e1n men-
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,;;agem, o Sr. Epitacio P essoa decla rou categoricamen te que a p rm·ogação 
.tlo sitio lhe fai offerecida grac!;osamente pelos políticos mineiros, que não 
·-se interessou por tal prorogação, que não julgava necessaria, deixando á 
ri1aioria do Congresso a inteira responsabiHdade da lei de 30 de Julho . 

O Ministro Procurador Geral da Republica, discutindc o lwbeas-corpus 
Impetrado a esse ·Tribunal em favo1· do Deputado cearense Alvaro de Vas-
concellos, asseverou solemnemente que ·O decreto de 30 de Julho n ão fôra 
·solicitado 'Pelo Sr. Epitacio Pessoa, Presidente da Republica - a autori-
.dade a quem compete directamente o dever de garantir a segu:::wça a;., 
Repu1Jl1ca - e que foi ·pelo contrario uma iniciativa do CongressiJ que cor-
r-eu alviçareiro ao palaJCio do Governo a lhe offerecer cincc mezes supple-
mentares de su,;-pem;ão das ga rantias constituc!ionaes, quando já nenhum 
motivo de ordem pubHca exigia tão grave e r,erigosa providencia . A prv 
rogação do sitio fo'i pois. uma deliberação política tomada rwla maiorh do 
Congresso sem connexão com a cornmoção intestina de 5 de Julho ve. a n-
do apenas a commodidade de se inaugura r o goverri.o do candidato mineiro 
'no silencio tuinular que a c!ensura poJi.cial infligia á capital da R epub.:1ca. 

Nenhum dos dezenove considerandos do projecto de 27 de Julho a l-
·iude a outra eXl))losão revolu ciona'l·ia po~terio1· ás que determina ram c de-
creto de 5 de · Julho; esses considerandos procuram justifica r o novo de-

•creto de sitio pe!a necessidade de se conduzirem os inqueritos então em 
andamento com as facilidades que a suspensão de garantias poderia tra-

·zer ás pesquizas policiaes e militares já iniciadas. 
Os debates provocados na Gamara e no Senado por esse projecto elu-

·Cidam ainda mais os intuitos do Legislativo ao dec!r.etal -o. Tomaram parte 
na discussão, entre outros, na Camara, os Srs. Joaquim Osorio, Carlos 

·Garcia, Dantas Bari:·eto, Bueno Brandão, Mello Franco e Alvaro Ba ptista; 
no Sena do, os Srs. Justo Chermont, ·Azeredo, Francisco Sá, l\lloniz Sodré, 
Lauro l\lluller. 

Fi,guram. nos annaes dessas . Ca sas do Congresso os debates u ·anscri-
·ptos na integra . 

O primeiro a discutir o proiêcto na. Camara foi o · Sr. Joaquim OsDrio, 
~om as seguintes palavras; 

"Surprehendido de momento por este projecto, eu não posso 
ler a palavra dos grandes cornmentadores da nossa Constituição e a 
lição dos mestres extrangeiros de paizes que ;:;onsagram medida s 
identicas do estado de sitio: 

Não fosse isso, e ·eu traria para ler á Camara a lição de Ruy 
Bar1Josa, o eminente mestre ele direito patrio que, em seu no-
ta vel e'studo sobre O estado ele Sitio, se1LS etfeitos e natm·eza, expõe 
a doutrina constitucional. Licla a qui essa lição estou certo c voto 
da Camara seria outro. Ruy Barbosa votou pelo sitio ele 5 elo cor-
r ente quando havia de facto a revolta arm:üla; considera urrt 
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caso evid·ente de sitio. Hoje, porém, não votaria, sob pena de ab-· 
jura r todas as suas doutrinas; não votaria, estou certo, fazendo jus-· 
tiça á sua capacidade moral, e não votaria :Principalmente com a, 
dilatação do prazo constante do projecto, isto é, até 31 d& De-
zembro 

O S1·. Carlos Garcia: - AUás, o Governo pód-E' SUSP""':1de:- se· 
achar conveniente. 

O Sr. Dantas Barreto ' Até 31 dE· Dezembro a prorogação é· 
exaggerada . 

O Sr. Bueno BTanàão: - Mas póde ser suspensa ou levantada. 
a todo o tempo". 

~A::: Deputado pelc Ri f' Grande do Sul respondeu o Sr. Mello Fra nco •. 
autor .do projecto : 

.Sr. Presid ente, são numerosos os i·nquer1tos que o Sr. Presid~nte· 

da Republica está eff'eetua ndo 'no cump.rimento do seu dever . Elles . 
estão 'POr te!'Il'Únar; n ã o se determi.nou a inda todo o alcance do. 
movimento revolucionaria, não se sabe a té onde pos•sa ter havido · oc 
.enten11tmento a que a lludiu a men sagem presidencial, âe cab eças de· 
instig·ad.ores do motim e da s·edição militar, com individuas residentés. 
em outros Es•tados. Os factos desenrolados no Estado de Matto Gros-
'S'O, no m•esmo momento •em .que o Congress·o Naci"Onal a qui decre-
tava o estado de siti-o; justif-icam $Ssa a ttitude, essa ·precau ção do. 
Gov·erno. 

O projecto, Sr. Pres-idente, foi m edita do, não foi es'cr.ipto sobl'e· 
a perna. Sobre elle f oi ouv·ido o Sr. Presidente da Republica . Não 
sei s•e será indiscrição da minha parte (1izer á Camara que foi tam-
bem ouvida a opinião, com applausos, do grande mestre. o Senador .. 
Ruy Ba rbosa." (Movimento àe sensação.) 

No S"e.nado, o Sr. Just-o Chermont declarou: 

"Prorogar o estado de sitio, qua ndo já entramos na norrnali-· 
da de, conforme declarações ·oH1oiaes, é um absu rdo, para não dizer · 
que equ ivale a quer·er reduzir a R•epublica, a querer tirar-lhe todas 
as iodéas liberaes e tol<erantes." 

O Sr. La uro MüUer en cerrou o debate com palavras pro·pheticas quEr 
S. E x . não queria v er realizadas, mas que a f·elicidade· do nosso paiz 
m ette-nos pelos olhos · a dentro, e consumma das ·em realidade : 

"Estou n a convicção de q u e a consci·encia de brasileiro do Pre-
sidente da Republica o fará sus p·en.der .esta m edida no dia em qu€'· 
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não mais ·a julgar necessaria ou antes absolutamente imprescin--
div.el. 

O Sr. Alj?·edo Ellis: - Apoiado. 

O S1·. LauTo Mü'ble,-: - Faço esta justiça ao hom·em que está no-
governo e nem cr-eio que a essa attitude pos·sa chegar um hoJneJn. 
escolhido pe-la Nação, sem que refl1cta nos prejuizos moraes e ma-
teriaes que ao paiz acarreta uma s·ituação de estado de sitio, por· 
seis mezes, pelo ÇCongresso, além dos quatro -mezes subsequentes que · 
o Governo poderá a.inda Pl'Orogar, na ausencia do Pa.rlamento. 

Si tal se dés·se, Sr. Presidente, ·eu seria immediatame.n te revisio-
nista.; nós teria~1os decretado a fa.Hencia. do reg.imen -constitucional ,. 
de-ixando com.provado qu·e para go-vernar com a onCLem é indispensa-
vel o estad.o de siti-o, o que quer d-izer que as instituições creadas-
pela Constituição não ass-eguram a ordem. e a estabilida de da v ida-
nacional. " 

Eis ahi o que se d-izia no Congresso menos de um mez após o movimen-
to revolucionaria, qmunelo se CLebatia uma prorogação que a t odos parec.ia. 
exaggerada e i-nutil. 

Os 'cinco mezes dessa prorogação do sifio decorreram em ph;;na paz. No-
mez de se.tem)Jr-o tiveram loga r as tristes festividades da commemoração do-
rp·rimeiro eentenario da nossa ind'epende-ne<ia. 

O Governo recebeu a visita de varias -embaixadas estrangeiras ·e a do' 
chefe da nação portugueza. 

O Sr. Pres-idente da Re·publica,. que ia a termo elo seu m an da to. exer-
c-eu-o até o ultimo dia calma e -clesassombradameuJte, abandonando p-o-r ·vezes : 
a séde do Gov.eF<no viajando nos ·Estados, de Minas e S. Paulo para assistir· 
inaugurações festivas de ·obras publicas realiza das no seu governo. 

]'fo dia seguinte á transmissão cl<;> po-cl!er, todo o pa.iz aguardou andosa-
mente uma deci•são .do novo Presiclent~ sus,pendendo o esta.clo de sitio. Todos.-
os inqueritos relativos ao.s acontecimlentos de julho estavam concluidos e 
encerrados e iam-os entrar na. phase judiciaria ela apuração elas responsahi- · 
!idades elos autores i·nclicaclos ela r evolta. milita1·. 

O Sr. Arthur B-ernar.des limitou-se, porém, a soltar os jorna listas con--
demnaclos á ];\ena de prisão pelo seu antecesso1·, mantendo, porém, o estadc;> .. 
de sitio tal como encontrára vota.do p-elo Congr-esso. Mas, . no seio do pToprio 
Congresso, levantàram-se vozes eloquentes pedindo a suspensão d-o s itio, que .. 
se tornára inutil e sem objecto depois elo encerramento elos inqueritos que· 
basearam s'U-a prorogação. 

No Senado e na C amara surgir'\m lJrojectos suspendendo o esta elo de , 
sitio. Dezesete Sena doves propuzeram a con,cessão da am.nistia a os accusados 
da revolta mllitar de 5 ele Julho e, f1naJ.ménte, o Congress.o am·n.istiou os alu- -
mnos da Escola Militar, autoriza.nelo o Poder Executivo a r-e-integral-os no~ 
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-cursos escolm·es, nas m e51-nas condições a que estão s ubordinados os cadetes 
·'Q.ue negaram · participação na revolta . vencida. (Orçamento ela Guerra, 1923.) 

A 31 de Dezembro esgotou-se o prazo elo sitio decretado pelo Poder Le-
. gisla tivo .em 30 de Julho ·de 1922. 

O Congresso esteve nesse · dia funccionando a tê 9 horas ela noite, quando 
. en cerr ou suas sessões, Deuniclas conjuntam ente as duas Casas, n o eclificio 
do Senado. 

A ordem publica já se mant!inll.o'l. -inalterada nos cinco nTezes passados. 
Os inquerito.s policiaes e militares já •estavam encerrados havia quas i .clous 
mezes. A phase judicia l elo .processo já se a;clia ntava no summario do pro-

. eess·o relatUvo aos inclicia cl:os civis, a mór parte dos quaes já ti.nha;m sido •des-
'P•r onundacloos. A Camao·a, recebendo do procu raclot· -oriminal elo Districto F e-

.. deral pedLclo ele licença para processar clous dos· seu s membros, r etardou sua 
-deliberação negligenltem~nte, CO'lllo · si fosse materia som·enos, e a finaJ, sem 
nenhuma expli.caçao n em excu sa, atkou n a cesta elos papeis inuteis o pe-

. dido {to procurador , a quem não d eu si quer uma r esposta. 
O paiz tinha ·entr a do na normalidade constitucional automaticamente, a 

repressão subsistia unic<Mnente na censura poJi.oial e:xJercicla nos joDnaes, con-
. tra os quaes o marecha l chefe de policia baixava um decreto annun:ciando 
·a.ue ia empDehender campanha saneadora, corriginclo-1-hesalin g uagem .e ·espe-
cif.ica nclo os a;ssumptos que pod·eria m ventilar com a curi-osidades dos , rctpó1·-
te1·es ou a critica dos reda.cbor.es. :. 

A commoção intestina .tinha sido relegada para o pla.no ·remoto dos fa -
. ctos historicos. A paz inborna, verifica da pelo 1!esbemunho de todo o paiz, 
foi solemnem ente constatada pelos .dous president es na transmissão do po-

·der ·e afinaJ ratificada üfficialm·ente pelo Congresso nas proposfições legisla-
tivas d e su spensão do sitio, ele . ·a.mnistia ampla ·e finalmente na a mntstia effe-

.. ctiva m er-te concedi.da aos a.lumnos revoltosos da E scola Militar . 
Decorrido o ultimo minutü do 31 de Dezembro, expirou o sitio decretado 

·em 30 de Julho. O Pres·iclente da R epubUca não dissera ao Congnesso uma 
·unica lJalavra sobre a ordem p ublica; não lhe fizer a a mínima -con.fidencia 
sob1'e os factos temerosos que ninguen1 'PIOdia l obrigar. e que de f acto não 

.. existiam em parte a lg-uma . Pois na manhã de 1 de J a n eiro, mal o Cong-res·so 
f·echár a as s uas portas e· já o Sr. Arthur Bernardes d em,etava m ais de qua-
tro mezes de estado de s'itio, sob a allegação summaria e i·nsufficiente de que 
"pe1·sistia1n m .uitas das cansas d ('tenninaol•tes do estado ele sitio. findo". 

Ch a mo a attenção da Camar'a pa ra a expressão do decreto presidencial: 
· "~taclo de s~tio findo", acoentuando que se t~·atava de ·um n ovo estado cl:e 
:s itio o que declarava o decreto de 1 de Janeiro. 

No correr d'este mez c1e Jarueiro, l'eben tou no Rio Grande do Sul o mo-
vimento revolu cionàrio, que ainÇla pet:siste. Pois o Governo, naturalmente 
·porque não considerou tal movimento "a g-rave commoção intestina" de que 
:fa.lla a Cons tituição .e por que ·não v iu ·na revolução gaú·cha a "patria correr 
·imminente per ig-o", não e·sten deu o sitio até ·o Rio Grande do Sul. Mas aqui 
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e no Estado do Ri.o gozavamos a santa paz do senhor; p·er:maneciamos, por· 
isso, sujeitos aos vexa.mes da lei da excepção. 

Nas proximidades do carnaval, o marechal chefe de policia viu que en-
fraqueciam os seus triumphos na .partida de morte que está jogando com o 
Sr. Ministro da Justiça; logo inventou uma conspü-ação de mascarados e, 
tendo escolhido um ·grupo de officiaes do Exercito pa ra victim.a.s eX!piatorias. 
de suas desinte!Hgencia.s com o Sr. J oão Luiz Alves, ainda Já estão presos e 
incommun!icaveis os infelizes offi.cia:es designados para figurantes n<a ccmspi-

. ração de fantasia. 
A Camara •Conh ece muito o velho processo poJi.cia l de fazer valer ser-· 

viç;os perante certa class·e de Pnesidentes da RepubHca, mantêr tun ambiente· 
de vagos· tertores, de quando em vez justificando com a de coberta de um 
"plano pavoroso" . 

Comtudo, o Presidente da Republica, não obstante a vigilancia da po-
licia, v rue bem de saude e o tiro que até hoj•e levou foi, ao que se sabe, o "tiro· 
theatra l " do Sr. Basilio Vianna. Pud-esse a imprensa commentar as scenas 
comicas do regimen e o publico já teria rido uma semana desse colossa.J.• 
attentado. 

Mas quando ia a termo a ·p•rorogaçã.o do sitio de 1 de J aneiro, na paz 
podre em que vivemos, surgio um novo decreto presidencial, m acilento das. 
vigilias de guarda, embuçado na capa preta, armado até aos dentes, dra m a -
tico, precavido, susp eitO'So. 

Quem diria, vendo o espectacul:o tranquillo da cidade em trabalho• ?· 
Pois estava tudo envemenado da conspiração, sem que ninguem o soubesse_ 
A toleram~·ia do Governo - a tolerancia do Sr. Bernardes - só tinha ser-
vido para estimular os reb·eldes. E o peior é que o Governo sabia de tudo, mas· 
o melhor é que, sendo o unico a saber das novidades, guardava judaicament,l 
o seu segredo. 

No dia 25 de Abril, oito dias a ntes ela abertura elo Congresso - exacta-
mente na mesma data de um decreto analogo, de outro veneravel governo, 
no dia 25 de Abril, o Sr. P1'esüJJen.te publicou o decreto imperial e pro rogou 
o estado de siti-o pa ra mais oito mezes. 

O SR. PRESIDENTE: - Attençã.o ! P eço a o nobre orador que se cinja á dis-
cussão ela materia em debate. 

O SR. MACEDO SoARES: - Sr. P l'l8si.dente, o assumpto ele que estou tra-
tanclo é connexo com a materia em debate. V . Ex. vrue ver, que vo·u ch egar a 
conclusões parallelas. 

Na outra vez a · Nação recebeu com horror o golpe ele estado d;e sitio do 
Presidente, que, invadindo as attribuições privativas do legisla tivo, elas que 
mais soJ.emnem en te a Constituição lhe attlibuiu, elas que mais intrinseca-· 
m ente lhe pertencem no esl.'irito elas insbituições e pela natm,eza do 1·egi-
men -,..- clecnetou dictatorialmente o estado· ele sitio por ·seis mezes nas bar-· 
bas elo Congr esso, na imminencia de se reunir e quando sua sessão orclina-
ria não duraria s inão quatro m ezes. Mas então uma grand•e voz erg ueu-se. 



372.-

·desde a primeir-a r-~união do Senado e um formidav<el protesto reboou na 
casa dos v•elhos, VIbrante de energia, falando tem nome das prerogativas pri-
·m aclaes do Parlamento, r eivindicando os direitos e as li·berdades da Nação . 

·Srs. Deputados: prestae toda attenção ás coinoidencias p·ittorescas ·desse 
.episodio. 

Os dous decretos trazem a mesma data: "25 de Abrü; ' . Um de 1Dl4, ou-
·tro de 1923. Os dous g.ovoernos . - o q ue ia a tern'lo e o que apenas se inicia , 
vivia m ambos no terror da -opinião .publica, cujas maldições não -podiam 
SUipportar . Os dous Presidentes - um a hi está na gaiola dourada do Catte-
' te, outro l'esponde, entre os seus -comp~<t>n!bJeiros vencidos, um processo iníquo. 
·Minas .e S . Paulo formavam então entre as victimas das vi-olencias do d:icta-
·dor. Hoje lavam as unãos .como PHa tos d<eante das viol·encdas do cravo voer-
melho. A doutr1n:a de ·hontem. é a m esma .de hoje, mas a h ypocris·ia e a men-
'tira reverdeceram Qlesses nove annos de interregno. 

Agora, se quereis ver o gentio da rea;cçã,o nBJcional oontra a mystificação 
·dos seus tyran/nos, recuae um pouco -e chegar.eis ao dia fatidd-co . de 2 de 
Truarço deste a,nno. Atrav•es•sa'V'a então a nossa grande aveni!da um solemnis-
.simo cortejo. Prestae toda attenção. U m fel'etro riquíssimo vem na grande 
:pompa dos enterros nacionaes. Lá está a escolta do Exercito. Lá vêm os 
carros de Estado. Luto, palma,s, estandartes e ba ndeiras Trata-se de um 
gra-nde luto, q_ue passou a-s ·pr•OPI'ias fronteiras do paiz. Mas vêd·e bem, entre 
.os que acompanham o morto. L á -está entre os Ministros o grande orador da 
candidatura venc·ida ·em confronto com a .candidatura Elpitacio . L á vem entre 
:os membros do Gov-erno, o illust11e bahiano que o representava no ·:Mini·s-
t e<l'iO. Da Ba-hia, atnda, o .Judas feHz que a ·precipitação da morte pe!1l1littiu 
·que fosse ao enberro do Christo. No Minis.terio, la do a lado, misturando ws 
lagrimas sinceras, -o autor do projecto de responsabilidade dos ministros do 
'Supr•em ·o Tribunal e -o jorn-alista ami-go de todos os gov-e11nos, o intransigente 
inimigo de todas as reacções Joiberaes, finalmente, o autor maca bro do trisbe 
:pr.ojecto da •pensão do 'l\hesouro. Olha,e, -senho1:1es Depubados, o rudmiravel 
cortejo; atr ás do coche f.unebre desfilam 15 annos de inimizades, dJe aggres-
:sões, de ~niqui-dades contra o grande morto. 

Senhores, eu •não oonlmço espectaculo mruis extraordinario na sua for-
'l!lidavel ironia. Mas direis: era ·uma procissão de ·pénite n t es, conbri-ctos, a rre-
·:pendidos, promptos a mudarem d•e vida d1eante das amargur-as daquella 
morte. Não assim. A:hi está Q d ecreto 1de 25 de abril de 1923, irmã:o gemeo ·do 
decreto d!e 25 de abril de 1914. I.Já estão as ass·ignaturas dos Wnistros. São 
-os mesmos do fum·ebre cor.tej-o. 

O "fil·ho d:a casa", -o gra:nde 'Orador, o chan10eller arrependido, o censor do 
·supremo Tribunal. O .pr-oprio dos homens que logram um posto de governo, 
-é não berem memoria. Eu não fallo •de homens de governo. Fallo desses que 
nos baixamar-es das cand!id:atums de acas-o ;fazem uma pes.caria f.eliz; ·esses 
cnão teem m emoria, m a s a Nação lembra-se de tudo . Pudesse fa-lla r agora de 
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:seu tumulo o morto de honbem, e o cortejo governista ouviria de ponta a 
TJOnta. a voz do incom•paravel tribuno de 1914. O Governo decretou o sitio de 
·:25 d,e abr il. Mal se reuniu o S.enad.o, ·lá estava na tribuna o grande orad•or 

Vou repetir, Sr. Presidente, o OO'ffiffiovente exordio do formidavel ppotesto: 

"Consu?7Mnat1t?n est ! Consurrunado se acha o golpe ele estado 
.contra o Çongr<esso Nac·ional. Agora só nos restava s·erm·os daqui 
·varridos pela ·força os que contra a força não temos sabido cumprir 
os nossos deveres consHtucionwes. Ma s a força nos não Pl'ec.i·sa de 
varrer. PaPece que nem <isso m·erecemos. Não se qwiz renovar a 
tradição . da frumi!ia: a tra>clição de 3 de Nov•embr9 de 1891. Porque 
não se pó de evocar esse esp:ectro, sem · que contra elle se levante, 
.para •logo, o 23 de Novembro. Havia coisa m ais cabal do que d!is-
sülver materialmente a ·repr.esentação naoj.onal por 1decreto : 
era dissolvel-a mOl-cL!•mente IJ·elo T en'O•r. Em vez do choque Pl'O-
fundio, ,capaz de susc'itar a r eacção immediata, a na rcotização pe-
netrante e .ced·eira nos eff.eitos mortaes. E·m vez da suppressão fo-r- -
mal do corpo legisolat!ivo, a sua asphyxia sabiamente dosada pelo 
iF:olamento, pela r equ estação e pelo medo. Em vez da punhalada, 
que, cobr•indo a vi>otima de sangue, torna o crime visível á multidão. 
e se ·Póde malograr 1pela •repulsa do ataJcado, o furo subtil do estilete, 
<que, deixando quasi encoberto o ponto ,da entrada, vara até os centros 
vitaes, e m ata sem o escandalo da hemon'hagia. 

Eis por que se não saciam de todo certos impulsos conh ecidos . 
. Eis •POr que já .não temos aqui dentro as esporas do Cromwell, as 
baionetas de Borra parte, ou os ·decret•os de Pedro I. Tolera-se que se 
reu.pa o Congresso NacJonal, m:as encerra;do na ga iola . do estado de 
sitto, e a hi entre a;s suas jaulas, se lhe 1perm<itte fu!1Jccionar, com a 
imprensa reduZlida ao sli!lenoio, com a Capital amurada pela censura 
telegraphJ.ca e •pela intercepção da •correspondencia pos·tal, com os 
trabalhos .parl-amentaras abafados pel·o c ircul-o de i.ntimidação que 
nos rode-ia •com as galer·ias desertas ·de o.ida;dãos e entregues aos se-
cretas :com a ameaça de prisão, sinão -de pena maior, sobre a cabeça 
de oa:da um de n ós. ·Senrutores -ou Deputados em nome da tJheoria, -aoo-
:bertwda com a · autorJ.dade -oracular do nobre Vice-Pres<idente do Se-
nado, q u e põe nas mãos do Presli.dente da RepubHca as immunidades 
parlamentares, ás portas desta Casa os .esbirros da poliocia, cuja es.-
·pion.agem nos affronta, cujas delações nos calumniam cujas violen-
'Cias perseguffill -os nossos amig·os, -os nossos corre!igionari<os, os ci-
dadãos não carimbados sem a marca do gado offiCiial, toda a vez que 
·se ,sentem beliscados nos S}eu s interesses, nos seus crimes, nas suas 
i·Bl'nuras -dom·esticas, ou nas suas suspeitas, os homens do governo, 
:seus rupaniguados, cqmmensaes, paren1tes ou .nepotes." 



-374-

Eis a hi , senhores , em t r echo, a penas a s primeiras palavras do tremendO> 
discurso do g ra n de m estre contra a tyrannia de 1914. As carpideira -s offi -
ciaes do s eu co1,tejo funebre, hm;ni.clas a inda das lagl'imas vertidas n a des--
g raça irrepa ra v el, metteram-se •na p elle dos a n tecessor es do governo r:nili-· 
t a r , para r eproduzir em a façanha do estado de sitio ·perman.en te. ·Mas ahi. 
está n os A n n aes dó Con gr esso a palavra vingadora do grande combatente, 
mystif·i•cado a té á morte pelas f orça s e h Y'pocrisias de ·seus irreductiveis·. 
inimigos. 

Os dispositiv os constitucionaes relativos á decla r ação do· sit.io, desde o· 
ccimeço da R f;publica, têm f.Ol'necido m ateria para r eiterados e luminosos de-
ba t es juridi-cos e p oliticos, ·na imprensa, n a tribuna parlament a r, e na bar r a 
C:·os tribunaes. 

Desde 1892, o maior -dos nossos c-ons titucional-istas abor dára .no Supremo· 
Tribunal a defesa das liberda des individu aes , supprimidas pela tyra nnia dos 
g overnos. Em 1898, sua formidavel ca illJj)anha clava os primeiros frut os, f-ir-
m a ndo as primeiras conquista s liberaes; e-m 1914, a luta. r eacendeu-se em 
um esf or ço g igantesco, se-ndo então escriptas paginas eternas sobre as ga-
ra ntias constitUciona es . O Sr. Ruy Ba rbosa no Sena do e n o Supremo Tribu-
na l, o Sr. P edro L essa do seu posto, ·da maxin1a m agistratura nacional, de-
r a m lições t ã o convfncentes pela f irm·eza dos seu s raciocinios , tão imlpres-· 
sion a.ntes pela força da scien cia qu e ensinavam , t ão no.tav·eis· pela cla r eza da 
!og ica q ue encadeava os seu s argument os , tirados do espir ito e da let t r a da 
Cons titu ição, deseobrindo a f iliação histori•ca dos n ossos textos, a evolução 
r:ac1-ona l da nossa jur:isprudencia e a jur i-spl' Uden cia compara;da dos poV'os m ais 
cultos e do analogo reg imen po!iUco, - que se diria definitlvam ente con-
quista .das as r eiv incUcações desses notabilissimos brasileÍr os p ela lei e ·pelo 
direito sobr e 'os sophisma s inter esseiros dos pygmeu s da po!iticage111. 

Pois na da disso, Srs . Deputados. cã. estam os el e novo ás v oltas com a s 
m esm as sa.ndi·ces revesü das d os sellos legaes; cá estamos de novo a braços 
com as m-esm a s v io•lencia s dos g ovm·noiS, encap-otados nas mes·mas m en tiras 
e hy pocrisias. Não a.dean.t á mos ·nada . Debalde o Gover n o de 1914 submergiu 
na onda de r evolta •publica, em um espectaculo tão formidavel de r eacção 
nacional qu e chegou a .desp·ert a r a :p iedade do coração misericordios o do 
nosso <povo. N ove an.nos dep ois, um goven 1o com eça por onde o ·out ro aca-
t -ou . R e-produz e m ultip!J.ca os m esm-issd-m•os ·erros condemnados e om t anto 
esü,elpit<J; r esta ura as ;m esm;issimas illegaJ·LCLaclies ; rep ete .os ·m esmissimos 
atte.nta dos ; falia a m esmissima ling ua gem. 

Si desta vez a r esistencia não se a f i-nasse pelo diapasão da a nter ior, t e-
-ria mos que s uppor proxima de V'en cer a t ena cida de do ·er ro . E' verda de que 
nos fa ltam agora as v ozes autor izadas e a gra nde voz generosa da im-pren&'l.. 
Comtudo, a convi>cção do verda;deiro espir ito da J.ei h a de nos ins•p-ira r na de-
f esa da liberdade e -do direito, contra a obstinação do crime . 
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.. O estatu to político, qu e adaptamos em 1891 provém directamente dru. 
Constituição Americana de 1787. Os m a is modernos hü;toriadores da Const~
tuição· dos Estad os U.rudos depois de' desilludirem a pretensão de muitos ju-
ristas daqu elle paiz, que proclamavam a 'originalidade puramente indígena_ 
do g r•anele monu mento politico e depois dé afastarem a pretensa iníluencia 
das instituições h ollandezas, concluíram por fi'liar o direito publico da Ame-· 
rica aos aotos fu rida=entaes do .direito publico inglez. 

Ent re a p.~agna carta de 1215 e o seculo 18" encontran~os os quatro actos; 
decisivos qu e for mam a parte escripta da velha Constituição ingleza: a 
"petiçfuo elo dir€1ito", a "lei de direitos", o "acto de habea.s-cOTP1LS" e afi-
nal o "acto de estabelecimento" . 

A intenpretação l-egislativa e j u dicia ria depois de u nir essas cinco pilas-
tras do direito p ublico inglez, fôrma a armaCLur a do grande edifido que hoje-
se contempla na organização so·cial e politi.ca do m a ior imperio do mundo. 

O espírito do nosso regimen constitucional provindo da Norte-America, . 
filia-se p.or1:anto ás mais livres instituições políticas d·o ·mundo. Na fôrma a 
>J.ussa ·con stit u ição copiou m u itas vezes a redacção literal do documento ame-
rica no; em alguns dispositivos entretanto val·eu-se dos textos das constitui- · 
ções h ispamo-am ericanas, ou porque fnsse-m mais precavi•dos na minuciosi-
dade com que ex,punham o ·p·ensamento constituinte, ou porque reduzissem 
a - \)Scripto as conquistas definitivas . da inter.pretação american a. Neste ul-
ti-mo caso estão os n ossos textos qu e a,ttr ibuem ao Supremo Tribu nal com-
petencia para apreciar. da constitu cionalidade das leis e decretos elos Poclel'es · 
LE::gislativo e Execu t ivo e n o primeiro os textos relativos ao estadn de si tio . 

A fórnia art. 80 e seus paragraphos, arts. 34, n. 21, e 48, n . 15, foi evi- · 
dentemente tomaCk1. da Consti:tuição Argentina que por s ua vez a copiou da. 
Constituição ChiJ.ena. 

Na Constituição Ameri-cana o dispositivo relrutivo ao sitio figura no n. 2, 
do § 9", do art. 3", e resa o seguinte: " o privi·legio da •Ordem ele habea.s-co1·-· 
pus jámais poderá ser suspenso, salvo q uando o exigir a salvação publica· 
no caso de l'ebellião ou de invasão" . 

Avisados pela experiencia. do cau dilhismo sul-americano, quizemos ser· 
mais cautelosos na redrucção ·desse adigo, na nossa Constituição. Eis ahi 
porque nos multi-plicamos em detal·hes fixando primeiro a competencia ele-
pois a "jurisdicção tenitorial ", adiante o "fim " ou "objectivo", e m ais os 
"casos ·en~ que cabe a Inedi:da" e ," .quanto a os seus effeitos" e por ultimo ao · 
"tempo ele sua duração" . 

Comtuelo a experien<Cia ela nossa Republica mostra que toda essa minu-
ciosi-da,de resultou em pura perda; porque nós si copiamos as instituições 
amer(canrts não tinhamos nem temos a educação lit teral que fel -a surgir . 
no seu ambi·ente proprio e nem siquer nos esforçamos por en~prehend,er !l-
penetrar no •espírito ' do regimen, que nos governa. Os homens de E stado, os 
politicos, e juristas brasileiros não pod:em dar peior côpia ·de s·i, qua ndo no-
exame ele ·uma gestão constitucional, prefiram. a interpretação sophistica e-
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·.reaocionaria W.s Republicas sul-a.merioanas á lição pura e -crystallina do di-
-reito publico inglez e arri.ericano. 

O grande juiz que foi o Sr. P edro Lessa já expressou essa idéa em um 
.dos seus monumentaes votos vencidos no Supremo Tribunal. 

"Não é possivel", dizia elle, "que tenhamos copiado das insti-
tuições politicas nor.te-rumericanas sómente as fôrmas, a apparencia, 
repeHindo os 1princi-p-ios que v ivificam, elevam e ennobreoem essas 
instituições. Fôr-a. a maior e a mais •perni-ci-osa das in"oonsequencias 
·,transplantarmos para o Brasil o direi•to publico de um povo que tem 
attingido a maior prosperidade e grandeza na America e o ma ior 
grão ·de liberdade politica na Republi.ca, extirpando, desentran11ando 
·des·se direito a parte vital, o amago, a medulla, a essencia, a al ma. 
O senso juri-d~co, o simples bom senso, o patriotismo, tudo .nos leva 
á -execução e á a pplicação do direito p ublico f·ederaJl com os con.-
ce~tos, os •PTincipios e as interpretações que os norte-a m-ericanos 
julgaram fl'eios e contrapesos necessarios ao bom funccionamento 
do systema." 

E por isso, q"uando lhe fallavam nas interpretações faladosas dos consti-
·tucionalistas hispano-americanos, o grande juiz exclamava em um voto 
·m -emora vel: 

"Eu não hei de descer a procurar aresto:> nas Republica da 
An:ieri•ca Latina, onde se imitam as -instituições -norte-americanas. 
Basta l-embrar que na mais adeantada dellas, a Argentina, -em m e-
nos de meio seculo, mais de trin ta vezes foi decret<~~do ·o est<liclo de 
sitio, cumpri.ndo não · es-quec-er .que uma -v•ez o sitio foi a lli decretado 
só •porq'lle se deu um incendio em uma provin.cia." 

O nos·so regimen foi •01·eado á imagem e .semelha nça de regimen norte .. 
'amer icano, por sua vez oriundo do direito publico inglez. Eis ahi indicadas 
·lealmente as fontes da nossa interpretação •e o •caminho por onCLe .h a -de se-
·guir, <liperfeiçoando~se e melhorando, a cultura e educação poHtica do ·nosso 
·pai~. 

Na Constitu ição americana a "or dem de habeas-corpus" s·ó pôde se1· 
suspensa por uma lei do Congresso e no caso de rebellião ou invasão. Na 
·I nglaterra, ig-ualmente, só uma lei do Parlamento pôde su spender o habeas--
·Cür1Jus; a liás nesse paiz o Parlamento re;presenta de a lguma maneira a 
"Constituição vi"l'a -e ag-ente". Aquelle · fa.cto só se verificou uma vez no de -

'Cur&o dos ultimas seculos, durante as guerras napoleonicas. 
Pela nossa Constituição o s iti-o só pó-de ser .decretado no caso de "aggres-

·são estrangeira ou de commoção intestina" (a rt. 80) . Cabe ao Congresso Na-
<cional declarar essa medida, m as não estando elle reunido "nos ·casos de 
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.aggressão estrangeira ou grav·e commoção int.estina" (art. 48, n. 15), e 
·"·correndo a patria inmJinente perigo", exercerá . essa attribuição "o Poder 
.Executivo Fec1eral" (art. 80, § 1°). Portanto, pelos dispositivos litteraes da 
noosa Constituição·. o esta.do do .sitio só ' póCLe ·.ser deelaraCLo P·elo Congresso 
Nacional nos "casos tde aggresJSão estlungeir~ ou de •connnoçã o intestina". 
Mas si o Co-ngresso não ;;stiver reunido, isto é, na intereedencia constitucio-
nal 'de su as sessões - o Poder Exec!lltivo Federal exercerá essa attribuição, 

.si o paiz. tiver sido inopinadamente assaltado por uma a ggressão estl·angeira 
ou por grave •cormnoção intesti'na, correndo a PatrJa im:m.inente perigo. 

P ela Constituição cabe pois ao Congresso declarar . o sitio nos casos de 
.aggressão estrangeira, de commoção intesüna. Estando ·elle ausente exerce-
'rá essa attribuição o Poder Executivo Federal, mas qua.nclo exercida su'))'pie-
;tivamente tão grav.e attribuição é necessario que a 'commoçã o intestina que 
a determine seja grave - tão grave que ponha a Patria em perigo immi-
.nente. 

Eis ahi; senhores, como se casam ·perfeita n'lente em espirito o nosso clis -
,positivo •eonstituclional com o dis·positlico a;rneri.cano; cabe ao Co·ntgPesso Na-
cional declarar o sitio ·nos casos de invasão ou de rehelião. 

O ·nosso estatuto desceu a prevêr detalhes ela situação :politica que se 
·.poderia apre.sentar m as regulando esses detal.hes não sahiu das linhas ge-
.raes da Peeeita americana. 

A " competeneia" é prünél!cialm•etüe do Congresso podendo e:x;ercel-a e111 
s ua a u s·encia, suppletivamente, o Poder E:x;ecu tivo Federal. 

O "caso" é o da aggressão E')Strangeira ou commoção intestina . Mas si é 
·O Executivo Federrul •quem exerce substitutivamtente a attribuição, é neces-
sario .que a co-mmoção 'intestina seja grave ·e exponha a PatrJa a ·perigo 
imminent•e . 

. Exig.e ainda a Constituição que a decla;ração do sitio determine ' os 
pontos do t enitorio da União suj·eitos ao estrudo de sitio e determina que 
:essa dec:laração seja feita •p·or um prazo de t empo limitado. 

Em se tratando .ele sitio c1eclara;do na ausencia do Congresso pelo Poder 
Executivo Federal, este restringir-se-ha nas medidas de expressão contra 
·as pessoas: 

1°, a detenção ·em lo-gar não destinados aos réos de crimes e ommu.ns; 
2°, a o uesterro para outros sítios do t erritorio llél!cional. 
E ainda nesse caso o Presi-dente da Republioca " logo que se reuJ?.ir o 

Congresso lhe relatará mot iva ndo-as, as medida s de .excepção que houverem 
·sido tomadas. "E cabe ao Congresso approvar ou suspender o sitio que hou-
·v·er sJdo declarado pelo PoCLer Executivo na sua a u sencia." 

E a Constituição ainda estabeleee ·como precaução fina[ q u e as autorida-
des ·que tenham ol'c1enado medidas CLé excepção durante o sitio, sejam respon-
sav.eis pelos abu :;;os ·comrrtettidos. 

Em toda a nossa carta constituciona l ' não ha dispositivos tão claros , por 
·si mesmos, redigidos com tanta logi·ca, tão constantemente coherentes, como 
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os que se referem a o estado de sitio. Em compensação não h a dispos~tivos da 
nossa car ta constitucional· que a tantos abusos se tivessem !prestado e-
tão grosseiramente sop·hismados e tão ridiculamen te ludibriados, com:: os que-
se referem a declaração do sitio. 

O Supremo Tribunal tem avançado e recuado sua herm-eneutica legal na 
apreciação das offensas á liberoade ind.ivudal em consequencia dv sitio. 
O Poder L egislativo sem}Jre submissos aos caprichos e violencias do 
Executivo t em sustentado as mais esdrux ulas doutrinas na defesa dos in-
tet·esses dos que governam. 

Uma das atofu·.das que s urgiram e tem Slido ooporacUcamente repetidas pe-
Jos ignorantes e embusteiros nessa mater ia ê a celeberrima dou trina do es-
tado de sitio preventiv?. No Brasil, na I nglaterra, nos Estados Unidos, na 
França, em quasi todos os paizes civilizados elo mundo o estado ele sitio ê 
pura e simplesmente "uma medida de excepção, que nos casos excepcional-
ment-e graves na vida das nações, de guerra estrangeira ou civil , arma o 
governo nacional de recursos extraord.i.narios para defesa e segurança da 
Patria." Assim sendo, o estado de sitio pó de ser repressivo, defensivo ou 
preve-ntivo, segundo a gana class.ificativa elos tratadistas de direito. 

Chamem-no assim ou assado, desde que não lhe deturpem a natureza e 
os fins, não virá maior mai da t h eoria. Mas os q u e asseguram o "caracter 
p·reventivo'1 do sitio dão muitos passos wd.ian te com o sophism a. Para elles 
si o sitio ê preventivo pó.cle ser decretado em plena paz por u m governo 
suspeitoso ou qu e massacre com revoltas imaginarias questões politicas 
cujas soluções seja incapaz de enco,ntrar. 

O nosso eminente collega Dr. Carlos Maximiliano desfez aqui desta tri-
buna a ballela do sitio preventivo, parecendo-lhe que toda s essas clàssifica-
ções apenas encerravam these de discussões bysantinas. 

Mas para S . Ex. o sitio pocle1ia ser decretado antes da commoção i'ntes-
tina se pronu.nciar, mas no momento psyohologko em que devesse estourar. 
A sua fórmula pitto-resca está nos Annaes: "evite a ' diffusão de sangue; 
quando for tarde disperse a procissão nas r uas". Tal fórmula tem contra 
si a Jettr a expressa ela Con stituição. 

Para evitar que a agi-tação ·publica ch egu e á g uerra civil o governo tem 
no Codigo Penal toda uma escala de dassificação: motim, tumulto, assuada, 
rujuntamento illicito, secHção e cons·p.iração e para ma nter a ordem a auto-
ridade policial pócle empregar a força armada e ir (art. 121) até a ·prisão pre-
ventiva sem mandato do juiz. 

O Governo que, armado de todos os artigos dos Codigos e da lei, qne 
amparado no Exercito e na Armada, que clispondo do Thesouro e dos infi-
nitms r ecursos da Policia : força, espionagem, delação, corrupção, t r ahição -
não pu der in1pedir a commoção intestina, não será com a simples declaração 
do siticJ qu e o faça. 

Na. I nglaterra só s·e su'spen deu o habeas-corP1LS no tem.po de Pitt. en~ 
plena guerra na:ploli'eonica. 
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Nos Estados Unlidos só se suspendeu o ha,beas- co?~ZJa~s no tempo de Lin-
·coln, n a; guerra de seccessão . No Brasil só se poderá fazel-o constitu cional-
mente: 

· a) na emergencia de aggressão estrangeira ou ele commoção intes tina 
(art. 34, n. 21); 

b) nos casos de aggressão estrangeira ou grave commoção intestina 
(art. 48, n. 15); 

c) em (!aso de aggressão estrangeira ou commoção intestina (art. 80) . 
.Na propria França, um dos pa.izes mais l'eaccionari-os do mundo, inhospJ-

to á liberdade politica, art. 1", da lei de 4 de Abril de 1878 exige, para decla-
ração do si-tio, a emergen1ci·a da guerra estrang.eira ou de UlTia insurreição á 
mão armll!da, e quarudo o Sr. Barthou propoz uma emenda, .permittindo a 
·declaração (}o sitio "legalmente ·p~·eventivo", isto ê, no caso c1e perigo immt-
nente para a segurança interna ou externa, o Parlan'lento fl·ancez repelliu a 
fórmula do então !Ministro da Justiça, adaptando o texto da vigente lei. 

Mas os poucos partidarios sinceros do chamado "sitio pt·eventivo'', 
isto é, do Sliüo fóra da "emergencia" •OU do "ca.so" ele invasão ou rebellião 
exigem que a eviclen::!a da invasão ou rebellião frustrada pela a cção elo go-
v·erno no s itio, venha a tor~nar constituciona.i o etnprego ela m edida; ein ou-
tros, termos; o governo só poderá lançar mão do sitio pa ra clebella r uma 
rebel•lião que se vae dar inevitavelmente, deante de uma conspiração real 
mas prevenida ·nos seus male1'i.cos eff.eitos. 

Ao menos no pensamento desses exegetas ê necessario que seja evidente 
e de toda a notorieclacte a agitação ·politica determinante da conjuração, ou 
que a acção da policia descubra immediatamente os nomes dos cçnspirado-
res, os seus recursos, ligações, comprontissos e cumplicidades. 

Essa seria, a nosso ver, a interpretação re.o'1Jcciona1ia, .co11traria á lettra 
da Constituição, mas que seria ao menos a;ccôrde com o estpirito geral de 
todos os codigos poliU.cos que collimam acima ele tudo a conservação elo Es-
tado e a m a nutenção da ordem •scial. 

Se Presidente, vejamos agora á luz desses ensinan'lentos constitucionaes 
como tem agido o Presidente Bernarcles. 

O Congresso Naci.onal funccionou a té as ultimas horas de 31 de De-
?Jennbro de 1922. Já mostramos na e:x:posição •elos l<'l!Contecimentos politicos li-
gados ás declarações de sitio que na pr-ofunda e pel"feita normalidade em 
·que viviamos, o Governo não fez a ntinima insinuação ao Congresso, rela-
tivo á prorogação das medidas decreta-ela s em 27 ele Julho. Mas logo na ma -
nhã de 1 de Janeiro deste anno apopareceu o decreto do Executivo, declarando 
o novo sitio, depois de alludir ao ,sitio findo", isto ê, a o sitio declarado pelo 
Congresso e findo •em 31 d~ Dezembr-o. 

O Presidente da RepubHca, decidido a manter a Capita l elo paiz e o Es-
tado do Rio sujeito a todas as violencias policiaes, não ousou pedir ao Con-
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gresso Íl·l;"lla medida que sabia não podia oo111seguir, como não conseguiu a·. 
votação peJ.o Senado da lei contra a ·imp<rensa no final da sessão legislativa .de-
1922. E como tinha certeza de que o Congresso não lhe daria a prorogação· 
ti ositio, o Presidente <'k'1. Republka aguardou o •encerrarnffil.to 'de suas sessões• 
e m aJ o viu pelas costas assig:nou o decreto duplamente inconstituciona:.; 
porque ludibriava ostensivamente a competenda principal do L egislativo 
para declarar o s-itio; porque sem invasão, nem rebe!lião, sem commoção· 
iiJJtestina emergente, proxima ou remota, alargou a suspensão das garan-
tias oonstitucionaes por quatro mezes, servindo-se · CLessa medida violenta e 
vexatoria exclusivwrnente .paira satisfazer os. fins de sua politica pessoal e 
para sua commodidade no Governo e a de seus amigos, . que não podem · 
supportar as liberdades ·da opinião publica e seus reflexos na imprensa livre. 

Em 2]5 de Abril, na paz inalteravel em que vi'"emos, o Governo, com um. 
arrojo realmente insupporta:vel, volta a d!ecretar o sitio por mais oLto mezes, 
cobrindo esse prazo não só a sessão ordinaria do L egis·lativo como o t empo. 
habitual de suas prorogações. E para justificar essa nova violencia, des!Creve· 
ao paiz uma situação mirabolante de conjurações sinistras da pura inventivrr· 
do Chefe do Estado, que parece vktima da mania de perseguição; na reruli-· 
dade, não ha o mi•nimo syrnptoma de que ·existam em alg>UII4'1. 1parte do ter-
ritorio do paiz as tenebrosa smachinações q•ue o Governo . parece ser O· 

uni.c'o a conhecer. Entretanto, uma verdadeira guerra civil r e.benrt:a no R io· 
Grande .do Sul e para esse Estado 1'ronteit•i90 o Governo não julga n ecêssa-
rio decretar o sitio; nem tomar uma unica providencia tendente a restabele-
cer a ordem publica e a am·parar os poderes legalmente constituídos ou man-
ter a Constituição da Republica. 

O · SR. RAUL ALvEs: E' uma verdade tão gral').de, que V. Ex. está sendQc 
apoiauo por todos. 

O SR. !MACEDo SOARES: Na sua mensagem d·e 3 de Maio, cor;no nos con· 
sid1'11·anda do decreto de 25 de Abril de 1923, o Presdiente da RepubUca insiste· 
em affirmar que o estado de sítio é pela nossa Constituição - pelo espirito• 
e a lettra de nossa Constituição - uma medida de caracter "principalmente· 
preventivo". 

E' uma dessas a f<firr:Ó.ações que pela sua temeri-dade dão a justa medida 
da moralidade de um governo. Aliás, na sua mensagem, o Presidente J?er-· 
nardes ousa assev.erar rritteralmen!te, referindo-se ao sitio: 

"Medida essencialmente pireventiva ella a.qui produz, como j[b 

foi dito, uma situação que pôde quasi ser CO'rnpara.da ao r egimen-
constitucional, sob o qual vivem normalmente muitos dos povos m ais: 
adeantados e livres." 

Eis ahi, ·Sr. Presidente, um paragrapho hupi-dar da mensag•em do P r esi-
dente Bernardes. Nenhum mandão <'Le aldeia tinha antes delle subido tão• 
alto. 

Com que então a r epressão tctal da li·berda de da imprenõla, a invasão,. 
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assalto e expurgação de um Estado da Federação, as pr1soes de· jorna listas,. 
politicos e simples .particulares, muitos dos quaes barbaramente espancados 
nas prisões da policia - é a situação a que podem ser compara dos os regi~ 
mens ccmstitucionaes da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos ? 

Mas o Presidente Bernardes não quiz que ficassem ahi, os sru:casmos d1. 
sua verve de morutanhez. 

E accres·centou na mensagem outra affirmação colossal : q:ue o sitio é .. 
totalmente inoffensivo porque só ipóde incommodar as pessoas que não go-
zem da syl111Pathia do Gov·erno ! ! ! 

P a rece que VV. EEx. conll'iaram o governo da R epubHca a um Mar ck.. 
Twa in sinistro. O sitio sob o Sr. Be.rnardes - em na da differe das delicias da· 
liberdade ingleza - excepção feita das pessoas que não gozem da sympathia 
do Governo. Eis ahi na ve1,dade uma fórmula espantosa. Vê-se bem em. 
que cons1ste, na opinião do Presidente, o caraJcter essen cialmente -preventivo-
do sibo. Previne para que não ü abomeçam as vozes i-mp.erth1entes da OPP<?--
sição e da imprensa livre .na constitucional fiscalização dos actos de um go-
verno democratico. 

Desejamo::;, _Srs. Deputados, que não <faltem ao Sr. Bernardes as propi--
Ci{lS opportunida des ;para que S. Ex. complete á cartilha de. sua p hiJ.o.sophia 
politica; já sabemos o que S. Ex. pensa das liberdades const itucionaes da. 
Inglaterra e dos E stados Unidos. Sabemos a pittoresca distincção entre ami--
go:; e inimigos q.u e faz S. Ex., a preciamos as consequencias do sitio. 

Não perdemos a .esperança de g'ozar algum dia novos conceitos e novas . 
definições do insigne .philosopho cte Nfinas; a democracia, a equidade, o • 
respeito á lei , a fé dos contractos, a advocacia administrativa.-k'Lntos outros 
capítulos de um tratado perfeito da s ã politica .... 

Su]J'Ponho, Sr . Presiden•te, que não haverá um jurista nesta Cama ra que · 
assegure, desinteressadam-ente, a constituci·onalidade dos actos do Presidente 
da Rer,mblica, declarando o sitio em 1 de Janeiro e 25 de Abril. Nem os q:le-
mt regr a litera l da Constituição ·condicionem o sitio com o caso de emergen-
cia da i.nvasão ou r ebellião; nem os que a larguem 
ciona:l até a vespera de uma commoção inevitavel, 
constatada realidade. 

a coill'p-etencia constitu- · 
mas patente na sua 

O estado de sitio ch ronko pa ra fins politicJs, pa ra evitar a critica dos 
JOrnaes, para enthronizar uma mi·nor ia de amigos no governo de u m E stado 
que os r epelle - tal esúaJdo de s itio não terá por sua: constitu cionalida de o·· 
voto de um unico jurista sincero e lea l , no Congresso. 

A Constituição determina claramente : logo q].le se r eunir o Congresso, o · 
Presi•clente da Republicà lhe relatar á, motivando-as, as m edidas de excepção -
que houverem sido tomadas, isto é , decla rado o sitio pelo Executivo F ederal, 
na a usencia do Poder L egislativo, o execu tor secundaria da preroga tiva dará 
contas de seus actos e justificará sua iniciativa perante o dono princjpal da · 
a t tribuição. L á se vão quaJSi dous mezes da sessão legfslativa - metade de · 
sua duração normal. 
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Pois nesse longo prazo n em o Governo .. se · deu .pressa -en~ cum•p~·ir o s€m 
<dever, nem o Gongresso lhe · reclamou o 'cum-p.rimeJ;Lto da lei. Tudo vae como 
.no m·elhor .dos mundos e qúa:ndo um dJire.ito individual violado, constrangido 
_gross•eiramente perturbado 1)elo G'ov.erno, a pPetexto ao sitio, se arrasta até 
·á barra do Supremo Tribunal, os v·el.hos · juizes decidem t<Jmando a serio o 
-estado de sitio, ·allegando_ a profunda perturbação da ord.em e a defesa n e-

·Cessaria da legalidade, como si estivessemos ·em um paiz de soenographias 
theat.raes, representando l.jma infinda:vel comedia 'monotona •e triste. 

Mas, a verdade evidente e .palpavel é ·que o estado de sitio é uma a rma 
n ·ecessaria ao bem •estar do Governo. Em todos os -paizes ·cultos os governos 

·-empenham-se por eoDJqu.istar o respeito ·da opinião 1pelo exerci-cio ~pardal 

·de su as funcções govel'nativas, dentr-o •da organizaçã-o legal do Estado, cujos 
· ohjectivos geraes são a manutenção da paz ·e a feli-cidade humana, mediante 
:a g:arantia de todos os direitos e o an1~Jaro de todos os interesses legítimos. 

Mas, e-ntre nós o Governo vê-se ,só ~ face do des•erto . da Nação. Elle 
só se occupa da -propria segurança ·das vantagens . pessoaes a a ur>efir das po-

:sições de -mando, das ·c01nrnodidades elos que governam. Em vez de caminhar 
resolutam.ente para se r.econciliar eom o vaiz, pràticando actos de justiça, 

.revelando bôa vontade patriota em servil-o, apenas trata de organizar listas 
'de pr<iscripção, de rper>seguir cmn odio tenaz os inimigos v·encidos, de regalar 

.. com bs mais affrontosos favores -os comp.ar sas da victoria eleitoral. Essa-
mentalidàde de Governo não póde •SU]Yportar as liber-dades da critica; por 

' esse motivo o Governo s ustenta o estado de s iti-o ;permanente e consegue 
\ 

peia violencia ·m anter o silencio elos jornaes. Já vimos longamente que não 
ha na Cons-tituição Federal hem um di-spositiv•o que permitta a;os <p·oderes .po-

·uucos decJ.ara11ean á seu arb.it~io, a ·E•eu ·cnite.rio, ao sabor ele sua vontade, o 
estado de sitio. A Coil\Stituição diz que o sitio só pó de ser declarado pelo 
Cungress•o e, ·na sua ausenci-a, . peJ.o Executiv-o Feq·eral-cabendo-lhes a attri-

·buição privat1va ci'e tal decla r ação, m as mediante condições que a ca i·t a 
co;~stituc.ional especifica •escrupulosamente. M-esmo na vig~nci-a dle uma 

·.oommoção intesti.na real,' evidente, · t estemmnhada, o Supr-emo Tribunal pode1i a 
apr-eciar si tal comm-oção a presenta os característicos ~e grave e si offerece 
de facto o imminente perigo á Patria a que allude o texto da Cons':.ituição. 

Entrando nessa- rigOl' OSa apreciação, o Supr-emo Tribunal diria então em 
·especie si o -cidadão brasileiro, ·privado 'c1e suas mais preciosas liberdades, es~ 
t aria sof1'rendo um oonstrang-imento •legal, ou s i ].Jelo .contrario -esse .constran-

·to teria que cessar por offe·nsivo ao Se'U ·di:neito constitu cionaL 
Entre nós, ·porém, o .Supr6m-o Tribunal não sómente r·eftiga ·cleante do 

·c umprimerito desse . dever tão i'ndiscutivel, como tem levado o seu abstencio-
nismo a ponto de dar -como n ão existentes na Constituição, · todos os dispo-
sitivos claríssimos e inilludiveis, .que definJem -os casos em que se .·Póde decla-
rar o estado <de s'itio. 

Gra ças á essa ti·iste divagação de direito aos ci·dadãos que recorrem ao 
.amparo da Suprema Côrte - os governos <teem ousado de mais em m ais, no 
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caminho que leva á dictadura pela supp.r.essão das garantias constitu ci-onaes. 
Em :p.lena p az, ria mais .pr ofunda tranq'llilida.d,e publica só porque não póde 
tolerar que a i·mprensa livre ex:u:p.ine e criti-que os seus aetos, o GoveJ'nO 
s ubmette a Capitlal da Republica aos i•nsup·portaveis vexames ·q.e un1 estado 
de sitio illimitado. 

A ·dou trina do Supremo Tri·bunal suspende sob1·e a vida politica do paiz 
.à espada de '?a.:mocles. Toda v.ez que un1 gov·erno desafinado, servido por 
maioria fàociosa li.o Congresso, entender oppor t uno inaugurar a dictadura 
pelo estado de s it i·o permanente nenhum ·O'lltro r ecurso resta a o cidadão hu-
milhado e perseg uido si não o ex·ilio por annos a fio. Esse art. 80 . da Consti-
tuição é u ma brécha qu e os m ã os governos vã:o cada dia alargando, para am-
plia r em os horizontes do seu arbHrto. P·e·l·o, estado de :sitio acaba de 1passar a 
.invasão e a intervenção no Ri!o de J a neiro. Essa arl'na afiada üortará , em 
.qualque•r unida-de, os laços da f ederaçãJo reduzindo o Estado perseguido á 
conclição de colonia do rei da R epublica. Mas, o instituto poderá ser ainda 

I 
a pel'feiçoa-do; ainda virá ele Mi·nas quem queira fazer, á sua sombra, as elei-
ções pr.es·idenciaes, quem qweira r eduzir os ultimos restos ele altivez dos Es-
tados, firma1~clo o p·r edomin io incontrastc'l.vel dos montanh ezes. 

O Sr . Prestclente, o nosso r egilnen será sempre uma burla p erigosa, em-
q uanto os ministros do Supr emo Tribunal ·não se üapacitarem de que mora 
na sua 111agtstra.tura a . rota ·mestra elo sy;stema. 

Não é verda-de •q ue haja na Constituição recantos obscur-os e myste·rios os, 
comp passage-ns . desertas Na floresta , nas . quaes o cichl!dão sente-se abando-
nado. da protecção ela ·Lei e exposto á sanha de ferozes salteaclm·es. A Consti-
t uição é pelo -cóntrari:o um paiz livre a.:mpla m ente illuminado pelo direito, 
seguramente policiado p ela justiça. N imhum •cidadão e nenhuni. governo po-
dem fa'zer o que a Constitu içã.o véda ·e:xipressamente. A autorida de da Con-
stituição reside na 1ntegridade, na .corag.em civica e na lealdade da sua ma-
_g·ist.ratura . (Muvto bem.) 

O juiz qu e .cruza os braços ·dea;n.te •ele uma v iolencia do Governo, que s& 
recusa a repara r uma injustiça evidente, declarando a victima inerme que 
está sujeita ·Senl remeclio a o a rbitl•io cliOs 1JOclerosos, aff;irmando que a Consti-
tuição nega-se a si pro.pria, extinguindo-se exponta neam ente até quando as 
!!herda des .publicas estão ma is ex:postas -aos capri<chos dos que mandam -
esse juiz ou está tra hindo delibera cla.mente ·o sa:Cle!'cloci·O da lei ou pela 
obscurida,cl:e de s ua iJ,lteÚig.encia, é indigno ·ela toga que rev·este. (Mui.to bB'1n.) 

O a mbienlte politLco .~m que vivemos relembra constantem ente uma das 
fa bulas m-ais co!lJhecidas da La Fontaine: 

"O lobo vae desalterar -se na ·corren te. O COI'cleiro bebia um pouco abai-
:NO, mas o feroz car-nic·eiro descobriu que dahi .·elle queria turvar proposital-
mente a 'agua ·em que be"Na. E como o -outr·o lhe provasse que não, o lobo 
contesta que já no anno '!}assado o coi·cleiro o di<ffamava; m as, si não tinha 
ainda essa idade, o pseudo ·clif<famador era o irmão 'PU outro mais velho -ela, 
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r aça - o réo da quelle pr:etorio singular. Emfim todas as r a zões serviam al! 
lobo para devora r o cordeiro." 

Seóhores, tal é a situação do E stado do Rio de J aneiro em face do Pre-
sidente da Repul']ica. A hypoc1·is ia das a lJiegações jurídicas mal e111cobrem a 
f-ome elo odio, que nos vae deVlora r. Estamos oppondo ás humildes razões do 
cortleiro na vasante do corrego. :Mas, sabemos a sorte que nos espera. Com-
tudo, fia mos em D eus qu e :-,o nosso bravo inimigo um osso graúdo a travan-
que os gorgomi'llos. 

Não sei si tres a:nnos bastarã o ã giboia mineira para nos dissolver no 
luxo 

A politica roda ma:is depressa entre nós que o fuso e vae t ecen-lo tela~ 

im•previstas. Um tribunal mais a lto que a vossa in1quis ição nos julgar&, ta.l-
vez, ma is ced'o do que VV. EEx. desejam: esse tribunal incorruptivel n ds 
sua s sen tenças. VV. EEx. não ·ousam affronta r , emquanto que nós h <:\·emos 
de bater ás suas portas no dia em que pudermos pleitear livremente o nos~G 
clireitlo. Perante a NaçãJo julgacl'ora não havemos de ser o cordeiro clevcn"Ldo 
pelo lobo . Aliás, o proprio dos lobos não é accorrer a esses julga m entos: 
qua ndo a lei não é a das suas garras diante de um cordeiro inernte, os lobos 
preferem corr er a ma.tta enga na ndü a f<nme e se acoitam nas a ltas lT,onta-
nhas uivando ã lua . .. (Muito ben~; 1mtito be1n. O o1·ac~o1· é C1t1n1J1'ht,er!>ta.üo.} 

O Sr. Octavio Rocha: - Sr. Presidente, fallo em nome proprio, com a 
minha responsabilidade individua l. 

Ve·nho ã tribuna vara resalvar a nU.nha r esponsabilidade. de repuUicano 
a de ruxlot' oso . er ente no regi-m en federalista, na deliberação q·ue a Camara 
V'as tom a r, inspira-da pela sua ·douta Commi-ssão ele Constituição_ e Justiç::t.. 

Não aspiro ser jugado no presente m .omento. 
Ficam ll'O'S .Annaes as nossas opoiniões e os nossos votos e os que no!:' .hão 

de s•ubstttuir terão oppor t tmi'Cl:a.de de a nalysar, então, se·renamen te, long<> da 
a ·thmosphera ·qu s domina ·em um parlamen.tJo, m a l sah ido de uma luta pol:-
ticn em qus foi m agna parte. 

Aos nossos successor~s caberá a tarefa de dizer quem defende neste mo-
m ento a verda deira doutrina republica.na ou q'llem age por paixão, fe11indo 
fundo o regimen instituído na Magna Carta de 24 ele Fevereiro. 

No momento en1 que estamos di'scutin do e votando este projecto f.ez-se 
o vacuo em tor.no elo P arlamento. Não ha lib<;rdad:e ele imprensa, n!io ha li-
berdade de opiniã.o. O estado de siti-o nãJo >permitte que o povo do E stado elo 
Rio de J.a neiro se manifeste, nem o ·povo .da Capital F ederal. 

.l\_ppellal· agora , nesta grande noite que se ·prolongará até 31 de Dezembt' O, 
para o grande tribunal que é a opiniãJo publica, seria uma insensatez. 

Limitar-me-hei, por isso, Sr. Presidente, a da r as razões do m eu ·.roto, (( 
!uz dos ensin amen.t;qs do nosso Direito Constituciona l, como entendo uevlá. 
ser praticada s.em inspirações estranhas, sem TILáos con~elhos, que r.onduz.;m 
!i soluções insustentaveis. 
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E' a rma ele clous gumes, f er e a q u em a m aneja, a solu ção que n 9.o for 
insp.ira cla no Direito •e n a Justiça. 

O oobjectivo é aonnullrur o •Sr. NiJ.o Peçenha. O fim justifi.ca o m eio e stJ 
advoga ndo tão estranha theoria nos t em.pos modernos, poderia a douto. '>CJm· 
~~s~áo ele .Jus tiça gera r este mons tro , qu e é o projecto n . 79 , ele 192:~ . 

D evenws, .porétn, invocando o b'om senso, r ecot,cla.r que os homen s• l>)l-
blicos passam, .que mesmo um esix'l>clista elo va lor odo .Sr. Nilo P eça nha, •cuja 
.•L~'lnullação só pócle ser obtida c•om tào gra nde sacrifucio ·elo r egimen e corn 
r..:'io viol·ent:a medida , ·m·esn1o esse nã o m et·ece o sacrifkio ele ·um prin ·.,ipic sa-
gra <lo, qua l seja o ·da a utonomia d•os E stados. 

Sei que <prégo no deserto, f a llando neste r ecinto, su rdo, cego ~ mu do 
por desejo .proprio. Sei bem que é m esmo -c= •enifa d•o qu e a Cam a ra me 
ouve. Uma m aioria a;bS'oluta de 113 contra 2, verifi-cada mesmo com a r e-
tit a da ele muitos Deputados, é bastante si-gnificativa pa ra q u e se t en te .f.Ua.l-
·:fLJJer esforço. A ma i-ovia .não quer estuda r , n ã o quer saber até omle vae o 
sfi ~.:.• ·;fic-io do regimen neste ·P·L' ojecto. O obje:ctivo é mudar a situ ação p olitiea 
flumlinense, dando wo go!1pe de f-orça que s e ·pra ti.cou a 10 de J a neiro. a 
éiJpparencia ele rregalida de . O projecto prur a i•sso serve. Urr·ge vot:a l-o e quem 
éleJI.e disco.r da commette uma imperti.nencia . 

Mas, desculpe-rne a C rum·a ra e p·elo m en os ·en1 honra á n obr eza com <J ue 
intlervenho nest e debate, ouça-me copr inclul•gen cda ·p or a lg u ns instantes 
a p·enas. 

Eu deseJo demonstrar: 
I. Que no ca so do Rio de J a nei r·O não era cabivel a intervenção prevista , 

excep cionalm·enlle , .no a rt. 6°, n s . 3 •e 2, •da C ons t!ituição Federal , porque só 
ha via ·na quelle E s ta do uma A!ssembléa ' e u m só Presidente. 

II. Que, m esmo admitticla a hyp oth es·e a bsurda ela cluaUda cle ele assem-
bléa;s, er a o •caso .ela i-nterv enção prevista no a rt. 6°, n. ·2, e ·nunca '110 a r t i-
go 6°, J~s. 3 e 2, .e ·que o unico poc1er competen te pa r a deCL'etaJ-a era o Con-
g.resso Na c1'0nal. 

III. Que é uma monstruosida de a n ova e ineclita ifórmula da nomeaçãJo de 
interv·entores no·s munici.pios. 

D emonstração do I i t e-rn: 
N ã o ·er a caso ele ·in t ervenção, por que o a r t . 6° prevê a pen a s as seguintes 

situações : 
1°, para !'ep ellir invasão est ran ge ira; 
2°, p a ra m a nter a f órma republic.o1.na f ederativa; 
3°, pa r a r est abelecer a ordem .e a t ranquHida:de á r equisição elo Govern10,; 
4°, a ssegura,r .execu ção de leis ·e sentença s f ederaes. 
A .situação do pt·imeiro caso n ã o se v e-rifi•cou, !porque nã o houve in><asão 

es'irangeira . Nisso toc1a a gente está de accôrdo. 
T er-se-hia v;erific·wcla a hypothese prevista n o n. 2 ? 
E s tava a;Jter a da. a fórma. r epublicana f edera tiva ? 
Diz o d ecreto de intervenç:'io que sim. Aff.irmamos nós que não, p'orque 
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·só havia uma assembléa leg.itima, que era a •presicUda pelo Sr. Arthur Costa, 
composta de DeputJa.dos eleitos ·e dipl-omados .pela Junta .Central de Apura.çã:o. 
>A outra Assembl'éa era formada de cidadãos dignos é verdade, capazes não 
contesto (entre elles tenho bons amigos) , m as si-mples ci:dadãos sem inves-
tidura ·algu.ma. 

Para se intitualrern Deputados estaduaes declaram ,nullos os .di·plomas 
da Assemblêa legal, 1p-orque f.o·rarn •exp·edidos .por uma junta i·nconstituoional, 
:e fundararr:n, a legitinüdade de •seus mamdatos •ffiil deCJisãJo propria, exanúnan-
do papeis e docuiiThentos eleitoraes. 

Aqui está a acta da sessão de 17 de julho iie 1922 . .. . 
O .SR. JoÃ!o GUIMARÃEs: - E' ·u.m docmnento decisivo, esse que V. Ex., 

vae loe1• .. 
O SR. OCTAVIO RocHA: - E aqui' ·está o ·pare·ce·r d:a ·com·missão dos ctnco, 

em que .se lê: 
".:A . commissão nã.o teve, pois, que examinar diplomas. Examinrou, ·sim, 

pa;peis e documentos ·eleit>oraes, pelos ·quaes jul•gou dever orga11izar a se-
guinte lista ·de .candidatos: .. " 

E segue-se a lista dos DeputaJdlos es·taduaes, entve os quaes tenho ex-
oellentes amigos, para os qua.es desejaria, .não só a pos.ição ·de · Deputados es-
todoaes como a de federaes, e até mais elevadas a que teem direito pelas 
suas virtudes. 

Ora, não ha processo el•eitoral •con1.pl•eto s•ean a >eon'tagen'l dos v>otos, sem 
a aJj)'uração, e essa contagem não p 'odia ser f·eita pelos pnoprios i'Ilteressados. 
si a Junta Central nã:o era le·g·al, . log;ico s·eria reeorrer a o utra junta que o 
fosse. O Pl'O'Cesso de julgar em causa rpQiopria é simples demais. 

A oomm1ssã.o dos 'Cinco ·da CMITaJJ.'<L dos Deputados só jn>ehie no corpo 
delibera11te Deputad>E>s diploomrud'os •e -só es!tes •co!1Jhecem dos poderes de seus 
cOllegas . 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Tee1n dkeit•o á •contoestação. 
O SR. OcTA.vro RoCHA: - Jylias nãlo a julgar os .v•ode·res. 
Os •não· dipl•omaJdos não tomam parte T>O julgamento, ne·m na 'Comm'Lssão 

dos cinco. (Arts. 84 ·e 85 do Regimento.). 
Nllio julgam em causa propria, são •contestantes e contes·tados e seus 

poderes apunados pelos oollegaJs de .outr.os Estad>os . 
. Mas será possivel adnüttir que esses Deputados prescindam da Junta 

Apuradora por reputaJl-a inoonstituoionial ? 
Qual •o poder comp·etente .para julgar •da eonstitucionaJ.idade elas l.eis ? 
Será uma assembléa de cidaclllios quaesquer, por mruis dignos e cultos 

que s·eja:-n ? 
Não. E' funcção privativa elo Poder Judi.oiario. 
JVIarshall, ·como pnesiclente da Suprema Gôrte Ameri·cana, consultado 

pelo Presidente d.os Estados Unidos .sobl'e a •constitucionalida de de determi-
nado 1H'Ojecto de lei, l';';S]JO•n,deu: 

"Ficae ·em vosso posto. Decidi a v·ossa questão -com o Poder L eg:1sla-
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tivo. Resolvei como entencle1·des. Nós, rP:odea· Juclic;Í•1;rio, julgarernos m.ais 
talrde o vosso procedimento, sustenta.ndo o vosso acto ou nu!Íifica.nclo a J.ei 
que ferir ·a Cons1:lituição." 

Foi nesta esco:Ja que se inspiraram os constituiútes repubJi.canos. Ex-
·cu s<·.do seria transcrever dos Amwes da quella ép•oca dis•cursos comprobato-
rios. Quer o apenrus invo·car o nome impoll<uto do ·pauHsta e:gregio, que era 

·o notavel Camops Salles, ·e tran,s·m,ever as phrases · f i naes do ·seu cel•ebre clis-
curtlo de 7 ele Janeilro de 1891: 

"Para que um gov;erno seja bom, é ind!ispensav·el que elle se a;po.ie no 
Direito·. Pois bem, furudae uma justiça que, garruntinclo a ·effectivi.dade do 'di-
J.'eino, •P<OSsa ser em· nossa Patria, con1o tem sido na União Americana, o m a is 
segur o ponto dJe ap•oi-o para o desdobram-ento completo d este va;stissimo Pl'O'-
g.rrumma n acional: Os Estados inclestnu;tive·is na U11,ião inclestructivel. 

E ao appello do grande Ministro .dia revolução os •legisladores corr espon-
deram, creando um Poc1er Judkiiario digno da nossa nacio.nali<dade; indepen-
dente, 1;educto das nossas liberdades publicas . 

· A esse poc1er •cabia, no· caso, dentl'O ela Conrstituição, diwr sobr e a Junta. 
Apu rado·ra Oent:ra:l . · 

Elle o disse. E' soberano, porque é axioma, não se discute. 
Não •se demonstra que ao S. T. Federal cabe a ultinu palavra sobre a 

constitucionalidade das leis. 
Pois bem Esso Egregio Tribunal disse que a Junta Apuradora Central 

não era inconstitucional, neste considerando do ruccórdão n . 8 . 800, de 1922: 
"<Consideranuo que a u nica arguição feita {L legitimidade dos diplomas 

expedidos pela· Junta Central .de apuração foi a de emanal'em de uma junta 
composta de juizes ãe. direito, que, segundo a Constituição do Estado, não 
podem ser nomeados para carg-os que não sejam ele accesso na m agistra -
tura, e essa arguição não -procede, porque não se trata de u1n ·cm·go, m as 
de uma ftinc'çÍio que a lei do Estado, a exemplo de leis federaes, n,ddicio-
nou ás f uncções inherentes ao cargo de Juiz; mas, ainua que procecles·se. 
a prohibição constitucional não determinaria a nullida.de dos actos ria Jun-
ta, mas a perda pelos juizes, que nel!a tomar~m -part€., do cargo de ma:: 
gistrados. " 

·Se a u nica razão invocada pela Assem.bléa de illus Lres cidadãos para 
se intitu la1c Assembléa Legislativa do Estado do Rio de· Janeiro era a . in-
constituc-ionaliclac1e da Junta, essa clesappareceu pelo julgado do unico poder 
competente -para conhece'l -::t. - o Sup1·emo Tribunal Federal. 

Não é cabivl"l pref·er-ir o julgmpento desses didadãos dignos, m as sus-
peitOs, sen1. instru1nento habil , ao do egregio e no caso, sobera!:o 'l"'ri-
bunal. 

Assim affirnw sem 1nedo ele erro : A Junta Apuradors, é constitu cional 
·Log·o ?- Aa·sembléa Legislativa do Estado elo Rio ele Janeiro é a presl-

dida pelo Sr. Arthur Costa, constituída ele Deputados eleitos, diplomados 
pela referida. Junta, e reconhecidos pelos tramites regimentaes. 
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.Se essa A ssembléa é a legitima, legalmente ella conheceu da eleiçãe 
àe P r esidente e ele Vice-Presidente do Estado, p a ra o qaatriennio 1933-1926, 
f ez a al?uração das eleições, e legalmente proclamou os eleitos . 

Assim, ema>1ados da müca Assembléa existente no Estado do Rio de 
Ja.n eiro são os ,POderes ele que se acham investidos o Presidente e o Vice-
Presidente, Srs. R a ul Ferna ndes e Arthur Costa . 

O SR. SoUZA FILHo: - V. Ex . a p-resentou a lguma emenda nes1'·e sen-
tido? 

O SR. OCTAVIO RocHA : - Não, senhor. Seria completantente inoCU'l, 
a emenda neste sentido , porque a maioria ela Camara já tem voto conhecido. 

O SH. SouzA Fn.Ho: -Então, pela mesma raziio. V. Ex. não d<Jvia ter 
apresentado •outras emendas . 

O SR. 0 C1'AVIO RoCHA: - Se a presentei outras emendas, é porque sei 
que é fata l a -passagem do projecto; e, nestas condições, eu des;,jo que 

. elle passe o m enos off en s.ivo possivél ao r egimen . 
O SR. SouzA FILHO: - Então, era o caso ele fazel -o passar reconhe-

cendo o Sr. R a.ul Fernandes . 
O SR. üCTAvro H.ocHA : - V. Ex . f aça o favor ele esperar 24 h oras, nas 

quaes vou ')Jtmsa r n a suggestão ele repô r o Sr. Raul F ernandes . 
Kão ha, porümto, na quelle E stado, deturpação ela fórma republicana 

federativa, e a interven ção não é ;cabível no n . 2 do art. 6.0 

Sel-o-h ia no n. 3? T a mbem não. 
U ·u. 3 obrigada o Governo F edera l a interv ir para restabelecer a . or-

dem e a tra nquilliclacle no E stado, 1~as sempre á r equ;sição do respe·ctivo 
governador. 

O Sr. R a ul Ferna ndes n ã o requisitou a interven ção ·e a u Govet·no F e-
deral nao é perrri.ittido intervit· sen ão quando o do Estado f izer a requi-
siçáo. 

D emais o Sr. Prudent~ eTc:. l'tfora;ee demonstra que n ã o hou·~ e per-
. turbação da ordem e -tranquilhda.de. no Esta do, tra nscrevendo a document a -
ção a resp eito. Ocioso seria repelir. 

O SR. NoRIVAI. DE FREITAS: - Se o que houve lá não foi pe-rturbação da 
ordem. então n ão sei o que é perturbação ! 

O SR. OCTAVIo RoCHA: - Uma vez, porém, que h avia um P~·esiclente le-
galme-nte reconheCido e empossado, não era m a is o GOV!'Jrno Feder a l j uiz 
da ordem e da t.ranquillidade . Ao Gove-rno do Estado cabia, no caso· de 
ter força, r estabelecer a ot·dem, e no caso de não ter requisital-a ao Gover-
no Federal, q n e seria obrigado a dal -a (doutrina de Barbalho, com·. p a -
gina 25 ) . "A União é obr1gada a ir em d efesa do g ovp.rno a m eaçado, ata-
cado, ou cleJTibado e a m a nter ou r estabeleder a a-utoridade legitima." Cer-
to nào poderia ser licita a muda nça ou a lteração na Con&tituição dos E sta-
dos por m E-io1 violen tos, ainda pra ticados p ela maioria do Povo" . "Ora 
ent.re este direito e. o de torna r a inte.rven\:ão a crite!·io exclusiv o do Go~ 
verno F ·ederal , dependente ela justiça ou inJusw::a -elo pt•ovimento ins u rTe-
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danai, do numero de seus adeptos, dos factoa que os provocaram, da op-
-portunidade· do m.omento e de todas as outras circumstancias c!om que os 
meus co_ptradictores queriam para este caso dilatar as faculdades do Pre-
_sidcnte, ha lmmensa distancia ... Se o Presidente tivesse o a rbít rio que lhe 
-querem dar agora, todos se-ntem que elle teria n as mãos a ch ave da F ede -
raçüo. : . O proprio Governo F ederal ir-ia ·pr ovocar nos ~tados, a subleva-
-ção d-os aclversar-ios, animando-os fornecendo-lhes recursos, desprestigiando 
.as a utorida des constituídas e necusa ndo, a final, para atirai-as de uma vez 
por terra, o a u xilio que lhe pedissem (Epitacio Pessoa, trec·hos da m ensagem 
-de 3 de Ma io <'Le 1920) . 

O SH. -GALDTNO Do VALLE: - S·er-ia precizo truc:illa r o povo flumin ense . 
0 SR. MANOEL REIS: - Não a•poiado . 
O SH . SouzA FILHO: - Ahi se prevê a hypoth ese de üm governo c!o-nsti-

tuciona lmente organizado.- ·Mas, quando a constituição f ôr provocada pelo 
govern o est adoal ? 

O SH. OCTAvro RocHA : - E' uma hypothese qUie não está prevista 
O SR. SouzA FILHO: - Outra h y pothese : quando o governo -do E stado 

f9r u surpador? E-' outra hypothese . 
O BR. OCTAVIO RoCHA : - Logo, para concluir a analyse deste caso do 

.art. ft", a intervenção só seria permittida se o Sr . R a ul l<'ernandes a tivesse 
requisita do, porquie só o Presidente legal de um E s ta do é o juiz da occa-
siáo em que sua policia se torna impotente pa ra r eprimir desordens. 

O SR. NoRIVAL DF. FREITAS: - V. Ex . dá licença para u m a.parte? Qua l 
~eria o remedio, dado o caso da de-posição de um Pres·idente J.eg>clmente 
c•mstituido, que fosse preso pelos r evolucionarias v-ictorwsos e que não ti-
ves~e meios de r equisitar a intervenção '! 

O SR. OLTAVIO RoCHA: - Ao Governo F ederal cabia r epôr esse Pl·esi-
denü.: . 

0 Sl·l. NO RIVAL DE FREliTAS: - Sem r equisição? 
O SR. EU ARQUE DE NAZARETH: - O seu substituto l eg-al requisitaria . 
o SH. NoRIVAT, DE FREITAS: - Mas ·se estt- s]Jbstituto estivesse com os 1!1.d-

vel ~sarios ? 
o SR. OCTAVIO RocHA: - R epito, ao Governo Federa.i ClmnrJetr~c r epôr 

a autorida de . V. Ex. f igurou um caso completamente anomalo . 
Nesse' caso, a inter vençiio seria pa ra re•por· a autoridade .legal , que es-

tava sequestrada . Aliás, não sou entendido na materia de dit'eltu, e não posso 
d:.u· lições. 

O SR. SouzA FILHO: - V. E-x. podia i·es-ponder m ais s im,plesmente, di-
zenclo que ahi o Governo poderia intervir "ex-a utoridade propria" pa r.a man-
tel' a fórm.a r epublicana . .Agora eu queria fig·urm· outra hy-pot!Jese - a 
de um cicladão que não é nem presid8J1tP,, nem governador: pôde ou não 
pôde· o Governo Fede1·al intm'vir nesse caso? 

O SH. OCTAVIo R oCHA: - Se niio é guverno. nãu pó ele assaltar o poder 
em nenhuma h ypothese . 
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Examinados os tres numleros do art. 6°, resta apenas examinhr o quar~(} 
e ultimo . ' 

.Seria o caso de 1ntervir para executa r· urn;,.. sentença federal ? / 
Baseado nesse numero do art. 6.0 , o Governo h avia a nteriormente inter-

vindo para f a21eL· cum'IJrir o "haoeas-corpus", dado pelo Suprem o Tribunar 
Fecleral, em favo.r do Sr. Raul F ernandes, ·para logo depois declara r a 
incompetencia do T ribunal e mtervir, não j ·á p elo fundamento do n. li", 
:mas pelo dos ns . 3. e 2. 

Por um leigo, em rapidos traços, está reito o exame da inte,-o;enção, 
baseada nu art. 6°, para concluir ,que a intervenção nos ns. 3 e 2 não cabia 
na especie. A f eita no n. 4 e a ·no n . 1 n ão são objedto de controversia e 
não é neeessario insistir. 

Passemos a dar nossa demons.trcLção, ao numero: 
I. Dada co1no certa a hypoth ese absm·da da dúaJ.idade de assembléa, er& 

o ca-so de intervenção no n. 2 do ar.t. 6° e nunca nos ns. 3 e 2, como pra-
ticou · o Governo, e a competencia exclusiva era do Con~resso Nac:onal e 
não d0 Presidente da Re·publica. 

Partimos de un~a hypothese absurdt. para a rgumentar. 
Que a intervenção é da exclusiva competenda do Congressc, Naciona l, 

uma vez 'verifilla.da a dualidade, é ponto pacifico de direito (Lê Bar~a!lw,. pa-
gina 23 e 25 dos Oon'liYYbentari.os á Oonstituiçãc.) 

n Supremo Tribunal Federal não seria ch amado a intervir n c caso 
porque elle decide (como decidiu da constitucionalidade da Junta Apurado-
ra) só questões legaes e não questões politicas . 

Ao Congresso Nacwnal conferia a solução . 
8omc1 dizia, o unico fundamento é esse - que a junta era inconstitu-

cional. 
Agora,, pergunta: o Suprel11J() T ribunal decla ra que 'uma junta com-

posta de juizes taes e taes, nomeados pelo Presidente do Esta;do, não é consti-
tucional ... 

O SR. JoÃo GurMARÃElS·: , - P.erdiio . O Supremo T ribuna.! dec.'larcu que 
a " lei" que instituiu essa junta não é constitucional. 

O SR. OCTA\'Io R oCHA : - Ora., eu não posso preferir, por mais que es-
time a esses amigos, que os tenho vaiios e· muito bons, n a supposta assem-
'bléa , do Estado do Rio, não posso preferir, absoluta.n~entt' . a declaração delles, 
de que a junta é inconstitu cional a um julgadO. do Supremo Tribm,al, er~ 

que se declara que a junta é constitucional. 
Partindo dahi, não h a dualidade. 
O SR. GALDINo no VALLE: - A dualidade 'é confessada '(leio pro~;rio Sr . 

R a ul Fernandes. 
O SR. OCTAVIO RoCHA: -A questão jurídica, para mün é a :;;·egu inte . . . 
O SR. JoÃo GurMARÃE.S: - O Tribuna! examinóu e encontrou ' dire.lto cer-

tc e liquido. 
O SR. OCTAvro RocHA: - Eu não me imp1·essiono com o Trib u nal, essa en-
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tida de que querent fazer sobe rana. ao cont ra rio; não t enho esse fetichis-
mo por elle. Sou m embro de um outro poder , t ambem independente. 

O SR. SoUZA FILHo: - E quem é que se im press-iona ? 
O SI!. Jo_:(.o GuiMARÃES: - Mas, q-uando elle se pronuncia sob r e direito 

adquirido .. .. 
O SR. OCTAYIO RoCHA: - Estou disc!utindo com o nobre Deputado por 

Pernambuco, Sr. Souza Filho, uma questã.o de dü' eito. Co-mo leigo no a s-
sumpto, (não apoiac(o), não tet~ho o direHo de con testai- o, mas, chamo de 
novo a sua attençã.o pa.ra esse ponto, porque no. n1eu bom s ens o, se o di-
r e-ito é a sã razão, a ques tão cifra-se nist o - a dualida-de de assembléas -
porque. dizem os suppostos deputados, os diplomas dos deputados á as-
sembléa le-gislativa., expedidos .por uma junta central de apm,ação, o fora m 
por uma junta inconstitu cional, e, porta nto, os diplomas dos dep u tados ás . 
duas assembléas são nullos, e ambas se constituíram como qulzeram . E ·sse 
é o f undamento da duali-dade . 

Estam·os em um di'lemma: I,.i as publicações relativas á a ssembléa pres i-
dida pelo illustre Sr. Horacio Magalhães, · com muito cuidado, sem pm xão a l-
guma; porque não tenho paixões no caso, e estou nesta tribuna - r}evo di-
zer - por dever de dignidade. Mas, Sr. Presidente, estudei ~' ·!JUestá o por 
esse la do, e cheguei á conc!Jusão ' de qUJe, no caso fluminen se, a dua lidade · 
de assembléa se funda nisso a que m e a cabo de referir: a inconstituci•on~Ii

cli'tde da lei que constituiu a junta apuradora. Mas, eu apresento um jul-
gado do Supremo T ribuna.!, dizendo que a junta é constit ucio-nal . O que · 
devo preferir: a declaração da pretensa assem.bléa, ou o accórdã o do Tvi-
buna l ? . A este eú n egaria o direito de inter vir, se pot· exempl o, na minha 
terra e na de V. Ex. (para o S?·. Souza F ilho), - e digo a ss·im porque o 
gaúcho a •cavallo e o pernamt>ucano a ·pé são a n1esma cousa . .. 

O SR. SouzA FILHO: ....:. As afct'ini-da cles vão ao po'nto, muitas vezes , de 
se resolveretn os . ca sos por aocôrdo . 

O S n. 0C1:1AVIO RoCHA: - A hi, V . Ex. t em r azão . E eu fariá v otos pa r a 
que o a<!côrclo 

1
Ee fize~.se·, com honra para ambas as partes. 

·O SR. ALVARO BAPTISTA: - Ha ele ser assim; ele outro modo não se 
fará 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - S:im, ·pelo a ccôrclo, porque compreh encle V . Ex. 
que não é com prazer qu e eu nem V . Ex . es tamos vendo os nossos irmãos elo 
sul ~ommettendo, ele um lado e ele outro, verda de-iros actos ele h eroismo, nos 
combates . .. 

O SH. ·SoUZA FILHO: - Não h a.- duvida . 
O SR. OcrAVIO RocHA: - . .. e esgota ndo-se em uma lut a civil, ingloria! 
O SR. SouzA FILHo : - · ill' uma vergonha . E tudo isso p or q ue ? pE!!os 

caprichoE de um homem. ! 
O SR. 0C1:AVIO RoCHA: V. Ex . diz muito bem pelo ca pricho ele um 

homem: o Sr. Assis Brasil. 
O S!{ SouzA FILHo : - Não. P elos caprichos elo St·. B or ges ele Medeiros. 
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O SR. OCTAVIoO RocHA: ·- Sr. Prestden t>e, eu tenho apenas ci"nco minutos. 
Pediria a V. Ex. consultasse a Casa sobre si m.e concede m.ais 10 m.inutos 
para t-ermi.nar o m eu - discurso. 

O Sr. Presidente : - V. Ex. manda rá á Mesa o seu requerimento, p or 
escri1)to, determtir;a;ndo o temp·o que des-eja paQ·a a prorugação da sessão. 

(O orador ??'l-anela á 111 esa o 1·eq~terimento.) 

O Sr. Presidente: - Peço a-o orador que interrompa o seu discurso até 
s·er votado o requerime11to. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REJQUERIMEJNTO 

Requeil'O a flol'Ol'ogação da hora da s.essão por 10 m.inutos. 
Sala das Sessões, 7 de Julho de 1923. - Octa-vio Rocha. 

O Sr. Presidente: - Vou aTland.c'l.r subm•etter a votos -o requerim e nto. 
Em seguida, é appll'OvaclJo o ref•e-r-ido r equerimento do Sr. Octavio Roc·ha. 
Cuntiunação da 2• di·scussão do •projecto 11 . 79, de 1923, ap.pr-ovando os de-

C"retos do Poder Exec'lltiVlo q.ue odetennina m a -interv-ençãJo f-ede·ra~ no Esta do 
, el o Ri-o de J a.neiro e a nomeação de un1 interv.enltor; t endo voto e-m separado 
do Sr. Prudente ele Morues (•em vi·rtucle de urgencia) . 

Entr-a •e·m di.scussã;o o art:ig.o un.i•co. 

O Sr. Presidente: Continúa com a palavra o St·. Octavio R-ocha. 

O ·sr. Octavio Rocha (contimtando): - O Govern-o deu co-rpo á cluali-
·dacle corpo e a lma, mesmo que para isso t·ivesse de da.r fóros dt causa. de-
f-ensavel a uma a,ssembléa 1ntitulada de •1egtsla,tiv-a p-or um grupo de cicla-
c•ãos sem -tituJ.o h abil algum, creando um perig·osissimo p.recedente. 

Pel-o ·processo admittido, não ha ·como ·evitar a clualida .d.e e·m qualquer 
-Estado, e m ·esmo do Cungnes·so Nacional, desde que os cidadãos que ta.l de--
liberarem tenham força federal para garantir a usurpação . 

Si lhe deu corpo e 3Jlma, log~camentJe ao Governo cabia redigir e re-
metter ao Cmug·resso Na,ciona.l as menswgens de 24 e 30 ele dezembro, unico 
poder competente 'j)ara conhecer do cas·o. 

Dcl-a,rou que o Poder Jucl'i·ciario exru·bitát<'L. Interveiu, •p.orém, 11'0 Esta do 
do Rio, baseado no ar-t. 6°, 11. 4, ga.rantiu a posse do Sr. Raul Fer.nancles·. 
Sanccionou a •exorbitancia. 

Não •deu, po-rém, o caso como facto consu .mmado, ·e proclrumou a compe-
t encia elo Poder Legislativo, ao qual affectou a . solução. 

O Poder L egislativo r ecebeu as mensagens "' silenciou. 
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Jfôra facil fallar. Em tlres dias pocleria a Camar<•, com 6 s·eu Reg-imento, 
voüw.· .a; solução, rn&'C.imé qua ndo a urg-encia, então, s.e justifical"lia. E si o 
tempo ·fosse ·escasso até 31 de Dezembr-o, naJCla, .pela Constituição, impedia 
que o Cong-resso Nacional, e m res.oluçruo sua, pr,orog-asse suas sessões por 
mais 7, 15, 30 -ou .tantos dias quantos fossem necess·arios . 

.O Congresso prefer.iu ·O stah~-quo. O S·r. Raul F'erna ndes fôra emposs·ado 
perante o Superior T.ribunal do Estado ·de accôr·d-o com a .lei, e com a inter-
venção do art. 6°, n . 4. 

F'ora m mandadas para o archiv·o as duas mensagens de 24 e de 30 de 
·Dezembro de 1922. A ConLmissã,o de Justiç:.a não •cogitou de lhes dar· anda-
mento. 

Ei.s quando, ele sur,preza, a 10 ele Janeiro de 1923 corrente, o Poder 
Ex~cutivo banxa os decnetos ns . 15.922 e 15.923 e toma o Estado elo Rio ele 
Janei~·o, entregando-o a pessoa de s ua intei·ra conlfiança, <L um seu delegado, 
o intm·ventor, intervindo não m•ais no n. 4 do art. 6°, mas nos ns. 3 e 2 do 
nresmo , artig.o. 

Elle que censurara ·o Supremo Tribuna l Federa] porque ex orbitara ... 
O SR. SoUZA FILH-o: - Ai.ncla é a doutr'il1a ·do Partido Republicano do 

Rio Grande elo Sul, no •Ca:&o do Ceao.·á. 
O SR. OCTAVIO RocHA: - O .caso não é ·o mesm-o. ~ . . 
.. . exorbitam. por s ua vez, i'ntervi•ndo em um E'S·k'l.do autonomo da Fe-

cleraçã,o, qua:ndo aflfectara o caso ao Oongroesso Nacional, e a solução era, 
m;esn1o form.ulacla nos t•ennos em que o Pocrer E:xJecutivo a propuze•na, da 
competencia exclusiva do Cong,res•so. 

F el-o, porém, ·o Executivo •e para d<Lr maior ·caracter c1e definitivo ao seu 
. acto, ne·m -siquer teve a •elementar consioderaçiio de comvooar extruordinaria-
mente o ref·erido Cong.ressü. 

Como na vida :S•Ocia;I, ninguem dá or,clens em attribuições aJ,h eias sem s·er 
por g-rande urg-encia, para .communtcar logo ao Jegitim.o chefe as razões por 
que assim procedeu .. na v1da p-olitica, •entt·e os ·tres poderes au~onomos, um 
não póde arrogar-se de intervir na esphera do outro sinão por motivo ue 

.absoluta força l11ai·or ·e ·subm.ettendo logo ao outro a sua decisã-o pt·oviso~·ia, 
para que .elle a. ·confil,m.e ou a rejeite para melhor solu çã.o . 

Assim, o Executivo 0ommetteu g-rave fa.lm ag-indo por si no caso e clei-
xa:ndo que o Poder competente disso só tive•ss,e conhechruento e-m sua re-
união -orclinaria, conHnum, ·quatro mez,e.s dep-ois. 

Delle não partio o menor g-esto no sentido de provoca r officialmente uma 
soluçiio do Co.ngresso Nacional. 

F ica assim demonstrado que, mesmo no ClitSO da dualidade verificada, o 
Poder· Executivo agiu, exorbitanclo, !11'0 cas·o do Estado do R:io . . 

Chega.mos, ass~n1, ao ter,oeil' O po'l1to de rninha these. Eu vou demonstrar, 
finalmente . 

UI - Que é uma monstruosidade a nova e inedita fórn:.ula da derrubada 
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das camaras munidpaes '8 •a non~eação de u1n intervento,r federal PM'a cada 
mumcjpio. 

Não tenho preferencias mitre as duas correntes que se deglacUa,m !lü Es-
tado do Rio. IDs•tou a nalysando isto que se •está passando pelo •Pnsma .dos 
meus conh ecime'!ltos jurídicos e de direito constituci-onal &.dquiridos, graças 
a Deus, por me achar em contacto com innui:neros luminares da saiencia ju-
rídica n esta Casa. Neste t erceiro iten~ farei um appello a t odos pa ra que 
entrem em qualquer accõrdo, de quaquler :modo se procme uma solução 
para que não se ·consumma es·se attentadü. 

O SR. SouZA FILHO: - Si é urr1a Q:nons•tJ.·uos•idade, que nego, ma ior mnns-
t.ru osiclade é a •do P r esidente do Rio Grande nomear intendentes interinos, 
que se eternizam nos postos du rante longos annos, tornand'O-se dictado~·es 
mirins, fioa.ndo na cupola o di·ctador mór, .q].fe ha 25 a nnos s lilfif.oca as lihe.r-
dades riograndenses. 

0 SR . . AJ,VARO BAPTISTA.: - Não apoia('to. V . Ex. não p;rova.rá isso. 
O SR. OCTAVIO RocHA : - Peço a índ1.ügencia do nobre Deputado, . .nã.o me 

obrigando a ·discutir o caso do Ri.o Glranéle, ora' .em armi1sticio. Apenas de-
claro a S. E x. que o Presidente do nieu Estado só nomeia intendentes pro-
visori-os no caso de renuncia de todos os eleitos, .isto é, quando pela renu ncia 
ha vacancia no município. 

Desi:a fórmula m.ã.o é m:a.is res~Jonsav·el o :Pocle,r Exec.utivo. E' -da ex;clu-
siva responsabilicl4de d'a douta Co:mnllis•são de Constituição e Justiça da 
Oamarlj. . 

Foi a :surpreza final. Tudo no projecto '-- cicuta para a situ ação do Es-
tado elo R i·o de Janeiro, é origimwl. 

Elle foi ·cui-dadosam enJte redligicl'o ·em um artigo e oito paragrwphos, 
qua ndo elle contém oito artigos bem nitid·oo. 

Mas .era· 'l}reC'iso •ev.itar a •obstn.,ucção. A vo·tação em gloho só seria per-
lnittida para as emendas de ooda artigo. 

Assim vota-s·e c1e uma vez tudo i·sto. E' maJis facil. 
Ta lvez a Commi:ssão de Constituiçã,o e J·us.tiça tenha razão . 
V.eneno traga-se de um góle .. Toma:ndo ü gostü .pó-de vir o a.rrependi-

rnent,o . 
O SR . .SouzA FlLHO: - P·or isso, a 'bancada do Rio GPc'linde va.e tmgar o 

calix ele urna só vez. 
0 SR. ALVARO BAPTISTA: - Não .tragan:á ·COUS'a aJguma. V. Ex. verá. 
O SR. SoUZA FILHO : - R-e-gistre-se ·O a, parte . Ha c1e vea·. Ha de beber como 

Socrates bebeu; a ci.cuta. 
O SR. OCTAVIO RocHA: - Os §§ 1°, zo e 3° prescrev·em a derrubada de ve-

readores e .prefe.i1Jos, •cou!Sa :inec'Lita ·em 34 anlnos de l'egimen .· 
Prudente de ·Mol'aes fulmina essa !inter v·enção •com mão cle / n1!estre. Ex-

cusaclo é l'epetir. Melhor •eu não poderia dizer . 
A Constitn.I1nte nunca pensou que, 32 annos depois clJe dar ao paiz a 
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Magna Cai·ta, discutida e vota;da eom tanto cru·1.nho pela auto.nomi:a eLos Es-
tados •e dos Muni·cip•ios, um Oo.ngreSISoO, en1 J.egis•lat~ra ordinarla, vl ess•e a vo-
tar sen1el•h ante ·e •hon"ivel medida.. 

Quando pensou Meira de Vasconcellos, dizendo na Constituin<te:· _"todos_ 
sabem que é Ull1 q;n~incip~o feCLemtlivco que se org-aniz;em os mu·nic:ipios com 
a maxima a utonomia e com a .maxima independencia, em tudo que diz r es· 
peito aos inte~'esses .J.oca<EJs q ue lhe são peculia11es", e recebendo o aparte ·de 
Serpa óunior "Mas esta não ê a questão, ê si ha necessidade desta disposi-
ção", que .Ser-pa Junúor oen&"anava_-se redondamoenrte. 

Si Meira de Vasconcellos pudesse ter adivin hado que um dia surgiria no 
P·arlan>entoO este attent<~;cye, úeria respondido logo: "Sim, ha necess·id<ude, não 
só desta -dis·posição, mas de uma outl:a mais ciara, mais expressiva- dizer que 
os n1unicipios sãJo autonomos ê potwo. Devemoos Clef[nir sua aut onomia, no 
proprio art. 6°,_ clara,· insophismav.elmente_". 

Meira · de , Vasoomcenos tev.e apenas um .pres·entimento -e res•pondeu . só-
n1ente ist:Jo·: "•Si nós qu:i:oeJ:'Ilnos_ •c1orresponder á ·po~·ati•ca com -os -nossos .pt'in-
ciop•ios, si quize-1'mos IYãssar ;para a legisl•a ção os · sãios princl.piOs que nos s•er-
vem ·de guia nesta .tnateria, tel'emos CLe legislar ' <1e modo que os pel•ncüpios 
não .sejam sophismados na pratiCa.": 

Fõt·a· .um presenNmelito ap,enas. 
E accresce·ntou: 

"0 sys·tenm federativo deve · deixar a oada municip1o consultar os seus 
interesses espe.Ciaes e t<tntas outras C:Íl'CUn1Stlan•c:ias que não· se póCLe \ deixar 
de cons1del'ar -outros tantos faotOl'es · -de uma bo·a organi:oaçãio commllnal. Em 
l'elação aos munici•pios ·é aJinda majs capita l a neoessiCiade da a,uton.omia." 

Pinheiro Guedes teve tambem v seu pt·esentimeruto e quiz q u e o art. 3 
fi-casse ·a ssim clara!l1"lénte Pedigido: 

" Art. O. muni.cj:pio ê o lnict o da vida •social; dev·e ,ser iJivre 
e autonomo no exercido das funcções que lhe sãio peculiares." 

Pa1·a que -cit<lr mais ? Basta. O .pensoamento da Constituin t e eS!tá tão 
claro, tão transparente, tão ·diaJp,hano no art. 68 iék't Oonstituiçã,o que bast<l 
lei-o .para concluía:' que a sua autono·mia ê sa g-rado pon~o de direito oonsti-
1. ucional brasileiro_. 

Ni·nguerri até agoFa .ousou tna;culal-a. Temos atte·ntado cont ra a auto-
nomia dos Estados. O município permaneeia· intangível, sacrario bemdit& 
da;s nossas 'Oonquistas Depublicanas. Agora investe-se c-ontra eHe e decr eta-
se um interventor federal para governai-o, destituindo os vereadores e <Js 

pre-Deitos e<leitas pela -corp,muna. 
E' horrível o a.taque ao regimen na. sua essencia, na propria cellula. 
Tenha indulgencia para commigo a douta Oommissão ele .Tm;t iça e ouça 

o meu m ·ais vehemente ·protesto. 
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Formulei vwrias emendas aftm de ver ·sd ainda é l)OSS'ivel haver salvados 
deste incendio. 

Pa1·a •ellas .peço a attenção da doul:<'L Commilssão de Constituição e 
Justiça. · 

Não abu se da força . Não fulm'ine .pelo sünples .prazer de fulminar. Es-
tude, med'ite e esclareça. 

Não faltam á Commli:ssão el-ementos ele grande val or. 
Basta ·querer . 
O meu voto ê •contra todo o p.rojeoto . 
Si a logica é Iog-Ica, sil o d1rei-vo é a sã razã;o, tudo 'i·sto que se •está pra-

ticando, inspirado na paixão partic1aria, é um absurdo. T omo ·a D eus por teste-
munha q u e o meu voto ê dado ' .cte boa fê, convi-cto qu e assim cultwo a ver-
dade e pntt:i.co a justiça, .que e n e não se inspira nem no odio n em no affecto. 
E ' de eonsciencia .. E' o curnprimen to severo do meu deve-r . 

N a da tenho eonVJ:a o Poder Executiv-o. Quero vel-o forte ·e p.restigiad:o 
pela opinião. E' o bem ·da Patria que alrrnejo. 

Defend:o wpenas :principi.os e si nest·e terreno · D'iool•ec'lano me ordena que 
queime incenso deante •da estatua de J wpiter, e u contorno a ·estatu a e .prefiro 
a morte. (Muito be-m; ·mu i to bmn. O .orádo1· é ·cum1wihnen•tado.) 

O Sr. Presidente : - Esgotada a h Oira d~ pporogaçã-o, fica adiada a dis-
cussão d!o artigo u rrico do projecto .n . 79, de 1923, aJp,p~·ovando os decretos do 
Poder Executivo que ,P.etermina a interven çãJo federal no Estado do Rio de 
Janeiro e a nom-eação de um interverut·or . 

SESSÃO DE 7 DE JULHO 

Continuação da 2" discussão do projecto n. 79, de 1923 app.rova ndo os 
dec'retos do Poder Executiv;o que determinam a intervmÍção federa l no Es-
tado do Rio de Janeiro e a nomeação de um intel'V'entor; tendo voto em 
separado do Sr. Pruden te de M oraes (em virtude de u rg-cnoia .) 

Entra em discUssão o a rtigo unioo. 

O Sr. Bluu·que Nazal'eth: - Sr. Presidente, nunca assomei a tribuna 
desta Camara con'l os receios de q111e m-e a:cho possu:ido neste n'lomento . 

O debate sobre o projecto em apreço provocou brilhantes discursos 
e eu que, como advogado,. me habituei a manejar a palavra escripta., nun-
ca puue passar de um pessimo orador . (Não a1Joiado). Mas, neste instante 
diffici! para o Estado elo Rio de J aneiro e o g-rupo politioco a que de longa 
data me filiei , não podia perder a occasião de v ir mais uma vez reaffirmar 
o meu credo. 
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Venho defender a minh a causa p·erante um tribunal c'om•posto de juizes 
que são adversarios, aos quaes peço continuem a ver em mim o adversario 
de sempre, o adversario ir redutível . 

Pa.ra dar ao meu pensamento uma fórnta que só por mim não saberia 
-dar, tomarei de emprestimo a um historiador fra ncez palavras proferidas 
quasi ao terminar a sua viela e direi, Sr. Presidente, que, se tivesse de re-
com-eçar a minh a carreira pohtica, não h esitaria, com a experiencia que 
tenho em trilhar pelo mesmo caminho, em me clesseclenta1· nas m esmas 
fontes, em descançar á sombra das m esmas arvores, porque não vejo, na 
minha vida ·politica, um faC;'to do qual me possa arrepender, elo qual me 
possa penitenciar. 

Poderei eu , Sr . Presidente, pedir 'justiça aos juizes do Estado elo Rio 
neste momento ? Creio que o faria debalde. Ai nela h a clous dias ouvimos 
um dos illu stre membros da maioria, Deputado pelo C'"ará, vir á tribuna 
e. mais ou menos, declm·ar que, pelo fa.cto ele nós, fluminenses, en1 1914 
termos formallo ::-.o lado elos ~eus a lgozes, elle não h esitaria em nos cravar 
o punhal n o peito. Em vão, objetamos-lhe que· a ve1·clhcie era jusc:Lmente 
o contrario: em 1914 o Estado elo Rio combateu a intervenção ... 

0 SR. MANOEL Rms: - E' verdade . 
O SR BUARQUE NAZARETH - ·. . . C;'onforme provam os documentos par-

lanlentares 7° e 9°, onde encontramos o Sr . Mauricio ele La.cercla, membro 
da bancada fluminense, verberanclo a in tervenção. 

O . SH. L.EoPoLDINo DEl OLIVEIRA: - . Aliás, o Sr . Daniel · Carneiro declarou 
que o Sr. 1\l[auricio de Lacerda tinha sido o unico que comba tenu .a interven-
ção naqu elle tempo. 

O SR. BUARQFE NAZARET:i-I : - E se consultarmos ainda o pJ:oprio volu-
me dos "Annaes" a que me refiro, verá S. Ex . que a bancada fluminense 
então protestou elo modo m.ais vehemente, elo modo mais energico por que, 
nós, parla mentares, -costuni.amos fazer : a ba nca-ela n egou numero no momen- . 
to em que se votava a inten'veção no Estado elo Ceará . 

E si isto não bastasse pa1·a convencer o illustre colleg·a, apontava. a inda 
o exemplo elo Sr . Macedo Soares, mem;bro a ctual ela bancada fluminense, 
então reclactor ele . "O Impar cial ", que foi um elos Ot'g·ãos ele def esa do Cea-
rá n aquella época.'. 

0 SR. LEOPOLIHNO DE 0LIVEJIRA: - Não era Deputado naquelle tempo. 

O SR. BUARQUE NAZARETH : - Mas era jornalisk"L, tomou no seu jorna l a 
defesa elo Estado do Ceará. F el-o com tal vehemencia que teve, como re·-
sultaclo, a suspensão -elo seu jornal por 30 dias e um prejuizo- de cer ca de 
300 contos para a empl'eza; foi preso e conservaclo na prisão durante 100 
dias e até para se livra r elo castigo que lhe era imposto, dali i se eva:J.iu. 

Se, Sr . Presidente, factos desta ordem não amorteceni o oclio contra 
nós, que poclemo8 esperar daqwelles por cuja causa nunca puclem.ns fazer 
nada, claquelles que só teriam C'omo motivo ele ins uspeiGão o sentimento da 



398-

justiça? E' por isto que reputo desnecessario ]Jedir, no julgamento que a 
Camara vai pro15erir a justiça que tinhMllos .a direit o de espera r. 

Para estuda r, com proveito ·e com u.Jhos de quem quer ver, o .caso do 
Estado do Riu, é precizo a ntes de tudo, a na lysa r a qliestã.o de facto, o que 
faço, formulando-a nos seguintes term'os : < 

H a , no Estado do Rio, uma duplicata de assembléas? Ha uma duplicata 
de presidentes ? Sim; respondem os nossos contradicto.l'"ls . E eu me pr-o-
ponho a provar que não h a , nunca houve ial duplicata. 

O SR. Ll!loPoLDrNo DEl OLIVEJIRA: - VV. EEx. não teem feito s~não· ac-
cusar o Sr. Presidente da Republi.ca . O passado de S. Ex. r esponde per-
f eitamente })elo seu pres·ente e pelo seu futm·o. S. Ex. seria incapaz de in-
tervir em liiD Estado, por simples •paixão, domo se tem dito, ou por intui-
tos de vingança . .S. Ex . está acima de tudo isto e tanto assiin que entre-
gou ao poder com petente, o L egislativo·, a solução da questão . 

ü Sr<. RAMIRo BRAGA: - No caso do E stado do Rio h a tã.o sómente uma 
questão pessoal. Não tapemos o sol com a pen eira . 

O SR. B UARQUE NAZAREJTH : - Sr. Presidente, interrompendo o fio 
de meu discurso, v·ou r esponcler ao aparte com que me honrou o mustl:e 
<:!ollega, qúando <1iz .quJe attribuimos ao Sr. Presidente da R epublica a du-
plicata ou pseudo-duplicata no Estado do Rio. Confesso, sou r éo desse 
crime e toda a vez que r eflicto sobre o que se está passando no Estado flu-
n>inen se, lembro-me de uma a n ecdota, que li ha muito tempo, e que re-
produzirei, talvez com falhas da m:emoria .. m as .com a fidelidade da boa f é. , 

Contam, q u e em viagem 1Jela .Allemanha, teve Maclam e de Stael op-
portunidade de travar relações com Fichte. Feitas as a presentações. a il-
lustre escriptora franceza declarou a·o philosoph o que, apeza r do grande 
dasejo q'ue tinha de conhecer o seu systema philosophico, nunca tivera ·a 
opportunidade de lei-o e assim aproveitava aqu elle momento pa ra solici-
tar-lhe a f ineza de, em uma meia h ora, dar-lhe uma exp.Jicação ou uma 
idéa do dito systema. Gentil, o philosopho propôz fazer o r esumo que se 
lhe pedia e começou a tarefa ingente de r eproduzir em mei<t- hora o grande 
traba lho que lhe h avia custado annos de estudo e pac.iencia . 

Em m eio da palestra Madam e de Stael interrompeu o philosÓpho: 
"Basta, Sr . F ich te - estou satisfeita ; já f aço uma idéa do seu system a 
philosophko . Li q ua lque r cou sa de semelhante nas aventuras do barão de 
:&'!:u nchauen : precizando elle, em u ma das suas caça das atravessar um rio, 
teve o desprazer de verificar que a ponte por onde contava passar h avia 
E ido a rrasta da pela enchente . F ertil domo ·era em expedientes, estendeu 
sobre o rio as abas da sua casaca e por cima dellas pas~ou" . 

O . Sr . PresiC!ente da Republica resolveu o caso ·do Estado do Rio por 
processo semelhante. Assim, veio á Camara a du.plicata e aqui a illustre 
Commissão .de Justiça, .pelo orgã o do seu R elator , não hesitou em aJceita l-a. 

Sr. ~residente, qua ndo affirmo q•u e, no Estado do Rio de J aneiro, não 
podia h~ver u ma duplicata de assembléa, começo me apoiando n a a u tori-
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dade insuspeita do Supramo Tribuna l Federal que, tománclo conhecim~nto 

do " habeas-corpus", requerido pelo Sr. Raul Fernandes, não hesrtou em 
lhe rec.onhec.er um direito certo e liquido e em declarar que no Estado do 
Rio uma dup!ic.'ata de assembléas é "legalmente" irrupossivel. 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: A lei falia em duplicata; ~ogo mi.o pôde 
ser impossível, legalmente. 

0 Sll. GALDINO DO VAI,LE : Legalmen te· elevem ser impossivel, mas, de 
facto, exist em sempre . 

O SR . .Juvr:NAL LAI\'IARTINm: Todos os commentadores dizem que é o 
poder competente para intervir . 

0 SR. BUARQUE DE NAZARETH: - 0 illustre Relatc:r dd. Commissão de Jus 
tiça não tem r azão no aparte com ue acaba de honrar-me . A duplica ta 
no Estad.o do Rio, eu insisto, ê legalm ente impossivel, como é legalmente 
impossível na Federação, porqu e o legislado-r fluminense teve a mesma pre-
occupação do legislador federal. 

0 SR . JUVElNAL LAMARTINE: O que não póde haver é duas assembléas 
em duplicata, ambas, legaes. 

O SR. BuARQUE DEl NAzARETH : - <Para evitar a dupUca.ta de assembléa, a 
lei instituiu uma unica junta apuradora e fez depender a reuniã o, ela assem-
b1éa da concessão do di.ploma, que nada mais é do que a certidão da acta 
dos trabalhos dessa junta. A ss•im dispõe o m·t. 99, paragrapho unico, que 
passo a ler : 

"As cópias da que· trata este a rtigo constituirão os diplomas 
dos candidatos. e poderão ser inrpressas ou ma.nuscriptas." 

O SR . .JuvEJNAL LAMATINE: - Não se esqu eça que a junta do Estado 
do Rio é eivada do vicio de inc-onstitucionalida de. 

0 SR. BUARQUE DE NAZARETH : - Chegarei lá. 
o'ra, Sr . Pres-idente, si condição essencial para o inicio dos t rabalhos da 

Assembléa Fluminense é a exhibição do diploma, si uma unica junta tem 
competencia para dar esse diiJloma, está claro que materialmente impossí-
vel é, deante da lei, a duplicata dos diplomas, origem unica das duplicatas 
das assembléas . 

Mas . Sr. Presidente, a Commissão de Justiça, pelo seu illustre R elator, 
m e objecta que a duplicata era impossível, porque a ·junta apuradora, a 
qu;;m competia fazer a a puração geral da eleição, estava eivada do vicie 
de inconstitucionaJ.idade . 

Sr. Presidente, é doutrina pacifica em direito que, emquanto uma lei 
nã:o fôr revogada pelo poder competente, tem de ser cumprida. 

Assim, desde que o.s nossos contradictcres não me p rovaram, im])ossival 
é essa prova, que a lei eleitoral na parte que creou a junta de apuração 
geral foi declara da inconstitucional, pelo poder competente, que no caso é 
o Poder Judiciario do Estado, eu insistirei em a ffh:mar que a lei eleitoral 
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·do Estado tinha de ser cumprida, deve ser acatada como isenta de Jaça de 
qualquer inconstitucionalidade. 

Sr. Presidente, o processo da eleiilão para Deputados, no Estado do 
Rio, tem o seu inicio, perante mesas eleitorae.s que são constituídas sob a 
presidencia de .membros do Poder Judiciario com a intervenção ·do Poder 
Judciario, direi, embora me repugne muito as intervenções; a eleição se 
·faz perante mesas presididas por Juizes do Estado, porqu~: em cada mu~ 
nicipio a mesa da primeira secção tem como seu presidente o juiz ·local. 
Cinco dias após a eleição, tem lagar a apuração parcial ainda presidida 
por um juiz; 30 dias após, Sr. Presidente, no regimen actual, se faz a 
apuração da eleição p-or uma junta composta de juizes de direito, presidida 
pelo desembargador procurador do E stado. 

E' a esta ultima junta constituída de juizes de direito e um desembar-
gador que averbam os nossos contraditares eivada· dp vicio· de ·inconstitu-
cionalidade, pelo facto de nella figurarem juizes, para isso designados pelo 
Presidente do Estado. 

A intervenção do Presidente do Estad·o, dizem elles, no processo da elei-
ção de Deputados, para designar dentre os juizes · de direitos, aquelles que 
devem constituir a junta, repugna ao espírito da Constituição. 

O argumento, Sr. Presidente, não resiste ao mais leve exame. 
Si na formação do P-oder L egislativo estadoal póde intervir o Judic.iario, 

por que não poderá intervir o Executivo? 
A Constituição não o veda. 
Ella permitte que na eleição do Presidente do Estado intervenha o Po-

der Judiciarlo, que alista os eleitores, preside á col::stituição das mesas elei-
toraes, preside essas mesas, apura parcialri:J.ente a ele·ição . 

A Constituição manda ainda que a eleição de Presidente do Estado seja 
afinal apurada pela Assembléa e por ella soberanamente julga(j.a. 

Ella, portanto, não póde vedar, como repugnante ao regimen, a desig-na -
ção de juizes prevista no art. 95 da lei eleitoral d·o Estado. • 

0 SR. GALDINO DO VALLEJ: - Permitta V. Ex. um aparte . Poder Ju-
diciario não é a mesma c ousa que se escolher cinco juizes. Pelo systema 
anterior a esse, o Poder Judiciario era auto·maticame,nte convocado; tod.os 
os juizes do Estado constituíam a junta. Agora, não, repito. Não é questão 
de Poder .Tudiciario, é questão da faculdade que se deu a-o Presidente do 
Estado para escolher nominalmente . cinco membros do Po·der Judiciario com 
o fim especial de expedir diplomas. 

O SR . . TULIÃO DEl CASTRO: - A lei declara isto e tem de ser respeitada. 
O SR. GALDINO Do VALLE: - Ma s, é uma lei inconstitucional. 

. 0 SR. JULIÃO DEl CASTRO: - E' V. Ex. qu·em o .declara. 
O SR. BuARQUEJ DEl NAzARETJ-I:- Dizia que essa· intervenção do Poder Exe-

cutivo esC'o!hendo dentre os juizes que haviam procedido ~ apuração parcial 
cinco para fazerem a apuração geral, não p-odia de modo algum inquinar 
ef!sa apuraç:ãó do vicio de inconstitucionalidacle, da mesma sorte que não 
era inconstitucional a intervenção do Poder Legislativo na eleição e reco-
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nhecimento .cto Presicler. te do Estado, do mesmo modo que não era inconstitu-
cional a intervenção clü •Poder Jucliciario na eleição, quer ela Assembléa L e-
gislativa, quer elo Prtsiclente elo E stado. 

O Sr. Presidente, contr a essa junta allegam os nossos co-ntradictores 
q_)le ella é não só.mente inconstitucional , como immoraJ. Eu me insurjo. 
Sr.' Presidente. Não sei si no parecer o illustraclo R elator endossa essa a lle-
gagão. 

o _ SR. JUVENAL LAMARTINE: - Não empreguei a expressão " immoral"-
Declarei que aben ·a elos princípios, elas normas r epublica nas e clemocrati-
cas; 

0 SR. BUARQUE NAZARETH: - Essa aJlega ção tambem não 1Jl'OCede. Para 
que procedesse seria preciso que se pudesse v-er na magistratura elo Estado 
elo Rio de .Janeiro a sus-peita de parcialidade. E eu rep-ito, agora , o que já 
de u ma feita dizia ao nosso illustre collega Sr. Joaquim Mdreira , que pelo 
mesmo motivo atacava a quella junta d e ~pur·ação geral ; que S . Ex . era 
obrigado a confessar commigo que a mag;istratura do Estado d o Rio estava 
acima de qualqu er suspeita, que ella era como .a mulher de Cesar, que não 
podia ser suspeitada. 

O SR. JUVENAL L AlVIAR'l'INE: - Aliás, ele unia maneira ge-ral , pôde-se di-
zer o m-esmo da magistratura de todo o Brasil. 

O SR. MANOEL R Ers : - V . E x . m esmo já foi magistrado e deu sen-
tenças luminosas . 

ü SR. JUVENAL LAMARl'INE: - Luminosas, não . Posso ter er-rado, mas 
sempre com -o desejo de acertar. 

O SR. BUARQUE NAZARETH: - Mas, pa.ru de vez rebater os a rgum.entos 
com que procuram fulminar a junta de apuração os nossos illustr es con-
traclictor es, direi, lembrando o voto constante do Minis tro Pedro L essa no 
Supremo Tribunal, quando a lli surgia um caso semelhante : que essa junta 
não julga das eleições de Deputados á Assembléa L egislativa fl uminense, 
essa junta tem u ma a.cção muito restricta - conta o · voto constante das 
apurações_ parciaes presidi-daS' pelos membros do Poder Judiciario. E' o que 
se vê no a rt. 96: 

"A' junta armrac1ora elas -eleições ele Depu tados competiJ"á tão 
.sómente sommar os votos consta.n tes elas actas das apurações mu-
nicipaes." 

0 SR. JUVENAL L AMARTINE : - Mas expede diplomas, O que é t itulo pre-
sumptivo de direito. 

O SR. NoRIVAL DE F REITAS : - E' u m poder verificador. 
O SR. Eu ARQUE NAZARETI-I: - F eita essa contagem ele votos, lavra a 

sua acta, - cuja certidã o é, pela lei eleitoral fluminense, o diploma com o 
qual os membros elo ·Poder L egislatico local se encontram aptos paDa se 
reunir e~n assemhléa e iniciar a verificação de seus poderes. A missão dessa 
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Junta, em que pese ao meu illu.stre collega, Deputado tambem · pelo Estado 
ão Rio, que acaba de me dar um a parte dizendo que ella verifica poderes ... 

O Sn. NoRIVAL DEl FtmiTAS: - Constitue o pnder verificador. 
O SR. BuARQUE NAZAREJTH: - . . ·.a missão dessa junta na da tem com 

a verificação de p'oderes, po.rque a verificação de poderes da assembléa eleita 
cabe á propria assembléa. 

Sr. Presidente, demonstrado, como eu supponho ter feito, que a du-
plicata de assembléas· é legalmente ün,possivel no Estado do Rio, por•que o 
legislador fluminense te've, como o federal a preoccupação de ev.ital-a, insiste 
em rebater uma segunda arguiçã:o contra a lei eleitoral, feita pelos iliustres 
contradicto.res do no.sso direito. 

Essa segunda a:llegação, Sr. Presidente, consiste em inquinar de in-
constitucional a lei fluminense em face da Constituição do Estado, porque, 
disse o illustre r elator da Commissã:o, tomando dados que não são rigoro-
samente exactos, que a reforma constitucional ele 1920 haver exigidO' que 
a accumulação -de votos fosse f eita tal como se faz, neste momento, de 
accõrdo com a lei ;federal nas eleições f ederaes. 

O SR. JUVENAL .LAMARTINEJ: - Perdão; V. Ex . labora em um engano. 
Eu disse que a reforma da Cnnstituição estadoal, no seu art. 103, si me não 
engano, mandou a.doptar, na fôrma do voto, a lei eleitoral da União. 

O SR. BUARQUEJ NAZARETH: - Não é rigorosamente exacto . 
0 SR. .JUVENAL LAMARTINE : - Mas é faci!- verif.icar. 
0 SR. BUARQUEl NAZARETH: - N'O art. 103, da Consti tuição do Estado 

do Rio, consolidado em 1920, se lê o seguinte: "A fôrma do voto ·será Ge-
termina da pelas das eleições federaes." 

E:>sa -disposição constitucional fluminense, porém, não data de 1920, 
tem urna origem muito mais antiga, porque a Constituição fluminense, d" 
Abril de 1892, havia dis·posto, no seu art. 110, o .que passo a lêr: 

"·Todas as eleições .para os c-argos do Estado e dos município::. 
serão feitas por suffragio directo, voto secreto e ·pelo ultimo alis· 
t amento organizado para as eleições .federaes .. " 

A Constituição de t892 havia exigido esses tres requisitos para toda .., 
qualquer eleição que se realizasse no Estado . Em 1903, o legislador consti--
tuinte f luminense, revendo a Constituição .de 92, substituiu o seu art. 110 
pelos dous artigos seguintes: 

"Art. 45. To elas as eleições ·para os cargos do Estado e dos 
municípios serão feitas por suffragio d-irecto." 

Era o primeiro ·r equisito do art. 110. 

"e pelo ultimo alistamento .organizado para as federaes." 
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Era o terceiro r equis-ito, exigido pelo art. 110, ela Constituição de 1892 . 
é;)uanto a o segundo requisito, .que na Constituição de 92 se expressava 

p elas duas palavras "voto secreto" , .o legislador de 190:! substituiu pelo q u" 
dispõe :o art. 46 da lei n. 1600, do mesmo a nno de. 1903, reforma cons t itu-
ciona l: "A fôrma do voto será a determinada par a as eleições feder aeH. " 

T erá, por acaso, o legislador fluminense confundido "f6rn1a ·do voto" 
com sy stema ele applicação .do ,suffragio, dh·ei eu , servindo-me da locuçã-o 
.de que usou L astarria, que, creio, na época, er a o vaclemecwn~ dos constitu-
cional-istas? Não, Sr . Presidente, o legislador fluminense não commetteu esse 
engano, p·orque, no mesmo a nno de 1903, l ogo a.pós a r efot·ma constitucional 
·de .então, foi promulgada a lei n. 634, que regularmentou os arts . 45 e 46, 
da Refo·rma Constitucional. 

Vou ler o art. 15 da lei n. 634, a que me t·efiro, pedindo para elle a dou ta 
attenção do m eu illustre a m igo, r elator da Gommissão de Justiça. 

Note-se : é a lei eleitoral, feita em Dezembt·o de 190>3·, pela mesma assem-
.bléa que votara a reforma cons-titucional a a.ssembléa que funccionou em 
primeiro Jogar como constituinte e dep-ois se transformou em asse1nbléa or-
dinaria legislativa: 

O art. 15 reza o seguinte: 

"As ele ições pa r a os cargos ele presidente e vice-presidente, 
deputados á Assembléa L egislativa, vereadores e juizes de paz serão 
feitas por suffragio directo, maioria relativa de votos e pelo ul timo 
alistam ento organizad-o para as eleições fecleraes, na forma da Con-
stituição elo Estado e da presente lei. " 

E no § 1 o. 

"A fôrma do v oto será a d eter minada pa ra as eleições federaes; 
em todo 0 caso, o voto descoberto será pe rmitticlo." 

Aqui se vê b em c!m·.o o pensa m ento do legislador fl-uminense, a utor cta 
·r eforma constitucional de 1903, que instit u iu esse regimen e da lei q ue tre~ 

mezes após regulamentou o d1spositivo constitucional. Elle entendeu a dis-
posição con stitucional ·do modo por que nós ·a entendemos - o voto, n o to-
can te á sua fôrma, pôde ser secreto ou a descoberto . 

E sta -disposição d a lei eleitoral de 190'3 tem sido r epetida em todas a,. de-
mais, em numer.o ele tres , que teem s ido -promulgadas no Estado do R i-o até 
a reforma constituci0 nàl ele Novembro de 1D20, na qual o leg-tslador consti-
tuinte alterou outros pontos ela Cons,tituição elo Estado, n iho e'ste, e conso-
.Jidou a.s disposições da Constituição de 189·2, e as reformas constitu cionaes 
de 19(}3, 1907 e 1920. 

E, Sr . P.res>idente , a competencia para julgar ela constitu cionalidade da 
lei eleit·oral f luminense, em face da Constituição do Estado, só põcle ser do 



Poder J u diciario do mesmo Estado do Rio. O nobl'e relator, grande jurista 
como é, sabe, tão bem como eu, que é um ponto pacifico no · direito eonsti-
tucional que os poderes poUticos fede·raes, em hypothese alguma podem jul-
gar. da conformidade de· uma lei estadoal com a respectiva Constituição. 

O SR. JuvENAL LAM.RTrNEJ: -'- V. Ex. não tem razão . Uma lei ordi-
naria do Congresso póde até invalidar disposições de u ma Constit u ição Es-
tadoal. 

O SR. BUARQUEJ NAZARETH: - Mas não póde dizer, por lhe f·a ltar compe-
tencia, si u ma lei estadoa.l infringe ou não a Constituição do Estado. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS : - No Estado do Rio, já se revogou uma dis-
posição na Constituição -do Estado, sem ser por meio de assen.bléa c-onsti-
t uinte; mas, por um simples decreto do Poder Executivo. 

O SR. BUARQUEJ NAZARETH: -· E ' possível ; e . aqui na União, poderei 
e u apontar uma centena de leis inconstitucionaes v-otadas por nós e ·que, 
a pezar de claramente inconstitucionaes, são observa das e terão de ser obe-
·decidas emquanto o Poder Judiciario não as clec.Ja rar inconstitucionaes ou 
nós não as revogarm·os. 

O SR. MANOEL REITs: - O Poder Judiciario é quem tem o direito de 
dizer sobre a constitucionalidade . 

O SR. LINDOLPHO 'P'ESSÕA: - .O Pode!' Judiciario só decla ra em especie. 
O SR. JuvE.NAL LAMAH'J'INEJ: - O Pode!' Judicial'io declara a · inconstitu-

·cionalidade em esu}ecie, o que só a proveita ao -individuo que lhe bate ás 
.portas, mas não póde Tevoga!' a lei. 

O SR. BUARQUEJ DEl NAZAHETH: - Ainda insisto em dizer que houve en-
gano da parte do illustre relator ela Commissão1 quando se propoz a, por u~a 
lei federal, invalidar o art. 95 da lei eleitoral (lo Estado do Rio. 

Sr . Presidente, no caso do Estado do Rio de Janeiro, ora em debate 
nesta Casa do Congresso, vejo ainda um conf!icto mais grave do que o com-
.bate a um p,aTUdn poli ti co. Os apartes que aqui ouço todos os dias de illus-
tre.Y collegas que clam1j.m calorosamente pelas reivindicações &os. seus d i-
reitos e pelos direitos elo Congresso, fazem pt·ever um conflicto m uito ser-io 
.entre o P.ocler Executivo e o Poder Judiciario Federal. 

Sou da.quelles . que pensatp. que posto o caso do E stado do Rio, como) 
foi, tratando-se, na h yp-othese do Sr. Raul Fernandes, de um direito li-
quido e certo, a solução desse caso cabe ao Poder Judiciario. 

Não é nova a doutrina . A Comm~ssão contesta -que seja esse direito 
·liquido e certo, mas o Supremo Tribuna l tomou -con•heciomento do caso e o 
resolveu exack .. mente pelo fact-o de julga i- o liquido e certo . 

Eu sinto, repito, um facto be-m grave, um conflicto entre os dous po-
deres, pelos apartes que t eem surgido nessa d-iscussão . 

O SR. JuviDNAL LAMARTfNE: - Nós ~·eivindicamos para o Legis-lativo uma 
competencia exclusiva delle. 

O SR. LrNnoLPHo P J;;ssóA: - Que nfco foi desres peitada nem combatida 
P•?lo Judiciario. 
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O SR . BuARQUE DEl NAZARETH: - Ness-e afan de reivindicar direi tos , bem 
se mostra {jUe ha um conflicto de poderes . 

-Q SR. LEoPoLDrNo DE OLIVElmA: - O proprio Poder Judiciario reconhece 
que ê da competencia :Privativa do Congresso resolver casos politicos como 
esse. 

O "s~t. LrNDOLPHo PEssôA: - E ha m esmo dive1·sos accordãos n esse 
sentido. 

O SR. BUARQUE DE NAZARETH: -Mas no acco·r dam •que concedeu o ha,beas7 
corpus ao Dr . R a ul Fernandes, o Supremo Tribuna l não r econh eceu es~ 

competencia exclusiva do Legisla tivo. 
0 SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex . não póde negar que seja da 

competencia , do Congresso, e tão sóme·nte delle, resolver questões politicas 
corn-o essa. . 

O SR. BUARQUE DEl . NAZARETH: - Nego que a quest ã o seja exc-lusiva m ente 
politica . , E' um caso em q ue, como em muit·os out r os , o Supremo Tribuna.! 
ampare o direit o do que lhe bate ás portas. 

O SR. JUVF.NAL L AMART!NE: - Quando tiver de defender o meu parecer, 
darei a opinião de uma das mai-ores au toridades em materia de direito elei-
tora l, o Sr. Ministro "Sebastião . de Lacerda, dizendo que essas q u estões são 
de exclusiva competencia do Poder Legislativo. Trata-se de uma orpinião 
que não póde ser acoimada de suspeita. 

O .SR. BUARQUE DE NAZARETH: - As minh as i:dêas eu as encontro con-
substanciadas em um tr-ec-ho de um discurso do então Senador Dr . João 
Luiz Alves, em um ·debate que -S . Ex. sustentou com o .Sr . Epitacio Pessôa 
e outros . 

Diz o Sr. João Luiz AlvE's : 

O que sustentei em primeiro lugar f oi o segumte: "No regimen 
que instituim os, modelado no americano do norte e no argentino, 
fórça é . distin guir entre as questões essencialm ente politic&s e as 
qu~ não o são, para que a h armonia dos poderes possa subsitir, a 
pa ra qu~ os conflictos se não veri-fiquem. E s::a.pam , portanto, a 
competenc.ia do Poder Jndiciario as questões meramente ou essen-
cia lmente politicas. 

Ora , esta these q ue, como já tive occasião de dizer, é uma t he·se 
pacifica ele direito constituci-onal america no, é a mesma que susten-
tou o ·honrruclo Senador pela P arahyba, qua n do disse : "O que o 
Supremo Tribunal ou o Poder Judi·cia rio não pôde faze r é julgar 
q u estões meramente, pura m ente e exclusivamente ·poli tica" 

Certo, S. !Ex. a ccrescent ou, fazendo uma restri-cção que estava 
implicita, senão -clara, mi. declá ração de voto que proferi; certo S . E x. 
disse : (lendo ) " Eu n ão digo sequer que elle deve r esolver as ques 
tões politicas, sempre qu e ellas lhe seja m s ubmetticlas, si·multanea~ 
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mente com questões de direito priva do. Não . O que eu digo é 
que o P.oder J u e1iciario não póde deter-se diante .da materia politica 
se por acaso a elucidação della fôr essencial, neces'Saria, inélispen-
savel para am.paro elo di1·e·ito 1J1"ivad!o a que i)ela Constituição _elle 
tem ele acudir" . 

T emos , assim, Sr . Presidente, que, em v ez de intervir no C<.LSO par-a 
garantir o exercício do Presidente eleito e rec.onhecido, o Presiden te d,t Re-
publica interveio para depol-o a pretexto de uma duplicata de a ssembléa, 
~uamdo sú uma p~dia existir, além dos motivos -que tinha em seu favor, 
isto P., tm·-so legalmente constituído, ainek ... t in ha o facto de h aver sido reco-
nhe<"iitl<t pelos demais poderes do E s-tado . 

A assembléa presidida pc1o Sr. Arthur Co·sta, r e uniu -se e m A g osto de 
1922, tendo sido eleita no a nno anteri·or, votou leis que foram sa ncciona das 
pelo preside nte elo Estado. ele então, o St·. R a ul Veiga, leis que fora m cum-
pridas pelo Tribuna l ela Relaçã:o. 

Os meus i !lustre collegas ele bancada , Srs. Norival de Jf'reitas e Gal-
dir!o do Valle, fizer a m eleições, o primeiro em Nictheroy e o segundo Pffi 

Fribu rgo j~t depois ela intervenção, por esta m esma lei qu-e se acha inconsti-
tuc i-onal agora, pe·lo m esmo systerna ele accumulação de votos . . . 

O SR .. Jo.Ão G ui MARÃEs: - H a muitos E s tados elo Br::tsil, em q u e as ele i-
ções se fazem e o voto não é cumula tivo. Parec-e-me que o P araná não 
concede o voto eumulativo. 

O Sn. LINDoLPHo PEsSoA: - No Paraná. são 30 os Del}Utaclos e vo ta-se 
em 20. 

O SR 0 C'l'AVIo RoCHA: - No Rio Grande elo Sul, é por escrutin.io de lista, 
com o voto proporcional" a.!ifts m u ito melho11: que o v•o-to cumulativu. 

O SR. BUARQUE DEl NAZARETH: - I sto demonstra que a lei flumine.Hse é 
uma elas mais l iberaes. 

O S ll . .Jo.'-o GUIMARÃES: - E sem]Jor e se respeitou a r ep r esentação r! a 
. 1ninoria . 

O Sr:. BUAINUJ•: NAZARE'l'.H: -- Dizia eu, Sr. Presidente, quo a assem-
bléa eleita em 1021 r e uniu -se em 1~J 22, promulg·ou leis qu e fo.r-am sancciona-
das ·pe·lo Presiden te Raul Veiga e qu e · foram c mnop.rida s pelo '.rribunal da 
R e!aç::i.o e agora estão se-ndo pos tas em ex<cução no .. Estaelo·. 

Creio que a ultima eleição de Nictheroy foi feita pelo regimen da !e.i 
vota da 'pela assembléa. 

O SR. NORJVAL DEl l<'REI'I'AS: - Foram feitas pelo r egim en da lei de 
1921. 

0 SR. BUARQUID NAZARE'I'H: - Entã.o , nã o estou e n g-Rnado . 

O SR . .JoÃo GlHMAHÃES: - Mas é esta m esma l Cii que se i nqu ina ele in-
constitucional. 

O SR. NORIVAL DE l!,Hml'l'AS: - Mas q ue não foi votada p ela assembléa ela 
dupl.icata. 
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0 SR. MANOIDL R IJJIS·: I-Ia d~vergencla profunda entre a parte da 
bancada que def·ende a intervenção e o Relator do pm·ecer em deba te. 

O SR. NoRIVAJ, DEl FREI'J'AS: - N ão ha divergencia nenhuma: esta n10s de 
inteir o a ccôrdo com o parecer da Commissão el e Constituição e Justiça . 

Os unicos que estão en11 desaccôrdo com a theoria su stentada pelos r e -
presentantes do ex-situacionismo são os Srs. N ilo Peç>L11ha e R a ul F er-
nandes. 

0 SR . MANOEL REIS: - Isto é intriga velha . 
O SR . ÜC'l'AVIO RocHA: - A "In ec1ic1::t", não; o "veneno:'. 
O Sn. J uvENAL LAl\iARTINE : - EJ eu não conheço nada da politi-ca dom.es-

tiea do Estado do ;Rio . 

O SR. MANoEL Rr;Is: - No enta nto, propoz a Ineclida da elestituição d<L8 
Camaras e dos Prefeitos munioipaes . 

O SR . 'ÜC':VAVIo RoCHA: - ... 1\. " n1edicla", não; o "veneno " . 
O SR . BUARQUEJ NAZARE'l'H: - Von fazer ligeü·as apreciações ao a pa rte 

do nobre representa n te do Rio G·rande do Sul , affirma.ndo que o pa recer do 
Sr. J uvenal Lamartine elistilla v eneno. 

Recorrendo ao parecer , começo pelo fim. Rcfiro-n<e H•O seguin te trecho 
em q u e realmen te se não ha veneno, P<Lr ece . 

"Fina lmente, o proprio presidente ele uma das Assembleas mn 
conflicto põz á disposição do Congresso Nacional os livros eleitoraes 
qu e se a cha va m sob s ua g ua rda , e, com esse acto, deu u ma. demons-
tração p ub]iica de que r econ h ece a a u t ol'id>cde do dll'o Congr esso para 
a sol u ç;ã.o do mesmo confliéto ." 

O SR. J uvENAL LAMAR1'INEJ : - Não ha veneno a lg um. Apenns, quiz dizer 
que é tão clara a competencia. do Poclet' Executivo, que até o Presid.;nte ele 
uma das .Assembléas, e nes te caso a elo parti elo ele V. Ex., m a ndou todos 
os tituios eleltoraes ·para a ·Caman1 . 

O SR. BUARQJJE N AZAHNnr: - A intenção do P1·esidente d<1 A ssembléa 
nunca foi r econhecer ·a cornpetencia elo Congr esso para dirim,ir· este caso, 
que não é u m caso polútico, é un1 caso ele direito liquido . A intenç:Io delle, 
quando .mandou a.s a.ctas á Camara, foo·l demonstrar que os seus adversarios 
não tiveram papeis :pa r a fazer apul'a.çã.o; foi deixar patente que a eleição 
no E s ta do do Rio se f ez sem a clouplicata de livros eleitoraes, que a s ua 
Assen1bléa tinh a as a u thent.icas e os liv l'OS e assim demonstra!' que a As-
sembléa a.Jdver saria não podia tel' f eil9 apUt'<Lçi'i.o alguma . (L1.1JOiaclGS'. ) Elle 
deu a prova prova da ele sua affiJ·Jnaçã.o en< demasia, talve:<, para f!C..'l. l' em 
situação mora l boa , para que se não p uclesse continua r [l affirmar a possl-

·biJidaele de uma duplicata . 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: -Apoiado . 
A Camara poderia exarninnl' e:<;tes l iv r os, faz~nclo a con tagerr: elos vo-

tos e ch ega r ao r esultado cl::u·o, insophismavel ele que eiestas elo!ções sa-
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hiram eleitos os 45 Deputa dos , que se reuniram no edificio da Assemblêa 
do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido grandemente derrotados os que f·or-
mavam o partido contrario, entre os quaes te•ho amigos que aprecio 
muito .. . 

O SR. MANoEL REIS: - Todos nós temos amigos do outro lado. 
0 SR. BUARQUE DE NAZARETH: - . . . entre OS qu?..eS existem homens de 

immenso valor e competencia, dignos de . serem Deputados estadoaes e até 
federaes, presidentes de E\Stac1o, etc. 

0 SR. LEOPOLDINO DE ,OLIVEIRA: - Mas O parecer da Cornmissão é muito 
logico. A. lei eleitorai do Estado sendo inconstitucionaJ, os votos ·dados de 
aceôrdo com ella são nullos. Não havia, p'Ortanto, assemblêa alguma ·le• 
gitima. 

0 SR. BUARQUE DE NAZARE'rH: - Não ê nada logfico: dá como provadÇI 
o que CU!l11Pre prova.r. 

o SR. LEOP.Qi.DINO DEl OLIVEIRA: Faltava um dos poderes do Estado; 
estava, portanto, desvirtuada a fórrna republicana; era .preciz;o a interven-
ção para reconstituir tudo isto. 

O SR. BUARQUE DE NAZARETH : - Onde descobriu a Comrnissão um texto 
de. lei que dê ao Congresso poder para julgar , uma lei inconstitucional ? ~ 
Congresso tem p.oder para revog·ar le1s. 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVETRA: A resposta, encontra.-a V. Ex. no pro-
prio parecer da Commissão. 

O SR. BuARQUEJ DEl NAZARE1'H : - NãJo conh.eç;o m.eio de. revogar ,uma le1 
senão por outra lei. A lei, c-onstitucional ou inconstitucional, tem de ser 
cump1·ida. E , se o Pode-r Judiciario não veda ,que clla a .c;'tue contra deter-
minado individuo que lhe · bata ás portas. produzindo effeito ou se nós, le-
gisladores, não votamos uma segunda aei, reformando· , a, anterior ella ten.. 
de ser cump~'i·da. O numero de leis inconstitucionaes que existem actual~ 
mente e pavoroso, é enorm~>. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E a .p·rova de que a Commissão nã.o quiz 
út.vnrecer ou .prejudica r qualquer um dos partidos, está em que não manda 
annullar a eleiç5:o de Presidente, porq·ue o voto é u ninominal e não contra-

·ria, assim, os dis·pos1-tivos constitucionaes. 
0 SR. BUARQUE DE NAZARETH: - Mas manda annuHar a eleição. de Pre-

feito, em que o voto é t::tmbem unin ominal. O motiv.o aqui annulla; al!i 
valida . 

Vou mostrar a V. Ex. que a eleição de Presidente ào Estado foi feita 
no mesmo dia e na mesma hora. Assim o quiz· o ar.tJigo unico das Disposi-
ções Transito·rias da lei ·estadua.J n. 1. 72·3, de 1921. 

Nã.o posso vêr Iogica no argumento ele que lançou mão .a Commi.ssão. 
'A .eloeição de Vereadores é nulla porque a accumulação de votos não foi 
feita de accôrdo com a lei, 'com a Constituição do Estado, e a eleição de 
Prefeito, e que não ha votos a accmnular, é nulla porque a má accumulação 
de votos na ele ição dos vereadores a prejudica . 
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Por uma questão de fôrma, annulla a eleição deste, que não era pre-
cizo respeitar quanto á eleição de Prefeito, não vejo nesta logica zenão a 
Logica politica, da qual peço a Deus livre o ·il!ustre collega que me aparteia, 
porque posso, no assumpto, fallar com autoridade de victim.a. 

O SR. LEJoPoLDINo DE ÜLIVEUM.: -Não sei onde V. Ex. quer chegar . 
O SR. BuARQUE DEl NAzARETH: - A logica do Relator foi a de que a elei-

ção de vereadores é nulla porque foi feita com a accumulação de votos con-
traria á lei. iillla reconhece que foi f eita lisamente, m!ls que uma forma-
lidade exigida pela Constituição do Estado não <foi observada. A Commissão 
infere da nullidade da eleição de vereadores a dos prefeitos. 

V. Ex. adha logica a conclusão do pa recer? 
O SR. LIDoPoLDINO DE OLIVEJIRA: - Estou de accôrdo com ella. 
O SR. BUARQUE DE NAZAREY.L'H: Peço a Deus: que V. Ex. nunca seja 

v'ictima, como nós, dessa logica . 
O SR. LEJoPoLDINo DEl OLIVEliRA: - Dessa logica quero se.rnpre ser victima, 

pois que tenho a.bsoluta confiança na le.gislação do meu Estado, que nun-
ca contraria dis'POSições constitucionaes, por motivü a lgwn, por nenhum in-
teresse. 

O SR. JuLrÃo DE CASTRO: - V. Ex. r econhece á C amara competencia para 
revogar uma dis·posiçã.o inconstitucional ? 

O SR. LEoFoLDINo DEl OLIVEJIRA: - A resposta a V. Ex. e ao orador e n-
contram"se no parecer da Commissão. O Congresso, sendo competente pat·a 
tomar conhecimento do caso, que é essencialmente politico, pôde exan•ina l-o 

em todas as suas farças, sob todos os pontos de v.ista. 
O SR. BuARQUEl DE ' NAZARETH: - Sr. Presidente, como me sin to adoen-

tado, vou interromper o m eu discurso, reservando-me pa r a mais tarde, ,;e 
necessar.io fôr, dizer mais algUJU.<'l. cousa, com mais methodo, o qU<·' o meu 
estado de saude hoje impede-me de · fazer. (Mu.ito bem,; mwi to b~11.o.) 

O Sr. ,Julião de Castt•o: - :!'<ão é intar;\;ào minha, Sr. Presidente, en:- · 
trar na analyse profunda do parecer da Comrr!issã.o de Cons tituição e Justiça 
da Cama ra, que se pronunciou sobre o caso da interven\;ão federal em meu 
Estado. 

Distinctos e competentes jul'ist!ls (•. comprovados sociologos já se mani-
festaram 'sdbre o seu conteúrlo. já em.ittil-am sua~ abalisadas opiniões so-
bre seu contexto, já se alongaram sobre todos os dispositivos nelle contido~>. 

E eu, que absolutamente não possuo competencia (não apoiad.os) ,. para tratar 
de assumptos dessa magnitude, limitar-me-hei, da tribuna, a lavra r o meu 
11rotesto de !fluminense contra o insolito attentado ... 

0 Sn. MANO.F.L REIS: -- Apoiado. 
O SR. JULIÃO DE CASTRO:-... corrr que o Governo Federal a pprouve inter~ 

vir em nossu Estado, derruindo as -instituições clemocraticas ... 
0 SR. J U\'ENAL LAMARTINE: - Não apoiado . 
O SR. JULIÃO DE CASTRO : - ... arruinando o p!'incipio federativo. sola-
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panda as mais sulidas bases do regimen, sobr~ as quaes repousa a vitalidade 
do Brasil. Neste sentido, f arei ligeiras observações . 

'0 SR . JUVENAL LAMARTINE: - A agricultura é a base, pois dizem que 
este pa iz é essencialmente agr.icola. 

0 SR. JULIÃO DE CASTRO: ....,.- Concordo, a té certo ponto, com O aparte do 
sym.pathico collega, Rela tor do parecer, ora <em discussão, porém, affirmo-
lhe não poder ha v-er pr.o,sperida <'Le economica ·em um paiz onde a su a Con-
stituição não é rigorosament~ observada, onde os dir eitos individua es não 
são respeitadoE e ondt> as li·berdades publicas periclitam á mercê dos ma.n-
dãos do di:c. 

Só em um regimen de paz, de tranqu\Jlica de publica, de · obs·ervancia ás 
leis é que o progr-esso do paiz pó de-se clesenvol ver e a ·a gricultura log ra m e-
dra r, maximé entre n ós, .em que . ella constitue a ·base de nossa r i(!u eza , ·"" 
factora primordial de- nosso p t'ogreclimento. 

0 SR. DOMINGOS BARBOSA : - Que digam OS arrozaes. 
O SH. JuLIÃO DE CASTRO: -V. Ex. allude . pot· certr,, a uma c:ultura que 

não se desenvolve em grande .escala no Estado do Rio. 
EHe aindà f> u n1. p equ eno p rodu ctor de nrroz, comparado ootn outros da 

Federaçã~ . 
(; SH. GALDINO DO VALLE;: - Pendotiba •vaJe um Esta do. 
(! Sn. Jur.rÃo DI? CASTRO'. - P end:otiha é como bem S<tbe o nobre ·COllega 

um d~stricto do municipi·o de Nie.rher.:.y , 
I<Ju, queo dura nte cer ca de dous a nnos residir naqu<ella cida.ds , pa ssando 

varias vezes pela mencionada localidade, nunca enxerguet por ·lá, apezat· de 
ter na.sci·do <em fazenda, a tendenciosa (riso) asserçã o de V . Ex. Trata-se , 
pois, de uma inv;erdade. 

0 ISH. GALDINO DO VALL~J: - E' uma mentira historica. . 
O SR. JULIÃO DR CASTRO : - Vi, por Já, é certo, plantações de musaceas . 

Sendo V. Ex. um dos s.eus a precia dores, recommendo-lhe tnusaoeas de Pen-
dotiba. (.Riso) , 

Respondido, porta nto, ·O aparte d o nobre D eputado pelo 1 • dis t r icto de 
m eu Estado, volvo a fa:zJer considerações attinen:tes ao projecto em debate. 

O attent.c1.do á a utonomia fluminense é um wcto despotico do Chefe da 
N ação, que será devida me11te aquilatado pelos post er os, quando se escrever 
a histor ia c1esa.paixonada dos acontecimentos politicos que se vêem desenro-
la ndo ·em no.sso paiz, n este p eriodo repleto de m ãos p r esagios . 

Quando se começm· a entender que o Brasil nào é u m pa iz que deva 
viver ·de paixões politicas e de sentimentos m.esquinhos <e sim u ma nação 
que cumpre cultivar a t erra e incentivar a.s industrias, far-se-ha juizo s e-
guro e imparcial da <'poca que atravessamos . . Então, qu ando se verifi.car 
que um Governo deixou ele la do todas essas preoccupações. indlis·pen:sa.ve:is f. 

vida ·economico- finaceira de um paiz e se chafurdou na mais nefasta po-
liticagJem, ter-se-ha a niticla. impressão de seu cr.iterio. 
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0 SR . GALDINO DO VALLE: - Não apoiado. V . Ex. não p6de u sar desse~ 
ter mos. 

O SR. JuvBNAL L AMARTINE: - Certamente V. Ex. não se refere á cam-
panha do anno passado . 

O 'SR. JuLrÃo DE CAs'rRo : - V . .E;x. quer me arrastar para um terreno ao 
qual não desej o volver .R es jud·icata ZJ'~'•J 1·eso/u'ta habet·u?·. 

E u , notei, Sr. P r esidente, que se j{t 1·es-entirum da fa l ta de ·uma phl:aS€'· 
zinh a latina. qu e viesse, á g uiza. de sal, temperar esk'l. palestr a parla mentux. 
em q u e 1ne acho empenhado com m eus distjn-ctos collegas, tt notei tantbem 
que o nobre collega, que mG vem de apartear, chamtmdo-mu para um t er-
r eno ao q ua l não desejo -eom.p:u·ecer , teve, oertame.nte, o i -!~tuito ele desviar o 
fio de m eu discurso. 

0 SR. J UVENAL L AMARTINE: - Dei oppor.tunida de á phrase latina. 
0 SR . J UJ.IÃO DE CASTRO: - Agra deço a int-enção de \T. Ex . e j) eÇO p el'-

missão para: p.roseguir na rota que vinha traçando. 
lia muito, Sr. Presiden te, desde a campanha iWesid-encial a ,]uc <"ll u.di.-

o n obre Rela tor elo parecer, q ue se sentiram os p1·imeiros twodromos cllt per -
t u rbação poliüca entr•e as facçõ-es partida rias, que exercem s ua a.c tividade e m 
meu ·Estado. 

Irritados com a attltude assumida pela entã o donúna nte situação f lumi-
nen~-e. os n ossos adve1~sarios mancommunaJ·am-se com o Sr . Presidente da 
Republica, que áquelle tem po ainda presidia o prospero Estado de Minas e 
concer l.o'l.ram o pJ.:;tno de fabQ·icar uma cluplief!t a em m.eu Estad!o , para o ef-
feito de u ma opp-ortuna i nter venção, qua ndo S. Ex. estivesse á testa dos 
destin r>s do Brasil. 

O Sr<. GALDINO DO VALLE: - Falla ndo aossim , parece que é a primei1·a vez 
que ha uma ·dualida de n o E st:ouclo do R io de Janeiro . O Sr . Nilo tem. vivido 
!!e duaiidades. 

O SH . J uLIÃo DE CASTRO: - V . E'X . gosta m uito ele al luclir a o passado ; 
entvetanto V. Ex. já foi m embro de c1up!ic.·üas .e jft ft·uio a s sua s delicias e , 
nc enttanto, V , E x. insiste •em fallar em duplicatas, como uni-co recurE•O do 
Sr. Nilo . 

Os acontecimentos que se .cle;senrolaram r·.esta ca pita l na m a ch·ugada ele 
5 de Julho tr'an sacto rleter mina r a m a àtec1·etação elo estado ele s·itio, que se 
verificou ·dias antes de se ferir o pleito presidencial do Estado. Os nossos 
adversarios, a proveitando-s0 dessa situ'ação que lhes pt·opiciava. um m agnifjco 
ensejo de lograrem facilmente galgar o jJoder, protegidos p ela situação 
fe:'l.f'ral, cont-ra a qual , nos havíamos collocado, trata t·a.m de elegm· um di·;-
tincto candida to e opp01·tunamente r eunira m-se em rtssembléa. legislativ<t, 
f ingindo ... 

O 1SR. NoRrvAL DI': FREI'l'AS: - Valh:J. ao menos essa confissão. 
O SR . J u LrÃo DE CASTRO : .. . 1'ing incl0 ol~eclecer &.s r egra s esta t u ída s 

nela ConstHui<;:ão do E st ado e nelo r egimento da legit ima Assembléa . 
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Sendo assim, Sr. Presic1ente, a.rchitectaram a dup.Jkat<t. e agua.rdaram a 
situação opportuna. para por·em ern execução o s.eu intento. Dias antes de 
se verificar a passagem do governo do Estado do Rio, es·se grupo de ci<la-
dãos, que se diziam ·deputados á Assembléa L egisla tiva, ' bem como o seu 

·candidato á presidoncia do Estado, communkv.ram- se com o Sr. Presidente 
da R epublica e pediram providencias r;ara tomarem COllk'l. do Deferido Es-
tado. 

O Sr. Dr. Raul Fernandes, eleito legitimamente .e legalmente reconne-
cido pela VJerdadeira Assembléa Legislativa do Estado, compareeeu perantt 
o Supremo Tribuna l Federal através uma petição de habeas-co1·pus feita por 
seus advogados e obteve a consagraçáo de seu direito por parte. ·dessa egre-
gi::~, Côrt·e. Chega do o dia· da posse presidencial, o Governo Federal simulou 
ter cumprido o ha.beas-corp~Ls . . . 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: Não houve simulação nenhuma . 

O SR. NoRIVAI, DE FREITAS: - Não é o que diz o Supremo TribUW.tl. 
O Sn . .Ju i,rÃo DE CASTRO: - .. . concedido pelo Supr<)mo Tribunal em ru-

vor do •Sr. Raul Fernandes. 
Es·se m1esmo Pod•er Executivo; em a rnensagem de Maio dirigida ao co·J,. 

i_l'resso Naciona l, declara haver cumprido o ha,beas-corpus, tendo se oo11!-
municac1o com o Sr. Raul Fernandes e com c. Sr. Felic1ano i::ludré. 

Ora, se o Sr. Presid·ente da. Republica houvesse, de f~cto, cumpri<lo o 
habeas-corpus. não poderia c01nmunicar-se com uous presidentes. Não cum-
prio, pois, o habeas-co,-,pus. 

O SH. GAI-DINO DO VALLE: - A conclusão não é est8,: é que havia <.luw!-
dade. 

0 SR. NmUVAL DEl FREITAS: - 0 ora;àor é mais rea lista qüe o rei. U pl'u· 

prio Su)wen1o disse que o G ov,erno cumprio <; habeas-cu·í·p~LS . 

O SR. Jur.TÃO DS CASTRO: - O nobre Depttta.do não leu o que se pu.ssutl 
no Supremo 'l'rilmna l, ao ser tornada. em con~.idera<;ao a r echtmação da· Sr. 
Raul .B'ernanã.cs. S·e se desse ao trabalho de ler os debates travados na Hes· 
são secreta do Tribuna l , chegaria á conclusfLo de que a maioria dos Srs. MJ 

ni:otros estava de aecôrdo em que o Sr. Pre:oidente da RepubHca não cum-
prira a ordem judicial. 

0 SR. NO!UV.\L DE FRll:ITAS: - Vou provar O · contrario. 
O SR . JoAQUIM DE SALLF.s; - Se o Governo n ã o cumprio a ordem, que t>U 

segue dahi? 

0 Sll .. JULLii.O DE CASTI{ü: -- Que Yio!OU O 1wbeag-corp1~L 

O SR. JoAQUilii DE SALLES : :- ):;; que s.e segue dessa violação'? 
O S•1. JULIÃO DE CASTRO: - Que S. Ex. com.metteu um attentado cuntrc~ 

a Const' tuição . 
O i"' t . JOAQUIM DE SALLES: -E qua l o uni~o competente para dizer se at-

te.ntou (lU não contra a Constituiçã.o '? 
O SR. Juu}i.o DE CAS1'RO: - A justiça. competente . 
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O SI< JoAQUIM DI< SALLES: - l!l por que m·eio? Prn· um::t. denuncia do .I:'I'ó:l· 

sidente da Repu blica perante a Camar::~,. E isto não s e fez. 
O SR. JULIÃO DE CASTRo: - Não se fez l •Orque o orgão competent e para 

fazel-o é funcci·onario da confiança do Exec.uti.vo. 
A conselho ao n obre, Deputado que leia ·com a ttençáo o que se passuu 

então no •Supl'emo Trlibunal. 
O SR. NoRIVAJ. DE FREITAS: - Tambem t enho docume·ntos. 
O .SR . .TUJ,TÃo vg CASTRO: - Mas não pôde tel-os contrari·os a.o que se 

passou. 

O SR. JuvENAL LAMARTINE: - Se a s essão foi secreta, não se pôde sa.-
ber o q.ue lá se p assou . 

O su, JULlÃO DE CASTRO : - Sa be-s e, porém. O Sr. Prudente de Morae:, 
relatou e com fidelida de impressiona nte . 

0 SR. JUVENAT. LAMARTINE: - Então O segredo foi viola do. 
O SR. JULIÃO DE C ASTRo: - Não s ei, mas · tudo é conhecido c-on{ fidelidatt". 
O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Se o Sr . Presidente da R epublica exhorbJtou 

da.s funcções deve s e<r responsabilizado p er a ntE: o . Cong r·esso F eder al. A Ca -
mara r ecebe a denuncia e o Senado julga -o . C remedi.o es tá na Constituiçã o. 
Vivemos a fazer cavallo de batalha que o Presidente não cumprio o lwbeas .. 
corpus. Porque não o denunciam? 

O SR. JULlÃO DE CASTRO: ·- Quem t~;n1. cüra gem de a rrostar as ir a s dos 
potentados? 

0 SR. JOAQUIM DE SALLES: - V. Ex. não está arrostando? 
O SR. Jur.rÃo DE CASTRO : - · 1-Iavel'á. ca sos espora dicos, m as pouco coh. 

muns . 
O SH. JoAQUTM DE SALLES: -- A Cam~ra nesse caso funcciona com0 M.'i-

n isterio Publiüo e o 8-ena do como Poder Judic ia rio julga . o Presi&en te. 
O SR. Jur.r.~o DE) CASTRo : - O que per cebo, Sr. Presiden t e, é que deve-

mos o nobre Deputado e e u dar um tiro ne8ta questão . .Já q UJe n ão cheg amo,; 
a um a ccôrdo, liq uidemos o ca so . 

0 ~1< •• )uAQUTM DE SALLES: Liquida~·, como '! 
O Sr< . J l'LIÃO DE CASTRo: - Nào Discu t indo m a is esse p onto. 
O SI<. JoAQUIM DE SALLES : - Jflntão, V . Ex. deve proferir as palavr~t~ 

s.acramentaes : Tenho dito. 
O •SR. .Jur.IÃO DE CASTRO: - Pois n ã o, com relação a es t e ass:umpto : te-

nho ililo. A.leu jacta est . 
O pretexto:, Sr . Presidente, para a int ervenção f ede r·a l no Estado do 

Rb de .Ja n eiro foi a perturbação da orde:m n a q u ella unidade f edera tiva. Ora , 
toclos quantos ·conhecem o noss o Esta õ.o s a bem perfeitamente como a s ua 
POJJUiação é u m a da s m a is ordeiras deste r,a !z, iln:apa z ue se metter em H ' 

vol u ções politioas. quando tem a garantir-lhe a l egalidade. 
O eJ.em.ento p erturbador, que penetrou ·2m t erritorio f lumlr,•en s e, quandv 

s-e clizia esta r sendo cumprido o habeás .. corpus, afim . ·de p ôr a ba ixo institui-
ções municipaes ·e pr.efeitos, f.oi enviado da p olicia do JJistri:cto F eder·al, com 
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o proposito de jus tificar a intervenção, que ha m u ito vinha sendo p lanejada 
pelo Governo Federal . 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - E' uma d.educçã:o g-ru,tuita die V. E>.. . 
O SR. JuLr.~o DE CASTRo: - Não é Lal. O qu e venho de a sseverar é a <ex-

px·o~:oii.o da v·erdadoe . O nobre D eputado nega c facto por sentimento pa,rtlda -
riú, ma.s , no intim-o, está de pleno <cccúrdo comrr,ig o. Acha, pm·ventura , que 
é uma intromissão indebita c1a policia carioca nas qu estões soc:iaes f luminen-
ses . P ara satisfação, e.nt11et a nto, de seus diesejos politicos, a.ffirma que isto; 
é o que ha de m a is• raz·oa vel . 

0 SR. GALDINO DO VALLEl: - V . Ex. sabe em que c-.aracttr foi .a. policia 
f ederal ao m eu municipio, j~ q ue se I'\ef<er·e ;t isto exclusivamente paJra man-
ter os a mig.os de V. Ex. 11epondo os co!lectores d estitui dos. 

O SR. JuLr.íi.o DE CASTRO : - Entã o, V. Ex. confessa que a policia. f-eder.al 
f oi ao seu município. pa ra. garantir nossos a.rr;ig os contra a sanha p <ersegu: .. 
dora dós pa rtiCla ri os de V. Ex . 

O SR. GALDINO DO VALLE: Sanha é qu alificativo que não admitto. 
O Sr: .. ruLTÃo DF. CASTRo: ·- Jà notei, Sr . Presidenbe, qu e o meu no'brt; 

colloga de bancada implica com <>erta.s rala vras. As exp.':'essões que empreg'), 
porém, tra du zem meu ponsam•ento. N ão lhes •em•presto o in tuito de melindrar 
a quem quer qu e seja. Obedecem, tanto qua nto minha intellectu alidade per-
mitt e, a uma certa propriedadé. 

O nobre Deput'l:<io p el<) 1" districto flum:ir, ens9 já póz em evi den cla qu., 
seus amig·~;E nã c. c'!eixava.m •'2rr: paz c,>; r,os~os, n~ município Clt Nova Fri-
burgc .. 

O Sr<. GALDINO no VALLE: 
0 SR. J ULIÃO DEl CAS'l'RO: 

Os meu s amigos são o povo do Estado . 
V. Ex. tem muita coragent em affirmal-o, 

basea.ndo-se na m á iooria desta Casa. 
O SR. GALDINO DO VALI,EJ: Coragem é .o que nunca m e faltou . 
O SR. J uL!ÃO DE CASTRO: - Sei que V. Ex. confia. em extremo no a poio 

e na solidariedade que a maioria desta Casa ... 
O SR . GALDINO DO VALLEl·: - Confi·o na força da verdade,, confi-o em mim 

p r oprio. 

O ·SR. JULIÃO DEl tCAS'l'RO: - ... empresta á activida.de partidaria de V. EX. 
Mas a mataria f lumine.nse não está com V. Ex . 

ü SR. GALDINO DO VALLEJ: - va.mos ás urnas, então. 
O Sn. J ULIÃO DEl CA'TRü : - A's urnas, m eu caro collega, no dia em que 

se levantar o esta d-o de sitio ... 
0 SR. GALDINO DO VALLE: - Ha de ser levantado. 
O SR. JULIÃo DE CAS'l'RO: - . . . 'no dia em que a s liberdades voltarem a 

favonear a. população fl u minense, no dia em que a pressã o 'policial não mais 
PRtendcr a,; suas g-arras . •. 

0 SR. BUARQUE DE NAZAREJTH: - Muito bem. 
O SR. GALDI:r;o DO VALLE : - .. . para defender os seus a mtgos . 
O SR. J ULIÃO DE C!-STRO: - . . . sob re os pobres ruricolas que cultivam as 



~ 415-

-varzeas e as montanhas de nossa terra. No dia em que isto acontecer, de 
;muito bom grado, acceitarei o repto de V. Ex .. 

O SR. GALDINo DO VALLE: - Então não deve combater o pr·ojecto da Com7 
::missão porqu e elle appella exactamente pa ra as urnas . 

O SR. JuLr,\.o DE CASTRO: - Sem liberdade, Sr. Presidente, não póde ha-
·ver democracia. 

0 •SR. GALDINO DO VALLE: - Apoiado. 
O S?'L JULIÃO DE CASTRO: - Nós, no Brasil, ha um anno, não respiramos o 

•ar ·puro e emlbalsamado da liberdade. Ha um anno que vivemos sob o guante 
·deste eterno estado de sitio,. que .acredito, prolongar-se-ha por todo .este qua-
·triennio . Oxalá, Sr . . Presidente, que as minhas palavras não sejam prophe-
·ticas .. Oxalá que o Sr. Presidente cl,a Re}Jubli·ca, que entendo estar .sendo in-
·fJuenciado por um espirito malefico, seja ele um n~omento .para outro exo·r cis -
:mado e desappareça ele sua individualidade esse esplrito prejudicial, pa ra que 
vá se rebolcar no Lethis, onde participará das. virtudes, ·que a fa•bula <),ttribue 
.aos que sorvem as aguas ·deste rio infernal. 

0 .SF< . BUARQUE DE NAZARETH: - Li.be?·ta,s quae se?·a, ta??~en . 

O SR. JULIÃO DE ICASTRo: - Muito bem, meu caro oollega. V. Ex.desper-
·tou em minha memoria esse lemma admiravel, que encima os escudos elo g lo-
ori-oso Estado de Minas, porém, o nobre Presidente' da Re-publica não é parti-
·dario desse emblemá. · 

0 SR. BUARQUEJ DE NAZARETH : -E' u·so externo . 
o , SR . . JULIÃO DEl !CASTRO: - Elle prefere o outro que é mais ·pretencioso 

·- ·o pau lista: Non ducor, duc:o. 
Tendo-me declarado, Sr. Presidente, sobre a invasão do elemento poli-

da! c-:ü:-i·ooa em meu Estado para o effeito de perturbar a ordem e cletermi-
:nar a intervenção, que, afinal, se verifJcou a 10 de Janeiro transacto, cum-
pre~me ~ffirmar a V . Ex . que ha muito vinha sendo fei to na s r epartições 

--dependentes d-o Esta!do um trabalho mimiz, ·procurando fazer opinião entre 
. seus fun c-c.ionartos. 

Element•os policiaes estranhos aos negocies fluminenses tra palhadas por 
·nossos adversar ios, que pr-ocuravam por todos os modos influir no Corpo Po-
licial, que •sempre foi a garantia da aut-oridade flumi11ense, tivera m a satisfação 

·-de vel-o deser tar de seu qu a r tel e recolher-se a-o do 2° de caçadores, em 
·N ·ictheroy . .. , 

0 SR. NORIVAL DE F:'REITAS: 
.mado e em marcha batida . 

Desertar não é bem o termo, Sahio até for-

O SR. J ULIÃO DEl CASTRO: - . . . sob o pretexto de não reconhecer o Go-
·verno . Mas, Sr. Presidente, o motivo · q ue determinou essa retirada do quar-
·te! e em massa ... 

O SR. GALDINO DO VALLE : - Até os soldados reconheceram a du a lidade . 
O S••. JULIÃO DE CASTRO: - .. . foi o· tra balho pertinaz cl•o m eu nobre col-

lega, com o intuito ele pertuPbar a tranquillid:ade dos .paca tos habitantes ela 
-.cidade de Nicth eroy. 
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0 SR. GALDINO DO VALLE: - Não ape>iado. 
O .SH. JULIÃO DE CASTRo:. - E valeu-se do pretexto d e, naqu.elle mesmo> 

dia, terem sido intimados a comparecerem á Repartição de Policia desta Ca-
pital officiaes briosos de nossa Força Militar, sob a allegação de deporem erru 
um inquerito policial. 

Aprov~;itou-se da ausencia dos officiaes que teem uma grande ascenden-·· 
cia sobre os seus soldados. 

O SR . NoRIVAL DE FREITAS: - EstimaiVa saber os nomes desses officiaes •. 
O SR. J ULlÃO DE CASTRO: -Não declaro nomes, registro os acontecimentos--
O SR. NORIVAL DE FREITAS: -Porque V . Ex. não póde declarar. 
0 SR. JULIÃO DE CASTRO : - Posso; mas não declaro. 
0 SR . NORIVAL DE FREITAS : - V. Ex. não declara porque não póde. Re--

pto . V. Ex. a declarar quaes ·os ofüciaes que foram presos pa.rp. ·de pôr . 
O :SR. JULIÃO DE !CASTRO: - Conto os acontecimentos, narr-o o milagre sL 

V. Ex. a-ssim o .quer, m as· não rugo o santo. 
0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - E' porque O milagre não é fiel. 
O SR. J uLtÃo DE ·CASTRO: -V. Ex . .que é dado a estudos de hagi·ographia" 

é bem possível que saiba quem é o santo. 
O facto é esse, meu nobre e sym.pathico collega; V. Ex. penetrou com-. 

o seu elemento e sahiu vic:torioso. 
0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Sahi VÍ·Ctorioso com a população do Esta - . 

do do Rio de Janeiro. 

O .SR. J ULIÃO DE CASTRO: - Soccorreu-se da opportunidade que lhe favo-
receu e hoje passeia ris-onho a · sua amavel pessoa de triumphador por entre" 
os destroços da autonom.ia fluminense. 

O SR. NORIVAr, DE FREI"rAs: - Não vejo destrooo algum na a utonomia do-
Estado. 

O SR. JULIÃO DE CASTRO: - V. Ex. está por certo soffrendo de myopia. 
Aconsel-har-lhe-hei a que vá a um optalmoJ.ogista, pedir-lhe para minorar seus . 
t>ffeitos. 

V. Ex. está, .bem sei, gosando as delicias de uma situação que gisou, cuja. 
traça vem bosqueja ndo . . . 

0 SH. GALDINO IJO VALLE: - E' a liberdad~ do Estado. 
0 Sll. JULIÃO DE CASTRO : e que hoje vê realizada como um so;1h0 · 

dourado. 
O Sn. GAI.DINO DO VALI.E: -V. Ex . al.lude á liberdade do Estado do Rio. 

de Janeiro. 

O SR . . Jur.IÃO DE CASTRO: - No Estado · do Rio de Janeiro não ha liberdade . . 
O Sn. GALDINO P.O VALLE: - Nunca houve tanta. 
O SR. JULIÃO DE CASTRO: - As perseguições, que nelle se dãú contra ami-

gos nosS'Os, em grande parte dos municipios, registram perfei tamente o estado· 
d'alma dos · nossos adversari·os. que conseguiram a nomeação do Dr. Aurelino -
Lea l pa1·a interventor em minha terra. Extranho ã po.Jitica fluminense, o Dr .. 



-417-

Aurelino foi no;mea do com o intuito de satisfazer aos capriehos de n o.ss os: 
d.dve-rsarios . .. 

O SH. GALDINO DO VALLE: -Não apoia do. Tem a.gido com muito senso. 
O SR. JuLIÃO DE CASTRO : - . .. e, em vez de procura r d esm en tir este as-

serto, mantendo a situação encontra da, para que seu successor, eleito ou nã o· 
a modificasse ao sabor de seus ca prichos pa rtida rios . S. Ex. ent r ou a fazer 
derribadas em todos os municipios, cormnettendo actos illegaes, demittindo· 
funccionai·ios contra expressa disposição de lei. De qua ndo em vez, dir ige-se 
ao interior do Esta do, fa zendo a politica de seus correlig ionar ios. 

O SR. GALDINO Do VALLE: - E recebe acclamações de t oda a pa rte . 
O SR. JULIÃO DE CASTRO: --,.- ... c-omo a cimentar as bases de u ma situação· 

que deseja ver victoriosa . Ainda, ha poucos dias, pa ss-ou p or Con ceição d O· 
Macabu', no municipiü de Ma cahé, e deixou )laquelle quer ido rincão flumi- · 
nense ... 

0 SR. GALDINO DO VALLE: 
0 SR. JULIÃO DE CASTRO: 

Uma escola de a gronomia" 
onde os amigos da a gricultura s e empe-· 

nham peJ.o desenvolvimento local e do torrão fluminense, as pegada'S de s u a. 
politicagem. 

O nobre Deputado St·. Galdino do Va lle a caba de de.cla rar em a pa r te que· 
o interventor .deixou em Conceição uma Escola de Agronomia . 

0 Srt. GALDINO DO VALLE: - E é a verdade ; assis ti s ua ina uguração . 
O Sn. JuLrÃo DE CAS1'RO: -V. Ex . está a pa n eando a um fl umine nse q u e· 

conhece as co usa s de seu Estado. 
O SR. GALDINO DO VALLE: -V. Ex. nega. que a E·scola esteja insta lla da ? · 
O SR. JuLrÃo DEl CQSTRo: - Não neg o; apenas pondero a V . Ex. o s e-

guinte: c. Estado do Rio de Janeiro não tem r ecursos pa ra manter uma E s - · 
c0la de Agronomia. T em uma divida exter na que, a o ca.mbio a c tual, a bsorve,. 
em juros e amortização, 7.600 contos de nossa moeda . 

O SR . GALDINO DO VALLE: - E, por isso não põde ma ri ler uma e scala ? 
O SR. JuLIÃO DEl CASTRO: - O serviço de juros de sua divida, interna e ex-· 

t erna, annualmente, ascende a: mais de 10 mil contos de r éis, e a r enda flu-
mlnE:use não tem ultrapassado de 23 mil .contos de réis . O E stado não póde, . 
portanto. manter a E scola de Agronomia em Conceição do Macabu', que foi 
insta!lada em obediencia a propositos polit ico'S . 

Os nossos adversarios convencidos d-e que Con-ceição do Macabu' é um 
dos districtos fluminensés, em que a maioria eleitora l per t ence a o n asso · 
pa rtido, e. deseja ndo attra hir as suas sympa thias·, conseguiram do inter ven -
tm~ a cre~ção dessa escüla, que de'Sappa.r ecer á tão depTessa s'ª r ealizem as elei-
ções par'l Deputados, prefeitos e verea dores , porque, sem recursos, o E s ta dO·· 
não poderá mantel-a. 

O SH. JUVF.NAL L AMARTINE: - V. Ex . a.cha que uma despeza feita com._ 
um instituto de ensino não é repQ'Oductiva.? 

O SR. JULIÃO DE CASTRO: - Concordo em these com V . Ex., p or ém,_ 
r ea ffirmo que o Estado não poderá , pelo m otivo expos to, m anter esse ins-
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;;ti tu to . Elle só foi creadá para captar as sympathias do eleitorado de Con-
·Ceição . 

o SR. NoRIVAL DE FREliTAs: - Vê-se d'ahi que o eleitorado está fugindo 
-da sua tutella . 

o SR. JuLIÃO DE CASTRO: - Ainda hontem tive cartas de lá, pelas quaes 
.me certifico de que todo o nosso eleitorado se mantem firme. 

O SR. GALDINO DO VALLE : - · V. Ex. condemna o a c to da· creação da 
-escola? 

O SR. J uLIÃO DE CASTRO: - Não condemno o acto e sim a. intenção. 
O · SR. GALDINO DO VALLE: - V . Ex. confessou condemnar, declarou 

•q ue o Estado não póde custear a escola. 
O SH. Jur.rÃo DE CASTRO : - A intenção invalida o acto, ·sabendo-se que·, 

·não podendo o Estado manter institutos dispendiosos, existe em Nitheroy 
a Escola de A•gricultura. 

O SR. GALDINO DO VALLEJ: ~ V. Ex. sabe qual o objectivo daquella 
-escola? 

O SR. JuLrÃo DE CASTRO: - ~ão cogito, por agora, . de obdecivo; affirmo 
·que não ha r ecu rsos para mantel-a. 

O SR. GALDINO DO VALLE: - E' uma terra adeantadissima; lá não s·e 
·_formam bat:hareis e sim lavradores . 

0 SR. JuLrÃo DE CASTRO : ·_ Conheço-a ha mutio e voto-lhe a m aior 
•.gratidão. Não se trata, porém, disto, e sim de uma escola qu e o Estado 
.não poderá manter. 

Os apa rtes .de V. Ex. visa.m perturbar a minha ora ção . 
Volvo, Sr. Presidente, ao assu mpto principal que me trouxe á tribuna , 

·visto o ponto q ue acabei de abordar constituir corno que um parenthesis 
·r,:. p equena oração que estou ·esboçando . . Fico muito grato aos -meus collegas 
;pela attençào com que me ouvem . . . 

0 SR. J UVENAL LAMARTINE : - Muito justa, aliás. 
O SR. JULIÃO DE CASTRO: - . . . honrando-me, sobremodo, com os seus 

--apartes . 

,,' o 'sR. GALDINO DO VALLÍ!::. - M,uito· agradeCido "a V. Ex . 

O SR. J ULIÃO DE CASTRO : - Tomando em con sidera.ção o pend·or pre~ 
•·dilecto de.. nosso prezado collega Sr . Galdino do Valle .. , 

O SR. GALDINO Do VALLE: V. Ex. já conhece os meus pendores? 
··(Risos.) 

o SR. JULIÃO DE CASTRO: pelas causas do passaao . . . 
O SR. GALDINO DO VALLE: - V . Ex. me vae interessar mais qu e nunca . 
O Sn. Jur,rÃo DE CASTRO: - . . . e pelas suas &"1-orias, enca r an do o futurú 

-com o riso nos labias e a alegria no cora ção; vou ler uma carta do sau doso 
-conselheiro R uy Ba rbosa, ele 1914, ~o · Dr. Antonio Carlos, illustre Ú.na n -
<eista, a proposito elos factos ·poÜUcos occorrid·os em o Estado d1o Rio 
:naquclle anno. (Le> , 
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0 SR. GALDINO DO VALLE: -- Devo dizer a V. Ex., porque V . Ex teve-
a bondade de julgar de meus pendores, que tenho pendor por tudo quanto-
escreveu o c.onselheiro Ruy Barbosa. Ma s, devo dizer que, n essa occasião, 
eu era contrario a o a ccôrdo, embora contra meu interesse, como sou con-· 
tra'rio a t odos os accôrdos. 

O 8R. JULIÃO Dl!l CASTRO! - O Sr. Conselheiro Ruy Barbosa era pel·O· 
cumprimento do accórdão; é por estfl cumprimento que, no caso v ertente, 
nós, ela maioria da bancada flumim:nse nos batemos, represent a ndo o pen-
samento ela maioria dos fluminenses, representando (, sentir dos lidimos·. · 
filhos de nossa terra ... 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS; - Dos fluminenses da b a n cada . 

O SR. JULIÃO DE CASTRO: - ... daquelles que têm o dir eito do v ot{),_ 
daquellea que se pronunciam sobre assumpt os pertinentes ao E st a do, da -
queiles que desejam ver o seu torrão acatado, prestigiad-o e pros.pero; da -
quelles que se revolta m contra a s t y rannia s d.o poder e se insurgem contra. 
as bayonetas d-o Governo .F«;deral, da quelles, emfim, que collocam a cim a. 
·das passageiras questões da politicagem os supremos interess es elo Esta do .. 

o topico do projecto da honrada Commissão de Constituição e Jus-
tio;;,... referente á anniquilação da a utonomia municipal foi uma verdadeira. 
surpreza, · que nos assalt-ou o espirito. 

N ã o se cogitou, quando se f ez a intervenção no E stado elo Rio, da s ' 
sua., Camaras Municipaes e de seus Prefeitos, eleitos , reconhecidos e em-
possados de accôrdo com a legislaçã o em vigor, ga ra ntidos os seu s direitos. 
pelo Tribunal da R ela çã o e a lguns t end.o a t é decisão favoravel do Suprem~> 
'l.'ribunai Federal. Est e attentado contra a autonomia do município, quto-
é a cellula da federa ção, foi sem duvida um galpe que alanceou o coraçã<o· 
de qua ntos mourejam no interior do Estado, porque lá nos m unicípios é 
que se desenvolvem os primeiros sentimentos de pa trioti-Smo, é lá que se 
acrysolam os pendores cívicos, ao cont a cto com as agruras e os prazeres 
da vida rural. 

Ir de encontro a este sentimento, feito e urdido de accôrdo com toda s 
as prescripções legaes , constitue um flagra nte a ttenta do a o ar t. 68 de> 
nosso Pacto Constitucional. 

As instituições municipa es estão para a liberda de, affirmava Tocqu e-
'u-ille, a ssim como a s escolas primarias estão para a sciencia . Assim com~> 

não podemos t er ·-instituições sem liberdade, a ss im ta.mbem nã o poderá. a . 
sciencia exis tir sem t er começado pelas escolas primarias. 

Laveleye, em seu s " Ensaios sobre as f 1Yrmas de govern o" , trata ndo daJ 
autonomia das província s em seu pa i2l e profliga ndo o espírito a vassala dor· 
que surgira, decla rou que a autonomia da s províncias é a cida della da:. 

liberda de . 
· Aluí'da esta cidadella, desapparecem ~ instituições municipaes, afvgann-
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~e Jidimos sentimentos locaes, perece a lei maxima de um paiz e a a na r ch ia 
.campeia desenfrea damente. 

E vivemos, Sr. Presidente, e continuaremos a -viver em estado de sitio. 
·Todos os paizes dos quaes h a unmós ensinamentos em todos os ramos do 
sa'ber humlit-no, se insurgíram c-ontra o cerceamento da liberdade· publica, 
J>ateram-se sempre a favor de preroga tivas li:beraes, procurando elevalr 
bem alto a reputação de suas instituições politicas . 

O Concle de Cavour, o gra nde estadista italiano, que deu notavel lustre 
.á sua época e que consolidou as instituições de sua patria, referindo-se 
ao estado de sitio por occasião de se discutir a constituição do P iemonte, 
,declarou que, sob seu r egimen, qualquer simplorin poderá governar. 

E eu, Sr. Presidente, contra todos esses ·. processos que tendem jugular 
.revoluções que não existem, me insurjo, como brasileiro e .como fluminense, 
.bateudo-me pela liberda de,· protestando contra os attentados á a utonomia 
.de meu E s tado e deixando lavrado nesta Casa, da qual presentemente 
t enho. a honra de pertencer, o meu protesto, para que jamais pese sobre 
minha consciencia o r emorso de haver conoorri-do para o desprestigio do 
.Rio. de Janeiro. (Muito bem.; muito bern. O orador é vivanumte curn.pri-
.mentado.) 

SESSÃ•O DE 9 DE J L!LHO 

Continu~?,ç:ão da 2" discussã.o do projecto n . 79, de 1923, approva ndo os 
-decr etos do Poder Executiv-o que determinam a intervenção fede-ral no E s-
tado do Rio •de J ane•iro e a nomeação de um interventor, -tendo voto em 
:sepa rado do Sr. Prudente de Moraes (em virtu de de urgencia). 

Entra em discu ssão o artigo un.ico . 

O Sr. Verissimo de Mello : - 8r . Presidente, V. Ex: e •meus nobres 
-collegas· hão de me relevar a grande ousadia, de minha parte, vindo discutlr 
.assum1~to do tão excepcional relevancia, qual o que s~ contém no parecer e 
_p rojecto da douta Con1omissão de Constituição e Justiça , approvando os actos 
de intervenção p raticados no m eu Estado na ta l p elo Sr. Presidente da Re-
:publica e manda ndo a nnulla r varias elei<j)ões alJ.i procedidas em épocas dif!"'·' 
Tentes, depois dos discursos proferidos com brilhantismo pelos illustres par--
'Jamenw.res que me anteeederam na t ribuna. 

Ao .iniciar . Sr. Presidente, esta minha. modestissima oração - nem 
poderei mesmo chamar de oração este ligeiro estudo soibre o projecto -
-devo fazer u ma affirmativa . 

Combaterei o p rojecto com a maior tranquillidade, de a nimo sereno, 
:!?em _e:x;alt:;t,ç:ões, convencido embora - e o digo data. veni_a do illustre re~ 
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;}ator da Commissão - convencido embora de se r elle um bem tra m a do 
·tecid.a de inconstit ucionalidades, de estranhas incongrue ncms. 

Bem sei, Se . Presidente, que nos actos da vida o homem nem sempre 
;é um logico muito e.ig·oroso . Misrura inexplicavel de h esi tações e iereso-
luções, ,nem sempee f iemes , o ser humano ergu e-se ·ou se a baixa a o sopro 
.das pa ixões que o domina m... D e modo q u e eu confesso : a viole ncia do 
.ataque, a viülencia da s aggr essões, do golpe feito pelo proj ecto da honra da 
_·Conunissão a o m eu E stado natal, é de tal or clem, . em t udo nelle se destruin do, 
_l eis, cons tit uições, decisões do m a is g raduado t ribuna l de j ustiça do meu 
:Estado. a lli t u do cahiu a o sopr·o inex ocavel do pa r ecei· da Oommissão ... 

Ó SH . ELYSEJU G UILHERME: - E' uma r a zia . 
O SR. GALDINO Do VALLE: -V. E x . está sendo v ictima dessas paixões 

:a que acaba de a lludir. 
O SH. VEmssrMo DEl 'MELLO: - A violencia é de tal ordem, que o m eu 

;-espirito se sentida i.ntr anquillo pa r a di<cut.ir com ser enida de o assumpto, 
_se n ã o c;ouhesse da ex ist encia , nas assenrb1éas deliber a n tes , com.a lembra va 
-o Sr . Martim F ran cisco, de um terreno neutro, onde se podem encontra~. 

:sem o n1envr constra ng in1en to, •os a dversarios os n1ais intra nsigentes . E' r; 

:t erreno da tolera n cia . Neli e v ive e persist e o m eu espirito. E é nelle qui': 
·vou t er a honra de dirigir a pa lavra á be ne vola atte nção dos m eus honrados 
~co !lega:;: . 

Antes , porém , de o f a zer , que1·o a qui deix a r cons.igna dos , m a.is uma ve z, 
:os agradecimentos dos fluminense~, 'O nosso pr·ofu ndo r econh ecimento a C> 
·eminente paulis ta Se. Pruden te de Mor aes, cuj o ·n om e pronuncio \COm 

_g rande r espeito e acatam en t o . .. 
O SR. GALDINO Do VALLJ' : - Tnclos nós . 
0 SR . VEHISSIMO DEl Mlill~LO : - . . . p elo modo por que S . . E x. soub e de-

f ender os principias cardeaes do r egimen e . mos tra r a os olho~ dá Nação a 
'viole n cia do golJ1J-e da do pelo projec.to a·o meu Esta~lo , fel izmen te a gora. am-
':pa radà pelo talentp, peia illustração e pela integrida de do dig no represen-
·t a nte, de glor iosa s tra dições na nosea P a tria . 

Disse a V. E x., Sr. President e, e aos m eus illustres collega s, que e u 
'viria discutir o assumpto c-om serenida de. E, pa ra que nã o se afaste um 
momento do proposito em que estou, ta n t o mais qua nto - confesso - sou 
um eva dido, u m egr esso da tribuna pa rla mentar - eu m e perrnitti a li-
'berclacle de ·fazer umas ta ntas considerações escriptas que v ou submettel' á 
·preciosa a ttençã:o dos meus presaclos colleg a s. 

O decreto de interven ção, do honra do Sr. Presidente da R epubliea, in-
·tervindo no .Esta do do Rio de J a n eiro, baseia-se, firma-se n os numeras dous 
·e tres do a rt. 6" da Constituição Feder a l , que permittem a intervençã o no 
segun do caso, (numero dous) "para manter a fôrma republica·na feder a tiva "; 
no primeiro caso, (numer o tres ), "pa ra estabelecer a ordem e a tra nquilli-
4ade publicas, á requisição do r es·pectiv o Governo . " 

0 SR. JUVE:NAL LAMARTINEl: - Ta lquaJme.nte 'O pedido do Sr . Nilo Peça-
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nha ·ao Congresso Naciona.J., · quando Presidente da Republica, para in ler vir-
no Estado do Rio .. . 

O SR. VERISSIMO DFJ MELLo: - O parecer da honrada Commissão de-
Constituição e Justiça está, neste ponto, em desaccôrdo com o decreto dor 
Sr. .Presidente da Republica. 

Assim, diz o parecer : 

"O decreto de · intervenção invoca, ao m esmo. tempo, as dis-posi-· 
ções do n. 2 e do n. 3 do art. 6" da Constituição Federa!; mas' 
com ·o caso da mensagem nada tem que ver a disposição do n. Z 
do artigo citado., visto que a intervenção de que em tal numero se· 
trata é a que se opera de ?notu- p1·oprio pelo Poder Executivo, e tem· 
a fôrma não de protecção federal ás instituições locaes dos Estad!os, 
perturbadas por desordem constituciona l interior, rr;as sim a de · 
coe?·ção contra os Estados, que attentem. contra a fôrma de Governo•· 
instituída para a Nação pelos a r ts . 1 a 2 da Constituição Federal.,. 

A Commissão, portanto, entende . que quando ha a deturpação da fôrma. 
republicana federativa - art. 6", n . 2, da Constituição ·Federal - o Poder 
F1ederal que tem competen cia para intervir ê o Executivo, e o faz de m.otu-· 
lJ?'Op?"iO. 

O Poder Executivo actual entende o contrario, isto é, que a interven-· 
ção, qua ndo h a deturpação, ou violação da fôrrna republica•na ·federativa,. 
se opera por deliberação do Poder Legislativo. 

Eis o considerand·o do decreto federal · n . 15. 9·22, - de 10 de J aneiro de· 
1923, que decretou a intervenção: 

"Cons·iderando que, o Poder Executivo F ederal, qu&.ndo dirigiu 
as mensagens ao Congresso Nacional, de 23 e 30 de Dezembro de-
19·22, estava deamte de uma deturpação da fôrma republicana . fe-· 
derativa, art. 6°, n . 2, e n esses casos tem se entendido que a in-
tervenção federa l se opera nos Estados por deliberação do. Poder 
Legislativo." 

E' verdade que o Poder Executivo entende que essa jurisprudencia. 
soffre uma excepçiio, cabendo ao .Executiv o intervir, quando a detut'pação, 
ou a violação da. fôrma republicana ~e · dá, na aus·encia do Congresso, e-
houver urgencia de intervenção pelo perigo da ordem )JUblica. Vou. lêr (j. 

consiclerando do decreto de intervenção a respeito: 

"Considerando que é absurdo suppor que não sot'fr.e excepções' 
a jurisprudencià. que tem consagrado o principio de_ qub nos casos 
de . deformação ou subversão. ria -fôrma r epublicana federativa é ao-

( 

! 
i 
I 
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Congresso Nacional que cabe resolver, porquanto tal interpretação· 
levaria a deixar a dita formula viola-da em seus fundamentos consti-
tucionaes, quando o Congresso não estivesse reunido. 

Considerando, por isso, que nada impede o Poder Executivo Fe-
dera1 intervir em qualquer Estado da União, para garantir-lhe a , 
fórma r~rmblicana do Governo, até que o Co-ngresso resolva defi- -
nitivamente a respeito." 

Entende, entretanto, a Commissão, que os ·casos de duplicata de assem-
bléas legislativas ou de governadores de Estado, não constituem deturpaçãG . 
da fôrma republicana federativa, e quando essas duplicatas se formam, dá-se · 
a intervenção do Governo Federa1 para manter a ordPm constituciona1 e 
juridica e a tranquillidade publica - art. 6", n. 3 da Constituição - sendo . 
~ com·petencia para solucionar o caso priva tivo -do Poder L egisla tivo F ederal. 
mediante requisição, attenda bem a Camara, media nte requisição de qual· 
quer desses orgãos em duplicata dos .Poderes E s ta-cloaes : 

Eis o que escreve a Commissão: 

"Quando, com a perturbação da ordem matreial, concorrer qual-· 
-quer conflicto constitu cional, ou perturbação da nrdem jur-idica., le . 
gal e constituciona1, a competencia para resolver esse conflicto con-
stitu cionaJ é privativa do Poder L egislativo F ederal. Assim, pol' 
exemplo, a questã:o da duplicata de assembléas legisla tivas ou de 
presidentes ou de go-vernadores de Est&do, só· 'pôde ser soluciona da .. 
pelo Congresso Naciona1, mediante requisição ele qualquer desses or-· 
gãos em duplicata dos poderei> estaduaes, visto que, como bem as-
signaJ.ou n saudoso e eminente ministro Pedro L essa, não se pôde . 
saber, antes da deliberação do Co-ngresso Nacional, qual dos agente:>· 
ou assembléas em duplicata é o legitimo. " 

Sr. Presidente, eu penso que a Camara tem ·o dever de fixar a sua atten· 
ção na iffilportancia da these, visto constituir jurisprudencia para o futuro, . 
a solução que ella dér no caso presente. 

Essa ·these, vem sendo descle muito sustentada com brilhantismo pelo · 
nosso dout·o cÓilega Deputado Mello Franco, e ainda em 1920, o honrado par-
lamentar, lavrando parecer no caso de intervenção no Estado do Espirito · 
·Santo, escreveu : 

"Na sessão legislativa de 1910. o Relator deste parecer, dis- . 
cutindo · o projecto n. 19, do Senado, que reconheceu como legitima 
a Assembléa Legislativa do Esta do do Rio de J aneiro, cujas sessõe3·· 
prepara torias foram presididas pelo .úr. Joa;quim Maria nno Alves da... 
Cos ta, teve ensejo de decla rm· a sua desautorizada opinião ácerC4-
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•do texto do a·rt. s• da. Constituição Federal, cu ja comprehensão " 
·alcance se vem debatendo ha quasi trinta a nnos, em todos os caso~ 
de intervenção, · postos em fóco, sem que, entretant o, se tenha conse-· 
·guido fixar-lhe a interpretação na fórma definitiva de uma lei or-
·ganica, consoante o disp-osto no art. 34, numero 34 -da Constituição 
Federal, que attribue ao Congresso Federal Nacional a competencla 
_privativa pa ra decretar as leis organicas necessarias á execução 
completa da mesma Constituição. Esta Com missão, tendo de pro-
nunciar-se em i916, sobre outro ·caso de intervenção nesse mesmo 
.:(3}stado . do Espirito Santo, assignou quasi unanimemente o brilhante 
•Parecer do Sr. Arnolpho Azevedo, no qual foi defendida e . sustentada 
-a opiniã-o que expendi em 1910 - ao discutir a · intervenção- no 
'Estado do Rio de J a.neiro - ácerca do sentido em que deve ser ·en-
-tendido o n. 2, do art. 6°, da Constituição Federal . Nesse numero 
do artigo citado, o legislador constituinte instituiu como uma das 

-excepções do pr-inci!pio geral da não intervenção do. G·overno· -Fe-
deral em negocia-s peculiares do Estado, o caso de ser necessaric 
"ma nter a fórma reoublica•na federativa", em alguns delles onde 
tal fórma t enha sido aboli-ela ou subvertida. 

E sse caso é claquelles em que a intervenção pócle s er res-olvida 
de motn-tJ1'02JTio pelo Governo Federal, isto é, independente da re-

. quis-ição dos Governos locaes dos Estados em que occorrer a quella 
perturbação de tã:o excepcional gravidade." 

Depois de confessar, lealmente, que pela interpretação ma-is seguida no 
·Congresso Federal, nos di-fferentes casos em que nelle se tem discu tido a 
·•questão da intervenção, as perturbações da or,dem constitucional nos Esta-
·dos, como p-or exemplo, as duplicatas de 'Pres-identes ou Governadores, e as 
de assembléas legislativas, são factos que a autorizam independente da r e-

;quisição elos Governos lo·ca·es do Estado ou Estados conflagrados, e d·epois 
·de fazer u m estudo_ a respeitv, ela Constituição dos Estados Unidos da Ame-
·rica do Norte, -o .Presidente ela Commissão 'de Constit u ição e Justica, no 
•citado parecer, insiste na sua doutrina, d-izendo: 

"A "ordem" de que falla o texto do n. 3 citado. não pó de ser 
sómente - a ordem "material" - póde existir muitas vezes com 
a perturbação da ·ordem constitucional no Estado - cas-os em que, 
a nosso ver, a -intervenção póde realizar-se para o restabelecimento 
desta ultima, desde -qne haja a necessaTia n :.quisição . No~ .casos d€ 
duplicata de orgão dos poderes politicos Jocaes, qualquer dos que se 
attribu em a legitimidade funccional, póde requisitar a intervenção, 
- porque antes da decisão federal não se sabe q ua l seja o orgão 
legitimo, e o· fim da intervenção é justamente declarar essa legi-
timidade. 
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A duplicata do Poder Executivo é, em nossa opinião, um caso 
de perturbação da ordem - da ordem constitucional - e não um 
caso de violação d~ fórma republicana federativa .. pois este ultimo 
caso só póde dar-se quando ns Estados faltam aos deveres eonsti-
tuci.onaes pa ra com b. Nat:ãe-, t::omv por exem·pl<>. quu;do J o ret~;ndttm 

exercer violentamente os poderes que l!t'e sã o prohibidos por esta-
rem conferidos á Unililo ou qua ndo pretendam reura r-se. da F e-
deração.'· 

·.E conclue o Sr . Deputado .Mello Franco: 

"Esta Commissão entende que o caso do Espírito Sa nto se en-
qua dra no ·n . 3 do ar.t . 6° da Cor-stituição, e que tendo ha vido a 
requisição de um dos quG sa attribuem as funcções do car go- de 
Presidente do Esta.do - o Sr . Nestor Gomes - o Congresso Na-
cional deve intervil' .para resolvei· é.· questãc da duplicata, ou de-
clar.~.nd·o o direito exis·tente no E stado, ou cas& f!. conf!iCto não tenha 
soluçãü, segundo as leis estadoaes, decreta ndo a lei especial que dê 
remed}c> . adequado á questãc (voto dos Srs. A. Azevede- e Mello 
Francc ne- vol. IX dos Doe Parlamentares, verb . Interv . nos 
Estados, pags. 66 e 83)." 

A actual éommissão de Constitüição e Justiça assignou sem r estnções 
·o parecer do Sr. Juvenal Lamartine, pa r ecendo, a;;sim, concordar com a 
doutrin::.. ahi BXpendida, que é a. mesma pela qual se vem bat·endo desde muito 

·o eminente Deputado Sr. Mello Franco. 
E' verdade que quando se assigna ou se vota o paTecer, v ota-se pelas 

·conclusões, quer dizer que não s .e toma respon~abilidade nenhuma pelos con-
side1·anàa, ou por quaBsquer reflexões que os tenha precedido. 

Em tudo ·o caso assignalo o facto, por me parecer conveniente á Camara 
·fixar sua attenção para a importancia da these. 

Sou dos que seguem interpretação a respeito do caso, diversa da sus-
tentada no parecer e já tive opportunidade, quando na ' Commissão foi dis-
cutido o caso de intervenção ·no Estado do E spirito Santo, de · discordar da 
··doutrina constante do parecer . 

Na occasião em que o assumpto foi discutido na Commissão ·de Justiça, 
tinha eu a honra de fazer della parte, e dei um voto em se·parado a respeito, 

.. discordando tambem dos fundamentos do parecer d·o Sr. Turia no Campello e 

. .Tosé Barreto, ·escrevendo este 'O seguinte voto VBncido: 

",Penso tratar-se caracterizadamente do caso de intervenção pre-
vista no art . 6°, ·n . 2 da Constituição Federal, como bem o classi-
d:icou o Sr . Presidente da Republica . Devido a actas da A ssembléa 
Lee;isla tiva do Estado do . .Espírito Santo, que a inda não se pronunciou 
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legalmente sobre a recente eleição para Presidente do Estado, ao mes-
mo tempo que creou duvidas e incertezas s·obre quem seja o legitimo· 
presidente daquella corporação .- estabeleceu-se no Estado a ace-
phalia do Poder Executivo. Em tal conjunctura, ·opinaria se auto-
rizasse o Presidente da Republica a supprir a ausencia do Executivo. 
Estadual, pela nomeação de um interventor, atê que se restabelecesse 
no Estado a vigencia da forma r epublicana federativa, pela posse do· 
Presidente legitimamente eleito." 

Peço licença á Camara pa ra ler a justificativa do m€u voto. 
Disse . eu o seguinte: Duas '<!Uestões constitucionaes apparecem desde· 

·logo para serem resolvidas. 
E' da competencia do Poder L egislativo decretar no caso trazido ao sem 

·conhecimento uma medida tendente a normalizar a ·situação crea:da no Estado· 
·do E spirito Santo. 

Em que paragrapho do art. 6" da Constituição Federal deve ser coHocada. 
a hypothese? 

Quanto á primeira· questão, os tres poderes dá União se acham, evidente-· 
mente de perfeito accôrdo. 

Reconhecendo que a f6rma federa tiva está de facto subvertida naquelle· 
Estado, por se declarar em investidos na presidencia dous cidadãos: u m di-
zendo-s€ eleito pelo povo e reconhecido pelo Congresso e . outro disputando a. 
successão interina na qualidade de Presidente da Assmblêa Legislatica, para 
a qual, allega, fôra eleito, o honra.do chefe do E·stado, ·coherente com as su as. 
•i·dêas e principlos, submetteu o caso a o conhecimento do Congresso F ederal, 
para que este a resolvesse em definitivo dizendo qual o Presidente legi-timo. 
effectivo ou interino do Estado d:o Espirito Santo, ·de modo a que ficasse o 
Poder Executico F ederal habilitado a reatar as suas relações officiaes com 
a quella unidade da 'Federação. ,. 

Quanto ao 'Poder Judiciario, ê sabido qu€ o Supremc Tribunal F ederal,. 
em uma de suas sessões, conh ecend·o de um recurso de habeas1-corpus inter-
posto pelo cidadão que .se julga o Presidente da Assemblêa Legislatica do Es-
-tado, e como tal chefe interino do Executivo, negou provimento ao recurso,. 
por entender que, nã:o s€ndo liquido o · titulo com que .se apresentara o pa-
éiente, existindo apparencia. de dualidade de . assemblêas legislativas, o caso• 
era e.ssencialmente po!Hico, da competencia~ para r esolvei-o; do Congrsso Fe-
.deraL 

··Quanto ao Legisla tivo Federal, não t em este vaci!la.do em reconhecer sua 
competencia para res-olver os· casos de dualidade de assemblêas ou governos· 
estaduaes, quando r ealrnente ;Je àá. 

A questão, a principio, d eu Joga r a controversias, entendendo uns que 
'importando a intervenção na ."suspensão", na absorpção temporaria da per! 
sonalidade poHtica dos Estados, affectand·o ·o principio da· F ederação, o le-
gislador não a conferiu a nenhum poder privativamente pondo-a sob a guar-
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.da da União, dos seus poderes constituídos, do Governo Federal, emfim, 
que abrange em sua exprE)ssão todos os orgãos da soberania, agindo cada 
_poder segundo a natureza peculiar de suas funcções coristitucionaes. 

Prova !'testa, a llegam os que sustentam essa these, é que. a in terv.enção 
.não se acha enumerada entre as attribuições privativas do Congresso Na-
.cional, no art. 34, nem no art. 48, entre as funcções vrivativas do Presidente 
-da Republica, nem ainda nos arts. 50. e• 60, como funcções jud-iciarias. 

Está, enumerada, a intervençã-o, entre as dis<posições preliminares da or-
_ganização federal e como l!ma advertenéia de que se trata de um principio 
_.organieo, basico, deixado a o Governo Federal, como representa n te geral da 
União. 

li'oi a these sustentada, em 190·8 no Congresso ' Jurídico, reunido nesta 
Capital . 

O que é evidente é que, tratando-se de re·pellir a invasão estra ngeira, ou 
-de -urri Estado em outro, para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 
Estados, mediante requisições destes, e paPa assegurar a execução das leis 
-e sentenças federaes, a providencia deve ser immediata, sem den10ra, cum-
·prindo, pois, a·o orgão do Executivo F ederal , agir indepenâentemente da au~ 
· torização do 'Congresso Nacional. 

Não assim quando se trata de manter a fôrma re-publicana federa tiva -
'§ 2° do art . 6° da Constituição Federal - cabendo neste caso a o Poder Le-
.gislativo derimir o c-onfliéto por ser o poder ·politico por excellencia . 

E' a doutrina sustentada pelos melhores constitucionalistas, e entre nós 
·pelos egregios jurisconsultos Barbalho, Ruy Barbosa, Pedro Lessa , Amaro 
·Cavalcanti. Do primeiro desses constitucionalistas, nos seus commentarios, 
·es·creve, pag. 24; 

"Pela natureza essencialmente politi-ca dos casos que se possam c-ompre-
hender no § 2° do art. 6° da nossa Constituição, · a competencia pa ra a inte•r-
venção é inconteSitaveZ·mente do Poder L egislativo. E isto está de accôrdo 
·com o que preva le-ce em paizes de instituições federativas, como a s nossas . 
Nem poderia ser de outro modo. Confiar essa intervenção a.o bem querer do 
Executivo é entregar-lhes a chave da Federação e constituir senhor· a bsoluto 
-Uella. Por isso se disse, com razão, nesse p a recer de 24 de Ma io de 1923, 
da Com missão de Constituição do Senado. "-Si ao -'Poder Executivo se con-
·cedesse essa f-aculdade, minada ficaria pela base a Federação dos Estados, 
e a União Brasileira, vacilante no seti alicerce, facilmente se esboroar-ia ao 
-primeko golpe que sobre ella vibrasse o poder. Em taes condições não te-
riamos um Presidente da Republica, mas um . verdadeiro dictador ." 

Relativamen-te 'á segu nda pergunta que formulei - em que pa ragrapho 
·do art . 6° da Constituição deve ser enquadrada a hypothese sujeita ao es-
tudo da Commissão - o illustre Sr. Relat•or, em brilhante argumentação, sus-
tenta que o caso político do Estado do Espírito Santo se enquadra no numero 
·3 do art. 6° da Constituição, por' ser a dupli-cata do Poder Executiv-o um caso 
de perturbação da ordem constitucional e não um ca so de violação da d'õrma 
-republicana federativa, pois este ultimo caso só p·õde dar-se quando os Es-
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tados faltam aos deveres constitucionaes para com a Nação, como por exem'-
' plo, quando pretendam retirar-se da Federação. 

Lealmente, porém, o illustrado Sr. Relator declara que pela interpTeta-· 
ção mais segui-da no Congresso F ederal, nos differentes casos em que se tem. 
discutido a questão· 'da inteTvenção, as duplicatas de presidentes ou gover-
nadores e as assembléas legislativas sã:o factos· que a utorizam a intervençã,_o· 
para · manter a d'orma re-publicana ' federativa, e auto-rizam i-ndependente de· 

·requisição dos respectivos governos Jócaes do E stado. 
Nesse ponto, pois, estou em desaccôrdo, data venia com a opinião do· 

douto Relator, parecendo-me, que o caso se enquadra no § 2" do art. 6" da· 
Constituição 'Federal, e não no § 3" que esta.belece duas condições, dous re-· 
quisitos ·para que se po~as dar intervenção. 

1 ~. perturbação da ordem ·e da tranquillidade; 

2", requisição dos respectivos governos . 
Ora, si na hypothese (refiro-me, ainda, ao caso politic.o d-o Estado do Es-

pirito Santo, a .perturbação da ordem material teve Jogar, o segund-o requisito 
não se verificou , pois o que se contesta justamente, no casb, é a existencia de· 
um governo n aque!la parte da Federação. 

Demais; si a dualidade de governo é considerada como uma violação da 
fôrma republicana federativa, permittir-se a intervenção como enquadradlj. 
em ·o § 3" do art. 6", seria do Congresso Legis-lativo a competencia, que· 
elle tem, estando r.eunido, de dirimir a queS>tão, pois na hypothese da:quelle 
p aragrapho e competencia para intervir é do Executivo Federal. 

<Commentando o § 2" do art. 2" da Constituição, J . Barbalho escreve: 

"A falta ou cessação de governo em um Estado, a duaiida de 
de governadores, ou de Congressos, constituem uma verdadeira sus-
•pensão, violação ou depravação da forma republicana. Do mesmo 
modo ·os conflictos politicos entre os poderes do Estado, quando em· ·· 
baracem ou supp•rimam a acção constituciona l de ·qualquer delles,. 
são casos, pois, de intervenção federal e comprehend(lm-se no ar-
tigo 6", § 2.• 

Um dos principaes fins do governo é assegurar ao cidadão que· 
ha autoridade para gerir os negocios publicos, quem é essa a utori-
dade e quaes são as leis a que se deve obediencia. (J. A. Jamen-· 
son, Const. Conv., ·pag . 100). 

Si o cidadão se acha perante mais de um . chefe de Estado, ma.is 
de um corpo legislativo, si ha leis e actos da mesma occasião, pro-
cedentes ·de ass·embléas e auto"ridades rivaes que disputam a obe-
diencia do povo, não sabe o cidadão a que autoridade recorrer, a 

. qua1 pagar imposto, etc., não existe entã.o Governo, mas anarchia e 
grave perigo e damno para as instituições e para os direitos, que 
eHas devem ga·rantir, dos cidadãos e das autoridades legitimas." 
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Eis, Sr. Presidente, o (J.Ue p.rocurei sustentar, quando tive op·portunid;:t.de-
<le me manifestar, sobre o modo pel.o qual entendia o ~ 2° do art. 6" da. 
Constituição. 

Conti'nu o a ·pensar do mesmo modo, isto é, que o caso de dualidade de. 
assembiéas legislativas, ou de governadores, qua ndo r.ealmente ella se dá, ou. 
pelo .menos, como j·á dizia o Sr. Minis tro Enéas Galvã o, qmmdo ha apparen-
cia ele legalidade em a.mbas as [tossembléas ou em .ambos os governos, cons-
titue uma verdadeira violação ela forma republicana federativa . 

Os argumentos, em contrario, constantes do parecer, argumentos esses,. 
aJ.jás, que são uma reproclucção d.os a presentados 'pelo Sr. Mello l!,ra nco em 
seus discursos e pareceres sobre essa these, não modificaram a m.inha opinião,. 
antes ainda ella se acha mais arraiga da no meu espirito, depois da brilhan-
tissima dissertação feita pelo Sr. Prudente de Moraes no seu luminoso voto. 

Bem sei, senhores, que não estamos aqui votando theses, m as não só . 
precisam·os olhar com o maior cuida do para a jurisprudencia parlame·ntwr a 
se firmar, si. acceitarmos o projecto calca do sobre o § 3" elo art. 6° ela Consti-
t uição, como terá a Ca m a ra, no caso, que exa minar, si , rea lmente, rea.lizou-se 
a condição constante do final do § 3° desse art. 6", condição essa que a . 
propria Commissão entende indistJensavel pa ra bem se justificar a inter-
venção. 

Exposto, assiin, o meu modo ele pen sar, a res•peito,. uma pergunta surge, 
naturalmente, ao espirito ode todos: desde que se r econhece a compete ncia do . 
Pode1· Legislativo para dirimir o confHc to politico oriundo de dua lida des de 
assembléas legislativas, desde governa dGres, ou presidentes de Estados, a .. 
quem compete, privativa mente , dizer, declarar , resGiver, si r ealmente existe · 
du.alicla cle? 

A bem do meth odo deste meu estudo, procurarei resolver esta objecção,·. 
quando tiver que me occupar ela interferencia no ca.so, do Supremo Tribunal 
Federal. 

Dizia eu que desde que a Commissão, ca•lcou o seu projecto em o § 5° · 
do art. 6° da Constituição, e desde que ella m esma foi a pr imeira a declarar 
ser indispensavei a requis ição ele um ·dos poderes do E s ta.do, terá a Camara· 
que examinar, q ue verificar si realmente, s i ele facto realizou- se essa. con- · 
dição . 

O Sr. Dr. Raul F ernandes não r equisitou d·o Congresso Nacional a in-
tervenção no Estado do Rio . Não consta elos papeis presen tes á Ca mar[l 
documento algum a esse respeito . 

O Sr. Dr. Felicia no .Sodré tambem requisição a lguma f ez a r estJei to · 
A Commissão, porém, entende o contrario, dizendo que, t endo o Sr. Dr. 

F el.!cütno Soclré se dirigido, em 11 de Dezembro do anno passado, a o Sr. Pre-
sidente ela Republica pedindo providencias e m edidas que lhe assegurassem a · 
posse e o exercicio das sua s funcções •politicas e a dministrativa s de Presidente · 
do E s ta do, equivale isto â ter solicitado cla ra mente a intervenção. 

Ora, Sr. Presidente, lendo-se clesrupaix.onada mente essa representação do > 
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I 
.Sr. Dr. Felicia·no Sodré, não ao Congresso Nacional, mas ao Sr. Presidente 
.da Republica, chega-s-e á conclusão ele que e!le apenas pedia ao Sr. :Presi-
dente da Republica que o amparasse no dia 31 de Dezembro, •p-or occasião de: 

.. s ua p-osse no exercício. do cargo. 
Mas, admittamos, para argumentar, que essa representação equivale, real-

mente, a um .pedido positivo de intervenção federaL 
'Pois, bem, mais tarde o Sr. Dr. Fe!íciano So-dré, em 9 de J aneiro do 

.ann.o corrente, na vespera do decreto · de intervenção, tendo conhecimento, na-

.t uraimente de que o decreto de intervenção ia ser lavrado ·pelo Sr. Presidente da 
Republíca, insurge-se contra a medida, em telegram dirigido ao Chefe da 
.Nação e publicado nas "Varias" do "Jorna l d.o Commercio", declarando qu·a 
todos 'Os actos ele seu Governo estavam sendo acatados peló povo fllimi·nense, 
4ue as suas a u toridades tinham sido empossadas mansa e pacificamente, rei-
.nand.o completa ordem em todo o Estado. 

Esse telegramma do ·Sr . F elíciano Sodré consta do voto do Sr. Prudente 
.de Moraes. 

IOra , si quizermos mesmo acceitar, como . um pedido formal de intervenção, 
.a representação feita pelo Sr. Felician.o Sodré a·o Sr. Presidente da Rl8[lu-
'.blica, em data de 11 de Dezembro de 1911, esse pedi·do foi retirado posterior-
mente. 

E~11 1915, quando se ·discutia a-qui na Camara um projecto de intervenção 
.oriundo do Senado, mandando fazer a intervenção, houve uma tr.oca de apar-
tes entre o orador que occupava a tribuna, o Sr. Faria Souto, é o relator do 

.,projecto, .o noss'O eminente co!lega, Sr. Mello Franco, apartes esses que teern 
inteira applicação ao caso que ora discuto . 

Orava, como -disse, o Sr. 'Faria Souto, quando o nosso prezado collega, 
-cujo nome citei co1n grande acatamento, deu os seguintes apartes: 

"O ST. Mello F1·anco: - Em caso de desordem, constitu cional, ainda 
me3mo mantida ·a ordem material, i-sso de accôrdo com a o-pinião que sel11/j)re, 

' COherenternente, sustentei, a intervenção só se dá m -ediante s·olicitação de 
algwm dos OTgãos dos pode1·es do Estait.o. 

O ST. -Fa1·ia Souto: - V. Ex. não diz "poderá dar". V. Ex. dlz "se 
-dará". 

O S1·. Jlfello F1·anco: - A requisição na hypothese concreta foi feita no 
{lia 31 de Dezembro pela mesa que presidia a fracção da Assembléa que re-
·conheceu o Sr. Feliciano Sodré. 

"Supponha, agora, V. Ex. (é objecção que faço), que essa , mesa se 
houvesse dirigido po-r um telegramma ao Congresso Nacional, retirando o 
·seu anterior pedido de i·ntervenção. 

Corno proceder-ia V. Ex., Deputado Federal, no caso? V., Ex. continua va 
.a decretar a intervenção, sem embargo do pedido de retirada feito pela mesa? 

O S1·. Simões Lopes: - ·Ha, ainda , o pedido de intervenção do Sr. Sodré . 
O ST . Jvfello FnJ,nco: - O nobre Deputado labora em equivoso; 0 Sr. 

·:sodré não podia pedir a intervenção. 
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O ST. Joaqu-im OsOTio: _-O Sr. LPresidente da Republica transnüttiu, em 
mensagem ao Congresso, o .Pedido de intervenção . 

O S1·. Mello F1·anco: -A mensagem do Sr. Presidente da Republica en-
trou neste recinto ás 11 horas da manhã de 31 de Dezembro. Jll a que homs 
€ r a a püsse?" 

Sr. Presidente. Vê--se por essa série de apartes tt'ocados, que o nosso 
i.Jlustre collega. Sr. Mello Franco 'entende .que, da;da a existencia de um pe-
dido de intervenção, desde que appareça um outpo pedido, partido, é claro, 
·do ·poder ou pessoa, que · fo·rmulou o primeiro, o Congresso não p6de mais 
c onhecer da intervenção, e assim, pensando, mantem o Sr. Mello FL"anco a 
sua !ogica, a sua. coherencia, porque S. Ex. sustenta, como aliás s ustenta 
a Commissão de J{ls1!iça, que a intérvenção só se clá media·n te a solici taçfLD 
·ele a lg um dos orgãos dos p.oderes do Estado. 

Assim, poi·s, ·quando S·e queria aceitar a rept'esentação tlirigitia pelo 
Sr. Dr. J!...,e!iciano Sodré, no dia 11 de Dezembro, ao Sr. Presidente da R e-

p ublica, note bem a Camara, ao Sr . Presidente da Republica, como 
um pedido de intervenção, o Sr. Dr. Soclré reconsidet·ou mais tard~ 
·esse seu acto, dizendo ao Chefe da Nação que as noticias levadas n.o 
.seu conhecimento·, quanto á inexistencia de ordem em todo o Estado, eram 
te.t~denciosas, equivalendo, portanto, quero usar o t ermo empeegado ·pel:1 Com-
missão, equivalendo essa affirmativa a um pedido de retnrada elo a nteriot· 
·pedido de intervenção. 

Mas admittamos, aü1da para argumentar, que o Sr. DI'. 'F'elicin.no Soclt·é 
não retirou o seu primitivo pedido, . tanto que declara no seu teleg-mrnma 
de 10 de Janeiro, ao Sr. Presidente da Repub1ica, que o povo flun:,inense 
aguardava 'lranquillamente a opportuna solução elo Legislativo J!,ecleral. 

Pois bem, no dia 11 de Dezembro - data da represçntaçü.o do Sr. Dt·. 
Sodt·é ao Sr. Presidente da Republica, o Sr. Soclré ainda não havia toma do 

:posse, de modo que, soccorrendo-me da affirmativa do nosso querido col-
leg<t M'ello Franco, o Dr. Sodré não podia pedir a intP.rvenção . 

Elle ainda não era Governo e no.s termos elo art . 6° :r;. a da Con.suitui-
·ção, o pedido ele intervenção deve ser feito pol' 'um dos "governos" do Es-
tado. 

Dir-se-ha entretanto, havia tambem, a·lém do pedido dCl St·. Dr . ' Felicia.-
no Sodré, o pedido da Assembléa Legislativa, presidida pelo St·. Horac!io 
~le Magalhftes . 

Examinemos essa outl·a requisição. O que pede o Sr· . Horc<.clo ele l\1a -
:'H:-t1hi.i,es? O seguinte: 

"A Assembléa Legislativa do Estado do Rlo ele .Ta.ncirv vem, 
i)Dl' isso, solicitar do Governo ele V. Ex. que, no clesemper,ho <1o nlto 
mandato constitucional, adapte as medHlas e IJl'OV'iden cias neces-
sarias para. garantir o seu funcci·onamento, o exerci cio tra.nq uillo 
e paf.icifico ele suas funcções ameaçadas pelo despotismo elo Gover-
no Estadual, e a execução dos actos emana dos de sua. r egula r adi-
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vidade quer como Poder Legislativo, na teitura ele varias leis, quer 
como ~oder verificador da eleição para Presidente _e Vice-Presi:-
dente do Estado no prox1mo quatriennio, o qua! expelliu diplomas 
aos candidatos que -os coin'icios eleitoraes elegerem e que estão r e.-
conh.ecidos e pr.oclamados" . 

Desde logo, convêm salientar, essa ·mensagem foi '1irlgida. niio ao Con-
gresso Nacional que reunido estava em 11 de Dezembro, mas sim a o Sr. Pre-
s idente da Republica, inco1~1;petente, conforme 'llle !'r•)]JI'io reconl.1ec!cu, ·],ara 
eonhecer do assumpto. · 

Parece, Sr. Presidente, que o , honrado .-~h de cl ot Naç;:l•l não deu g~·an

de peso a essa mensagem, tanto que, sendo ella datada de 11 de Dezembro, 
sómente no dia 23 dirigio-se S. Ex. ao Congresso Nacional. 

Mas o que pede a mensagem dirigida ao Sr. Presidente da Republica ·r 
Pede ella a intervenção ? 

A propria Commissão de Constituição e Justiça ê a primeint a ter clu·· 
vidas a esse respeito, . como se poderá ver do seguinte topáco do seu parecer: · 
"A Assemblêa Legislativa, ·p;residida pelo Sr. Horacio de lVt'::lgalhiies •· am-

da que niio tenha solicitado claramente a intervenção federal, reque-
ria", etc ... 

Ora, Sr. Presidente, tmtando-se de caso de extraordinaria gravi:'lade -
ela intervenção federal ·nos n egocias peculaares áo Estado - é evidente. f: 
indispsnsavel que o pedido seja feito claramente, expressamente, de um mo-
<.10 explicito . 

A honrada Commissão· de Constitu ição e Justiça interpreta, porém, a 
representação, dizendo que houve o pedido de intervenção porque só · por 
meio de Intervenção )JOcleria o Presidente ela Republida attender ás solieíta-
ções. O r", se f os~ e. 1·ealmente esse o des·ejo da Mesa ,;a, supposta Assembléa 
presidida pelo Sr. Dr. Horacio ele Magalhães, não só o teria declantdo 
claramente c-omo teria sido a representação dirigida ao Congresso N.wion3 1, 

que em data de 11· de Deze.mbro estava funcciona.ndo. 
Mas, concédamos, pedindo a repr(,sentação, a-o Sr. PresidentE: d&. H.e -

publica, providencias necessarias que garantissem o exercício pacifico e tran~ 

quillo da, funcções rla Assemblêa, solicitou senão de am modo explicito, mas 
sim imrjlioit~m.ents a. intervenção federal. 

Ora, todos nós sabemos que a Constituição permitte que a requisiçãc 
sej a feita ·pelos GovE:r·nos dos respectivos Estados, isto é , pelo G.ivenla-
dor ou Poder Executiv-o do Estado, pelo P.oder Legislativo, ou pelo Poder 
Judiciar:io representado, ê .claro, pelo seu mais eleva-do. orgão. 

A representação, considerada pela Com.míssão como um pedido de inter-
venção, foi f·eita pelo Poder Legislativo do Estado d.o R io de Janeiro ? 

Certamente que não foi, pois, entre os papeis ou documentos pr'esen-
tes á Commissão, não existe coisa alguma: que demons-tre ter havido delibe-
ração. a lguma <j.a Assembléa presidida pelo Sr. Horacio de Magalhães auto-
rizando a sua Mesa a se dirigir ao Sr. Presidente da Hepublica, ou ao 
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Congresso Nac!Lonal , solicitando a intervenção. Na propt·ia representação, 
mesmü, não ha a rrrenor r eferencia. a qua lq•uet· deliberação a respeito .. E 
mesm.c; que houvesse, seria preoizo que apr-esentada fosse ao Governo Fe-
deral a prova de ter realmente o Poder Legislativo delibera d·o solicitar a 
intervenção . .Ainda se a representa ção estivesse a ssignada pela maioria do,;; 
membros que compõem a supposta Assembléa, poder-se-hia considerai-a como 
urna deliberação da Assembléa: mas acha-se ella assi&na da a;pcnas pelos 
que se dizem membros da. l\1.esa, em cujas a ttribulições não se ach a ~ de pe-
dir a intervenção federal. 

Em conclusão, aceita ndo a Commissão a doutr.ina sustenta da no parecer 
- de ser a hypoth ese, a que se contém no § 3° do art. 6° da Cons tituição, 
e mais de .que a intervenção s6 se dá mediante requisição de qualquer dos 
orgãos em dup-li-cata dos Poderes Estaduaes, . não poderia. a Commi~são -
<lata vénia - aceitar, attencler á solicitação por nã o t er ella p:u·tido de qual-
quer dos orgãos dos Poderes Estaduaes . · 

Aliá~, o proprio Sr. Presidente da R epublica é o primeit·o a en tendet· 
que não houve requisição, dizendo na. fundamentação do clect·eto n. 15.022 
o seg-uinte: 

"Considerando, ·por outro lado, q ue o n. 3 do proprio a r i . 6'' ela 
Constituição, confere a o Governo li'ederal a a ttribulção de in tervit· 
nos Estados da União, para restabelecer a ordem e a tranquillicla~ 

ele dos Esta dos á requisição dos _ r espectivos Governos . 
"-Considerando que a inexistencia do Governo n c E5l~cdo de Rio, 

de .Tapeiro, pois em tanto impor-ta não haver alli nenhum leg-itirno, 
t:on!a impossivel que a intervenção se realize á r equisição elo r espe-
ctivo Governo. " 

O Sr . Presidente ela Hepublica, pois , nesse .Jecreto, sus tenta a verda-
deira doutrina, nos dous oonsidm·anda tra nscriptos : que :t intervenç;ão só-
mente p6de ser pedido ·p.elo Governo l egiti:rno. 

Mas,_ como quer que seja - quer se a ceite a doutrina ela honrada Co~11-
missfw de Justiça, que aclmitte seja o pedido ele intervenção f eito por um 
dos Poderes do Estado em duplicata, quer a sustenta cht pelo Podet· Exe-
duLivo Federal, ·chega-se sempre á conclusão ele não te1· havido, no caso 
vertente, o pedido de intervenção - já por não ter pa rtido de um !los or-
gaos dos Poderes do Estado tendo partido unicamente ela Mesa de uma ela s 
Asssembléa, já por não ser essa Assen1bléa legitima , conforme o propl'io 
Poder Executivo F ederal é o primeiro a procla mar. 

,Estou, desde já prevendo o argumento: se a intervenção não poclia se 
justificar, com fundamento no § 3° do art. 6" da Constituiçã o, por faltar 
o requisito indispeU:savel da r equisição, ella entretanto, se JUStifica ;-;o.r ha-
ver uma dualidade de assembléas leg-islativas, uma du<tliàacle de presiden~ 

tes . do Estado, uma violação da f6rma repub!Lcana federativa, n tw send9 
exigível nesse caso, a requisição. 



Examinarei, assin1 o projecto sobre esse outro aspecto, bem como o que di;>: 
respeito á nossa competencia pa r a resolvei-o. 

Quando fundame.ntei o meu voto no caso politico do Estado d.-;. Espi-
rito Sa.nto, manifest<:i a minha dívergenéia com a . doutr!na suste<1til.da no 
respectivo parecer, dizendo que os casos de duplica ta de Poderes Estadoaes 
constituia.m uina vi.olaçã-o ela fôrma republicana federativa, cabendo so ,Con-
gresso Nacional resolver o 'conflicto, e, então, escrevi: 

"Quanto ao Legislativo Federal, não tem este vacillado em re-
conhecer sua competencia para resúlver os casos de dualida;!les de 
assembléas ou · gov·ernos · estaduaes, q~tanclo rea~mente se ãá". 

Assim escrevendo quiz, desde a primeira vez que · tive op·portunidade, co-
mo Deputad-o, de manifestar sobre os casos de intervenção, o meu modo de 
!lncarar o assumpto, deixar bem claro a minha opinião: que não é bastante 
a simple·s allegação da existencia d& dualidade d& assembléas legislativas ou 
de governadores, para se firnuLr a competencia exclusiva do · Congresso para 
conhecer do assumpto, ;porque, então bastaria, como bem. s·alienta o accór-
dão concedendo :habeas-corpus" ao Dr. Raul Fernandes, " se para provocar 
o caso exce·pcional de interv~nção previsto no n. 2 do art. 6° da Constitui-
ção Federal, bastasse que candidatos, vencidos nas urnas, não di-
plomados p elai junta rupuradora, sem competenoia legal, portanto, 
para reconhecer poderes, se erigisse1n, não obstante, em Camai'a legislativa, 
para o fim .exclusivo de reconhecer os candidatos á Presidencia e Vice-
Presidencia de sua parcialidade, se bastasse essa f acilima manobra partidaria 
realizada em desconformidade com as leis do Estado, estaria inteiramente, 
irremedié).velmente anniquilada a fôrma republdcana f,ederativa, que a Consti-
tuição procurou resgua.rdar • no art. 6°, prohibindo a intervenção dó Gover-
no F ederal no::< negocias peculiares aos Estados, e virtualmente abolido o 
principio da não inter-yenção, que ·passaria de regra, que é, á excepção, não 
havendo mais nos Esta do'i opposição em minoria que, contando com o apoio 
do Governo Federal, não recorresse ao expediente partidart_o· das duali-
dades" . 

A meu ver, este considerando do accordão · de 27 de Dezembro põe a 
questão nos seus devidos termos. Ao m·esmo tempo que demonstra a corn 7 
pHendia do Poder Judiciario para se immiscuir no assum.pto, sem invadir a 
esphera dos -outros poderes, dá um avis'o salutar aos Estados para que se 
acautelem contra as 1nanobras pa rtidarias, eapazes de transformarem as si-
tuações legaes que desfl·uctam. 

Com as palavras que a-cabo de pronunciar penso ter dado. bem a co-
nhecer á Camara a minha opinião a respeito de~te aspecto juridi~o do caso . 
Penso que o Supremo Tribunal, tomando .conhecimento do- caso que lh'7 
foi submeWdo e cori.cedendo a ordem d€ "habeas-co1·pus" q ue lhe foi impe.7 

trada, não i-nvadiu absolutamente a nossa esphera de a cção, e assi111 nãq 
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temos necessida de, como se afigura á douta Commissão, de reivindlca e os 
poder es que nos. foram conferidos pela Constitu ição Federa l . 

O Su premo Tribunal , examinando o pedido que lhe foi presente, veri-
ficou não haver du alidade de assembléas ou dB presidentes ; verifi~cu ser 
o direito dos pacLentes, o titulo com que se apresBntaram os impetrantes elo 
"habeas-corpus", certo, liquido e incontestavel, que n ão se trat..'l.va, e1n 
su mma, de " uma q uestão poiitica a resolver, - mas de um acto essencial-
mente juridicci, per-Leito e acabado - do qual r esulta a a cquisiçi'"uo ele di-
reitos que ao P oder Judiciario cumpre resgua.rdm·". 

Assim procedendo, o Supremo Tribunal não fez m a is do que m::wter 
a jurlsprudencia que desde muito vem observando em rasos semelhantes, 
não abrindo u m parenthesis no seu modo ele julgar, não abrindo uma ex-
·cepção pa.ra esse caso .do Estado do Rio. 

Entre outras casos, a . Camara sem duvida conhece os tres casos . a liás 
citados na petição de " h abeas-corpus" elo Sr. Raul Fernandes : de Som·e, 
no Estado elo Pará; de Caxias. nn Mara nhão. e o caso do Piauhy. 

No primeiro "habeas-corpus " - o de Som·e, sob n. 8 . 115, o Supr emo 
Tribu nal, ·em seu accórdão, não a clmittiu "· existencia de urna duplicata de 
juntas apuradoras de eleições municipaes e n o segundo, posterior á quelle, 
pois é de 1919 (accórclão n . 4. 845, ele 30 de Abril de 1919, publ:icaelo no 
Diario Official de 2 de Agosto desse m esmo a nno) o mesmo EgTegio 'l'ribuna l 
taml.Jem repelliu c, supposta dualidade ele Cmnaras Municipaes clizen,lc "que 
m·a· juridicamen te ilnpossivel a realização da d uplicata pa ra a u toriza i' o re-
,cu rso ao Congresso, cuja intervenção no processo ele verificação ele poder€S 
elos pacientes foi inconstituciona l e nulla. 

O caso · do Estado do Piauhy ainda é mais significativo, 'pois t ratava-
se. n ão de duplicatas de juntas apuradoras ·ele eleições municipaes, não el E: 
duplicatas ele poderes munlcioaes. m as sim de dualiclatles de assembléas l P.gis -
lat.ivas. O Suoremo Tribunal , verificando não ha ver cluplicatas ele Cam aras le -
gislativas. mas uma só Cama ra. a que se constituíra reguln.rmente, por terem 
sido os poderes ele seus membros verificados pela autoridade competente -
os diplomados reunidos em numero legal - concedeu o habeas-corp1ts re-
ouerido por ·esses deputados, ha1Jea8-co1·p11,s que foi devidamente executado, 
não me ·constan do haja a Camara, ou o Senado, procurado reivindicar os 
poder es que lhe forari1 conf eridos pela Constituição . 

A Camara permittir á a leitura desse accórdão, que se a cha. publicado 
na Revista de Di1·eito, vol. 48, pag. 509 e seguintes: 

"Accordam - Vistos, expostos, relatados· e discutidos estes a utos, em que 
o advogado Dr. João Chrysostomo ela Rocha Cabra requer habeas-corp1ts 
prevent ivo em favor do Sr. Duripecles Clementino de .Ag1.:iur, Comma ndan-
te Gervasio P ires Sa mpaio, Coronel Thomaz Rabello de Oliveira, Coronel 
Raymundo A nt onio de Faria, Dr . Antonio ele Castro Araujo Filho, Dt•. Fer-
nando ele Oliveira Mar ques, coronel Benedioto José elo Rego Filho. 
Padre Luiz Gonzaga de Souza. Coronel Constancio C!e Carvalho e Souza, Co-
,·onel Antonio Raymundo Machado, D r. Nestor Veras, Dr . Simplicio de 
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Souza Mendes, ·:or . . José Fü·mino Paz, Dr. Manoel Sotero Va z da Silveira e 
Dr. Antonio H.ibeiro ·Gonçalves, allegando que os pacient es, tendo sido elei-
tos, diplomado~, cmn excepçã:o do uitimo e todos ;reconhecidos deputados á 
Ca.mar<L Legislativa do Estado em sessões preparatorias realizadas no edi-
'ficto propr!o e horas 1narcaclàs . pelo r egimento e com o numero ~egal -
metade e mais um -dos ·seus me1nbros , nos .termos do art. 1". combina do com o 
art. 23 do mesmo Regimento - teem razões fundadas _pa r a receia~· que o 
Governador do Estado, que no antuito de assegurar o r econhecimento e posse 
do seu suc!cessor - candidato não eleito - conseguira que os candidatos 
diplqmados, seus cm-religionarios políticos, se reunissem, e, embora em mi-
noria, procedessem illega.lmente á verificação de· poderes, · incluindo oinco 
dos pacientes - por meio de vio•lendias, para as quaes se apresta, a qu e 
continuem os mesmos pacientes no -exm·cicio <·egulamentar das funcções em 
que se aéham le.galmente investidos: pr-oposta e · não vencida a pr..,umi-
'na:r de não se tomar conhecimento do r-ec!urso, por ser originaria, vist o 
ocicorrer! ma •especie a hypothese prevista no art: 23 da lei n. · 221, de 
1894, e 

Considera ndo que a autonomia conferida aos Estados p ela Constituiçfto 
Federal o foi para que se regessem pelas Constituições e leis que ado-
·ptassem, respeitados os principlos constitucionaes ela União· (art. 63); 

Considerando q-ue seria. absurdo entender-se sa tisfeita essa ·clausula 
-con:diciona;dora -da autonom.ia esta dual com a só decretaçã o pelo E:;t-.ado de 
uma Constituiçã:o e leis, cujos textos fossem conformes aos princípios consti ---
·tucionaes da União, ficando livre á os pocl.:n·es constituídos cumprirem ou não 
a Constituição e leis decretadas e .violarem, a seu -t a lante e sem possibi.Jt-
dade as garantias outorgadas pela Constituição Naciona l a o povo dos E s -
tados: 

Considerando que m;1a desea s garantias - a. funda mental no re-gimen 
político que estabelecemos - é a de· escolher elle iivrernente o seu Governo, 
a pura da a 0scolha pela a utori'dade declara da competente c segundo normas 
preestabelecidas em leis donformes a os· princípios c·onstitu!cionaes cl:::c 
União; 

Con~iderando ·que dada em um E-stado a violação dessa garantia essen -
cial ao regimen, não é só direito, é imprescindível dever dos Poderei': Fecle-
r a es interv.ireni pa.r a r estabelecei-a e com ella o ünperio da Constituição 
Nacional; 

Considerando que essa interven ção compete · á quelle _dos tres poder es 
f.edera es - Leg.islativ-o, Executivo ou J u-diciario - que, dentro dos ·limites 
de suas a ttr!buições constitucionaes e de suas usuae·s funcções, fi'lr pro-
vocado a conhece1· <'lo acto violador e amparar o direito violado, ou sómen-
te a meaçado de violencia illegal; 

Considerando -que, sem sahir elo a mbito de suas; f uncções ordinar.ias , 
abstendo-se ele entrar no conhecimen to de questões propria.mente p clitica s, 
sem desna turar o instituto el-o habeas-corz;1ts, 1)rote~en.do apenas -'l liber-
·dacle individual; o P oder J'uclicia rio- tem, pm· m eio deste recurso, em inn'u-
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meras -decisões, que a jurisprudencia registra, assegurado importantes di-
reitos politicos contra as violencias e abusos. de poder dos Governos - Fe-
c.eral- e dos Estados; 

Considerando q~1e par.a julgm· a especie dos autos não é necessario ao 
TrJbumü entrar no exame das eleiçõns do Estado cl.o Piauhy, aput·ar votos e 
reconhecer deputados, o que é da competencia exclusiva da r espectiva Camara 
r.egislativa; ma-s apenas resolver uma questão lega l, qual a de sabet· se a 
a utoridade, que nesse Estado procedeu a estes a ctos, tinha poder- legal para 
fazel-o; 

Considerando que, da prova dos autos se verifica que diplomados pela 
mesm,~ Junta Apuradora, 24 candidatos, os mais votados ~ara membros da 
.Camara Legislativa do E stado, por occasiào de se reuniren{ para a, verifica-
ção dos poderes, se fraccionaram en~ dous grupos- um dos pacientes, com-

. posto de 13 mRmbros sob a presidencia dó 2° Secretario d~. Carn.ara anteri-Ol', 
e que fôra reeleito, e outro de 10, sob a presidencia do Presidente da m es-
ma Camara e tambem. reeleito, e ptoce·der&m ambos á verificação d•J pode-
res; mas 

Considerando que, segundo dispõe o a rt. 1° elo R egimento Inte!'no c1rt Ca-
mara Legislativa do Piauhy, a Camara só poderá delibera!' com a presença 
de metade e mais um dos seus membros, ·pelo· menos, sem E:Xcep t ua t· as deli -
berações -tomadas nas sessões prepa ratorias, sobre verificações de poderes 
para as quaes . eXjige no a rt. 23 numero legal, que não pó~e, assim, ser se-
não o da n'tetfl!de e mais um a que se refere o a rt. 1 •: 

Conslclerando que, nessas condições, só uma fracção de diploma dos - n. 
representada pelos pacientGs - que deliberou validamente sobre os actos ele 
verificações de poderes, porq·ue foi a que se r eunm em numero lega l e sob 
a presidencia do 2" Secretario, o competente em falta do Presidente " Vice-
Pt•esid9nte. e do l" Secretario, nos termos do § 1" elo al't. 15 do R egimento, 
e . portanto. só se podem considerar legalmente investidos da qua!ida.de ele 
membros da Camara Legislativa do Estado os por essa fraeção l'econh eci-
dos taes e que foran1 diplomados, com excepção de um rupenas; e assim 

Considera.nclo que no Estado do Píauhy náo ha duplicata de Cn.ma.r,Ls L e-
g islativas, mas uma só Cama.ra - a. que se c.onstituiu regul~umente por . t€-
rem sido os podN'es de s8u s mem•bt·os verificados pela a u toridade competente 
- os Çliplomados reunidos em nm11'ero legal; 

Considerando, pois , que sendo liquido o direito dos pacientes no exet·cicio 
das fun cções de Deputados i\ Camat'fL Legisla.tiva do E s tado, no perioclo do 
1916 a 1910 e para a qual pedem a garanüa, a liberdade individ ual de quo 
precizam, illegal, por conseguinte é o constrangimento de que conl' fundadas 
razões se arrecehi,n1 ; 

O Suprem.o Tribunal concede o. orden1. impetrada, afim, de que os ]Xtcien-
t eR possam contdnuar a eX'ercer em -tocla a -s ua plenitude a.s funcções attri-
buidas pela Constituição do Esta do do Piauhy á sua Camara L egislativa, pro- . 
hibindo qualquer constrangimento ú liberdade individual dos pacientes que 
po~sa obs tar o exercício do mandato em que se ncha m legalmente investidos." 
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Como se vê do accordão, cuja leitura acabo de fa zer, h a completa seme -
lila nça entr e o ·caso de que nos oocupam os e o caso de que cogitou o a1:!cordão. 
sendo que no caso 'do Pia uhy, a dualidade procm·ada p elos políticos locaes 
interessados em excluir o pronuncia.m ento do Judiciario, .ser eno e pura.m en t.,. 
jurídico, ,pa ra da r loga r á decisão política motiva da sóm en te pela · s olidarie -• · 
da de pa rtidaria - nesse caso a ·dualidade se config urava com m elhores appa-. 
rencias que na . h ypothese vertente (Luiz 'carneil·o, ifret. ele habeas-c01'P1i.S). 

Teria exorbitado o Sup·r em o Tribu nal Fedet·al '! T eria invadido a esphe r·n 
do Congr esso Nacional ? 

O a ccordã o é de Junho e n essa occasião estava o C ongresso em seu plenv 
f uncciona mento, ·e não me consta q ue ei!e houvesse se doid o com a decisão 
elo Supremo T r ibuna l, p rocura ndo r eivindicar os poderes que lhe fora m re-
servados pela Constituiçã o F eder a L 

E n ão houvesse, Sr . a n ossa Suprema Cõrte am.pa ra do -com '1 sua serena 
e jurídica decisão o dil·eito liquido dos· imp·etr·ant es da,quelle h a beas-cor p us,. 
do Pia uhy, e t eríamos as:>'istido, t a lvez, á t ran sfm·mação legal qu e elles des -
fructavam ... 

Ilfas, Sr. P .residente, re1'er indo-me a ·es.ses julgados do Supr·emo Tribunal. 
eu a pen as q u er o s alien tar que essa a lta côrte da nossa justiça, conhecen do c'! o 
h a beas-corp1LS, r equerido a favor do Sr . Raul Ferna ndes, não prq.ticou u m 
a cto im.pen sa do, ir r eflecticlo, n em in nov ou a su a jurispruden cia. Ao contral'in. 
f undando-se em innumeras ·decisões q ue a jurisp·rudencia vem regist m.ndo, 
agiu dentro ela onbita d e suas a t t ribuições constitucionaes, ·decl ararulo o di -
reito incontest avel, l iquido, certo,, do Dr. Raul F ernandes, e o do seu conr-
panheiro, Dr . ArtJ{ur Cos ta, a o exerci cio das f u ncções para a s quaes tinham 
sido eleitos; houve, u nicam ente, por pa r te elo Judiciario F ede r-al, p or parte 
do s eu ma.!s graduado orgão a a u toridade supr em a na. ili terpretação das le is . 
o reconhecimento da. posse de um titulo expeclido, s·egundo o Supr'em o '!'r·i-
bunal verif icou i'uterpreta nclo as leis f lum inen ses, uelo poder com.petente. 

Mas, Sr . Presidente, o p roble1na, com o a inda. h a. {'lias lem.bra;va em. u m 
bem feito commentario, um periodico que se edita n esta Capita l , tem factores 
promíscuos, e a indoJ.e promíscua de q u e esses ,factores s e revestem obr iga' 
o Congresso N acion al . a decidir as segu intes importantes· questões : 

Tendo o P oder E xecutivo declara do que cumpr iria o habeas- co1·pus,'for n0· 
cendo força n ecessarla ao juiz eJCecutor da ordem intervindo·, na conformi -
dad e do disposto no art. 6° n . 4 da Consti tuição Naeional , y odia. elle, sol> 
o f unda m ento de esta r a or dem mater ial e a tran quillida de no E s tado do 
R io completamente alt:era das, intervir , novamente, não ·pa ra cont inuar a g·a -
rantir o P residen te claqu ella unida de da F ederação, na p osse e exer cício do 
r:argo, conf orme d eterminara o Suprem o F'eclera l, ·1na.s sim p m•<t afasta r esse 
Pre~idente do exerci cio d e suas f uncções? 

Con cedendo o Supremo Tribunal a ordem ele habeas-co1·pus ao Dr. R aul 
F'ernande~. para que p udesse tomar· posse e exercei; dur·ante o periodo ma r -
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cado na Constituição do Estado o cargo de Pres idente do E sk'l.do, exorbitou 
a nossa ma.1l! ·alta cõrte de justiça? 

Pôde o · Poder Legislativo Federal, rever essa decisão do Supremo Tri--
bunal, do oraculo ·da nossa Constituição. 

Examinentos calmamente, de animo sereno, cada uma cl·eSSil-'l propo-
,s ições. 

Antes -de tudo, devo declarar que tenoho ouvi elo o· seguinte a rgumento: 
decretando a intervenção no Estado do Rio, o St·. Presidente <'la Republica, 
e approvanao a Commissão de Constituição e Justiça ela Camara, os aclo-s 
intervenção, annullando as eleições procedidas na;quel-le E stado pa.r a. Depu-
tados ; Assembléa Legislativa, e mandando que os D eputados q ue forem 
eleitos e reconhecidos, examinem as eleições reali2!a clas em. 9 de .Junho de 
1922, não rerorma.ram - Pt·esi·dente d<• R:epublic-'1. e Commissão de Justiça. -
a decisão do Supremo Tribunal, concedendo ha.bea,s-C01'1JUS a o Dr. Raul :Wet·-
nandes, ntas sim e tão sómente, agiram dentro da esphet·a de suas respecti-
:vas attribuições. 

·A honrada Commissão parece, assint a1âo entender, isto é . pat·ece <What· 
ter havido, ·effectivamente exorbitancia por pa rte do Judiciario Federal, con-
vindo · reformar a decisão, reinvindicando, desse modo o CongTes·so Nacional 
os poderes que lhe foram reservados pela Constituição. 

Ei-s o que diz. a Commissão: 

"O Congresso Nacional, resalvanclo os attributos ele sua compe·-
tencia privativa e com o devido respeito a o outro orgão da · soberania 
nacional, ·que é o Poder Jud-iciado, reivindica m a is um·a vez, nest<? 
momento os poderes que lhe foram r eservados pela Constituição Fe-
deral pa ra a solução desses casos emin entes, pura e exclusivamente 
politicos, q ue es-capam á competencia elo P oclet· Judic!ario, como en -
s inam, todos os publicis tas na cionaes e. extrangeit·os e como ma is 
ele uma vez o tem entendido o proprio Supremo Tribunal Federal. 

Neste regimen de poderes independentes e h armonicos entre si, 0 
in<llspensavel que cada un1 se circumscreva nos limites de sua es-
phera ele acção, s ob ·pena de clesiquilibrio geral no systema elas insti-
tuições e de .occorrerem soluções revoluciona.l'ias, cujo effeito menos, 
rierni-cioso é o de ·enfraquecer perante a opinião nacional a a lta Wl --

tori-dacle moral , que constitue a unica força elos pr-oprios poderes so-
1 

• 

beranos." 

Eis ah! a propria Commissão declarando q ue i·eivindica isto é, que quer 
que se lhe restitua o que é seu por direito . 

Ora, o que decidiu o ·Supr-emo Tribuna.! Federal? 

Eis o fmal do accôrdão: 
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"Accordão, conhecendo do pedido, não obstante originaria, pqr Sf' 
dar a hypothese do art. 23 da lei n. 221, de 1894, deferil-o para que 
os pacientes possam livres de qualquer ·constrangimento, tomar posse 
no dia 31 do corrente - o .primeiro Dt·. Raul Fermincles, no cargo 
de Presidente, e · o segundo. Dr . Art~ur Leandro ele Araujo Costa, 
de Vice-Presia.ente elo Estaclp elo Rio de Janeiro - e exercer as fun-
cçõs inherentes a taes cargos. nos termos da Constituição e leis· elo' 
Estado.,. 

A Constituição ele Estm1o elo R io de .Janeü'o lei n . 1. 670, ele 15 ele No-
vembro de 1920, e1n s·eu artigo 43 , fix.o"L o perioclo >presidencial em quatro 

. a.nnos, e, assim, assegurando a ordem ele habeas - c0?'1J1~s, não só a. posse, como 
tambem o exercicio elas funcções , nos termos. ela Constituição e leis do Estado, 
evidentemente garantido o exercicio dos Drs. Raul Fernandes .e 'Arthur Costa, 
nos respectivos cargos,· desde 31 de Dezembro ele 1922 a 31 ele Dezt:>mbro de 
1926, de modo que, o projecto approvanclo os actos_ de intervenção e mandando 
proceder a uma . nova verificação· ele poderes, incontestavelmente, reformou, 
annullou, cassou a decisão _elo Egregio Tribunal Fede-ral, que havia julgado 
liquido e certo o direito do Sr. Raul Fernandes de pocle1· exercer o cargo ele 
P1:esiclente elo Estado no periocl'o a iniciar~se m11 31 ele Dezembro ele 1822 
e a terminar em 31 ele Dezembro de 1926. 

O SR. GALDINO DO VALLEJ: - Então houve desrespeito, por parte elo S u--
premo 'l'ribunal, ao Poder Legislativo, porque o caso já estava sujeito a o 
conhec,il11'ento ·deste. 

O SR. VEÚrssrMo DE MELLO: - Evidentemente, -ha um ec{uivoco ·cl21. parte 
de V . . Ex. A petição ele habeas-corpus entrou no Suprem o 'l'ribuno.l e foi , 
immediatamente, distribuicla ao Relator, no dia 22 de Dezembro. Estava, po1· 
conseguinte, o caso su.b-jtulice; e a :mensagem do Sr. Presidente da, Republica 
e ntrou, aqui, no dia 23 e foi Udá no dia 24. 

O SR. GALDrNo DO ·VALLE: - V. Ex., no historico que está fazendo, d[t 
questão, •naturalmnete não omittlu ,a, circumstancia de que, quando o Supremo 
Tribunal examinou o pedido -e concedeu a ordem de habeas-COT1J'l~s,já o caso 
havia sido submetido á Camara dos Deputados pela mensag-em do Sr. Presi-
dente da Republica, que é de 23 de Dezembro. Asshn, se h ouve r evisão, foi 
do Tribnal c~ntra o acto elo Congresso, de quem era., positivamente a com .. 
petenci-a, por ser o caso simples e puramente poHtico·. 

O SI<. VE}{!SSIM.o DE MELLO: -- Basta verificar a data da. n1.ensagern do 
Sr . President<J ·da Republica para se ceàifioar de que real-mente, a m ensa-
gem foi firmada em 23 o lida em 24 ele Dezembro, ao passo q ue a petição d e 
haÍJca.s-co·rpüs deu entrada no Supren1.o Tribunal, se ndo im1necliatamente p ro-
tocollada e clistl·ibuic1a, em 22 de Dezembro·. 

O SR. LEoPOLDINO DEl OLIVEIRA: --:- Devo ponderar a o illustre orador, · ~. 

proposito de 'Jma phrase .que S. Ex. prEOferiu ha pouco, que a C'om.missão n5.o 
qui>< aeonselhar nem censurar o Suprem o 'l'ribunal ; a,penas r econheceu qnr: 
o C>Lso er a Dura mente politico. 
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O SR. VEJRISSIMo DE Nl..EJLLo: - Pot· sua vez o Executivo F<ldet·o:l collO-
cando no G'lverno do Estado do Rio, um interventor, que assumisse por parte 
·do Governo da União, o Governo do Estado - Decreto n. 15.922, de 10 de 
Janeiro de 1922 - rufa.stando, assim, do exe.rcicio •do ca rgo o Dr. Rua! Fer-
nandes, evidentemente tambem a nnullou, cassou a ot·dem de ha.beas-co1·pu.~ 

que asse~urava ao Dr. Ra.ul Fernandes o ex8rcicio do cargo dura nte detet·-
minado perlodo. 

Respondendo, asism, ao m·gumento, que se me tem trazido, volte á pt·i-
·meira questão que formulei: poderia o Sr. Presidente da. H.epublica depois 
da concessão. elo habeas-C01'1J'US, decretar a intervenção no Estado do Rio, 
conforme o f ez pelo decreto, cujos termos são ele todos nós conhecidos? 

Não tn~eciso entrar aqui na veirficação do cumprimento, ou não cumpri-
m.ento do habea.s-co•rp11S, por pa.rte do seu executor, o digno Juiz Federal do 
Nitheroy;· dou, a lém do mais como provado, como r eal, esse estado de des-
ordem no· Estado do Rio, a que se refere o decreto de intervenção, - em 
contraposição, aliás, com o · que em 9 de Deze.mbro, vespera da data do D e-
creto n. 15. 292, affirmara o Dr. Feliciano Soclrê, - isto é, de r einar com-
pleta ordem em to elo o Estado; - não pt·eciso, nem quet·o, entr::u·· na verif:i-
c:ação de ter sido a desordem r einante feita por agentes da Policia Civil e 
praças da Poljcia Militar deste Districto - a desordem dou como provacht 
·e ra u>n facto e della tivera conhecimento o Sr. Presidente da Republica. 

O que com.pria ao Poder Executivo fazer? 
Estava sendo o habeas-c01·pus desrespeitado por populares? 
.J.ilstava o Poder Executivo, nos termos do art. 6° n. 4 da Consti tuição, no 

dever de continuar a ·intervir para fazer assegurar a decisão do Judiciario 
:~~ederal, esta n1.esma decisão que o honrado .Chefe da Nação, em solemn'O' 
Mem:ag-em dirigida a.o Congresso Na:cional a.fflrmara fazel-o executar "com () 
·nella. se continha . . " 

".Sobrevindo, porén1., o habeas-co·rp1oS de que vos dou noticia e 
não querendo o meu Governo dar tnotivo 'á c1esharmonia elos poderes 
politicos , sempre funes to ás instituições, entendo dar cumprimentn 
a o referido habea.s-co1·pus, fazendo-o exec11.t01· c01no nelle se contém." 

O que continha essa orclentJ? O que assegurava ella? 
Assegurava ao Dr. R<tul Fernandes a posse e o exerci cio das funcçõe" 

.inherentes ao carg-o ele Presidente do Estado, no periodo de 31 de Dezembn:· 
·de 1922 a 31 de Dezembro de 1926 (nos termos da Constituição reza o accor- · 
dão), isto é, o proprio Sr. Presidente da Republica, quem se julgava na obri -
gação - para não dar o seu Governo motivo á desha rmonia, dos poderE'~ 

politicos, sempre funesta ás instituições - de garantir o Sr. Dt·. Raul F er-
nandes no exercicio do cargo, de conformidade con1. o estabelecido no accor-
dã.o, que "elle faria executar ·como nelle se contém". 

Quando. Sr. Presidente, em 1914, occupava a Presiclencia ela R epublica 
um outro mineiro illustre, o Sr. Dr. Wencesláo Braz, o Congresso Naciona l 
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t eve· opportunidade de trq_tá.r de um caso pm·-feitamente semelhante ao que 
prende a nossa attenção. 

o Supremo Tribunal ·tinha concedido uma orde-m ele habeas-co1:p11-S ao DL 
Nilo 'Peçanha para que pudesse tomar posse da Presidencia do E ,stado do 
Rio e governai-o durante o ríeriodo constitudon al. 

Requisitada ao Governo Federal a força necessaria qu e garantisse a exe-
cução do habeas- cm·pus, o eminente Dr. W ences•láo Braz, tambem, como o 
a;ctua l illustre Presidente, . embora · em desaccôrdo com a dou t rina cons1gnada 
no accordão, não h esitou em attender á requisição federa l, e assim o fez, sul:Í-
mettendo o caso á deliberação do Congresso, em cuja. mensa gem esc:eveu elle: 

"Con'l!penetrado dos seus deveres neste regi.men de poderes limi-
tados, o Governo proclamou' a sua resolução de e umprir o 

1
ve?·eàictum 

judiciario, revelando desse modo o proposito em que se acha, .de con-
corr,er para que não se quebre a harmonia entre os p ocleres." 

'L'odos nós conhecem.os os grandes debates travados na Cama.ra e no Se-
nado sobr,e esse caso, que levou á tribuna -do Senrudo o Egregio Ruy Barbosa. 

Ana lysando em um dos seus -cli~cursos a Mensagem do Presidente da R e-
publica, ·convocando o Congresso para conhecer do assum.pto_ o eminente ju-
risconsulto, proferi o as seguintes palavras, q_ue eu vejo que se . a justam, . como 
uma luva, a o caso que me traz á tribuna . . 

Dizia o Sr. Ruy Barbosa: " No nosso caso, nenhuma differença cons-ti-
tucional existe entre .-a posição do Poder IiJxecutivo e a posição do Poder 
Legislativo; - ou a autoridade do Supremo T ribunal - _Federal para proferir 
a decisão que proferiu é real, existe, está. na Constituição e n este caso 
aos outros dOUfi poderes cabia igualmente a. obrig-ação ele obedecer a esse 
julgado, ou si esse julgado não se. impunha á obedien cia dos dous outros 
poder es, tambem se não não podia. impôr á obediencia ele um uni co. 

Proferiu o Tribunal uma sentença n os· l imites ela compet en cia .que elle 
a si mesmo attribue, muito competentemente, como o unico dos poderes 
que póde attribuil' e firmar sua propria ·compet en cia e delimitar a compe-
tencia dos outros. 

Ou esta doutrina é verda;deira, e tendo obedeci dei a esta . doutrina , a 
decisão do Supremo Tribunal, o Poder Executivo não r econheceu .esse dou-
trina, e, portanto, não tinha que obedecer á sentença 'do Tribunal. Si . o 
obedeceu é porque reconheceu qu e o .Supremo Tribunal tem o direito de 
attribuir -se a s ua propria competencia e de julga-r ou delimitar a compe-
tencia do Poder Executivo e do Poder Leg1slativo''. (Doc . Parlam., voL ~ 

pag . . 104). 
Esses argumentos do g-rande mestr e elo nosso direito constitucional 

era m irres-pondiveis, e vejo que se ajustam, com-o ·disse, como uma luva. 
sobre o nosso caso: si o honra do Sr . Presidente -ela Republica, a exemplo 
de um dos seu s antecessores, entendeu dar cumprimento a o habeas-corpus, 
para nrw quebrar a harmonia l,lntre os poderes constitucionaes, intervindo, 
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a ssi , ( no E st ado do Rio, na fôrma do a r t. 6°, n. 4 da Constit u ição, pat·ece 
ev idente, que pelo menos si eà · in qnantu.m, devia a ssegura r a execu ção do 
habeas-corpus, a t é o pronunciamen to do Poder Legisla t ivo. 

D ir-se-ha, entreta nto: a hypothese vertente differe da de 1914, pois. 
na;qu ella ép oca, não h ouve alteração d a or dem publica, a tranquillida de e m 
t odo o Esta;do era com pleta . 

E sse facto nã o m uda a bsoluta m ente os . ter mos da · questão e v:lmos 
e ncon trar r esposta á objec.ção no discurso a qu e venho me xefer indo do 
sau doso jurisconsulto patr·io . 

R ealm en te . . ·mostra o Sr. R u y Barbosa, q ue esta belecendo a Cons ii-
t uiçãc q;.Ia t;:-o ca~'Os distiuctos de i ntervenção, não se poder ia a.dm ittir n o 
pen samento dá Const~tuição .._ existen cia de uma dis p osição que p udesse 
c oilid ir e est.r..r em con fh ct o com a existencia ·de u rna outra clisposiçã..o, 
e p ronuncia o gra nde con stitucional ista as seguintes palavra~ . 

"A Constit~ição man dou que l'\Ós i•nterviessem os par a asse-
~ura!" a exE-cuçãc dRs senten ças. Notai bem , S r·s . Sena dores, é 
te!'minan te, é per enrptoria a l etra do a rt. 6° n . 4, q u e nos n1ancla 
intervir para a ssegura r a execu ção elas sen t ença s . Nós va mos in-
tervir rião só para d esobedecer, mas com ó b em disse o nobre Se-
dor por S . P a ulo (t ef eria-s·e ao Sena dor A lfredo E llis ) pa ra eefor -
m a r uma solemne sen t'<"n ça do Supremo 'l'l'ibu na l F ederaJ . E é 
em nem~ do artigo 6" que essa en ormidade se q uer pratica.r ! 

E lirihas atrás : 

"TtJda v ez que u n1 Estq,clo se negar a ex ecu ç:fto a uma lel f e -
d eral ; t oda vez q ue ern u m Estado se · t·ecuse execução a uma 
sen tença federa l , o Governo é obrig a do a inter vir p >Lra assegura r· 
a execução dessa· lei, ou a ex ecução dessa s en tença . 

\ 
De ma n eira ·qu e o p-rojecto , attentando con t ra o artigo 6° na 

s ut\ clausula 4", a ttenta igurümen t& con tr<c o a.rtig o 6° na sua cla u -
s u 'a 2", porqu e m anda f erir o systema republi-cano f edera t ivo nos 
seu s ·funda m entos, m:lnda negar a ex ecução ele uma sentença elo 
Supremo T ri-bu na l F ederal , desmoraliza, i nsulta , a.rru ina, a caba a 
Justiça R epublic.,1.na .. " 

E rs a.h i . Sr. Presidente, r espondida a per g unta qu e for mulei, toma ndo 
e m consi(!eraçfto a objecção que se m e tem f eit o, ele que factos g raves 
":;u per venien tes á ordem ele hnbeas-co·rp11.s jus tificam ' " int er venção . 

D esde que a intervenção se d eu pa r a ma nter, para assegura r a exe-
cução de u ma sentença fecler fLI, o Poder Executivo nfto poder ia intervi r ·nos 
termos em qué o f ez , por qu e então, seria preciso convir, como ponder ou 
o Sr . Minist ro Pedr o elos Sa ntos, q ue por força desses fa ctos a intervençã.o 
'ie d eu em sen tido inverso, a o m enos em · pa rte a o q ue h a via det ermina do 
o · j ulga do, q ue a ss im não ficou integr almen te obedecido . 
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Desde, portant;), que o Poder Executivo declarou q)le daria cumpri-
mento ao habeas-corpus, .fazendo-o executar como nelle se continha, surgindo 
a desordem material no Estado do Rio, a 'elle - Poder Executivo, competia 
tomar as providencias necessarias ao restabelecimento da ordem, mantendo 
o Presidente garantido no exercido dt- cargt- p01 uma. sentença do · Judi-
clario Federal - cujo cumprimento o Poder· Executivo fa ria executar -
até que o Congresso NRcional, se pronunciasse a r espeito . 

,sr. Presidente. Todo& nós sabemos que a intervençã o é R sancção do 
principio federativo; é ella, no ·dizer de J. Barbalho, que a ssegura o lRço · 
federativo. Pois bem, não obstante es tar esse principio . esh'lib<elecido na 
Constituição, quem examinar os annaes do Congresso N a cional nesses 34 
annos de RepubliC<L, verifioa.rà que c Poder Legislativo t: o Poder E xecutivo 
teem usado com a maior parcimoni,;. (sa!Yo em um ou dous· g overnos) 
desse remedio constituicional. 

Quasi sempr& c Governo Federal pr ocur«. solucionar os casos que s ur -
gem nos E;;tados come que demandando essa lnédida, sem necessidad e 
de fazer della uso. 

Os dc.cumentos parlamentares nos dão noticia; por exemplo, elas oc-
currencias quE. se deram no Esta do de Goyaz, em 1905, e elo modo pelo 
qual o Poder Executivo procurou t esolv.er o conflicto politico que a 'lli 
surgiu, ouvindo o consultor geral da R epublica., qu.e er a então, o Dr . A.r"<l-
ripe Junior. 

Em Goyaz formou-se na.quellE anno de 1905, um duplicata d é poder es 
L egislativo e Ev.,cutivo, e na.s proximid ades do clia da posse do novo Pre-
s idente, reclamações foram tra zida.s a o Presidente d a R epubHca , a quem s e 
pedia a intervenção com fundamento no art. 6° n. 2 da Cons titu;ção . 

O Presidente da R epublica, que era então o venera ndo Sr. Dr. Pru-
dente ele Moraes, ouviu o conselho avisa do elo consultor geral da· Republica, 

. achando-se puh:ica do nos documentos parlam en tares v o: . G pag. 226, o 
parecer que· emittiu aq.uelle sa udoso jurisk'l.. 

Depois de exa mina r· o caso, cla ndo a suà opinião a respeito do que se 
deve entender por fôrma republicana federativa, e do modo conl'o se deve 
a utorjzar medida s de repressão derivadas do n. 3 do artigo 6° da Consti-
tuição, terminava o consultai· geral d a Republica o seu pa.recer dizend.o: 

' ' A intervenção, portanto, t er -se-ha de subordinar, foroosa m en te, 
á cla.usula final áo . n . . 3, do a·rt. 6° da Constituição da Repu'blica. 
garantidora da autonomia estadual. Recebida pelo Governo Federal 
dup:a requisição; presumindo que uma dellas tenha sido expedida 
pelo legiti:mamente eleito no Estado, ao Presidente da Repu'blica 
compete tomar todas as providencias que interessem ao estabele-
cimento da ·ordem, mantendo o Governo de . fa ct o, a té que o Con-
gresso Naciona l, pronunciando-se sobre a especi.e, pos~a estatuir 
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relativa m ente ao processo de intervenção _ definitiva e l'E•COnheei-
mento do governo legal segu ndo as exigencias do caso concreto - " 

·Foi conh ecendo ·esse conselho avisado do consultor geral da R epublica 
que ·eu declarei, q u e mesmo estabelecida a desordem no Estado do Rio, o 
dever do Poder Executivo era contint;ar a manter o Governo do Sr- R a ul 
Ferna ndes, consider<tdo lega l, legitimo, por um dos orgãos da nossa sobe-
rania, p elo Pod.,r Judicia rio F edera l, justamente aquelle poder que tem 
a COIT)petencia constituciona l, de juJg·a.r ou delimitar a competencia elo Po-
der Executivo e elo Poder Legislativo, nos termos do artigo 5" da Consti-
tuiçãc. _ 

Repit irei , aqui, concluindo a minha argumentação a respeito da these 
ou perg unta q u e formulei - s i o Poder Executivo intervindo no Esta do 
do Rio,. ex-v ·i. do disposto no al't. 6" n. 4 da Constituiçã.o, podia intervir 
novam ente,_ ele ?not1t-1J1"01J1"io para r estabelecer a ordem e a tranquilida de 
- r epetii·ei, dizia, estas palavras de Ruy _Barbosa: "Si para que n ão se 
quebr e a h armonia entre os altos poderes constitucionaes era necessario 
que o Presidente da R epublica cumprisse a sentença elo Sup .emo 1'ribuna1 
Federal; licito não é ao Poder L egisla tivo perturbar a harmonia entre os 
poderes con s·titucionaes, ordenando, em projecto ele ·lei, a clesobediencia ' l 

uma sentcnç<t dessa. Magistratura." 
Sr. Presidente . 'I1en do eu já procura do c1em onstrar que o . Supremo 'l'ri-

b unal concedendo habeas-C01"1J1LS ao Dr. Raul Fernandes agiu na esph er a 
ele suas attribuiçõ~s constitucionaes, " não penetrando nas r egiões politica.s 
do assumpto, respeitando apen as as fórmas legaes comprova das, man-
ten do-se no t erqmo estrictamente jurídico", passo a me occupm· da se-
gunda t hese, ou pergunta que forinulei: pó de o Poder L egisla tivo Federal 
l"OVer essa decisão do Supremo Tribunal Federal ? 

A magnitude elo asssumpto é de tal ordem que, desl'le logo devo confessar 
a minha completa incompetencia para encarai -o, ou discutil-o. (Não wpo-ia-

dos). 
Felizmente, quer ?-C!Ui -no Parlamento. qu e!' fóra do Parla mento, tem 

sido elle veptila do pelos nossos melhores juristas, de modo que eu não terei 
mais do que me soccorrer da opinião dos doutos que de]] e se occuparam . . 

A ntes, p orém, de o fazer , devo formulm· uma pergunta que se impõe 
ao ~sp itit :. dt: l!U~m que! c1u<- medirb !;Obre o caso . No nosso regime consti-
tu<>JOnai. ou a: o poder compet ente para julgar da competen cia dó Supremo 
'fribuna l Federal, para conhecer desta ou daquella m a teria sujeita ao seu 
julgamento? 

Na Constituição n ão existe dispositivo algum da ndo a o Poder L egis-
lativo :o..ttribuição para ~1lterar a competencia do Judiciario F ederal. Quan-
tas e quanta.~ leis tem o Congresso ·Nacional votado, danclv competencia 
a G Suprémc; 'l'ribun>,l rJar:c decidir cer-tas questões, e essas leis eosboroam-se 
perante a E gr egia Côrte? Dahi , esta verdade suprema: a Justiça Federal, 
na pesson. do _ seu supremo orgão,' é o ,juiz u ltimo e ilTecorr ivel ela extensão 
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ch . su a propria esphera constituciona i, (Ruy BaJ·bosa, Doe . Parlam., vol . 
8, pag 173). 

Ao passo que ·na Constituição n ão se encontra dispositivo algum attri-
buindo a.o Poder L egislativo competencia para fazer ·l eis alterando as a t tr i-
buiçõe>: constitucionaes do Supremo Tribunal, vamos encontrar n essa mes-
ma Constituiçã"o dispo~itivo expresso dando competencia a o Judidario F e-
deral ·par:;, conhecer das causas em que algurnà das p~Lrtes fundar a defesa 
en~ disposições da Constituição, l eis e regula mentos do Poder Executivo. 
J á em 1892 ·o Senador Ruy Barbosa pronunciava ·as seguintes <palavras 
p e ra nte o Suprem

1
o Tribunal -Federal: 

"Incomparavel é a situ ação dos t r lbunaes e sobretudo do Su-
premo Tribuna l F ederal, no organismc, das nosS!t.!i insütuiç.ões 

· a ctuaes ; pois, a o passo que os transvios dos outros dou s poderes 
têm, na acção do .Judiciario, o mais effrcaz dos correctivos, a Jus -
tiça da Repub!ica funcciona como uma entidade oracular n a decla --
ração do direito constitucional,- tendo por u nicas seguranças. da sua 
fidelidade ao seu papel, a independer,ci!.. da su&. magistr'at1.lra, a 
mdole organica da:; sua& correlações leg::..es a inexpugnabilidade 
do seu posto através das agitações politicas, a vigilancia da opinião 
nacional. "Interprete fiel da Constituição'', o Supremo T r ib unal 

{ 
Federa l é, pois, "o ultimo juiz da sua propria autoridade." 

Vinte -e dous annos depois, então perante o -Senado, o Sena dor Ruy 
Barbosa defendia a mesma opinião, repetia as palavras pronunciadas em 
1893, e em dous discursos m emoraveis, examinou a grande questão consti-
tucional, com energia e profunda convicÇão, dizia o grande brasileiro, a:ffir -
mando o principio de ser o Supremo Trbunal . F ecleral o juiz ultimo e irre-
c orrível da sua propria esphera constitu cional. 

Mas, acceitemos, o Supremo Tribunal exh orbitou , invadiu seára alh eia: 
a elle, e só á elle cabe reconsiderar. a sua decisão. 
Vejamos como a respeito se pronunciam os nos·sos jurjstas. 
Dentro do Parlamento nós vamos- ouvir a oPinião daquelle que nós 

escolhemos para dirigir ·OS nossos trabalhos, do jurista incontestavel que é , 
de gra!l.1e competencia, de ,~Serenidadie inoomparavE:I, dlo nosso erninent <.: 
c ollega Dr. Arnolfo Azevedo. 

Quando, m 1915, o illustre r epresent:1nte de S . Paulo comba t eu o pro· 
jecto oriundo do Senado, reconhecendo legitima uma das Assembléas L e-
gíslativas exis-tentes no Estado do Rio, a o lavrar -o seu vot() vencide, es -
creveu entre outras cousas o seguinte : 

"Pensam a lguns que essa decisão do Supremo Tribunal Federal 
não deve ser cumprida. Este é o problem a juridico, politico e social 
mais grave que póde surgir na vigencia do nosso actua! regimen 
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rederativo, podendo .constituir a fonte elas m 'üs sérias pertut·bações 
da vida nacional . " 

Dpois de volver os olhos para o clesclobnunento elos factos dese nrolados 
no Esta do ·elo Rio, mostrando qu e não se t r a tava ele un1 caso politico, mas 
sin1 de um caso. juriclico, o nosso prezado co !leg-a St'. Arnolfo Azevedo con-
duia o seu luminoso voto, o seu ·modelai' vúto, confonna b em o qualificou 
o saudoso Pedro Moacyr, en tão membro da Commissão de .Justiça, com as 
~eguintes palavras : 

.'~ Que!ll é o jEiz da cotnpetenci ~t ou incon1petencia na npplicaçiio 
da lei ? 

Não· póde S N' outro senão o proprio Poder .Jticlicim·io, c ujos 
actos só pódem ser r evogados ou a nnuHaclos p ela interposição dos 
recursos legaes, .perante o proprio Poder .Jucliciar io . 

Sendo assin-., como pretender o Senado tran sformat· o ÓongTesso 
em ultima in~U!Iwia nova de revi<'ão ele sentenças jucliciarias, pot· 
meio ele projeetos ele lei? Qual seria o aJcanc~ pratico ela promul-
gação ele tal lei, .desde que esse mesmo Poder .Judiciario tem 
competencia ex:1re~.sa para .decla rai-a inapplicavel ? 

Si o :iulg'l.rlo rlo Supremo Tribunal F edera.! foi exhot·obita nte e 
Jllega.l, no prc.••essc· de habeas-co1·p·u.s em questão, aos poderes pu-
blicos não r esta outro recurso sinão o ela r esponsa bilidade crimin<cl 
-r,ara os juizes ·que a proferiram. 

Revoltar-se o Poder Legislativo contra a decisão passnda em 
julga.clo, é commette1· o mesmo Brro que commetteu a maioria f lu-
minense; é re:v0Ita r -se contra a sequ encia da orden1 legal n o lDs-
ta.do do Rio, e ao mesmo tempo desacatar decisões irrecorriveis elo 
Pode~: .Judiciario . 

Póde ser :.sso urna excellente operação na bolsa dos interesses 
elo partido. Mas seria isso um erro desastroso em contemplação elos 

·altos interesse!> ela P <>.tria. Um pa iz cujos poderes publicos são os 
primeiros a da r o exemplo ela desconsideração ao seu Poder .Jucli-
ciario, pm·de o d ireito de passa r a os olhos dos povos cultos elo mun-
do, como um paiz p olicia do. Se isto se clésse não teria o n osso Mi-
nisterio elo Exterior a utoridade moral a1guma para oppôr-se a q u e 
os diplomatas extrangeiros pretenciéssem r egular comnosco t odas as 
questões .dos seus subclitos, sem a m enor consideração pa ra com 
senten ças preferidas pelos n ossos Tribunaes ele .Justiça . 

Os or.e;ã.os ela sobera nia nacional cleve·m ter o mais apura do cui-
dado em manter, . em grão mui to elevado, o respeito por si pt·oprio 
e o mai-or acrrtamento pelos demais poderes puob.licos, pnt·a. que nfw 
S€ prepare no Brasil a sem enteira da anarchia na alta esph er;L da. 
politica . nacional" . 
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E ssa ·lfnguagem l!·anca e convinêen te, part ida ele u m h omem da en ver -
gadura m oral do nosso prezado c ollega, ev identem en te influiu na sOrte c:o 
[Írojecto manda ndo inter vü· no E stado do Rio, sendo afinal esse projectv 
r ejeitado. 

E ' verdade que a Gommissão ele Justiça, no seu novo pa r ecer s obr e 
es~e l~t·ojec.to a conselhou á Cam a ra que o. r-eje itasse por ter elle p et·diclo a 
s u·a r azão de s er , clesel e que, pelas p r oprias in s tituições ' locaes elo E sütelo,' 
foi r eso-L viclo, legal e rlefi-ni tivam e n te, .o caso fluminen se . 

Mas o que' n ã o J)adesse duvida é que a opiniã o d o Deputado Arnolfo 
Azevedo, consta.n te elo~ periodos· cujo leitul'a fiz, callou n o espil'ito da Com · 
n1issã o, ta11tQ que se lê nesse nov o .pa recer o seguinte ~ tra,nscripção q lle 
faço po1·que sen •e pa r·a fencla,m en tar a these que ven ho· sustentando, a m -
:Parando-m e, pa.t·a isso, na opiniã o dos doutos : 

" Sem enÚntrg o de ser em · essas conclusões considet·a das comu 
assumpt o p oli ti co n o nosso direito constituciona l, o Sr. Presidente 
da H epublica entendeu que lhe não et·a licito deixar de çumpnr ú 

ven 8r a údo a ccórcl.ão mencÍonacl·o, decla rando, en tretan t o, que "essct 
r esolução do Executivo F eder al não importava em demonstraçao t1e 
s oli·clariecla cle com a doutrina consign ada no j ulgado alludido " . 

A ssim prncedE>ndo - continúa o ·pa r ecer da Commissão - o 
Ch efe do .P oder Execu tivo inspirou-se no pdncipio essencial da:.< 
insti tuições vigentes, -que é o que esta belece Q harmonia e' a in(le-
pendenci:.... r eci,proca. do,; orgãos da sobera nia nacional . 

·Com effeit.o, si é cert o, como affirmou em u ma das s uas men-
sag,;n s. 0 p res;den te arl:1ericano J ack son , que o Congresso. o Execu ti -
v o e a Supn :m a. Côrte devem proceder cada u m confor m e a .. s u n. 
m a neira r espectiva d e compreh ender a lei f u nda m enta l ; ou · "i é 
exacto, consoante a r espost a ele \~fhite a Webster. no S ena do .Ann: 
r i can o,, que cada poder é o agente directo do po,~o e desempenha a su fl. 
m issão distincta. nos limit-es elas a tt1·i·buições que lh e são conferi-ela~ . 

sendo o p r opr'io pov o o . unico ,iuiz elos conflictos s u scita dos entre o" 
poder es por motivos de ex er cício "d e taes attribu~6ões; incoJ~testavel 
é, poré m , .pm: outt;o la do, q u e uma. s entença ela Supr-ema Cürte 1'8-

solvc con clus:tmeJ, t e a m a.te;·ia err.. litígio, · nã o <?Stá s u;JE:ita à. re -
visão ele ou t r c poder, e, porta n to, qua ndo exhorbitante, ele sua com-
peten cia consUtuciona l- peor ser-ia clesr espeita l-a do qu e cumpril-a " . 

l'a~srrndo, S r . P •:esidellte, da Camatrr p:-tra o Sena do, vamos encontrar 
a lli ::t opiniã o do Se!1 [J d or Adolpho Gordo. jurista d e grande m eritu, presi -
den t e da Commissã o t1e Jus tiga e L egislação d::t Cam a ra Alta . 

Discutin do o -projecto e1e 1915, que m a nda va o Pr-esidente ela H epubllca 
intervir n o E s ta d o dfl Hio, o Sena dor pa.ulista' div idiu c seu discurs o em 

.(luas partes, sendo q u-e na' prim eira p r ocurav a elem onst r :u q ue o . Oongres~o 



Naciona l não tinha ::ompetencia para r eformat· u m ,L decisão dv Poder 
'J udicia rio. 

Depoís de examinar o .accórdão "do Suprer..1o 'rl"ibunal, de inteq ll·etar o 
a rt. 72, par a gTapho 22, da -Constit uição, argumentou com o que cl i:;se . o 
Minis tro do Governo .Pr ovisorio, o Sr . Campos Sa lles, no prea.mbulo do de·: 
er et o de 11 de Ou t ubro ele 1911, que organ izou ,L J u stiça Federal, e: d iz:-

" Pot· isso mesrno que a J ustiça Feden1l é um -pocle-t· politico, 
pois que tem a n1;issão d e vela r p ela 0Jn1stit uic;;ão, inteqJondo-se en-
t r-e· as le is f u ncl::un en taes do .paiz e os ou tt·os podet·e;; fedet·aes ou 
est a cloaes, afim. ele impeclit· que sejam viola das, p>Ot' isso qu e exerce 
a s ua m issão ·poliHca, julgando nullos e ina.pli-caveis 'Lcto:;_ e leis 
orclina r ias que ·consider m· contnLrias áquellas -Jnesmas t eis, é eviden-
t e que essa justiça é inte;·pr•et e sobera.mt da Constitu ição. 

A S\.!a inter.pr etaçã>O errada ou a.cer t.c-ccla, ;juricli<ca ou não, t e n1 
de prevalecer ." 

D epois de transcr ever um tt·echoo ele Nel'ich , 1XLI '<L j us t ifi.cn.r a pt·ev:dcncia 
ele uma ..interpretação elo Sutwem o 'rrihuna l sobre a que f ot· dada. pelo Con-
g r esso, d iz o iUustre S·etlaciOl~ : 

"Con cedendo o h a.be.as-corv·us :Lf im ele p oclee o St·. Ni lo .Peçan h:.L 
penetrar n o .Pa.lacfo da .Presidencia elo E s tado {'lo Rio, e ex er cet· todas 
as funcções i'l1lh et·en tes a o 'car g>a 'Cle 'Pl'esidente, a-té f~ ex pieação elo 
pr ;;tzo do m a n da to, f undou -se o ·SuQJ\rte mo Tribuna l Fecler:'l! n a inter -
.pret:açào q u e deu á dis,pos,ic;;ão do a r t . 72, .1§; 22, ela. C>Onstit uição P o-
liUca, ,e c•omo a su R. interpr etação te1n .de -p r evalecer, m esm o qu e o 
Cong resso -a ·consicleee errada, é manifesto que o Cong-resso ç:u·ece ele 
contpetencia qJaea r efot·n-u'l.r aqu ella decisão. 

Competencia. pa r a r evet·. t·eformar ou annu llat· -clechiio d>O Poclet· 
.Judicia rio, o Congeesso Na-ciona l 'não tem; essa com petencia impor-
tar-ia n a. a nnu!Ja.ção elo pt'l)pe-io Po'cler J ucUci<ario. 

Disse muito bent o SI". Cmn pos Sa lles : o dever elo libera.lis m o na 
ép oca. a•ctua.l é oppor um limite ao 1JOder· i.Jlimita.cl o cl•J Pa l'l a.n~ ento e 
essa nlissão incmnbe ao Podet· Juclicia r.io." 

A in da _.n o Senacl o, a.lém dessa voz, alé m ·da voz oraculnr elo Senn.rlot· Ruy 
BarbosR., outras vo~es se f izer am ouvir e en ti·e ellas a do Sena dor Gon~agn 
J aym e , m agistra d o qu e foi de uma. illustra.ção por todos r econhecida. 

O discurso . do Senador Gon~aga Jayme é mn m odelo ele •log·ica. e de 
eruilição : 

I nterrompkl o a. t od>O o mom•en to pelos a part es, o saudoso -senacloe a todos 
responclia , a m eu vet·, com g ra n de vantage-m . V<l'le a -pena lel' o d iscu rso a 
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que me venho r ef-erindo. E tem elle valor, sobretudo, pelos argumentos que 
apresentava. 

A um ruparte, .por exem.plo, que Johe· foi dado sobre a obri-gaç-ão do Legis-
l«.tivo de reinvimdiçar uma attrrbuição sua, visto a sentença repr esentar uma 
invasão ela esphera do L egislati•vo, respondeu o Senador Gonzaga J ayme: 

"A Constituição é omissa a t a l respeito, istJo é, não armou o Le-
gislativo da autoridade necessaria .para decretm· a nulliclade ou 
ineffica'Cia de uma sennença do .Supr.emo T·ri'bunal. 

E não se <:lig~L que houve i·mprevi•clencia do l egisla dor constituin-
te, nât.:J se cliga que foi um olviclo, .porque o legislador constituinte, 
quatndo tratou elas attribuições do Judiciario não se esqueceu de o 
a t'mar, nos arts. 59 e 60, ela compeúenç ia extraordinaria de velar .pela 
.garantia ct~ todos os ·d ireitos, annu.Uando actJos do poder atelministra-
tivo e tornando inexequiveis leis votadas norntalmente, r egularmen-
te, pelo Legislativo. 

Ora, si a Constituição ela R ep.ubJ.ica expressamente deu ao Ju-
cliciar.io esta competen cia e expressamente não deu ao l€gislativo 
oompetencia sem elhante, para annullar as sentenças do Judioia1."io, 
é ·logüç o que o I.Jegislativo tnão 'Pôde se tpronunciar, por lei ou resolu-
ção, sobre um assum.pto sobre o qual oo Judiciario já •clecidi•u por 
meio de uma sentença irrecorri•vel. " 

Passando, s ·r. Presidente, do Poder Legislativo 1Jara o Poder Judiciario, 
nOs vrumos tambem encontra r entre os m·embnos deste poder, vozes autori-
zada s susteJttando não ter realmente o Supremo Tribunal a supreJ!lacia so-
bre os outros .poderes, mas estando elle a t·mado da a utJoridade suprema de 
Interpretar a Constituição e s·endo elle "o suprem o r egular dor da h armonia e 
indep endencia entre os tres •poder'€s, independencia e harmonia que são a base 
primordial do systema fP.d·erativo", as suas ·decisões não podem estar, em face 
da Constituição, sujeitas á revdsão .do Poder Legislativo. 

Todos nós oon;hecemos o caso o.ocorrido ·nesta, Capita-l em 1911 com o 
Conselho MunicJ.pal , tendo o Supremo Tribunal Federal concedido, pelo 
accórdão •n . 2. 990, ode 25 ele Janeiro, uma or.dem de ha.b.eas-corp1M a varioos in-
tendentes, para que pudessem entrar no edifício do Conselho Municipal e 
exercer suas funcções. até a expiração do prazo elo mandato. 

O P.r es1dente <L"L RepulJJ.i.ca, <le entãoo. entendeu que o Supremo Tribunal 
F ederal exhorbitara das attribuições que a Constituição e as le is ass·ignala-
r.am ao Poder .Juclicia rio, e resolveu não .dar cum·primen.to á ordem juodiciaria . 

A attitude elo Presidente da Republica r eper,cuUu, .como era ,natural, no 
Supremo Tl'ibuna l , tendo o então ministro, o eminente jurjconsulto Sr. Ama" 
ro Cavalcanti, feito consta~: ela acta uma serie ele considerações a respeito, 
elas quaes clesta·co as seguintes : 

I 
1 
I 
1 
1 
1 
11 
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"Conseguintem.en te, dando ao dispositivo · constitucional citado, 
em eaoo concreto, a extensão qúe j ulgar acet·üuda em a.mparo da 
liberdade individual, ora a meaçada de violencia ou coacção pür acto 
illegal do Executivo, o Supremo Tt'ibuna.l , na sua quaJidacle de in-
terprete fi.el ela Constituiçi'io e leis fecler a.es, .não invadiu a ttt·ibuiçfuo 
de ,n enhum 'üutro .poder, exer,ceu , a.pena.s, a .que Ihe é pÚva tiva, e não 
tem SUperior que ;pOSSa r evei· a decisão profet•ichL, J1 0l' Set· elle, neste 
ca.oo, o juiz unrico de pt·opria con1pete.n cia." 

E cot1clue o l\l[inj i tro A mat·o a sua bem. fundamentada. decla raçii.o, d i-
zendo: 

"E' pois a o Supre mo Tribunal Federal, ·e sómen te a elle, que no 
actua l regi·m e n co.mpet e rever e n1ocU'ficat· as proprias clecisõe~ ... " 

Os Intendentes. atUngiclos peJa. attitucle elo Poder Executivo p t·opuzer a.m 
uma acção summari<t es.peciaJ '])ara a nnullat· o decr eto desse poder, que os 
clistitui ra elas funcções em que sre achavam investidos e gara.nU.doR rpela. 
qnlem de habeas -cortJ·l~S . 

Foi juiz julga doOr o actua;l .pt·ocura.clol' get·cü dFL Republica., o c rnin€ n te 
·Ministro Sr. Pires de A,lbuquer qu e, qti e proferiu luminosa sentenç:t, -ele anele 
destaco o seguinte consúle1·aindo, que vem em a p oio ela t h·ese q ue es t ou .s us-
tentamdo: 

"Considera111rk> que naquelle exer.cicio estão os autot·cs mn:nute-
nidos .pelo aecónlão n. 2 . 990, ele 25 de J a neiro ele 1911 (r·efer e -se a o 
habeas-corpns aos Intendentes), q·ue snbs·iste e s1~bsisNní .. mnq1w.nto 
n.ão to-r, resC'incUclo pelo 3-!op1·em.o T1·i.bÚ1wl F erlet·al, :h~i.z 'l~n ·ico ele 
sua comvet;enci.a. e su.tJrmno ·i'llt:~'rtJrete !l.a. Oon.stituiçcío e rla.s leis." 

Sr. Presidente, pera nte o &upPem o T ribunal tem assen to um . • outro in-
tegt>o magistrado. o :Ministro Peclro elos SaJltOS'. s,et·eno, im•parcinl , e lle alli 
se acha distribuindo justiça dando aos Jitiga.iJtes n.quillo que efi'ectivctm ente a 
lei manda que ·s·e.ia ·daclo . 

Ou çamos o que ·eJ.le diz. Qmtncl o o Supremo Tribuna.! l<'eclet'iil estei"B re-
·unido ·em sessão secreta p a.r a tomn.r conhecitnen toa de uma t'ecln mnçã.o apr e -
senta da · ·Pelo Sr. Ha.u l l<'ernn.neles, sobr·e o n1odo porque estava, sendo 
execui:..o'l.do o habeas-co1·pu.s, e elo o1'fi.c io que ao Tti.bunaJ m a n elúra o S1·. Mi-
nistt·o ela JusÜça, o illustre .m agistra do fez as seguintes cleclaraçõ·es : 

"Diria d esa.ssombrrrelamen te sobre o caso, n1esmo pot'que vo tou 
oon tra a concessão do hn.beas-co:rp1~s, ·pm· set· a especi•e essenC'iaJ-
'm ente í1olitica, pa r e(Jenclo-lh•e 'vedada ás cogitações do 'rribuna l , 
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sobretuclo, quando o Presülen te da Republica informou existir ·uma 
clupHca ta para a. solução da qua1 já . l1avia invocnclp. a a utoridade do 
Congresso . Na-cional. 

Por 1nais .infundada que fQsse, ou ~J>treeessoe ser~ essa infor.m a.ção, 
não mereci>t. ser trat::ucla com precipitação. 

Ao ·COntl'a r·io, ·Si o Tl'ibunal , wpeza r {leHa, a.incla se julgava oo1n-
petente para ·conhecer ela hypothes·e, CUJ11)Jt'ia -H1e tran sformnr o jul-
gan1ento em :cUligencia .p a ra r ecla ma;r ·el o . Presidente a Jus tificação 'Cle 
suas asseverações. 

E' o q u e a. razão,. o direito , B os preoede1ites impunhan1. 
Ass·im , :porém., não ·e nt•enàeu o T r ibm1a l , .que logo -con h eceu el o 

ca1>o e logo r esolveu pelrt con cessãJo do ha.beas-cOT1J1~.s. 

As·sim, bem ou m a l , a. ol'Cl>:m f•oi con cedida, um <LCCó t·dão do Su -
pr.emo Tribuna l a autori21ou .. 

Ess·e julgamento, portanto, c1evia set· obedecido. 
Pouco in1porta que 11elle se possa lobrigar uma u surpação d,, 

funcções propri:is d<o Congresso Nac]c11a.l. 
~o systen1.a ·politico que n os Pege, a 0 111·enos non1.ina.ln1ente os 

accórdãos inc.onstituciona.es não firmam jurispruclencia, J1ão püdBm 
ser inv•ocaclos como funclan1ento ele decidil' , para casos futuros, ma,s. 
no caso sobr e o. qua l o Tribunal se m arúfestou, a cl eC'isã.o é sobe-
nina e tão olwi.gato1·ia é pa1'a as 2Ja1·t es ·inte1·essa cla.s COMO PARA 
OS OUTROS PODE:Rl'JS . 

A.liás, o jucl!ieiario não n1ais s~ria, con1o quer O Pegin"1en, o o1·aculo 
ela Con-s1:i tuiçcio .: não m~is figu!"a ria c·on1o e nsinan1. os· s~eus con1111en-

taclor.es, de. derra deiro arbitro, em toà.os os assumptos co.ncernentes 
aos pocl•er es clistribuidos na Con:otituição; o juiz irrec:on-ivel elos sew; 
proprios direitos, b em com o do Congres-so e .do ·Executivo. 

Nem isso impürta ·em estabelece,· a rlictadura juclicim'ia. 
Aliás hoje a inda se não desc.obri.o t·egimen algum.· que, a certos 

respeitos, os departame ntos do Esta do não ostentem. relativo p·redo-
l;ninio '.lns sobre os outros., sen do cert<) que o do Judic.ial'io é a t é , <en-
tre todos, o menos ele .receiar· por ser o ele um poder ·desa rmaJclO; que 
menos mal póde fazer, a inda quando e rre. ou usurpe, por só a gir em 
casos si.nguln-res e sem,pre domina do ,fJOr formulas · .jndec.linaveis . 

Assim., ]Jen.s-a. tambem o illustl'~ .S t·. Presidente ela HepubHca., 
-desde que ordenou a ex ecução do accúnlão nào obsto'tnte ·c.ons•idera.r, a 
m a teria por e lle resolvida, ela ex cltwiva, eompetenc.ia elo Cong resso 
:N" acJonal . 

Quanto á execução elo accórdão, affirn1an1' convenC?ida1nente que 
ella foi a mais rigorosa o é h efe da Nação, o seu M inistro ela Jus -
tiça, bem como o· Sr·. Presidente do Tribunal e ü Ministro Procur a -
dor Ger a l da R epublica. Entretanto, ::tp ezar ela respeitabilidade des-
sas . affirmrações, a <evidencia · con spira em. sentido contrario: em. 
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exercici.o elas fnncções g overnamentues no E sü1clo elo R io. n iio _ ~e 
encontra o cidadão em farvor ele ·q u em foi concedida a .ordem Lle 
habeas-cO?'P11-S; mas ·um interventor fecle t·a l. 

Pret-ende-se que factos g raves e super\'enientcs á oeclem do 'l'ri-
bunal jus tificam o :modo po-rque se f ez a i11terve nc;ãÇ>. 

Mas, então, é pi·eciso con vir , que por f orça. d-es•ses fa.ctos a in-
int•en:enção se deu em s"ntido inverEO, ao m enos .em p;u·te, ao q u e 
ha via determ:inac1o o j ulga do, qUI' a ssim não f icou integn clmen te 
obedecido " 

. Eis, ahi, Sr. P11esidente . a opinião f u ncLlm•c n ta] dos doutos: o Supr em o 
Tribunal é o juiz un.ico da .sua com,petencia, é o su pre m o interpr-ete da Con-
stituição .•e das }eis; as su as decisões, as suas sentenças s ubsistem emqur.lll:to 
por •elle proprio não fonem. t'escin.dida.s . 

Abordarei, agora, um outl'o ponto elo proj-ecto, aquelle que a nnulln a.> 
eleições l'ealizada.s no Estado do Rio, :L 18 de Dezembro de 1B21, pa.r cc De pu-
tados á As-sembléa L egisla;tiva; bem com o a mmlla . todas as •eleiçõP~ r ea lizcL-
c:'las para vereadot'es "' prefeitos m u nicipaes . E' o dispositivo ·elo § 1" do :-ul'-
tigo unic o elo projecto. 

Desde logo vê-se a -oonfusão, a balburdia, o perigo que pÔde c f orçosa-
mente s-urgirá -se passa r esse •pa r a grapho uni·co to'll como está. redig ido. 

Quando tra ta ele annulla ,t· as el-eições p ,u ·it D epuk'ldos ft Assemb-Jé,L L e -
g islativa. o projecto cautelosamente m€ncion'L "as eleições r ealizaclas no dia 
1 S do Dezembro el e 1921 : m as qua ndo cogit,L de a .nnull::t-t· as e l·eições el e ve-
readores e prefeitos municipaes, esqu ece-se {la cau tela. tomada e empt'<'gr-t. a 
palavra "todas~1 • 

De m od-o qu e o m eu eslYirito fica, :tla.rmadc, p ensando que n té as e leicões 
que se realizar a tn par a Ver ea-dores e Prefeitos a nterioees a !1 rle Julho de 
1922 tambem ficam a nnullaclas . 

Não •estou fa ntasiando um p erigo. 

Exis te na nossa lei de organização municipa l um dispositivo que ma nda 
que unla V'ez a n n ull<H1as as ,eleições de Veread.ores con tinuar{L em exercic·io a 
CaJnara do tri,ennio a nterior, de maneira que ou pergun taria ao nobt·e R eJa·-
tor, se o p rojecto annulla tambE:m as eleições que colloca!·anl. nas Camaras 
Municipa·es esses Ver eadores elo triennio anterior , ou ao contrario se p ernl'itte 
que elles voltem a exer cer as · suas funcç:ões? 

Outra duvida que· a ssaltR a o n'l!eu espí r ito : 
As eleições que se r ealizara m a pm·tir de 9 ele Julho de 1922, parn, pt·een-

ch i:nento de uma vaga,, p or exemp-lo, de um V€reado'r , ·ou d e u m P r efeito, 
tambem ficam annüllacla s? 

Ims, senhores, as duvidas que m e parece.rr. fundadas que :lssaltnm·, que 
al:1 r mam o 1neu espírito, pl'evendo a gr,'Lncle coufuslio ·que vai ü·a~er o ~ 1" d o 

· art. J.O do projecto, tal como est(L redigido. 
O f·undamento apresenk'lc1o pela h onrada Com missão ele Consti tuiç5.o 'e 
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Justiça para annullar as eleições de Deputados á. ~'l.ssembléa L egisla tiva d,. 
Estado do Rio, V ereadores e Pref eitos· 'é o seguinte: -

QU<'lnto ·ás eleições de D eputados: por ter sido violado ·aber.tamente o 
prin cip.iJo instituído pt>Io art. 103, ela J'eformn. constitucional, que estabeleceu 
norma s olilre o · voto con1mula tivo, n orma (;S&:L que não podia ser altea·a&t 
pela lei estadual . 

Quanto ás ele iQões de Vereadores : o mesmo fundamento. 

Qua nto á el e Pref eito : simpJ>esmente p elo seg-uinte motivo ~ p or t er sido 
re::tlizada conjuntamente com a. ·de V•ereadore~, e nas m esmas urnas .. 

O SR. JUVENAL LAMARTINE: - E podja accres0entar que a leição ele Pre -
feito foi annu llada, por que n âJo podia ter sido apuradc'l por uma M u rucipali-
dade inexistente. 

O S11. BUARQt:~ DE NAZARJITH : ·- E o "accórdão·" elo Tt'ibun>Ll da R elação 
I 

que as lega lizou? 
O ·Sr.. VEP.ISSIMo DE MELLO: Então, porque não annulla V. Ex. as 

eleições de Pl'P.B·iclente e Vi{)e-Presjdente elo Estado'! 

Annullaram as eleições de Prefeito, porqu €· os pocle1·es desse Prefeito f o-
ram a purados por uma assmnblüa. i!leg·itima. O qi1e m e parece Iog-ico serif~ 

então manda r pr-oceder á verificação ·dos poderes elo Prefeito pelas novas Ca-
mara.s Munieipaes e não a nnulla.r a:> raspectivas eleições . 

O SH. :CU~RQUE DFJ NAZARETH: - ü a rgumento não "pr ocede porque, em 
l'<cg-r a, as eleições ele Prefe ito t êm sido r•Ewistas p el o T ribunal -ela. .Relação, qu.,. 
conhece del!as , que as julg-a. 

O Sr:. VEmssrMo DR MELLO: - P ol· isso·, di~.se no com:eç.o do m eu . disc.Ul\50 
que o pa r ecer arrazava tudo, Inclusive as sentenças sob:ea·a.mLs, definrtivas d o 
Tribunal da Relação elo E.staclo, ·LO'O proprio Supt·emo 'rrilJunal. 

O SR . .JUVFJNAL LAMARTINE : - Se a Commissão quizesse ser radical, teria 
a nnullado a a puração de uma elas A ssembléas L egisla tivas·, porque foi feita · 
por uma junta vish'elme nte inconstituciona l, E' l"econheciclo a outl'". 

O SR. VERISSIMO DEl MElLLO: - Seria um golpe politico, mas o que se faz 
é contra a t:ons·tituiç;ão, contra to<las as leis elo l)Jstado, contra os Tri!Ju.naes de 
Justiça . 

R econhece a Commissão que a eleição de Pref·eitos é um v oto uninomina.l , 
nã.o podendo ser e lla annullada, eomo ta.mbem não pócle a ele Presidente Q 

Vice-Presidente elo Estado, com fundamento .na fa l ta de ohsen raneia ela lei 
·eleitora l flum.iften se, do a.rtigo da Gonstitu içã.o que manda seja a f ór nm d o 
v oto, a qÚ·e fôr determ.i·nacla r.a lei fiederat - voto cu mmulativo, no en-
tender da Com missão . 

A eleição é nulla unicanten te p'elo f&.cto dE.: ter sido o envolucr o cont ndD 
o n ome do candidato a Prefeito collocado na. m•esma urna onclé forarn collo-
caclos os e nvolucros contendo os nomes para V•ereaclores . 

Nulla s , lJ'Ortanto, as eleições pa r a V er eadores , essa ·n ullida.de, in.õecdonou, 
co1·rompeu, depra,ncnr, devi·do ao toq ue d•e uma cedula pestiJ.encial a uma ou -
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tra de execellente saude, contaminou de tn.l Ot·clem a, le ição para. Pl'efeitos, 
que est a tambE' t:J deve ser annulla cla . 

Eu tomaria a liberclacle de perg un tar ao n obre R elator uma. vel! qu.:o 
não estou toma.ndo como gracejo· o funda n1!ento em que ·SUa exc.elle ncia. se 
baseia pa t-a a nnu.llar as eleições ele P l'ef eito - onde o nobt·e Deputado f oi 
encontrar a prov<t . ele tet· sido o envoluc ro cont·enclo a ceclula com o nome elo ' 
candidato a PreJ:1ei to, oollocacl-o na mesrn"- urna. em que foram collocados os 
envolucr os contendo as ·ceclula.s com os nome~ elos candi-datos a. \ T<e t·eadot'es'? 
E onde en contt·ou a prova c'le não ter se clacl(> :1 mesma cit'cutnstan cia com 
relação á eleição ele Pres•idente e Vice-Presicluote, sabido como é , que todas 
essas eleições, n a conf or midade elo disposto em o m·tigo unico elas clisposiçõe,; 
t1·ansitorias ela lei n. 1. 723, ele 1921, r ealizaram-se conjuüta m ente com a elei-
ç~i o de Prestdente e Vice-Presitlente elo Estado? 

Simples conjectura elo illustre r<:l.üot·, O'.l S . Ex. baseou-se em a lg·um·l. 
prova. ou informaçã.o ficleclig na.? 

Que o digam os sabios ela escriptura, . . 

],[as Sr. Presidonte, d'os meus ouvidos têm chegado um out r o fu nda m ento, 
embora não con;;tanclo 'elle elo pareoer éla c1out2L Commissão . E é o s eguin te: 
as eleições de P ref eito .s3Jo. nullas po·rque os poderes d,o P ref-eito fo.ram r e .. 
conhecidos pel·os mesmos Ver eadores ·~ujas eh;ições são annullrudas pelo pt·o-
.ie::lto. D esde logo vê-se que esse novo fundame nto não procec1e, porque en -
tão a douta Commissão teria ta mbem an.nuiltLclo- as eleições de Presid·ento e 
do Vice-Presidente do Estado, cujos poclel'es fcram reconhecidos pela :tssem. 
bléa tamhem annull.a..éla p ela commissão. Ess·c al'gumento, porta nto, é perfei-
tamente •ig ua l a o outro. 

Sr . P .r esi·dente . A honra da Commissão <le Justiça en ten deu a.nuulla.r a s 
eleições de D eputados e \T<erea clOl'es r ealizadas n o EstflJcl•o elo Rio, pot· isso q u e 
ten do a Constitui;;ão do 1nesm.o E stado m an chn.do em o art. 103 se ol)servasse 
no pràcesso el'eitoral a fórma elo ' ' oto esta l.;el•ecicla ·na 1ei f ederal para as 
eleições f ecleraes, tal determinação não fo i observada pela lei el•eitora l nu-
m er-o 1. 723,. de 1921, em os artigos 26 e 29, entencl·endo ma.is a Gommíssão que 
a Constituiçã'Ó mandou observar não o voto s6creto, ou o voto a descoberto, 
m as sin1 m a ndou observm- o voto cumulativo es-tabelecido na J.ei federal . 

A Commissão ·ented.eu, assim , a nnulla r a c.; el-eições, "ap1'ecia nclo" diz elh 
no seu parecer, a lei estadoa! acoimada. ele inconstituciona l, em conft'onto, 
com a R eforma Constitucional elo Es.tado. 

Entende, assim, a Commissão, e o decla ra. no par ecer que o pr eceito da 
lei federal sobre o voto ·cumulativo, esta incorporado á lei fluminens6, em 
virtude de um dispositivo expresso da Constitucional elo Elstaodo, d~~hi a con -
cluir muito logica.m ente a Commi:;são. que, " para res olver o caso actual do 
Estado -do Rio, é necessario apr.eciar e julgto.t' a lei estacloa l, a climaCk'l. clé 
inconstitucional, em •confronto com a R-eforma, Constitucional elo Estado, e 
resolver SB ell<L é ou não inconstituciona l. .. DE .. mais, diz a Comunissão, nã.o se 
tra;ta de inconst itucionali-dade de lei esta cloa! em confronto com a Constitul -
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çã.c F ·ecleral , m as sim de · inconstitucionalida de ele _lei est:u l oaJ em :(ace ch 
Const it uição do p r o,prio E s ta do (Parecer , pag . 14 elo avu lso) . 

Ora , St· . Presidente, clia nt<'.' ela conf issão ela p t·opria Com missão q u .:, 
se tra.Lo'1. ele u nta ine-onstituGionêolicla de da l-ei ··estadoa l flumine nse e m f a.ce da 
Cons tituição do p l·oprio Esta do - é colara, 8 eviden t e, por ser u m p 1"i i1d pio 
<Jsta belecklo n à Cons tituição F eder8 l , que Jl<o' m o propri.o P pder JudicicLrio 
F eclier a l t em comp·ete n cia p a.ra a nnulla r ta) l ei, compet en cia que ' é elo Po-
der .Tuclicia do Esta cloal. 

A' juris.prudencia do S u l?t·emo Tribunal F eder a l tem sido invar iavel a. 
r espeito (Pedro L es·sa - D o Poder .Ju clicia i-io) . O P oder Fecl er al só poderia 
intervir pa ra ma.n ter a a u torida de da C'o·nstit uição ou d <c lei :Dcdera l , a a u-
t or idade do direito s ubsta ntivo, e o ·d is posit iv o que' .fi Com m issào diz crue riã::> 
foi obser va.do , é com.o a p1·opria Co<mmissào c' .ecla r a , um disp osit ivo q ue f o1 
incor pora do & !ei esta.doa l , é um dis positivo est a.doa.l . 

Pois qyem., a Ca mara sab e, pois o pr oprio pr~recer o diz, que o Tribuna l da 
R elaçã<o ·do E sk'l!clo, e m su ccessi vos act.:ór dã os , d eclarou , não t er h<tv icl.o· in-
frigencia alguma do cUspó.sitivo do a r t . 103 da. R ef orma Constituciona;l el o 
E s tado, pot·qua nto a fôr-ma elo voto a qúe a.JlucJ.e essa lei ·constituciona l , m a n-
clan ,lo que seja a m esm a ele lei f ed-era l , é són.,:en te o 11110do m a.teri:tl d.e ela~ 

o voto, r efer e-se a c> v eto :secreto ~ ao voto a c1'eBcob erto . 

Bem sei , St·. Pres·ide nte , que o h otwa,d'J R ela t or a m pa r,ou -se n ii.o só ])O 

voto v encido elo Sr. D esemba r gador Antonino ·elas Neves, m a g istrado em 
qt1e1u nó~ os flu m inen ses desde m u ioto n os habit u amos R ver .é'- vercla deir .l. 
f ig u ra elo p a.iz, como tambem n os 11a r ecer es de duas a u toridad es mn m a.te-
ria jurídica, e por toclos r econhecidas. 

Todos nós sabenlos qu e o i.nterprete da ]e i , ·o jurisconsulto q ue vem · es .. 
cla recer o t exto, muitas vezes obscu r o ela lei . deve p ossu ir p r obicla cle, ' illu s-
traqào e Cl.'ite l'io ele int el!igen cia , e essas ha!Ji! itações não fal tam a os• · clous 
!Ilustres h ome ns do direi t o que. f oram <;o ns u.lta clos a. r esp,eito . lVIas,' dia nte elu 
t exto da n ossa consolidaçã o F Nlera!, q ue pen11itte a ·intervenção do P oder 
Ji'.l)clera l , pa r a m a n ter a a utorida de cl<t lei s Ubstantiva, e não a. · a utoridade da 
lei estadoa.l e t endo se p r onunciado c P oder Jucli-cia.ri.o rlo· E s k'Ldo, e1.1 n ào te-
nho Qu tro caminho a s eguir sinão cut·var -m e dia nte ela decisão ele quem con .. 
stitucional m,ente cleciclio fc con tenda . 

O honra do r e1a tor do pa r ecer , t ra tando do caso r ef e t·io-s·e ao -accó1·dào do 
'l'ribuna.l da Relação, destacando o voto 1do S~· . Des·em bar ga.clor A ntonino N e-
ves. Foi u m a tacticR de h <tbil a clvog-a.clo . Cu mpre oppOr a esse voto ·o elo 
::tecürdão. cujo relat or , n1agistra clo S!el~en o,. cH3lJOndo de grancle. son1rna de co-
nh ecinlentos Jl<U'a a lcançar todas as r azõe,s d tl decidir, com o cr iter io,, preciso 
p m·a bem •:liscernir o aert·o do p r:ovavel , o a pparen te elo real, o esH.en cia]· 'd o 
rtPcid enta l, o Desemba r gador· Oliyei!·a ;'lfachn.ôo. ·examinou o · asslm1.p to, h on-
ran cl o o accórclão s u bscr -ip to p ela maioria elo T r ibu na l e elo q ua l. destaco <l~ 

consi.cl eranclo qli.e d izem 'r e;;11eito ao casei: 
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"Considerando, Rpós ter v Bncido, que e m .peocesso de n;cueso elei-
torn.J póde o Tribunal conheeet da. a rg:u.içào da inconstitu.cionaJi.da.de 
d a lei que infring1ente nÜtO P, con1o sust.ent~nL o~ recorTentes, a cit:wcla 
lei numer:o 1 . 723, elo art . 103, <'ia R ef c rm.a Constitucional elo Estado, 
declaratorio de que a fórma elo voto E.Or á a det ennLna él n.. par a rts olei-
çõeB f.•x1eraes, por não t er a r efel'ida iei in~titu ic1o ·o voto cumulntivo. 
co1n a a.n1.p1ituc1e eonsag·racla. na l•egislação f edera1. e b:ent assin1 não 
te~~ adoptaüo o me~n1o criterio ctest~ quanto n.o nttni.ero ele n on1'es n. 
escrever em cada oeclulas para o ·effeito de f '.tvoree<er a. rept·esenta.ç:ão 
da nlinoria visto co.mo consideeancl.) que a fó.t·nxt ·do voto, a. que 
allude a vigente Constituição <10 EsLldJo, mandando que seja .'1. m•cs-
ma ela lei f ederal, é sóment? 0 modo materia l de ela.!' o voto, is to é, 

a exterioridade deste, qu er endo, assim , o texto constitucional r efe -
rir-~e a o voto .secl'e to c a o descobert o, q ue s&o os clous meios exclusi -

vos ensina dos ·pelos public i&tas e de qu e t em cogitado as leis elei t o-
raes da U m fw, ora facultando o vot o a descober to conjunt:.unente 

ç:om o voto secr eto, como fazia a lei n . 1. 269, ele 15 ele Novembro de 
J904, art. 57, ora admittindo :q)enas c voto sect·ct'O, ç:omo esta tue o 
m·tigo 17 § .Ji0 ela lei n. 3. 208, ele :n ele J)ezembt·o de l !llG . O voto 
.cumulativo e a ~nclicaç:ão elo nurnet·o d e n omes a insm·ever e m cad:1. 
cedüla constituenl só e lem en to inter " o no clir e it o de suffl'ag io, rlis-
ting·üindo-se int·eirt11n1ente ela fónna . " 

•Sr. Pr.esidente. Esta questão ele '' fót·m :1. ele voto" foi exh:w stiva.m.ente. 
trataodo p elo Sr. Prudente de M:-onces. n o seu luminoso vo to. clem.onstra.ndo elle 
não ser possível h aver confusã.o entre fút·ma de voto e system a eleitoral , 

Procurei, por minha vez, fazer ta.m.bem um estu do a r espeito e em todos 
oo: a u t<Or·e.S que tratatn elo assumpto, niio <·ncontrei mn só que h1clua o 
voto cu m ula.tivo, entre as fonYlL'l.S d e veto, q ue consistem unica mente; c.omo 
bem,, a·ccen.tuou o 1neu p r ezado companheiro cie bancada, J oã.o Guimnr ã.es, na 
m aneira de se mani~Cestar ln:tterialm ente a. v·onta.de elo ·eleitor . 

Foi consultar o velho L eon Donna.t, na s ua ''po!itica experimental ", e 
lá en contrei. no capitulo sobr e o suffragio unive.rsfll o seguinte: 

Murros SYSTEMAs têm sido propostos J1 Rr<L ~lae :1. cac1:1; cidadiio 
este clit"eito de r epresenta.ção que as co·nstituições detnocratlcas lhe 
reconhecem · t>m. t h eot·ia. Nós nos .Jirdtar emos fl ncen c.[onar qua.tr o, 
qut> têm reçebido a san cçii.o da expetlencia: e lles bas,tariio para dc-
mon&trar aú 111es1mo t empo a possib:licla.cle ele resolv'O~· o problem:c 

e a d iff.iculclacle ela soluç:ào. Estes qua tt·o svst:e'l11;as sào: ·o voto por 
quociente, o voto por listas concurrentes, o voto limitado e o voto 
c~<?nnlati-'UO. (Leon Donnat, Politica Experimentai , pag- . 431). 

Edmundo V iUey na su;·L "Leg·islation ElêcLu ra lc compa r é·" , obl'a moder-
na, n o capitu lo que trata da pep resentação .J1l'Oporcional elas nTinorias, tiepois 
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de uma larga dissertação solJ.re a u tilidade d0 se org·aniza r UJTt systenta es-
pe.cial de representação proporciona] f'Screve, I•a•g. 131: 

"E agora passemos em r evista os principaes systeJnas que têm 
sido propostos ·ou applicados pa r a o eff<eito de se alca nçar i:L représen-
tação das minorias: 

" 1°~ sy.stema. de voto limitado ou lista. incom.pleta; 
2°) syste1na de voto c·IWt'llla:Uvo; 
3") system.a da, sim.ples pluralidade, <;'om. ou sem minimo; 
4°) s-ystema cl>e quociente ou syst.en1ft da Hare ; 
5°) system a de concurrenda. das listas; 
6") sys'iema de .M. d'Honllt . 

Pa.ssa.ndo elos ·esm-i.ptores extl'angeü'os aos patt·ios, vamos v et· que todos 
e!IE's co.Jlocam o vot·o cumulativo e ntTe os systemas elfJ.i.to·r_aes, não consicle t·an -
<lo fôrma ele voto com.o · sys-tema eleitoral. 

J it o Sr. Prudente de Moraes cttou ·o Dr. Assis Bl'a sil qué •em seu apt'e -
ciado livr'O "Democra cia Representativ:,L·", pagi"as 14G, passando unia r evista 
sobre os principaes systenws ele·i~on,e~, 11t.enciona o v oto cwrnu.lati.vo, como 
sendo un'l! delle::;, entendendo, aliás, en cerrar elle defeitos m u ito gra,ves. 

O Dr. Ass-is Brasil, como o fazem os a ut ores · c itados , não con.s<iclera ó 
voto secreto, ou o voto escdpto •COn'l.o fazen~u l)art·e ele system:.L a lg um elei-

toral, considerando o modo ele dar o voto simples questão material (pag . 71), 
que elle entende que elev-e ser deixada. inteir a m en te a o a !"bitrio de cada , -o-
tante, a.penas com as cautelas que a le i deve es•t.o1.b-elecer IJ' LL't'l. •·e g ular a apu · 
t·açRo e reconher a iclentidacl:e de ~uffragrantL)· e elo suffra g io . 

O Dr. Silva, Marques, na s ua \lpreciacla obra, in ti tulada. "Elementos 
dn Direito Puhlíco e Constitucional., no caNtulo sobre " direito eleitora l" 
examina.ndo '> ~.l"t. 28 da Constituição, considera tambem o voto cumulativo. 
cmno ~9ndo J.m S:l'&tema eleitora.!, não incluindo o voto s ecr eto, como f:a.-
zeudo parte ele system a algum. (P"a g. 183) . 

Ca_rlos Maximiliano, nos seus commentarios , pag 322. considera tambem. 
o voto cumulativo como fazendo part e de um systema e escr eve ao com-
m enlar o 'l.rtigo 28: 

'' o t exto, apenas. q ue seja a;;seguracla a req)t·esenta ção ele minoria, 
pois deixa ao legisla dor Oí'clinario a escolht1. elo systema eleitora.! 
que melhor satisfaça aqueile objectivo e •e adapt Q á indole e aos 
costumes politico-s do povo brasileiro." 

Não ha, ·porta.nto, J1ão pôde have r· confusão possivel , o voto cumulativo 
por autor algum tem sido consicler·aclo com o sendo fôrma, ou m:;.neira ele 
votar, mas sim .fazendo pa rte ele um system:t. 

Si a douta Commmissão tivesse tido a paci'lnci.a de fazer um historico, 
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uma excava çiio a respeito do nrti·go 103 da Cons tituição do Estado do Rio, 
t e ria verificado 1.ue o a ccórdão do Tir'ibunal da Relação r esiste impavida.c 
m ente a qua lquer a na ly se desapa ixona da · e .r:igorosamente jurí-dica . 

B a historia ia lei, bem S'lbe a honrda Cornmissão d e m uito vale. P or 
n1eio della o Interprete conhe~e dos su ccessos que cont r ibuíram pa r a a lei , 
a s circumstancias especificas e:n que o legislador a concebera, a r azii.o e 
fim que o d~rermina,ra•m a f a zel-a ; a his toria da lei é a lgumas v ezes a sua 
melhor analyse, e é por iss o que H eineeci.o, querendo e xplicar as leis a quilia., 
A tiha e outras, não f ez m.ais dd ·que a presenta,r a h isto ria dellas. (P.a ula 
Ba ptista, . Hermeneut!ca jurídiea, pa.g. 23 ). 

Faça c douto e honrado R elator o exa me dos textos das leis ele i t ora cs 
do Estado e d e, sua prim eira cons ti t uição e res pectivas r eformas e estou 
certo que o seu brilhante e r ecto espírito ha d e r econhecer que aquelles 
que estão comba t e ndo o project o, s i é que já não r econhece, estfco defencle n <lo 
a n1agestade da lei e a dig nidade do d ireito. 

Sr. Presidente, v ou termina r, e acredito ter cumprido 1·igorosa m e n te 
o que prometti. .. 

0 , SR. AZEVEDO SODRÉ: - Brilhantemente. 
O SR. VERISSIMO DE MELLO: - . . . discutir o project o com a m a ior 

serenidade . . . 
0 SR. MACI>DO SOARES: - E c la reza . 
O Srt. VERJSSIMO DEl M~JLLO: - .. . mostrando a os olhos da nação a vio-

l en cia do ataque fei t o por esse projecto ao meu Estado natal. 
A sorte victoriosa do projecto é certa, m a s a pprov ado elle p er ecer á o 

dir e ito ? 
Não o creio, pois sou elos. que conserva m sempre a fé n a justiça , 

p or sab er "que o d ireito não póde s«r vencido na sua l'J:ta ".ontra a iniqui-
dade e a injn~>tiça ". 

Esta confiança, senhores, q u e eu t e nho, . afina l, s empre na v ic t oria .!lo 
d ireito, eu a a dquiri e a conser vo desde q u e ao inicia r o m eu curso a ca demico, 
com ecei a ouvir a$ ~abia-; liçõ'ls d" cJ.i·reito r<>ma no ele um 1Jrofessor emi-
n ente, o Dr . Bulhões lle Car valho, h oje en cerrado em urna funera ria o 
q ue a os seus alumnos exbortava ~emp1·e, para qtle lutassem Fiem tJ·erP~Bil 

p el:L v ietoria ·'lo 1ire í t o p ois q u e est~. na !ufa contra a iniquiclede e -. 
1njus tiça, h avia ele p r evalecer a f ina l, basta.nd•o pa ra os q u e preten dessem 
íllu:':il-o , n ;;.Q ~. ~ Dplicação d" ~) !Jna!!l r;ruf:l&. m ct s á s vezes «. p onta ele um 

p equeno rid ículo q u e é " ex cla mava o mest r e , a. a rma do espi·rito r eagindo 
~;ontra <.1.. for~ a. " . 

E ~ht.;(ó, ~~!lhore!ll deput?_rl(J~ 4 iia.O\~ ~r'lfes~o;.r -"OJC.t u rnaYa n~.rraJ- :;l u~ . 

~eus .a.l111nn os 'J -r:..tc hav l(l -succeüi d.L> ~om iCJu..s t:1.n1osos jurisconsultos , lü..b 

:t'azin.rn p ?< r• & •.ia ~ele i::> r e ~onsr.ella.;áo do<> quatro dou t or es ela lJniVPl'S ida de 
àe Boir n n:> ~ !la 'lieta :ir~ Roncn,;lia· Bu!gar us e Ma rtin u s , ü iscupulos 
de I rn P.t'iu s -2 ;)Oi' elle a ppel idado!", o primeiro os am·e·u?n, 'l. a.UrPa, b ocr:a 
<la j unsra·uclen cia , e o segunclD. cótYia legum~. o r epertorio v ivo da s lcls . 
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E ste caso, que . a· m eu profess o,· considera va como urr.n. gnwde liçfto, 
e lle julgou a-certa do de narrat' ao pronunciar ·o notabills,sim .o cliscurs o de 
despedida s c: c:onselhos · aos ,Jumnos da FacTlldad"' de· ·Dir eit.o onde ellfl pçm-
tifica va, "' que se dsPpeclia.m il.a.•4uelle ~emplo cJ...-:t s ciencia iliuminat'los d ê 
toda s as espf>ranças. de porviJ'·, 

" Pas~eiavam o" ·• dou~ jurisconsultos um di>\ CG•n o imperador Frederico 
Barba HTll<•a , que os . tratava. coJn ~a.miliarid.<J.ri.e. de awigo-,. 

Em conv·er sa o .imperador p e t·guntou-lh es se elle era o senhor do n'lun do. 
Não, respondeu · Bulgarus, não tendes t a1 direito de propriedade. ·.Sin1, r f)s -
pondeu Martinm •. 

O Imperador so·rriu.-se. para :MartirlUs P. ·deu-lhe ele p resente um .bonito 
caVatlo. 

Co!lta Sa li.ccto., ·nue um sabia· !cdminulo d:o. triste r:óp!a C!U~ d e :!li O.e1·a 
·nes sa .. conjunctura, · Ma rtinus, .cópia. Teaum, ridicul~rizou o galardão equlno 
concedido p elo \imperador á decisão .contraria á equida cle poqclo o easq 
em verso: 

Unàe vir sa1Jiens nàmirai;1ts com 1JOBiut bunc v et·sttm. 
Bulga,-·us. deixit . aequum., sed MartinHs .\abt{it aequw.n. '' 

E s t e t r ocadilhQ em iatim, .concluía o sabio prof ess or ,. deveria ·.te r an-
ela do de bocca ·em b.occa elos profess ores e .dos .dez )nil..·es tuclantes ela U n i-
versidade de B.olonl:m e deveria t er prov~H1o a o imper a,do1·, ·Pelo ridícul o, 
que eiJe não era . senhpr do .mundo. 

(J11tt'ito be·m; mwito bevt! O o1·ador (: vtvwmentc cn mpri'htentaclo). 

OSr. Noriva~ de Freitas:-· S E:mprE: pensei, Sr . Pres1dente, q.ue · o pre -
sente caso eonstit ucional, que tan t o in teres sa ü 1neu E stado, f osse approvado. 
nesta Casa do Congresso e clella sah is se, s em m e f orçar á irrev eren cia de 
q ccupar a ~ttenção de~t?- Cilmara •. a i·nda que por breves m omentos . 

Nunca imaginei que eu pudesse sentir a necessida de _ e a abl'igação de 
vir á tribuna paora Intervir n~stes d eb a tes; primeiro, porque, r econhecendo <'. 
minha ü1ferlo!'idacle de modesto a qvogaclo (não apo·iaclos ), eu não queria que-
bra r o brilho elas l ições e cltscussões aqui desen v olvidas, e nem tampouc11 
abafar o éco ela sabedoria constituciona;l, que ainda p a ira n este r ecinto ; se·· 
gundo, p'Dtque o bl'i'lha1~te par.ecer ela douta Commissã.o de Cons tituição e 
Justiça é -tã o p e·r.fei t v, é tão judicios o, é tão logico, é tão juridic o e tã o irr(> -
futavel. . . 

O SR. JuL!Ão DE CAs·rno: --' Oh ' ):Tão a p.oia clo .. . 
O Sn. AzEJVEDo Somm: - O Sr . Prudente ·de l\1'0raes r e.futou com gra nde 

p rove; to. 
O SR. NoRIVAL DEl FREI'.rAs: - ... que pe rma nece 'in tegral sem ter sido 

abalado em um -só dos seu s funclam·ent os e a rgumentos, n ão obs.ta.nte• a canso 
tan.cia e a impeniten cia d.os aütque:;· de que fo·i alv o, em nome de uma t a r ta 
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bi'bliogt;aphia constituci-onal, na qual figuram os mais re-putados autore~ 

patdos e e-sh'angeiros. 
A ininha palavra, a minha acção intellectual . não se fazia , pois , m.ister, 

para a defesa desse ·parecet·, JÚ por si defendido. Como, pot,ém, quando ora-
vam dous elos mais aulovizados m embros da tnai·or ia ele minha bancada, eu 
tivesse a op:portuni-dade ele affit'J11~u·, ·em a.pat·tes, J)Or elles contes-tados, que 
o S u premo 'l'ribunal Federal havitc declarado oHidalmente que o habeas· 
C07'1YitS co~cedido a os S-rs. Raul li'ernandes e Arthm· Costa fôm. littera"l, fiel e 
r igorosam ente . cmnpriclo pelo juiz da. execução; como nessa m esma occa;;iiiu 
eu tivesse ainda asseverado que a doutrina elo parecer está defendida pelos 
pro-prios St·s . Nilo P eçanha. e Rrrul Fernandes, eu me obriguei, commigo 
Inesmo, a vir á tribuna desta ca.sa para COn1provar á CtU11Cl ra. e a o pa.i:.t. in-
teiro aqu ellas minhas fcsserções. 1l\1us . confesso a V. Ex., -81·. Pres-iclente, que 
nfto ·fôra esse compromisso, ele 'fôro intimo, eu -não •resisliricL ao desejo e1e -vi r ú 
tribuna, afim de r eivindicar pane -os nossos constitucionalis tas os lotl\rot·es da 
soluçào desse caso constitucional , que a qui tem ~ielo discutido, pdncipal-
mentc, á luz ele doutrinas e legislações . estrangeir,-, s . 

Não sei si por um patriotismo ta.! vez exagget·aclo; n;'i.o sei si lJOl' um 
cios-o, mas justificado, ot·gulllo por tudo qua n to é noss·o; · nào sei, f inalmenle, 
si peln. fal ta de luzes que rne impede n.companJ-iar toclrr ,L cvoluçi"to e~trn n .. 
geira, o fa-cto é que me sinto sempre mal llumorado toda. a ,·ez que se .tenta 
r eso-lver um prol:)lema nosso, um caso genuinamen te nosso, com 0 a1:1pa ro 
da sciencia elos outros pov.os. 

O SR. JULIÃo DE CASTRO: - L a nça-se mã-o ele ele m en tos subsidiados. 
O SR. NoRIVAL DI> FR~i!T.\s : · - Si se t ratasse de um pa iz em e mbryão; 

si se tratasse ele uma nação nova e sem cultura, e u aclmittit·ia esse proeesso 
elegante, mas só por necessidade, só pm· insufficiench ele meios . 

P cu·a que ap-pellat· para. l\1ontes ele Oca, Estl'acla, Banaquero. Cooley, 
Cavom· . . . 

O SR. JuLrÃ.o mJ CAsn~o: - Foi um grande estaelist<c itali<tno, qu e uni-
ficou a Italia. · 

O SI{. NoRIVAL DE FREITAS: - .. . e -tantos outros lumina r es estrangeit'OS, 
quando pa-ra a gloria de nossas 1ettras ittridicas PD>osuimos jurisconsultos do 
valor de Cl ovis Bevilwqua, Lacerda de Almeida, Xaviet· ele Mendon~a, AJ-rredo 
Berna.rcles, Pedr o Ta.Yares, e, entre os m·ortos o m aior ele todoR elles, o grande 

J:tuy Barbosa?! · Para que tudo isto, si dentro elo proprio Congresso nós te-
mos eru ditos constitu cionalistas cujos talentos são capazes ele despertar a 
a dm'iraçã·o e a inveja aos doutos ele outras naéionnliclades? E' por is so, Sr. 
Presidente, q ue eu não resistiria ao desejo ele vir á t ribuna ... 

O Sr:. MACEDO SoARES: ""-- E stá cer to V . J~x. que o Pal'lame nto an1eri-
canQ tem inveja dos nossos ·juristas? 

O SR . NoRIVAL DE FRIDITAS: - .. . estou -tão conyen ciclo elo vaJot· intelle -
ctual destes juristas, nossos compatriotas; tenho k'1.nta certeza elo mereci-
mento incóntestavel ele suas obras e elos· seus tratados; esto.u tão ca.pa•citaclo 
da su.bedol'ia desses grandes cultores · ela s nossas lettt·as jurídicas, que não 
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teliho duvidas em a ffirma r , para gaudio nosso, que os seus S<Lbios ensina" 
mentos já ultrapassara-m as ·nossas fronteiras, v a ra •despertarem a lém, nii.o 
só no t erritorio americano, .como no · dos d emais paizes cultos, a admiraçio 
e o respeito; não 1:a ro confessados pelos grandes mestres de direi to. 

0 SR. J ULIÃO DE CASTRO: 
obras ... 

Foram tra-clu zidas, ·na turalmente, as suas 

O SR. NoRIVAL DEJ ' FHEI'l'AS: -Para r esponder á pilheria ele V. E x . vou 
indagar elos nossos Uvreiros . 

O SR . .JuLrÃo DEl CASTRO: - O portuguez é muito pou co conhecitlrJ. . . 
O SR. NORIVAL DE FREJI1.'AS: - l\1as nem p or isso as· obras e os ttalac1os 

brasileiros . são desconhecidos nos demais pa izes . Assinl com-o Te·ixeira ci e 
Freitas, c.om a Consolidação de leis civis, oriento.u e formou quasi toda le" 
g islaçii:ú ele uma nação v is inha , Ruy B a rbosa, pa ra não ir a épocas mais 
re·n1-otas, soube impor, 'através da sua genial capacidade, o justo renome 
de um p~vo illustraclo en} o mais memoravel c oi1cla ve intellectual. 

E' por isso, .dizia, eu , Sr . Presidente, que não resisti-ria ao desejo de 
vir á t/ibuna para r eivindicar para nós, para a nossa nacionalidade, _ todo- o 
saber e cultura ele seu s fHhos s ustenta.ndo este caso concreto com. as duas 
maiores a utoridades do momento. 

Eu quero me a mparar nas lições ele um velho pt·ofessor de direito, que 
tanto coope t·ou na conforma ção da nossa ConstitUição Federal, e cu jo co" 
nh.ecjmento· constitucional tem sido fartamente disseminado nas mult iplas e 
r~pctidas refot·mas constituciona es elo Se\.! Estado natal ; eu qum·o m e a m" 
pa ra r ainda, em um -outro espírito, l1i.c•idó sob todos · os se.us aspectos, que 
a tem sus-ten tado e def endido com ·brilho e calor inexcedív eis, e cuj-o renome 
como jurista ele escó·J, já figura, para g loria nos-sa, e, esp.ecialmente, ele nó~ 
fluminen ses, como autoridade inconfundível entre os doutos dos m a is paizes .. 

Eu m e r efiro, Sr . Pres-idente, a os Srs . Nilo P eçanha e R a ul F ernandes. 
O pr_imeiro, professor de uma das nossas escola s superi-ores1 que já tendo 

passado por todos os postos da a lta ac1ministração do paiz, não póde des" 
conhec-er o valor de su a :·pa:lavra, e nem tão pouco, ignora.r b p eso da res-
ponsa.bilida de de sua·s acções; o -segundo, co111.o já disse, não .precisa d,e mais 
encomios : basta olharmos e attenclennos vara as -fulgurações elo seu t a.lento, 
a inda ha pouco aclmirad.o pelas grandes c.erebrações da Europa, em cu jo cone 
vivi-o permaneceu, . não -ha. muito, como nosso embaixador. 

O SR. BUABQUEJ DEl NAZABE'rH: -E que a m ai-oria agradece desse modo tão 
penhorado. 

O SR. NoRIVAL ·Dm FBEJITAS: - P orque não f-oi eleito, e si o fõ ra tel"o"hia 
s ido por uma lei de a rrocho e flagrantemente 'inconst.it u cio-nai, .. 

O SR. l\1ANüEI, REJIS: -V. Ex. sa'be que o eleito foi e.Jle . 
O SR. NoRIVAL DEl FREITAS: - .. . aliás não m e consta que o reconheci-

m ento de poderes ·para um cargo electivo pos'sa ser , n os tempos que con em, 
uma elas modalidades de gra~tidão nacional. 

E , cli7.1ia eu, Sr. Pr-esidente, com essas duas opiniões ins u'lpeiti-ssimas, 
eom as lições professadas neste m esmo Parla mento, e por esses dous illustres 
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-conterraneos, que e u quero me a paclrinhar, neste momen to, para pôt· e m 
relevo a j ustiça do pat·ecer que se discute; é com es·ta,s autot·idades no as-
s umpto que vou sustentar o caso elo E s t a do elo Rio. 

A ntes, lJOrém, ele entrar no -estudo e na analyse elo voto vencido elo hon-
rado Depuí..c'l.elo por S. Paulo, seja-me licito, Sr. Preside nte, que eu venha ex-
tranha.r desta tribuna a nova orientaÇ>'i.o doutrinaria ·dos honra.dos collegas 
ele ba n ca.cla que nesta casa obedecem il. orientação p oliti>ca elo- Sr. Sena dor 
Nilo Peçanha. A evolução operwda neste momento e aqui dem.onstra cla, no 
;coc::onte à clout!'in'"' constitucional refer ente· il. inten)t'etaçã-o elo a rt. G0 ela 
nossa Constituição, ben1 como com relação il. com,petencia elo Supremo Tri-
JJlmal Federal para conhecer e decidir de casos n1.eramente p olitic-os, e que 
por isso n1esn1o ~scapa.n1 de sua alçada e de sua esphera de acção, é, não 
ha negar, filha de um interesse po-litico desmedido, ou, a.o contrado, de uma 
absoluta insinceridade por tudo quanto vem ele se r sustentado. 

Nã.o é .possivel que seja a propt'i.a maioria cliL hanc<Lda f luminense que 
Yenhw verb erar n esta Casa elo Congresso contra o cles'l:espelto, aliás inexis-
tente, de u m accorclam ' prod'erido sol)t'e. matet'ia politica por aquelle Tribuna l, 
ainda que con1 a usur1pação d'? attribuições privativas elo Congresso, quando 
partira do seu chef.e, quando pa rtir.a do honrado .Senador Nilo ·P eçanha, então 
Presidente ela R e.publica, -o primeiro desrespeito a um <Lre~to elesse mestüo 
Tribunal, nã.o só no caso elo Conselho Municipa l clesüt C~Lpital . . . 

O S1~ . JuLrÃc DK CAS'l'RO; - U m ert·o nã.o justi-fica. outro. 

O SR. NotuvAr. DB 'FREI'l'AS: ---: . .. como ainda den tro do propt'io tenitorio 
-elo E s tado, por occs.sião da grande luta poli ticn,, tnwacla em lalü, e com des-
medido abuso de s ua autoridade ele Chefe ela Nação. 

Haverá, por ventura, quem não se r ecorde a.inela elo desacato ao habeas-
co·l·pus politico concedido a o St' . Eclwiges ele Queiro;;o para se empossa.r no 
cargo de Presidente elo É sta.clo elo Rio el e J aneiro? H a;1cerá quem ignore que, 
!L . despeito elo Suprem-o Tribunal F ede ra l ter concedido essa ordem ao Sr . 
Eclwiges ele Queiroz, para que este e:x;ercesse a Presiclencia elo Esta d-o, tivesse 
o Sr. Dr . Oliveira Botelho, então particlario do Sen a dor Nilo P eçanh a , exer-
-cido esse ·cargo durante todo o- seu qua trienn io ? 

Haverá quem não se· lembre ainda que toda. essa situação fôra creada, 
aconsclhacla e praticada por inSlJiraçã.o do Sr. Nilo P eçanha, e pa ra atten cler 
t:'io s.ômente aos seu s inte-resses politicos regionaes ? 

Não acl,edito que h a.ia a lguem com a coragem ele oppôr q ualquer contes-
taçã.o ao que vai dito . 

Nã:o é m enos inter essante tambem q ue parta desta m esma ban cada a 
defesa calorosa ela cs-c1r u.xula doutrina que a clmitte ao Poder Juclic ia rio inter-
vir em casos politicos. .. . 

O SR . .JuLrÃo DB C ASTRo: - Quando não se trata ele dualidade . 

:0 SR. NoRTVAL m" FHEITAs: - . .. qua n do o seu proprio che·fe , o honrado 
Senado-r Nilo Peçanh a , com as r es·poMa:bilidades elo a-lto car go de Chefe ela 
Nação, foi quem por um eloquente documento publico ele alta e incontestavel 
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val ia declarou. en tã o, serena e cla ran1ente, que só ao Congresso Nacional 
cabia ·e con-.pe t.ia con h ecer e decidi!· de cl u<iliclucle~ ele Gover n os . 

o S H. B uAHQUB DE N AzAJ<E'rH : No caso d e haYe1· clualidRcle legitima . Nós 
patt imos ela. primissa ele que não h a d u alida de . 

o SR. N o!HVAL DE l<~HEITAS : - Vou nwst1·a1· >• Ca-m ara que e ntre os casos 
p.olit icos ele uno, a . que a ll ucli, e o q ue vem ele occor rer agora : a paridade 
ser ia completa e ab~olu ta, s i naquelle , q ua ndo f oi s olicitaeh R in ter ven çfto 
elo ·Óong r esso pelo S f' . Nilo P eçanh a , n ão· se · esb oçasse só m.en te urna m era clua-
i iclacle <le Legislat1vo~ a o .Pas s o que, neste, a dualkla cle de Legisl a~ivo e de 
E xecutivo cons ti t u e u m fctcto provado, n o toria m en te p ublico, e que est á 
á evidencia de tod o aqu elle qu e n ã o se sintc1. cégo p ela paixão part ichtria. De 
><O f' te qu.e só p·01· evolu ção, e· p ot· uma evolu ção h y pocrita e ii1clustriosa ... 

O SR. Ju LJÃO DE CASTRO: Os grandes espirit os sempre evoluem. 
O 8 1: . :'-i oRlVAL DE Fm~i'l'AS : . se pócle j u s t ificar a altitude ela maioria 

ela n1i nha bancada . 
En1 l !J lO, dizia eu , quando se operaYrt, ])Ol' inicia tiva ela pr op r-ia 'organi -

za çi"to pnl'tiela l'ia ch ef ia-da pelo St· . N ilo Peçanha, a. 'Constitu içfl'o de uma clu -
plica t.e< ele A ssembléas n o E stado . . . 

O S H. BüAHQ UE DE NA%ARETH : - N ão ·estão doen do; fom os ve ncedor es, 
tin han1 o~ n 1·nzã o . A. dupllca ta e1·a en tào ·1eg a.ln1e nt e p ossivel e <.L l ei a c tu al 
foi f ita jus tame nte para evitai-a . 

ú SH . .Y.lANOEL H 1ns: -· Doen do est á a o orador . . . 
O SH . Non1v~ L DE li' HEl'l'AS : - . .. ·q u ando, r epito, tão sómente ~e esboçava 

no J::~tacl o, a cl u p< ica.ta. ele Assem bléa, e n ii.o h 'LVia a inda corporizaehc a clua-
litla cle ele Poder E x ecu tiYo, foi o proprio Sena c1ot· Nilo Peçanha q u em , na 
q u a liclncle de Preside n te ela H epub lica, acudiu .pressurosame·nte ao CongTesso, 
r e rnettenelo [I C<~ma.t·a elos Se nho 1·es Deputados. ::mtes q ue se con s umasse em 
toda s u<~ ple n itucle R clualirla cle ele L egislat iv o e Elxecu t i,·o, q ue h o:ie obset·-
vn.nlOf3 , a n1ensagen1 que vou ler á Cn.n1ara , e que f icar á constando el o n1eu 
cliscu rPo, com o eloq u ente de·fesn. el o ))['in ci!pi o ora clef.endicl o p elo ·par ece1· q u e 
se d isc ute . 

0 S H. E UAI1Ql' l> DE NAZ.\HWI' H: - N aqueHe t empo, repito, havia_ Ulll<t d u a-
l i dar! e e eu "té f i7. pa l'te ele umu clesPas A ssem bléas . Hoje não ha duplicata. 

10 S I~ N OIUVAL DI~ l<~REI'I'AS : Não ]l;wia cl uphcat R! ... A dupl icata., S r. 
P 1·esiclen te, na quelle t empo, fór R fo1·jacla, toda eHa, pelo mesmo St·. N ilo 
P eGanh:t, em ,torno s empre ele um accorcla.m do S upr em o T ribuna l en tão con-
seguido a pretexto ele g a r a n ti1· a. l\1esa. ela. A~~embléa no ex er cicio ele suas 
f uncc:ões claclos como posterg;~rl os e a n teriorme nte m ascantcla por uma clua -
liclnrle ele d iplom:'ls ex pedidos a cletenn inaclos cnnclicla t os por u m a. das jun-
tas c u ja v a licla cle entã o se c-o ntestava . 1\'[as, a ntes q u e essa. d u plicata. o pe-
r nl'<se ';eus eHeitos; a!' tes que a clunl iclacle ele A ssem bléas produ zisse a. du-
pl ica ta. elo P ode r Elx.ecu tivo. que se ria a conseq u en cia im mecli:1.ü c cla quella 
out ra, fo i o St·. N Ho ipeGn nha , q u em, r econhece ndo a comj)etencia exclusiva 
elo Crm.,,:re~so N aci-onal. e n consequn te incompeten cia absoluta e . ·fonnal elo 
Sup1·c m o Trihu nn l F ederal, pa.ra conhecer e cl eciclir · ele q u estões q u e digam 
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resoeitCI <1 direito:;; mera~1ente poiitico~, recnrreu a v Coltg ees;;o, solicitando deslll 
o r em edio n ecessari·o, aofim de evita1· que a ordem fe clen1tiva, no Estado, fosse 
deturpada com a duplica ta ele Executivo, que já se a.nnuncia.va, e com o in-
tuito ~::t1uta1· ele impedir que o Supr.emo Tribun<LI ,\PUdesse inn<clir as altl·i-
buições conferidas. ex clus ivame nte ao Congresso NacionaL 

O Sn. BuAnQUE DE :C:AZ.UlKl'H: - Ins isto : naque lle tempo h:l\' ia duplica.t:.t. 
O SR. Joii.o GüiMAllÃI!:S: -V. Ex. diz que ni:io h aYia du plicata ele As-

sembléas '! 

O S•~- Ko<UVAL DI~ F'REI'l'AS : V . Ex. ce•·t;lmente não m e ouvi u. 
O Sn . BuAnQUE DE N,\zAHJ;"J\H: Expediram-se duas ordens ele diploma:; : 

uns pela Junta ele Juizes togados, out•·os pela junta compos t<! de :;u pplentes 
ele juizes . 

O S •~- Nomv.-11~ DE F'.Riiil'l'AS : - Eu qu e1·o conduzir o n1 e u l':tcioc inio pm· 
lJa t·tes . ·Bu conheç u tão hem como V -. Ex. o de~enr-ol<tl' ele todo es.,;e ca><o 
)JO!itico, cujos detalh es constam até elos nossos .. . -\nna.e:; ", L[U e1· cht Cn.m ctra 
quer elo Senaçlo. M:ls, jú. é tempo, S1·. Preside n te, el e aborchu· o p;u·ecer ela 
Comm.issão ele Justiça, começando a sustentai-o co·m a <tnalyse elo voto ven-
cido, pr·ofe1·ido pelo emine11te jul'istH S r . Pru dente ele :Moraes , a c u.i<t com-
u etcnda , ti\o en t husirusticamenle app\au rl icla nes te recinto, eu tnml1e m me 
curvo 1·espcitosa.rnente, re nclendo-lhe rts hon1 enagens a que faz ju :-:; sen1 
nenhum favo1·. Diz o ho-nrado D epu tad-o J)Ol' S . .Pnulo, e n t re :l.s muita,; coJ1-
sicle•·ações constantes elo seu copioso tmbalho, qu e o Gover no Fedentl , in-
tet·vi nclo no Estado para cumpt·imen to ela decisão jucliciaria, q ue m a ndara 
en1 po~~;;u· n·o ccu·go 'ele P 1·esiden te elo Estado o Sr. H.aul Ferna neles, ga,J·:Ln-

t inclo- lhe o exerci cio desse cargo, t·econhecera inclubita n>lmenle <L legiti -
m tC!<léle do Governo ele q u e se dizia ch efe esse illustra.do f'O ntelTa neo. 

O SR . J3UARQ1 :.m or.!l N 1\ ZAH8'1'H : - Essa Jegitin1iclacle o in terven tor r eco-
nheceu lambem cum.])J"inclo as leis yota clns pela. A>"sembléa q ue reco-nheceu o 
S;·. Raul F Prne ndes . iPot· exen~plo. a. que creou ;t Junta Commerf'ia l. 

O Sll . No!UVAL Dm FHEJ'I'AS : - Aclm ittir, S r. Presidente, como Vet'éoaclei!·o 
Psse r nciocinio. ha ven1os de conYit· qtl e ~ssa sin1ple:-; affit·nuttiva, não só in1-
porta , o que contestamos, e m r econhecer competench no P oder Judicia rio 
p a r a .-lecicli•:· sobre m <iteria. de cli l'ei t-o pol itico, como ainda. na existencia de 
um novo app:u·e!ho de r econhecime n,to ele pocle•·es, sem ser JlO I' intermedio 
elo Poder Ver ific:ulor esta.beleciclo p e las leis locaes. 

Si o r econhecimento elo acto ele um g·overno. e m c umpl'i r u m:l. clecisüo 
j u cl ic ia r i.a. como a cl es~e lwiJen <.l-Gorpns m!Lnclando e m possa r o S1·. Raul F e<·-
nanrlcs no C[lrgo el e Presic"!ente elo Estado. · eq uiv; tl e ú rle terminaQiio ch va-
lid:lcle do Gove n1 o de.ste, cujn eleição, en tl·eta.nto, não foi apreci" cla ne rn .iul-
garln. pelo Tribunal , h a.vemos de admitti!· a possibilidade irrisoria de um re-
conhecimento de p od e1·es por m eio indi r ecto, o que constitue . positivam e n te . 
um po,tulado :1,bsurdo. 

O Sn. On<L-ox DB A NDRADIE: - P e<·cl:'í.o, 1·econhecin como Governo rlA fn"t" 
e mho1·n n;'\.o ele dire ito. 
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O SR. NoRIVAL DEl FRJõJITAS: - Si o Suprerno Tdbunal não pôde entrar na 
apreciação de eleições . .. 

O SR. JoÃo GuiMARÃES : - {Pó de rec-o-nhecer o:; direi tos a dquiri{! os em 
virtu(le ele um pPooosso legal. 

O SR. No RIVAL DEl FREJITAS : - · .. . {Por outr-o lado, si o proprio Poder Exe-
cutivo F'ederal , qua;ndo resolveu ·acatar e cumprir, como cum.priu, a ordem 
do haueas-corpus c-oncedida a um dos candidatos, já havia enviado á Camara, 
o unic.-o Poder competente para o caso, um.a. 1nensagem pedindo que eHa o 
resolvesse, como de direito, por ser de sua alçada exdlusiva, €sse poder deu 
cabal cunmrimento á execução da sentença., mas o fez evidenteme-nte sob o 
rna.i~ solemne protesto, como lhe . ·cumpria. 

b SR. BuARQUJ;; DEl NAZAHETH: - Esses e outros factos fazem ver que c~th 
imminente ·um confl'icto e1ltr€ o Execu tivo e o J u diciario, porque com o L e-
gislativo não se c-onta. 

O SR. Azt~vmoo SonRl~: - :rr: porque n iio convocou immediatamente o 
Congresso? 

O SR. N omvAL DE FREITAS: -Porque V. Ex ., senão todos os memb ros 
c1a m inoria .. desta Casa, inv:estiriam furiosamente contra -es•se acto, caso ti-
vess·e si-elo pratic.o'l.clü, não só -profligando as des-pezas vultuosas· que isso a car-
r etaria, como ainda o açoclamento para a solução de um caso polit:ico, sem 
se attender ao estado precario elas finanças puhlicas e · á crise financeira, 
tão fartamente referida neste recinto . 

O SR . AzmvEIDo SoDR'É: - Mas seria muito mais log-ico do que não· .;mn-
prir o habens- c01'JJUs declarando que ia cumpril-o . 

O SR . NolliVAL DEl 'FREITAS: - Sob-re esse p·onto responderei em. breve 
a V. Ex. Qua n to ao ou.tro, não vemo.s nem lobrigamos qualquer pre:i uizo 
com o facto ele só agpra ser decidido esse caso constituci·ona l, uma vez qu0 
não arrasta em sua cauda .nenhum inco-nveniente á situação economica, y-Je 
tra r ia, de certo, a co-nvocação do Congress-o, 

•O SR . BUARQUill DEl NAZARE'!'H: - Desde que o direito sof.fra ha maior prc-
juizo do que o dinheiro. 

O SR. NORIVAL DE FREITAS: Assim não pensaria, de certo, V . Ex., se o 
OcmgTe~sio houvesse sid,b •convocado .peiCJ Sr . Pres·idente d(l. Reipublica. 
lVfas, volterr.os a.o assumpto, o Governo Fede1·al, cumprindo a decisão ele 
habeas-corpus, não reconheceu, como- entende o honrado Deputado por São 
Paulo, a legalidade elo Governo Raul Fernandes, porque, nesse caso, teria 
elle reconhecido a competencia do Supt·emo para d ecidir casos politicos, o 
que é contestado en1 todas as suas mensagens enviadas ao Congresso, como, 
nor outro lado, viria concorrer para animar e alimentar uma clictadura .in-
diciaria, que é , indubitavelmente, a peior das dictaduras. 

·A outra these aqui diariamente preconisada pelos honrados contradi-
ctores elo parecer, procura sustentar que ao SupremCI Tribunal compete co-
llhecer e .iulgar de ·direitos politicos. 

0 SR. BUARQUE DE NAZATlf!J1.'H : - Qua ndo · não ha clua!iclade. 
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O SR. NORIVAL DE FHEITAS: - P a r 'L fulminar desde logo essa erronea 
affirmativa, basta appellar para a Bpinião do !Senador Nilo Peçanha, exa-
rada na mensagem, que, na ;qualida d·e de Presidente da Republica, envia r a 
ao Congresso, ·em 2 de Agosto de lHlO , época en1. ~que, apenas , se esboçav.a, 
repito, no seu .Esta do, a dua.Hda de da Assemblé ,;_ que m a is tarde, a utoriz,L-
ria a dupHca ta d e executivos, que não ch egou a consummar-se . 

O SH. MACEDo SoARES: - A •Assembléa. é um dos poderes politicos do 
Estadó. 

O SR. No.RIVAL DE FREITAS: - E ssa duplicata fon Y.ada tal qual como 
agora pelo Sr . Nilo Peçanha, escuda do sempre no Egregio Supremo Tri-
bunal F'ederal .... 

0 .SR. BUARQUE NAZARE1'H: - Não a poiado. 
O SR. NoiUVAL· DE FruwrAs - . .. sei que n ão é muito agra da vel r ecorda r 

esses factos e muito m enos a inda os termos dessa m ensagem .. . 
0 'SR. MANOEL REIS : - Pó ele ler . 
O 'SR. BUARQUE DE NAZARE~rH : - Pó de ler porque eu tambem p enso qu~ 

havendo duplicata a co·m.petenc'la é do Congresso. O que n ego é que haja 
ag ora duplicata . 

O SR. NomvAL DE FRBITAs : - Eu vou rr.ostrar ... 
O SR. A zNVEDo SoDRE": .:._ Que no -caso nã.o h a duplicatas? 
0 . SR. NORIVAI, DE FRIWJ'AS que, n a quella época , n a qualidacle de 

Presidente éL-'1 'R epublica tinha a f aca e o queijo nas mãos, panL decidit· 
e f a zer o que quizesse o como lhe appr ouvesse. Pois bem; S. Ex . ao 
E:nvez de resolver a. crise politica com a l ib eral-idade a.conselha dt'l pelo pa-
recer ann.ullando ambas as . Assembléas, foi ao extre-m o de decidir, descl<c> 
logo, sobre a valida d e ele uma d ellas, e justamente em fa v or claquella q ue 
obedecia a sua orientação parti daria. 

A m ensagerr' do Sr. Nilo Peçanha, envia da á Ca mara, em 2 ele Agosto 
cie 1910, a que me r efir.o, está concebida n os seguintes termos: 

"Srs. Membros elo Congresso Nacional - T en h o a honra de 
passar ás vossas mãos a 1·ep1·esentação qne n :1sse1n1Jléa L eg-isla-
tiva eLo Estado do R ·i.o de Janei r o, e·m. cla.ta. de hon t em., 1ne dirig·io, 
enwrne·ra.nclo .os act:os e !netos q1•e occonem na.qu.elle Estado, cl'e-
t?lo1'1Ja?u lo a. f oh na. 1'Cpu.1JUcanc• f ede·r aUva. p elo q?l.e, n os t ennos elo 
tt'l"t . 6, ns. 2 e 3 da Const-itnoiçã.o, soli.ci'ta. a. ·inte1·vençã.o f ecle·ral .. 
Ef.fectivamente, i-nsta lla r a m-se dua s Assembléas dirigin do-se a mbas 
a mi·m e pretendendo cada qual s er a leglitirr.a Assembléa L eg is la ti va , 
de onde obvia n1ente se v erifica tuna grave c rise institucional a 
que cum.pre a cudir con·; .o r emedio a·dequa.clo. A que r ecla ma a in-
t e rven çã.o organizou-se sob a presiden cia ;elo Dr. Joaquim 1\1a r iano 
.Alves Costa , p r esidente q u e foi ela ul t ima Legislatu ra e a C['l.lem 
c.abia, nos ' t ermos do a rt. l" elo r egimen to, a pres·iclencia das sessões 
prepa ratorias da legislatura actua l . 
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],;sta, Assembléa insta llou -se hon tem e p ela s ua insta'llaçii.o · con-
gratulat·am -se com ella, reconhecendo a s ua legitimidade 30 can~a~as 
municipaes duas elas q u aes pela m etade ele seus membros, ·elas -18 
que te m o Estado elo Rio ele ,) fcneiro. A outra, organizou-se soL a 

pn:siclencia elo •Sr . J\l[odesto Alves Pereira de Mello, vice-presidente 
Cjtle .foi ela ultimcc L egislatura e t ambem se installou honteJY. , cor-
r esponc1eJ1clo-se com ella o Sr . Presidente do Estado. .A c~·na.li.c~ctcle 

ele L eg-íslntu:ras, co111 o a. <l?l.nlúlncl.e ele govenJ.os, i ·mpo•rta necessa-
?"íO.?nentc em offensa .. a.o nosso 1·eghnen po/.itico, CO'III1J1'0?11e'tte a 
jónna. r ejmbli.cnn a. fed.e·rwttivn, pe1·t;w·b<L a vicln socinl e polUicct <lo 
Estculo e lesa os di·r eitos c/.os c-iclac/.ã.os. 

Gump1·e, pois, a.os 1Joclen es jJoli.tkos teclentes in·te·r v ·L1· 1trgente 
e efficaz·m.ente, com. o !i11~ ele ?·estntwa.?· a nonnaliclacle consUtuciona.l 
elo Est ado, restabelecer <L 3'/ta onle·n~ po.ldtica altc?·acl.ct e ·.Qwran tü· a 
pa.z . 

De vossa pnulencict e ele . vossa sabeclOri« (elo Congresso no te 
b0m a Camara.) espeTo tomwrc·is «s p1·ov·i.clendas q·u.e entcncle-rcl.es 
n ecessa.r·ias e conven·i.entes . .. 

0 SIL .JUSIÃO JJE CASTRO: .- H avb c1uplicatll. 
0 SR . NORIVAL DI~ FHEliTAS ( conthtnando a le-i'ttt?"a) : - CO?n a m·genei.a 

qne o caso ·r eque1· . .. 
ü Sn. A7.1~VEDO Soom~: -Os casos são profundamente clif.fe l'e ntes . 
0 SH. N OI<IVAL DE FRErl.'AS ( CO?l tinna.n clo a. le·ít-IM'U) : - . . . 1Ja1'C~ Q1Le se 

ncío tonJ.em mais !mula~ e t;·r aves as pe?·tu.Tb«ções qne já a.ffl-ige~n 

as JJOtmlaçõe" daquelle Estc~clo. - Nilo P eçanha ." 

Vê: pois , a Camn.r-a que a clef.csa do p[lrecer ela Commissão ç1e .Jn Rtiça 
feitu, pot· 88ta m ensagem elo Sr . N ilo Peç;rll1ha, não podia sei' m a is . cabal' 
nem mais eloquente. 

O .Sil. 1V[AC8DO SOAR8S :- Mas isto não basta . 
O SI\. NORIVAL IJE FREITAS: - Para V . Ex n ada basta. 
O SH. J UMÃo ·DE CASTRO: .- N aquella época não estavam.os ~' em estado 

·de sitiO . 
<0 SR. NORIVAL DEl FllEl'l'AS : - Attencla a Camara : Quando o SI' ~ Nil'o 

P eçanha era. Preside nte ela. R epublica , e precisava collocar no Governo do 
Est:tclo do Rio um SE/U · correligionario, elle achava q u e nc dm imme-diato 
ao de simples ins tallação ·ela asssemhléa, b a-stava e numerar a o Cong-resso 
os a.ctos e facl;os c1ue ir iam se desenvolv-er no Estado, em virtude ele uma 
duplica ta que se a.n nunciava, e que; n o seu entender, deturpa ndo a fórma 
Repu blicana F:eclerativa, para ser f e ita a, Intervenção F edera l , nos termos 
do~ n~. 2 e 3 da Constituição. Entreta n to . agora , não simplesmente sobr e 
os vãos temores ele uma perturbrtção de orderr,, com 1\\ E s tado revolu .:!ion a.(lv 
ele Norte a SuL .com a an;:n·ch a po!it ica e administrat iva reina n te e m todo 



-469 -

seu ten·ltorio, m·iuncla dum movimento de c!vismo d e sua. popula.c;ão e 
confessada pero proprio Governo elo Estado. ach a S. Ex. e sua bancada. 
que Ú· iúte r venção não podia n e m devia ter sido d ec1·etada. nos termos. 
p or ell e invocados, elos nume ros 2 e 3, do :nt. 6" da Constituição, tão sú-
me :~té porque, a r epresen ta.çiio ela assembléa presidida. pelo S1·. Hoe<tc io ele 
Magal1úie~, n ão 
a liás, succeclel'a 
do Sr. Nilo . 

comp1·ova.ra, cont documentos, 
lambem Jiac]uella é poca. com 

E"-Sses íinotos. , 
o P1·esiclente ela 

· U M SR. D!i:PU'I'ADO: - Os casos não süo igua.es . 

conro rn1to, 
:-tssemi.Jlé'< 

O SR. NORTVAL DE FR!i:l'l'AS: - Par:'t maio1· igucLlchlcle e prtl'id:<de e r,tr<'> 
esses dous casos, ·occorre a t é ::t c ircumsta.n cia ele que a a~sembléa julgr •. da 

lllegiUma pela corrente partida r ia cheficla pelo Sr . N ilo Peçan ha . co no::.· 
ponclia-se com o Presidente do Estado, tal q u a l como agont succeclia com 
a que recm~hecia o Sr. R a u: F ern a ndes, com a q ual tfw sómente . se cor -
respondia o Presidente, Raul Veiga . 

E Sl nesço a e~~e -àeta lbe. S·t _ Pre~identc, ê porque j [L hou ve neste 
rr.<:lnto qüt>m, pa.ra jus tificar a legitlmic1ac1.; d est:1. assem blé'< , u:~ou rio ar-
g u mento el e que tanto era ella leg-itima, q u e com e lla se e nte 11 cl ia. o 
P r esidente do E sta elo. Proseguinclo n as mi nh :J.s obser vnções. elevo decla r at· 
que ê com essa m ensagem .ià. agorn. memoravf'l e- ~om :1. clQUtl'i ll fl iJ:retor -
qUJV<?l e verc1ac1elra ahi exposta p el o Sr. Nüo P eçanha, q u e cu venho de-
fende r , como jii d isse, ' o ·pa r ecer ela Commlssiio el e Ju ,tiç>J, pois. nàJo ê 
crivei que um homem de alta r esponséthilicln.de como tem o Sr. N i!o P e:-
çanhf<. neste 1·eg ime n, diga, honte m , no paiz, pm· um documento publico, 
que a. clu.a.Zid.rule ele Zeg·isla.t-wro-s co1no a. cl;ua.liclacre ele gove·rnos ·hnJJO?'ta. 'llc-
cesscwiamente C'ln ojfensa -no nosso rgimcn. volitico, co·m.p·rOIII <'II:c a Jórmn 
,·cp·•~b/ica>Nt jedentt-iva., pertu.>·õa. a. 'l.?icla. socw.Z c J!Ol'iti-ca. d.o EstncLo, lcs(l. os 
d -ireitos dos eicLa.cTcíos, e qu.e pa.nt evita.Z- n c?w ·•-JJre aos pode1·es p oli:ticos te~ 
{lenJ,es inte·r1!11' 11:rgeni<-' i efh.caz·nwnte, JJed.i:nao cw Conm·esso a .Tnte·rvençcío 
F ed e-raz, e venha ag-ora affinna:· a esse mesmo Corpo L egislativo. que a 
i nte rve nçà.o fede1·al , decretada pelo actual Governo, é aben·ante elas fó nna:> 
Constitucionaes, que não se enqua dra no!> mesmos tE:xtc,~ ]JOr ell e então 
invocados, e que <lo Poder Judicia rio, e não mais ao Cong-resso, cabe inte r-
vi r parrr solucionae e pa r a decidir duplic<üas de ossem.blé:ts. H a vemos el e 
co;rfesS1J.l', que, ou o Sr. Nilo Peçanha está ele iúte iro accôrclo .com o pm·ece1· 
{la Cornmisssii.<) ele Jus tiça, ~ com tudo qua nto t e m se feito ela. <lata d rt 
intervenção pan1 óü .. ou que, então, é de uma. insinceridade ah~oluta e 
inclescultmvel. até n1esmo no t t> lTeno elas iclé:1~ e dou leinas po1· ell e sus-
t entadas_ 

O Sr~ . B u ARQUE NAZAnWPT-r: - Nós eome~a.mos por neg:1r " cxisten cia 
da d ua lidade elo caso actu a l . 

o SR. N ORIVAL DE FR!i:ITAS: \'ou agora mosl!·ar. S1·. P1·esielente, que 
nem só o Sr. Nilo Peçanha, m as o prop1·io Sr. Rau l Fernandes semp1·e 
s u sten tou , com o 'brilho q ue lhe r econh ecemos, a mesma doutrina con stan te 
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deste parecer . A mensagem a que me referi 1nereceu da Com.missão ele 
Constituição ·e J·ustiça desta Casa o paa·ecer que se acha inserto no vol. 5° 
elos Documentos Parlanwntwres, .elo qual foi Rela)::or esse grande jurista 
ga.úcho que se chamou Germano Hasslocher, e ele quem não é licito fallar 
sem uma grata recorclaçào, pelos applausos que o seu peregrino talento 
sempre conquistou . Esse parecer que, entre ou tras assig·naturas, logrou 
tantbem a do Sr. R a ul Fernandes, sem a menor restricção aos seus funda-
mentos, estuda e focaliza os factos e circumstancias veri-ficadas· naquella 
época, como se estivesse apreciando e decidindo tudo quanto 'em todos os 
seus detalhes, tem occorriclo nesta actual crise politica. 

0 SR. BUARQUE NAZARETH: - Ainda n este momento O Sr. Raul F er-
nandes o subscreveria, 

0 rSH. NORIVAL DE FREITAS:- Ainda bem O diz V. Ex. Neste parecer , 
Sr. Presidente, que acredito piamente, o -Sr. Raul Fernandes ainda hoje 
sub&creveria, encontra1n-se tJ·echos . verdadeiramente lapidares e que ves -, 
tem, como uma luva o caso presente, razão por que não me furtarei ao 
ensejo de inscrevel-o no meu discurso, que só assim podet'á guardar en1 seu 
bojo um pequeno la mpejo, ainda que reflexo. E', pois, o Sr. Raul F er.-
nande:;o quem confessa : 

"Nào temos a. menot· duvida que no caso pt·esentP- ao Poder· 
L egislativo cumpre -dar o r emeclio, exercendo a sua autoridade no 
:Es-tado do Rio <de J aneiro, onde a dualidade da Assembléa Legisla -
tiva está con1,pron1ettenclo o regimen federativo, podendo creru· 
maiores clifficulda.cles, assim na ordem politica já perturbaLla, como 
pela impla ntação da anarchia na ordem aé(mini·strativa. 

Dualida.cle de Assembléa Legislativa é dualidade de orçamento ; 
é taxaçfto differente de impostos; é arrecadação revoluciomLri"a p ela 
impugnação do '<!Ont-i"l"buinte, que não póde distinguir entre a au-
toridade legal e a autoridade il!egitima. Acdmitil-as s.eria sacr.ificat· 
a Republica, eles-prestigiar o t·egimen, matar a Federação. 

Si. pois, não houvesse r-emedio no nosso pacto fundamental. 
preci!>flria creal-o, como gara ntia ás nossas instituições, que ainda 
não .attiingira~ á sua maioridade . 

Não s-omos pa.rticla rios da intervenção arbitraria, nem a a cl-
mittirnos fórà da dispos ição expressa da lei; entretanto, ella é uma 
necessidade im.presciiÚlivel e o art . 6° .da Constituição a assegura 
ele uma maneira clara e positiva, tornando-a obrigatoria em casos 
que prescreve." 

Mais aderente, affirma ainda o Sr. Raul F ·ernandes: 

Isto quet· dizet· que , quando a crise cons'tituoional do 
Estado é a consequencia ele uma invasão ou ele uma. profunda 
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pertu rbação da ordem (·como se verifica neste caso actual) a ini-
ciativa cabe ao Presidente da Republica. Quandp, po1·ém, a crise 
constit u cional do Estado depende da dualidade do Poder Legisla-
tivo ou do Poder Executivo, e af.fecta, por conseguinte, a questão 
da legitimidade da a u toridade, a maioria ela opinião politica tende 
a sustentar q u e a iniciativa da. intervenção cabe ao Congr·esso J\'a · 
cio na!. (Art. 6° n. 2) . 

E ' nos extre·mos dessa, intervenção parbidaria po1· e::;ses dous 
poderes federaes que repousa incontestavelmente a verdade do pen · 
samento elo· legislador constituinte . " 

l\!Ja is a dea.nte, ensina esse mesmo jurista, o segui·nte : 

"Vemos, pois, que, pelo direito americano, as crises de dua-
lidades de assembléas e ele governos são consideradas como questõe.-; 
essencialmente políticas, fôra inteir amente da a lçada dos tribunaes 
.iudicim·ios e dentro elo departamento politico, que é o Congresso 
Nacinonal, poder competente palra .resolvei-as•. Isto, 'POrém, não 
quer dizer que, mesmo nos Estados Unidos, só o Poder Legislativo 
pôde intervir dado o caso ele dualidade de ca.maxas ou ele governos, 
porque em 1874, mais de tl•inta annos depois ela sentença ele Tan -
ney, o Presidente ·da Republica interveiu no Estado ele Luiziania 
que esta.va en1 completa a.narchia, tencl'o cf.ua:s Cama ras e clqus 
Governos, independente elo Congresso, pa ra · sustentm· K e.Ji og contra 
Every." 

Temos diante ele nós, insiste o Sr. Raul Fermlncles, um caso concreto. 
O Estado elo . Rio ele JtLneil·o t em duas Assembléas e vai ter e.m. breve dous 
Presidentes se o Congresso não resolver o assumpto, com.o lhe cumpre. O 
Estado que já tem s ua viela perturbada, se não alcançar uma solução defi-
nitiva para o seu caso, t erá fatalmente ele entr a r erre um pedoclo ele viela 
n1ais agitada ainda e prejudicial aos seus interesses n1oraes e 1nateri .. tes. 
Felizrriente '])ara esse mal se encontra a r es-oluçào da fót·m a republicana . 
:I!:' o caso, pois, ele intervenção como dua lidade de Governos está perfe_ita -
mente capitulado no n . 2 do art. 6°, popque fé r· e o regirnen federativo, o 
q ue obriga a intervenção do Governo iFedera l." 

O Sr. R a ul Fernandes, proseguinclo n este 1r.esmo t·aciooinio, affirma: 

"Sendo um facto a dm\Jidade da A.ssembléa L egislativa elo l"s-
taclo do Rio, c umpre ao Congresso investigar ele que laclo está a 
razão panl d erimit· ·a crise, presta ndo o seu concm·so á Lei e ao 
Direito." 
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E .. en t1·a n clo, em seguida, n a >tpreciação do p;:u·ecer elo Senado, sobre 
esse m esmo caso, elle invoca a opinião ,de Barbalho e elo Sr . João Luiz 
.~1 ves vasaclas nos seguintes te1·n1os: 

" A falta ou cessação ele Govern o em um Estado, a dualiüane 
ele governado1·es ou ele Congresso constitu mr. u ma v ercla.cleira vio-
lação, suspensão ou clepravar·iclade certa, indiscutivel, a que ·Pl·estew 
obeclioncia. federal e comprehencle-se n o art. 6" da Constituição. E ' 
a a narchia substitu indo-se <lO regime n legal, equivalente este estauu 
ele causas a essencia de todo Governo, uma vez que os >Cida.dãos não 
tenham uma a u toridade certa, incliscu tivel a que prestem obecliencJ;,. 
- Jocío Bn·rbalho." 

Par;1 m e11 yoto consciente e m ecl i taclo t enho cumo certo, cli:;se Joüo Luiz 
Alves: 

"Primeiro, q u e a clualiclacle ele Asserr.bléa Legislativa implica 
tnn a v iolação da ·fórn1a republican R.; segundo, que, 11aru. corrigir 
essa _ v iolaçfw -o poder competente é o Legisla tive. 

Como inte1·véni este Poder? 
Po1· mna lei, cuja obriga tol'ieclade se impõe >tos ou t 1·os poden:~ 

ela União ee elo Esta do - e todos os c idadãos . 
O Pode1· Legislativ-o só se manifesta pela L ei." 

Esse p::trecer assig:nado pelo Sr. H.aul Fer-nnndes, t ern1ina fazendo · a~ 
seguintes in terrogações: 

"Os cidadãos h abitantes do Estnclo, . qual elas cluas Afssembléa~ 

clever~io obediencia l<:gal , quaes o~ in1.postos C(Uú cl(!verão 11agai~ ~t 

Os votados pela Assembléa r1o Presidente ou os ~~otaclos pela 
~~ssen1hléa Legitin1a ? ·· 

O Srt. No1UVAL nm FRE:ITAS : - Ah i está, Sr. P residen te, a sustentação elo 
par ecer b1·ilhantemente feita, n ão pelo humilde oraclo1·, mas pelas luzes da" 
duas grn neles a u toridades elo momento, cujas pa lavr as acabo de invocar, e 
pelns quaes se conclu e que: não só ao Poder Federal cun:pria inte1·vir no 
Estado do Rio. como o f ez, nos termos dos ns. 2 e 3 elo art. G", como ;lindn, 
que ao Supremo Tribunal F ederal não cabia, como não ·Cabe, intervir n este 
caso, po1· se tratar ele assumpto puramente 11olitico e, portanto, fô1·a ele sua. 
:1lçadrc c-onstitucional. 

·a SR . .TüLlÃo DG CAS'I'RO : - O Governo F'ec1eral é que mandou pertul'lnu 
a or cl c1i1 no Estado do Rio para dar margem á intervenção. 

O Src NüRIVAL na FHEl'J'AS : - O Goyerno Federal interveiu, con·.o já. de-
monstrei, ele inteiro accôrclo •com a dout1·ina expenclicla pelo maior interes-
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saclo, e intervem quando devia fazel-u, afir11 ch, restabelece•· r, ordem , & 

;1ão tão sómente pam prevenil-a, como fez o Sr. N il o P eç,cnha ·na quali-
c1acle elE: Pres'iclente da_ RE:public~ • . 

O SR. BUABQug NA7.AilETH: 1\'ã.o a poi:l.tlo . V. Ex. estú lendo corn ol lws 
ele quem não quer vêJ·. 

O SR.. NotUVAL DI> l!~ tmiéi'AS : - Mas. Sr. Presiden te, se LJUize~senlos it· 
a lén-.:, e investiga i· ainda a opinifLo· desse gT<.tndt: jurista, que é o 1Sr. H.n ui 
F e t·nancles, pocleriamos sustenta•· tambem uma outnt cloutrin:1. t)ue, " m e u 
vet·, por erronea, não eleve ser acloptacla e que procm·a sustent:o~· que o 
p r oprio Pr.esiclente ela Repu bli·ca. ·por si. por um decre to do Poder 8xccu tivu, 
38111 q u a lqlHer outra. intE:rferen cia., podia. clecla.ranclo incons t it ucio nal a lei 
€ leitora! elo Estado, tal q u a l como f e:-: o par·ecet· ela Commissão ele Justic;a, 
decretar a. intenrenção no :Elsta.clo elo Rio. 

O Sn. BUARQUE og NAZAt~ll'l'H : - Nilo a.p oiaclo . 
O SH. NomvAL og FREI'rAs: - :Elm 1903, Se Preside nte. operou-se n c 

Estado elo Rio UIT.a ele suas muitas r eformas constitucionaes e . nesta se e~
tabeleceu, em o art. 2" ele suas disposições transitor·ic1s, a pt·ot·og-ação do 
perioclo governamental ele tt·es pm Ja quatro a nnos. 1Vrais tm·cle, como se leva n-
tassem g-arncles duvidas sobre a interpre taGi\.o desse dispos itivo, isto é . se 
o perioclo -ele quntro an nos, estab€leciclo por esse a t·t ig-o clevi ;L ctttin g- Lt· o 
pe rioclo elo g-r)Verno dentro elo qual se operou iL r eforma. ou si de n t ro elo 
ou t r o, que devia seguir a este, o Pocle t· :Elxecutivo elo Estado. ele entào, h ;ri -
xou um decreto intet·pt·etanclo esse t exto constltucionrLl . No momento e m 
q ue tal assumpto era combatido e vcrbet·r,do vehe tY .. e ntemen te, no seio ela 
Assembléa Legislativa, •pelo saudoso D eputado Alexandre iVlounr , cujo nliot· 
e m erecimento não se lhe póde r ecu s;u·. o Sr. Raul Fe•·n;tncles, como l ea cler 
c!essa Assembléa, suste ntou , em m emorayel discuso, n cloutrina co ncebida 
no t et·mos que vou le r: 

'·Queria o n obre Depu tado. r êpresentan te elo l" distl'icto (reft:-
t·indo-se ao Dt·. Alexan cu·e Moura), e c ujas iJY. pres sõe'S e in iciativas 
supponho inspira das nas convicções as nHlis sinceras e abneg-ada~, 

q u e o Executivo •respeitasse 111'/t.snlwana.lJicntc as le is a inda quando 
inconstitué ionaes. Entendo, ao contnl rio, que o prilneil·o e n1ais alto 
cleve1· d <:ll e é i nsUl·g it·-se -contra e lias ; i nsu rgit '-SE' pe lo 'i:éto. em Sé 

tra t a ndo ele lei sujeita a essa f·iscali:-:açi:io, e p cln inexec ução nos rl.t: · 
ma:is cctsos, e ntre os quaes se ei'HJUiLCl r·a aquell e ele que tratamo:>. 
No dia em que ·pelo respeito ;i l ei, as na~ões tivessem de s upportal 
a · anal'chia legalizada e a ill egalicla.de irr.po ndo-sc •COnVJ lltrHL fn.ta·· 
l iclacle, nào teriam melhot· cousa a faze r elo que a r evol tt çã.o pa ra 
extlrpaJ· um regimen tão clui·o e peiTO no jogo elas suas institui-
<;ões que conduzisse a r esul tados assim monstnwsos . Assim. suqJ-

pondo illeg,it ima a clisposiçào constit u cional em questão, é forçoso 
clescobl'ir dentro das leis vige ntes o remeclio pata ella. 
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A soluçâ;o não pôde · s-er encontrada no imperism.o inculcado 
pelo nobre Deputado a quem par ecia mais conveniente a convocação 
de uma constituinte para reformar· "' r efo.rma e revog-ar o seu ar-
tigo. 2" ela lei ele 18 de Setembro de 1903. 

E si tal assembléa não se reunisse? E si, reunida, ach asse; lidl · 
m a e isenta ele pech a a quella disposição? O erro não ficaria sanado 
nem a. nullidade convalesceria .. Para que a autoridade recorrer, em 
taes circurr.stancias, :tanto mais graves quanto longi•nquas, á rt-
percussão da illeg:itimidade do Executiv-o no anno de 1•907, a qual 
se propag-a:ria a todos actos de1les emanados e a todos os que 
prtLticrudos fossem pelas autoridades de s ua nomeação, anarchisando 
clest'arte o Estado? 

Enteüdo que a solução dada pelo decreto n. 960 ·foi a. m a is f eliz 
e juridica. 

J~L que a lgum poder deveria in tervir, examinen10s á quem ca-
beria a tarefa. Ao Jucliciario, eviclentement.;_, não. .Elle deci-de em 
especie, -provocado pelas partes, e não obriga sinão a. e lias . De rr.odo· 
que argu ida e decretada por elle a inconstituciona lidade de uma" lei, 
não produ z ella effeitos em relação a parte q ue produzia tal argui-
ção, e naquelle caso especial ; não fica , porém, exclui da do, quaclt·o 
elas leis, não é, e1n sum1na, revogada . 

.. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . ...... ... . .. .. .. .. •· 
Qu anto ao Poder Legislativo· é eviden te que não teria poder pa.n, 

conigi1· o erro. As leis mediante as q uaes eUe age, não tém o poder· 
ele revoga•r as que •em a nam 'Cle 1.1111 poder superior, como o Consti-
tu inte. 

Pm· exclusão de partes, infil·o a competencia do Exe.cutivo . 
O S1·. A.le:rancl?'e ele Mou.ra (e?n apaTte): - De sorte que, se -

g undo o n1odo de ver de V. Ex., tudo quanto não com-pete aós ou-
tt·os poderes reverte para o Execu tivo ! 

O S1·. Ra.1Ll Fernancles: -- Certamente . Tenho á mão autorida· 
eles que valem muito :rr.ais que a minha, que é nenhuma : João Bat· 
ba lho e o Duqu e ele Noailles .. (Pr-osegue então na citação cle'stes 
clo·us trata.clistas.)" 

V é,. portanto, a. Ca.mara. que p ela opinião ainda do Sr. Raul F erna ndes 
não ca.bb ao Poder Judiciario conh ecer de .assumpto politicCJ, e não podia, 
por isso, intervir nesse case concr eto, co1'nt. t&.ntE. il1S1stem os nonraclos 
menll)ros cléa. rninhê: bancaãa 

0 SR. BUAHQUE DE NAZAIW'l' H: 

r esolveu . Qu a l o rem.edio? 
Aclrnitta.mos que não coubesse; rrcas 

O Sn. NomvAL OE FRlli'l'AS: - E' simpl es o remedio . O Congresso que 
agora r eivindique para s i as attr.ibuições que o Poder Judicia r io· indevida-
mente tenta a bsorver. A outr-a allegação, aqui a larcleacla pela maioria dessa 
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Nmcada, faze ndo •côr o em torno do paa:ecer do honr a do D eputa.do por São 
P a ulo, estriba-se na falsa affirmação de que o habeas-coTpns, concedido 
pelo Supremo Tribunal a o Sr. Raul F erna ndes, não fôra fi elmente ex e-
cutadq . 

Não faltou qu err; g-ritasse dessa tribuna que o hobeas-co·r p ·us havia sido 
lJm·la do, e que o Governo Federal, para prepa ra r e jus tificar a in terve nção, 
hav ia até inspirado e a nima do a •perturbação ela ordem , por m.eio de ag-en-
t es de poldcüt, soldados da Força Policial e sargentos do Exer cito. 

0 .SR. B U ARQUE DEl N AZARE1'H: - Não preciza 111<LÍS: O h a bca.s- CO?'j) ns ga-
rantia o Sr . Raul F erna ndes no poder e o Sr. R a ul F erna n des não estú. n o 
poder. 

O .SR. NoiUVAL DE FREITAS: - lVIas, Sr. Presiden te, s i não me falha a 
memoria , ·quem primeiro procla mou , por telegra mrr.as en v iados ao Sr. P r e-
sidente da R ep ublica e ao Presidente do Sulp1'emo Tribunal FecleJ:al , o 
cxn:cto cumprimento desse habea.s-G01'1J?iS foi o propri o pacien te, isto é , o 
proprio Sr. Raul Ferna ndes . 

o SR. AzEVEDo ,soonE' : No m esmo dia o Gove1·no da RPpublica p e1·-
n:.ittia que outr o tomasse posse; m a ndava cumpri!· o ha.beas- co?·JJ?l s. e em-
possava o · Sr . Raul F ernandes e deixava que se er:1possasse o outro e r es-
pondia a o t elegTamm.a desse outro. 

O SR. NomvAL DE FRErrAs : - O a parte do m eu honrado collega. vem 
p r ovar não só a existencia de clous governos, facto q ue tem sido n egndo 
:1 té a qui, como ainda que o Gove.rno F eclen•l. justa m en te pa r a nã.o interv it· 
em u m caso ele exclusiva competencia elo Cong1·esso, nã o ·O cleciclio, dei-
xando de r econhecer est e -ou a quelle p1·eside-nte, nos · terrr.os de s ua s men-
sagellS enviadas a esta Casa do Congres so. 

Voltan do ao assum.pto, de que me desviei para r esponde r ao apar te qu e 
t iYe a honra de r ecebei>, devo declarar á Camar a que nã o ler e i desta tribuna 
os termos pos itivos e ·per emptorios com CJ Ue esses telegrammas agradecia m 
pr ovidencia s toma da s pelo Governo da R epublica pru·a o cump1·iJr.-ento elo 
referido ha1Jeas-co?'1J1.iS, porque fora m elles fartam,ente publicados pela im-
prenRa. 

Lerei, porém, um otü1·o documento q ue, por pa rtir clirectamente do 
Supremo Tribunal F eder a l , não pôde n em deve ser contes tado pela Jr.a io-
ria da banca da flum-in ense, que não se cança ele r e petir en fadonhamen te 
os gr a tis e solem n es prot estos ele rese pit o e admiração, por t u do quanto d e -
eorre desta Alta Côrte ele Justiça . 

Refiro-me, tSr. Presiden te, a o offic·io en viado pelo Suprem o Tribuna l 
F edera l ao juiz ela execução desse ha.beas-con ms, e no qua l ell e decla 1·a e 
offirma sem vacillações t er sido esse r e1r.edio fiel e liltt eralmente c umprido 
pelo juiz dis so encarregado . 

O Srr. AzmvEDo Soolill' : V . "Ex. só pócle ler a \1ecla r ação do pr esidente 
do .Supremo Tribunal. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Si O Presidente do Supre mo 'Tribuna l nii.o 
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Tribunal com as demais autoriclarles extranhas ao mesrr.o; si o Presidente 
c! essa Altn Côrte ele Justiça ni"w ê a u toridacl'e competente · pan'L determinat·, 
em nome claquelle, as BUas sentenças e decisões, confesso, Sr. Pt·esideJ1te, 
que j [L não sei con1o se deva então ent~nde1· as causas desse E g-reg·io 'rt·i -
lJtmal. Com igual theoria, o l>c~beas- co•·JYII S n ã:o · devia, siquer, te1· sido exe-
cut:-tclo, visto como o cumprin.e n to dessa ordem fôra tambern.. determinado· 
:10 juiz ela secção, por intermedio de um . ouüo· officio desse m esmo pres·i-
oiente. cuja a utodcla:de· e com.petencia ê agora contestada p e lo honrado. 

'Deputado Azevedo • Soe! r é . 
O •Sr:. AZHVIWO Somm': - V . Ex. eleve apurar a Yen1ac1e, lendo as de-

clarações dos ministl'os elo Supt·emo Tribunal. 
O SR. NoJUVA!J DEl FREITAS: - lVla s tl quem cabe .ordenar o cumprirr.ento 

cl8 s u as decisões'? Estou v endo, Sr. Presidente, que a :-tutoridade elo pre-
sidente elo S upren1o Tribunal , que até agor~. er;t incontestavel , sinão intan-
~·ivel , já começou a soffret· os arranhões PÇ>t· parte da. maioria. de minha. 
bancada, ctt.ios t·epresenta ntes nào aclm ittin.m , até be.m pouco, que se sus-
JWitasse. siq u er. ela s ua ·competencia . 

Como tudo é inconstante neste rr:unclo 1 •• 

Affirmei q un nela orava o nobt·e Deputado Azevedo · Soclré . cujo nome-
PI'onun cio sempre com o r espeito e a aclmirn.ção que me merece, qu e · o Su-
pi·emo Tr·ibunal Fedetal , p or seu presidente , h ;\\'ia cl'ecla raclo ao juiz ela 
cxecu r;ão, qtte o ha.bea.s-co1·1Jns, concedido ao Sr·. F'ernancles e Arthur Costa, 
ti nhn sido devidam ente cumprido. 

O S 1~ . AZilNI>Do !SooRE:' : - Do pt·esicl'ente elo Supre1r.o Tribunal . . . e V . Ex. 
sabe ]1erfeita m e nte · que no di n. segu inte s e r·eu nio o 'Tribunal e fo i contesta.do 
o que o p1·esiclente affirmat·a . 

0 Sr:. N OIUVAL 11E l?Ri>I'l'AS: Só ngor a sed por \ T. Ex. que o T~gregio· 

Sttp i·emo 'l'ribuna l censur;u·Q. esse acto elo seu venerrt11clo pn:siclente, mas 
cteYo informn.r· rc V . Ex. , pw·a pt·ova em contl'a.rio do que affirma V. Ex., 
que foi justamen te depois dessa. r eu nião elo Supremo qu e o h onrado l\'l.i -
n.istro H erminio elo Espil'ito Snnto oHi.ciá1·:-t ao .Juiz Federal cleclat·a n rlo 
eumpriclo aquell e ha.bcas-co1"JJ'a.s. 

O Sr:. A7.E:VEDO Sn•JRE' : Verifi cou -se q u e só consiclera ran-.- cumtJriclo o· 
halwas-co1'}J'l/.s o Pt·esi cle~1te elo T rib una l . o P •rocuraclor Gentl e t1rr.· outl'o lVIi-
l~istJ·o . 

O !SH. NO!UVAL m' FR!i:JTAS: - M<ts, neste cH.so. si o presidente dessa Cõrte 
tle .rustiGn. exo1·bi tóu ele suns f~\~cções, deveria set· respon sabilizad o pelo· 
pi·opt·io T r ibuna l , e pot· est e determtnado, consequ entemente , a.nm.Jllaçào do 
seu a.cto, o que não succecleu. A verdade, poré m , ê mui to outra, como verá 
n. C<1.mnrn pelo officio que •passo a ler. 

O Sn. l\-lACEI)O SoAnEs : - Leh V. Ex . • prim.eiro o protesto elo Sr. Gui-
mriràes Natal ,• por exemplo. 

O SR. NoruVAL DEl Frmrl'AS: - E:sse of·fi cio 'está clntaclo de 1.2 ele J a n eiro. 
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e foi dirigido ao Sr. Ministro Het·minio do Espit·ito Santo, Presidente do 
Supre mo Tribunrll F ederal, pelo Juiz F cdentl do Et,o;ado do nio ele Janeiro: 

··Como elo teôr elo officio n. 5 . 3S5 , que me foi , enelet·eç;aelo e rn 
10 elo cotTe nte me:o, t·elativo ao llc1-beos-co·rp us conceelielo aos Srs. 
Drs. nau! Fen1ancles e Arthm· L eandro ele A.l'au.io Costa se pudesse 
tit·m· infet·encia no sentido ele ter lu.w ielo oti1i ssiio de a c:tos na exe-
c:'ução elo venerando accórelão que concedeu a. onlem. :1•J1ress:ll·n-me 
en1 red igit· r esposta, ·}Jeclie.cl o venia i.l \ f . Ex. para, con1 a n.presen-
tação elos autos t·espec.tivos em ot·iginal , com,pt·ovat· a affirm:~c;i'í.o de 
que este juizo tomara as · m edidas get·aes ele que lhe c:.tbiu a. inicia-
tiva eles de logo, bem como a ttendent, eletennina nelo J)l'Ovi rl enci:<s ou 
t·equ isitnnelo-as, a · todas as sol•ic itações formulacln s. que1· t•elativas ú 
pessôa elo ·S1·. D t·. nau! Fet·nnncles, q u e t· r ela.tivas as :tutor ;clacles 
cl ele.c;·aclas do seu poclet·, que, aliás, o p t·oprio intel'ess:<clo tem ho-
nestamente r econhecido . 

Suste nte i a expeeliç;ão ele tal resposta a. que deverão a comp<t-
nhar os a u tos . attento ao telegTan·.ma n . J O. 8<4, ele hontem, com :<s 
notas ele nrgent;e e ,·esen;nrlo . no qual V. l~x . me nsseg·uro u q ue, 
cli;m t e de informac;ões :Lm.plas c ficled ig·nas, obtida~ clepois ele : t ~si 

gnaclo o menciona do offi c io elo clin antet·iot·, se r·onYencent el e ler 
sido o habrns-corp?IS dev idamente cumpriclo como nelle se continha. 
rwtorizanclo-me >t consiclet·:u· corno nii.o t·ece!J iclo e sem et(ei to o r e-
ferido officio . 

Con gt·atula'nclo -me co1r. a appro\':1Giio' por \'. Ex. manifesta da 
no m eu procedimento no cnso, tenho a l10nt'il ele t·e nov:ll' os pi·otestos 
el e minha alta estimrt e clistincta consicler: tc;ão. - O .Ju'z Fecler'l l, 
I ,r·o1? Roussou li.é?·es . . , 

O SH. BuAnQUE NAZA I~J;TH : - Si , no c;1 so. o proprio St·. Tl:IUI l!'erna ndes 
foi enganado, q u a nto mais o Pl·.,sidE-nt.~ de, Supr<?mc Trlbur.al, que nüv ti -
nha o n1esn1o interesse! 

O SR. Azl~VEDC Sonm::' : - . Contra :t ~vid~ncia n:lo ha al'gunlento; a prova 
ele que não foi cumpt·iclo, é quo o Sr . Raul Fet·mt neles não esti"t no poder. 

o ISR. NOIUVAT~ DE FREI'J'AS: E~se officio, St' . Pre~iclente, estr1. junto 
aos autos ela execu ção ele hcLbcas-corpus e pm·a tr.:.tior c la r e;<;L e u exh i!Jo ;:L 
Camara em original. Si os termos desse officio não impor>ta.m na. clechu ·a-
c:5.o solemn e ele que o hnbeo.s-corp u.s r efel'ido fôr;L cleclantclo eum priclo pelo 
T ribunal que o J)roferira, e que a despeito cl ist.o affit·mam aincl:L os seus 
interessa elos, fôra elle desacat::tclo. eu passe. ::t ignora~1·, Sr. Preside nte, a. 
vercladeil·a s ig n ificação da expressão '"desacato··! nilo s:.tbenclo, por outro 
larlo, em quem 1r.ais eleva acr editat·, s i no hon rado Presidente elo S upre mo· 
Trilnmal Federa l , ou si nos m eus illustres collegas ele banca.clu, que insis· 
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tem em contestar a a fürmação formal daquelle, em quem t a nto c onfiavam 
atO' bem pouco. 

O SR. AZEVEDO SooRE': - V. Ex. devia ter lido as declarações de todos 
os rr.inistros. 

O SR. NomvAL DE FREITAS: - Estou lendo p eças a uthenticas elos autos 
da execução, unica fonte onde ·eu poderia ir buscar elementos para provar o 
cumprimento elo hctbea.s - COT1Jns . . 

O SH. AZEVEDO SooRE': ~ Pelo I- residente do Tribunal. Mas contra elle 
se estabeleceu um protesto no •Supremo. 

O SR. NomvAL DE FREITAS: - Então -f ica estabelecido que 1mra o .Sr. Depu-
tado Azevedo Sodré , e f elizme nte só para ene, o Presidente elo Su premo Tri-
bunal não tem competencia para entreter relações com as dem a is <).utori-
c!ades en: nome deste . 

O SR. AZEVEDO SODRE': Porque essa competencia é contestada por 
todos os ministros . Si a m a nhã o Pres1dente da Carr.ara disser que vota.mos 
qualquer cousa e nós no dia segu inte nos reu nirmos e declararmos quE: não 
votámos, elle perderá a sua ·com.petencia e a utori-dade. Si houve reunião do 
Tribuna l e os ministros todos clechraram que o habea:; - co1·p ·us n ã o tinha 
sido cumprido, V . Ex. de-via ler essa cleclm·ação-. E' importa.nte. 

O SR. NoHIV,\L DE l<'REITAS: - Por muito que m e m ereça V. Ex . não 
nosso acr editar n a existen cia dessE: lJrotesto ou contestação, porque a lém ele 
n ão tet· sido 1Jublicada, não :foi ella enviada a o juiz da execução para sua 
sciencia, como deveria sel-o, ele sorte a poder este prosegu ir n a execução, 
q u e, no entender ele V . Ex. e segundo declaração elos Ministros elo <Suprem6; 
não tinha sido fi el e rigorosa. Só não leio o que pede V. J!]x., porqu" G peça 
que não consta destes a utos . 

O SR. MANOEL REIS : - E' uma · pagina triste na nossa historia politica , 
mas infelizment e verda cleit'a - O Sr. Raul F ernandes foi de}JOsto . I sto é 
que é precizo fi-car bem a.ccen t uado' . 

0 SR. AZEVIDDO SODHE' (PaTa O O?'n,clo1·) : - V . Ex, ach a q u e O habeas-

C01'j}'11-S foi cumprido? 
O SR. No RIVAL DE FREITAS: - Li<ttera lmente, relig>iosamente cum.priclo . 
O .SR. AziDVEDO SonHE': - O habeas-co,-p?ts m andava empossar e garan-

tir o Sr. Haul Ferna ndes no exerci cio elo car go e no m esm.o dia o Sr. So-
dré tomou posse e _o Sr . Presidente ela Re-publi-ca com elle se commutücou 
TJOr teleg-ramn1a, 

0 .SR. N OHIVAL DE FREITAS: - A) nela bem, V. Ex. confessa que O Sr. So-
(\ré ton~ou •posse . Mas, Sr . Pt-esidente, não foi só o Presidente elo .Supremo 
Tribuna l quem r econheceu o ex=to cump1'inl!ento do habeas- corpus ern 
questão.; o proprio Sr . Raul Fernandes o decla rou cmnprido. 

O SR. AzEVEDo SoDRE' : - N o a c to da posse a p enas , 
0 SR. BUAHQUE NAZARETH : - 0 1Sr. Rayl Fernandes estava de boa fé . 
0 Sll. NOHIVAL DE FREITAS:-- Não SÓ em r epetidos officios dirigidos a o 

j u i01 da execução e que vou ler á Camara, como a inda em um ou tro officic; 
./' 
.f 
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.dirigido ao proprio Supremo 'I'ribunal Federal, o Sr . R a ul F -erna ndes serc-
}Jr e confessou que o habeas-co1·p1~S que lhe fôra. concedido havia sido devi-
.damente cumprido. D este ultimo of.ficio, integra lmente t ranscripto nó voto 
-vencido do honra do Deputado _Pru dente .de Moraes r esalta o seguinte trecho: 

"Entretanto, como no m esmo dia 31 de Dezembro teleg ra pha sse 
eu a o Exmo . Sr. Presidente da R epÍlbHca comrr.unica ndo-lhe a 
clita posse e inicio do governo e agra decendo-lhe as segura nças 
prestada s, tive a sorpr€sa de receber em r esposta a comnlunicação 
de h_aver sido t a mbem empossa do n o mesmo <;argo o Maj-or Dr. Fe-
liciano Pires de Abreu Sodr.:;, acc1·escent:,.ndü o Sr . P residente que 
desses fa ctos ia da r e onhecirr.e nto a o Congresso Nacional nos t er- . 
mos d a s dua s mensagens a nteri-or es ao Poder L egisla tivo, sobre a 
m a teria." 

Diante da affirma tiva Incisiva do •Sr. li.aul F erna ndes, consta nte desta 
jpetiçã o, julgo dis pe-nsav e_l, Sr. Presiden te, enfada.r a Caomara com a leitura 
elos officios consta ntes (los autos de execu ção, nos quaes se dE:prehendem a s 
·m esmas affirma tivas a respeito. 

O SR. AZEVEDO SODRE': - Ahi es tá : O Presiden te da Republica quando 
•CUin prio o habeas-cor pus, consentia qu e o outr·o tomasse posse e se corres-
pondeu com elle . Isto é que é precizo f icar co-nsignado. 

0 SR. NoRIVAL· DE FREI'l'AS: - 0 Sr. Presidente da R epublica é que n ã o 
.·podia nem devia impedir a posse de um canclida to, que pa r r, elle, como p ara 
·todo o mundo, era t ã o legitimo com,o o Sr . Raul F erna ndes, até o momen to 
·em que o Congresso approvar o ·pr0jecto em discussão. 

A ourta allega,;Ü!o que, como a ssunlp t o f orçado, não deixou de a ppa1<ecer 
·em um só dos longos discurs-os a qui pronuncia dos pelos h onrados D eputados 
·da mi·noria , r ef ere-se a inexist en c'ia •ele qualqu er per tur-bação da ordem , m a -
·t erial e administrativa, mui1!o embora , em -oontracticção com as suas propr ias 
·palavras, tenham aff·irmado que o Esta do fôra invadido .p o-r agentes de 'POii-
·c ia •e -p1;aças do Exercito, á s ordens do m areciha l Font oura, afim de 1)repa r a.r · 
:a intervenção deseja da >pielo Governo F ederal. 

0 SR. MANOEL RELS: - E ' a pura verdade. 
O SR. NoRIVAL DEl FREI1'AS: - .Pere€he-se, ·S1·. Presid•en te, o intuito dessa 

.aNega ção que nã o é e nem .Pôde ser susten tada pelo~ seus p-ropdos a utores. 
'Elles nega m a existencia dessa perturbação da a na r.chia qu e já r etnava no 
E s'tad•o do Ri·o noE dias a nteriores á mterv~nção , pa.r a ch egarem á conCJlusão 
de contesta r a necessidade ml pt·escen divel desse acto patriotico do Sr . Pre -

·sidente da R epublica. Mas não, Sr . Presi-dente : -desde que o Sr. R a ul Ferna n-
des, contra a v onta de da maioria da população de todo o E stado, assumira a 
Pr-esidencia do m esmo, a mpara do p·el'o go~pe v i>olento, i.Jlegal e a rbitraria pro-
ferido -pelo Suprem o Tribunal, desa·ppar eceu do m eu E staclo todo o espiri to 
·de o rdem, toda a calm a e toda a resig nação, com qu e os m eus conter ran eos 
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vinham supportando toda a vida administrativa e social do E stado. · F.oi u m, 
movimento altamente expressivo e de um cfvismo dignificador. Não htOUV·~ 

um só município e1n que a s ua população não .s•e levantasse, quasi que em 
s ua totalidade como um protesto vibrante não só contra o acto vi>olento >ful_-
quella CóL"te de Justiça, q ue insistiu em designa r m ais uma vez, u m P resi-
dente. para .o E stado do Ri>o, como ainda contra os p r ocess-os de o.pp-ressão e · 
coacção madurament!e creados e crystalizados na lei eleitoral do arrocho,. 
prepa rada e votada pela situação p.uliti·ca a q u·e o Sr . R a ul Fernandes vinha. 
em>I~r·esta:ndo •todo o fulgor ~o s·eu nome a todos os lampejos d>ü seu talento .. 
Foi .isso .a que oocorreu no 1neu Estaelo. Não ha , portant o, 
af.firmações em oontrario. P ara que n egar e · •encobrir taes 

sin ceridade nas. 
factos si eram. 

elle·s publicas e notorios , praticados desasson1cbradamente á luz m -eridiana,. 
e com a maior co-ragem, COIThO são s em;pre os actos praticados na defesa de 
um idéal. E são ·elles p orventura, negados ou cOI1Jtestados pelo Sr. R a ul Fer- · 
nandes, o maior interessad·o e a testemunh a m.ais eloqu ente de tudo quanto-. 
lá occorrera ? Não, absolutamen te não. Os a u tos da execução de h abeas-po1·-
pus, que a qui t enho p r esentes estão cheios de •officios assignados pelo Sr. Raul. 
Fernandes ainda no P alacio do Ingá, solicita ndo p r ovidencias p ara r eposi-· 
ções de fu nocionarios por elle ·nomeados e pelo povo de.postos· como illegiti-
mos, como •cheios estão eguwlmente, de todos os elementos que invalidam 
com•Jjletamen-te •O que tem sido aqui pronuncia do. A fls. 40 pede o Sr. R a ul. 
Fernandes a reposição dos coU.ectores, officiaes do r egistro civil , prefeito e 
autoridades policiaes do municipi>O de Friburgo. A fls. 21 é ainda elle quem. 
vem solicitar as mesmas >providencias com r elação aos m:eSIUOS f unccionarios. 
ele Barra Ma nsa e de Friburgo. 

0 SR. BUARQUii: NAZARETH : T res munLCLP·l>US dos 48. 
O S R. NoRIVAL DE FREITAS : A fls . 101, é o mesmo i•nteressado que vem, 

solicitar iguaes providencias pa r a as auto~·i-dades da Barra do P i.rwh y, de· 
d e· Cambucy, de São Fidelis, Ma ricá, Ara ruama e I taocára. 

O SR. AZEVEDÓ SoDRE': - F oram os a.gentes federa;es que depuzeram . 
O SR. NooRrv.U: DE FREI1'A: - E squece-se V. Ex. qu-e esses agentes fe- · 

deraes, essa policia e esses soldaelos do Exer cito, contra quem taruto gritam: 
V\T. Exas., foram pa ra e-sses munici.pios á r equisição do Sr. Raul Fernandes, 
justamen te pa r a ·rep orem as su as a u tori•dacles, depostas pelas populações, 
loca;es. E' um facto qu e V . E x. nã.o pó de ig norar. 

O SR. AZEVEDo SoDRE' : - Eu não ignoro, porque vi agentes ele policia-. 
em Petnopolis. 

0 SR .. MA1'!0EJL REIS: - Em toda a p a r te. 
0 'SR. NORIVAL DE F REITAS : - ... mas para repôr a pedido do Sr . Raul-· 

Fernandes os collectores, os offida·es do r-egistro, os delega dos e sub-clelega-
cl•os n omeados por este . 

ü SR. J-oÃo GurMAHÃES: - Tin ha de ser a força do Exercito posta á dis-
posição elo juiz, ·mas o Governo Federal controlava .·essas f.orças por m eio de, 
agentes de policia. 
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O ·SR. NoHIVAL L-.oJ FREITAS: - A a narchia, verificada no Estad-o do Rio e-
que f•orçou a tntervenção do 8r. Pres-idente da Rep;ubíilca, para manter a or-· 
dem e restabelecer o regin~en fe&erativo, não póde, pais, ser contestada com· 
sinceridade, co0mo - o fizeram .os oradores que me 1Jrecederam. Quando para 
demonstra r a deoordem m aterial e adntinistrativa decorrente da dualidade· 
ele L egislativo e · Executivo, e a consequ en te suspensão da vida. ecanomi-ca e · 
poliüca elo Estado, não bastas·sem estas decla rações a que acabo de m e r ef·e-
rir, a qui está, Sr. Preside111te, para CO!ll!Provaf-as, um eloaquente documento,. 
ao qual o Procurador Gera.! da Fazenda do Estaclo do Rio, depois ele con-
fessal-os em toda sua nuctez, solicitava elo juiz fecleral as providencias que· 
l·h e foram· concecl.idas, ainda que indevidamente. 

Esse offi.cio bem mereCle ser lido .para q u e fique constando elos annaes 
dest a Casa. Eil-o: 

"Exmo. Sr. Dr. juiz feclJeral ela Secção do Estado do Rio. O procurador· 
geral da Fazenda do Estado do Rio d e Janeiro, autor izado pelo Exmo. Sr. se-
cretario geral, e para execução elo h a.beas-cortn<s concedido pelo Supreino. 
Tribunal Federal dos Exmos. Srs. Drs. R a UJ] Fernandes e Arthur Leandro de 
Ara ujo Costa, 1JJ:'iesiden.te e vice-,pxesi-clente, e leitos pelo Estacl~, para exerce-
rem as funcções i•nherentes a taes cargos, nos termos da Constituição ·e l eis. 
do m esmo Estacuo do Rio ele Jane-iro, vem 1'equerer a ·V . Ex . se digne a uto-
rizar a notifi-cação das estradas de ferro encarregadas de arreca<k'l.r im .p•ostos 
'J)Or conta -do Estado, nas pess•oas de seus representa ntes Iegaes, para o fim 
de ·continuarem a entr egar a sua importancia á administra ção presidida velo· 
Exn~o. Sr. Dr. Raul Fernandes, c•Dmo precE!itua o habeas-co1'P1ts concedido, 
e na fórma dos ·convenios c-elebrados c-om as mesmas estradas, seJ1do . estas as 
·seguintes: Estrada de Fen·o Central do· Brasil; The Leopoldina R a ilway 
Company, Ltmtted; Estradas de Ferro F edenves; Rêde Sul Mineira; Estrada 
-ele Ferro O'êste de Minas e Estrada die Ferr>o Rio d 'Ouro. 

I gualmente r eCJ.uer a V . Ex. a notificação das ·companhia s que, po·r -
clausulas contractuaes, são obrigados a pagar a;o E stado importancias co-n-

. v encionadas, nas pesooas die s;eus r~p:resentantes l egaes; para que conti-
nueln, nas êpocas estabelecidas, a entregar, á aJludicla administração, as re--
feri-das importanc-ias, sendo essas companhias as seguintes: The Rio de Ja-
neiro Tl'a mway, Light anel Power, Limited; Companhia Brasileira -de Ener .. 
g ia E l·ectrka; C'oanJpanhia Industrial de Electricidaclie; C'om']Janhia Cantare-i-
r a e Via çã:o Fluminense; F aou1clrude d e Direito Te-ixeira ele Freitas, dJe Ni--
cthroy; Gollegio Santa Isabel , de Pietropolis; Comp.anhia Integridade F1umi-
nense, Banco Predial .elo Estado do Rio ele Janeiro e The Lanca.shire Gene--
ral Inves•tment Trust, Linllted. 

A m edida que ora se requer a V. Ex. tem .por fim executar a •ordem 
contida no habeas-cCM(pus, bem comoo evitar a perturbação ·nos serviços pu-
blicas a cargo da adntinistração, .sob a qua l está ag>ara a responsabilidade de· 
attender ás necessidades do Estaclo, e que ttma 81tpposta acltministração, sem' 
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-o apoio legal e sem os -rneios de attendel-a, concita as c01'YI<[Janhi as a suS(pllm-
.. fter os recu1·sos advindos dessas fon~es para custew das. despezas do Estad.o. 

É -nestes termos r eq uer a V . Ex. , que, oob pena dB desobed'iencia, se-
_j a m as E stradas de Fet,ro re Companhia indicadas •notificadas. N.icthroy, 6 de 
Janeiro de 1923. - Oandido de Lacerda, procurador geral da Fazelllda do Es-

. tado do Ri•o de Jan&iro." 

Ora , si a duplicata de Governo, •Como disse o Sr. R a ul Fernandes no 
trecho do seu parecer acima invocado, .se •caracteriza pela "du alida de de' or-

-çamentos, pela d ua1idade dle impostos, .p.ela arrecadação revolucionaria em 
virtude da impugnação do contribuinte q u e não pôde defimir entre ·a a utori-

-dade legal e a a utoridade i-lliegitima", .como é que se -n'ega ainda a existencàa 
-de dualidade de governos no E stadlo do Ri-o, dea nte da exp-ressiva .confissão 
constant•e da lJe<tição do p.r ocura dm· gera l da F'azenda do Estado ,que acabo 

-de lêr ? ! 
Mas, si os meus honrados oollegas entendem alnlda q ue isto não basta 

;para pôr em eviderncia a c1upli·cata que é só por elles negada, a fim •éLe ser 
combatida a intervenção .decretada para deri:m:H-a, aqui estão para robuste-

-cei-as a s autos da execução do habedncorpus, elos q uaes eon!stam ·os depoi-
m entos dos offi.cdaes e inferiores da Força de Policia •do Esta;c1o, tC~mados 

p era nte o corrumandante do 2° Bata:lhão de Caça;dores, a;quarteiado em Nicthe-
DDY , logo após a su a apresentação e como j.ustifilcativa do acto que os levou 
a a ba ndonar ·o quartel ·da Policia ·do E stado, ·em vista de não saberem a 
qua.l '!los gov;ernos dev-eriarrt a;cata r . Para não f a-tigar a Camara com a lei-
tura ele todos ·esses -depoimenoos, lerei tã.o sõrruente o officio que o·s ca;peou e 

·-que se acha firmrudo p-elo tenente-coronel Augusto Edua rdo da Silva. E stá 
elle concebtdo nos seguintes termos: 

"Commalllclto do 2° Bata lhão de Caçadores; .Quartel de Nictheroy, de 
Janeiro de 1923. ·QffJci-o n. 50 - E x mo. Sr. Dr. Juiz federal da s·ecção do Es-

-tado elo. Rio de Janeiro. Confkmando a comm:unicação teiep:honica que a nte-
r iormente fiz a V. Ex., tendo ~ ·declarar que hontem 'Pelas 15 h o•ras a Força 
·P olicia l deste Esta clto abanCLonou seu quartel re fm·maJda com a banda de cor-
·neteiros v-eio tocando se ·apresentar a este Batalhão. 

Procedi como m elhor jul-gUJei: intima!JJdo-a a rp;arar no pnincipio da la-
deira q u e dá acoesso a este q·uartel e que o official ou quem a dirigia viesse 

·.se entend!er •OOmmigo. Veio a m~nha presença um segundo tenente, que soube 
,então chamar-:se Pedro Octav.ia no d e OliveiTa; !inquirido sobre os seus intuitos, 
esse official me declarou na presença de toclos os officdaes que h aviam tomado 
a •deliberação de abandonar. o seu quartel 'Para se recolherem sobre a prote-
cção do Governo F ederal , c ujas ordens acatavam e por .nã,o poderem suppor-

. tar ma is a coacção ·e pressão que eram ·exercidas sobre eHes. 

Continuam a se apresenta r aq Batalhão praças pertencente.« a divers-os 
-contingentes . 

Junto a este as declarações elos officiaes que a este Batalhão se apre-
., 
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se!'.taram. Saude e fraternidade. - A-ugnsta Eduardo da S'ilva, tenente-cor~>· 

nel." 
(0 d-iscurso é interrompido para se JYroceder a votação da ordem do dia .}· 
O Sr. Norival de Freitas (comtin·nando): - Negar a desordem no Esta-

do, negar a ana1'chia que Já imper>ou e a cons·equente duaHda de de Governo-
é, Sr. Presidente, nega r a luz solar. Essas manifestações -pop.ulares .. . 

UM SENHOR DEPUTADO: - Manifestações militares. 
O SR. NoRIVAI, DE FREITAS: - ... longe d-e deporem ·contra a índole dos 

meus conterraneos, ainda mais os dignifica, sabendo-se, como se sabe, que· 
apezar de toda a vehemencia com que foram pratica das, n ão se r.egistrára 
·em todo o Estado um só ata.que pessoa.! ou prutricmonial de quem quer que seja .. 
Lá não se verificou um só dos desa tinos pra tica dos por occasião da ultima 
ascenção •do Sr . Nilo Peçanha ao governo do Estado, p ela mão elo . mesmo-
'l'ribuna•l, que tenwu agora, investir naquelle cargo o Sr. Raul Ferna ndes .. 
occurrencia que na histonia politica •elo m eu E sta.dn ficou mareada. como· 
urna nodoa negra, dados os repetioos ata.ques individuaes então l'ealizados,. 
dados os repetidos ataques materiaes levados a effeito contra · casas com-
meroiaes, sem se fallar no eiinpastel.Jamento _e completo esphacelamento do 
orgão de -publick1acle, que entãJo lá se editava sob o nome ·de D iario Fl7tnui-· 
nense. O que vem ele occorrer em miniha terra, t.udo quantto virnoOs de verifi-· 
car, não tem, Sr . Pres-idente, a virtude ela originalidade. Tudo qua nto. foi 
feito, tudo qua nto o oncluz.iu a o des1'echo da intervenção a.ctual, não foi mais do· 
q•ue a r epetição litteral , <eonnpleta, absoluta, r~dicaJ de tudo -quanto tem s1do-
aoon selhado e pra ticado n a qUJelle infeliz Esta do ·pela política do honrado Se-
nador Nilo Peçanha. 

UM SENHOR DElPUTADb: - Mas em qua consdste isso ? V. Ex . ·deverá ex-
plicm•. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: Não é cliffici! ·!'eanemora r a V. Ex. 
Logo q ue o Sr. Nilo Peçanha ascendleu a o cargo -de Presidente da Repu-

blica, es•tando em l-uta aberta •com o então Presidente elo E staclo elo Rio, foi 
S. Ex. quem, para preparar a inte·rv~enção f ederwl -no E stado, afim ele impôr 
o seu canclJi.clato, i·ns p'irou e alimentou a agitação ·popular n o E stado, B, a 
pretexto de garantir as repartições f ecl:eraes, dadas en:tão oomo ameaçadas, 
espa!.hou por todo o t-er•ritorio do Estado, tropa federal, de q u e dis•p:unha . 
Foi S. Ex. ainda, quem a rmou, como já mostl'ei·, a dua lidade de GtJssembléas,. 
e em seg uücla a intromissão do Pod!eQ· Judidado na a preciação de ·direitos po-
Uticos, pa ra, log>a após, com o emprego da· for ça a rma da, fornecida p a ra o 
oun1primento ela decisão juclioia ria, acoroçoar e revoltar a força. policial -em 
proveibo de seus interesses políticos. Ent re o •caso actua l e o que foi pra ti-
ca do ·pelo honrado Sr. Niilo P:eçanha, só ha uma clifílerença : neste. o honrado· 
Preside•nte ela Republica , su jeit<tJnclo. o -caso a o Oongresso, neHe não interveiu 
para conseguir a legitimidade deste ou daquelle gover111o, e nem }Jor elle foi 
insinuado ou mürnaclo, -s1q·uer, Jong inqua m e•nte, o movimento civruco lá r ea-
'l.iz<tJclo, a o passo que, n a quel.Je, tudo quanto oocorreu, fôra Ins•inmcclo, sinão 
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ilirectamente d irigido, peho propúo Sr. Nilo Peçanha, cuja i·nfluencia junto 
ao Congresso -conseguiu obter, não a amnullação de am:bos os po.der es, rucon-
.selhada pelo parecer q ue s!e dis-cu te, mas o reconJ:lecimento ·da legitimi·dade 
do corpo legislati'V'o, organiza do sob os a uspi!Cios de S. E\x. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - O Sr. NdJo Peçanha, n•o 1nesmo dia de s ua 
]Josse, em 1915, em s ua casa, ·e dle1p:oi•s -no :palacio, recebeu toda força policial, 
q ue espontanerumente se lhe f oi apres•sentar. 

0 SR. NO RIVAL DE FREITAS : - ESJp•ontaneament•e ! . . . V. Ex . , de certo, 
-€Stá ·pilheriando. Pare,ce S·r. Pres·idente, que tenho crnnprido, ainda paU.i.da-
.mente, todo o prograrrnma a q·ue me ·ohrigweli neste caso. 

Creio não deixar dwvidas de tudo .quanto disse no ini-cio da minha, ora-
.ção, i sto é, que a :dou trina .do parecer e-m dis-cussão ·era suste·ntada pelas 
duas maiores autonidad·es do momen to : 1)e1•o Sr. Nilo Peçanha e pelo 
.Sr . Raul Fernandes . 

O SR. JoÃo GuiMARÃEs:- Não a]Joiado. 
O SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Não errarei, portanto, v-otando pelo parecer 

da douta Commissão ·de Justiça; e, si isto s ucc.edesse, restava-me o consolo de 
.h aver errado •n'a companhia de um pDofessor de direito, e éLe um não m ·en<os 
illustre jurista de reconh ecido saber. Mfirmo, ·entretanto, .Sr. Presidente, 
que, seja como fôr, é esta a •pa·iJneira vez ern .que me ·encontro de i-nteiDO ac-
·côrdo com o Sr. Nilo Peçanha, asseverando igu almente a V, Ex. ·com a -m es-
.n1a •convicção, que s i o honrado S•enador, para attender agora aos seus in-
.teresses inchlviduaes e políticos, I'epu diar as doutrinas e theorias que vem 
s u stentamcllo, não o fará, todavia, :p·ela ~Jl'imeira vez •e nem o .será, de certo, 
pela ultima. (Mua o be?n; ?nuito be?n. O o.,.ado?· é vivamente C1b?npTimelmtado.) 

O Sr. Odilon de And!l."ade : Sr . Pres•tdente. O •caso da :p:retensa dua-
!idade de presidentes de aJssembl-éas n•o Estado do Ri-o é o acto mais acabado 
ele sophistaria politi-ca ·qu e ainda se deu em n os&o :pruiz. 

En1 mu1tos outros casos, h ouve, é cert o, o encorajamento do Governo da 
U nião a u ma das 1pa1;cialidades em lucta para a organização da duplicata, 
mas em n enJh um delles, o Governo central deixou tão .patente a sua cu mpli-
_cidade na premeditação do ataqu e á a uton omia estadual; em rr1enhum delles ', 
pDescindiu ta:nto -de occuHar aos olhos da opinião a rudez do attentado; em 
nenhum delles -exigiu da m·aioria governam ental um voto eom mJ6nO·s res-
g uardo de seu pudor •c-onstitucional ; en1 nenhum se levou a tal g-ráo o 
desplante das attitudes, o ·d!esembar aç,o no .crime e a impudencia na sua 
justificação. 

Com effeito. Sr. Presidente. q uem , não estandoo com a visão annuviada 
pelo odio ou p elo interesse ;p,olitioo poderá, com a r esponsabiJ.dadJe ele Go-
vern>O, aJffirmar a existencia -de dualidade -ele assembléas e de pres.icl>entes no 
E stado do Rio ? 

Pois bas tarú acaso que um ajuntamento qualqu er, composto embora de 
deladãos dos mais estimaveis e respeitaveis, se arrogue a qualids,de de poder 

>• 
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legislativo de um E stado, ·para que como taJ ·seja tratado >Pelo Governo da 
'União ? Não será então para isso necessario que ella se revista a o m enoos de 
·algumas condições de apparente legitimidade ? 

O bom senso está a nos .ensinar •que seria absurdo o Governo Federaà, 
em un1 regimen en1 que a r egr•a. é a não .intervenção - sem a m·eno1· ·cau tela 
}Jelo principio iundalllental ·da a u tonomia dos E stados - m over-s•e ao sim-
ples aceno de uma ·corporação que se ·diz o ·POder l egislativ>o, m as que 
nenhum titulo aJp,parente tem de sua )legitimidade, e occupa r o governo do 
Estado, clesalojancl.o de suas posições as a u torida des em amaclas ela soberania 
do povo. Cil1nito be?n.) 

Sen1elha nte pratica seria o a nniquilamento completo ela a utonu1nia as-
segurada ás unida des da F ederação (apoiados), pois, nenhum Estado 1JOcle-
ria ter avelleidade de organizar seu governo à revelia ou de· modo contra rio 
aos ·interesses partidarios do Presidente da Republica, porque este t eria em 
suas mãos o meio facil ele substituir o eleito do povo por um interventor de 
·sua escolha. E staria descoberto o processo de vivermos sob o rotulo de sys-
tema federativo, ficando, entretanto, os E s tados, na mesma dependen cia do 
;poder central que as antigas províncias do Imperio. 

Quando, em 1921, o l'I!I:arechal Tha1~~aturgo de Azevedo, empossando-se 
no cargo de Governa,dor do E stado do Amazonas perante a assembléa ille -
·gitima que o r econh ecera, ao mesmo tempo que tomava posse desse cargo 
o Dr. R ego Monteiro, pera nte o . Tribunal ela Relação, solicitava do Presi-
dente da R epublica a inter venção f ederal , teve do Sr. Epitacio Pessoa, a se-
guinte r esposta telegraphica: "segundo ponder ei V. Ex. meu telegramma 
16 de Dezembro, poder competente para dizer le;;itimida de Governa áor é' 
Congr esso Estado. U ni co Congresso com existencia real Amazonas e com 
·quenl poderes f ederaes e locaes têm m antido .relações, proclan1ou Governador 
Estado Dr. Reg o Monteiro. Ta l deliberação não está sujeita c!~rrecção ou 
homologação Governo Federal. Nada, pois me cumpre fazer senão acatai-a . 
.Saudações" . 

Por que, Sr. Presidente, t eria dito o ·eminente Sr Epitacio P essoa que 
·o unico Congresso com existencia real no Amazonas era o qu e proclamára 
Governa dor o Dr. Rego Monteiro ? Não estaria S. Ex. informado, de effectiva-
mente existir em Manáos um grupo de cidadãos que se r euniam em predio 
particula r e que celebravam .sessões Javravam actas, apurava m eleições, 
reconheciam Governador ·e o empossavam solemnemente, intitulando-se Con-
gresso Legisla tivo, embora não fosse como t al reconhecido pelos demais 
poderes do Estado ? 

Estava-o certamente, senão pela provavel exhibição elos documentos que 
lhe teria feito o Marechal 'l'haumaturgo e que vieram parar nesta Camara, 
ao menos ))elas communicações telegraphicas que lhe f azia o presidente 
1de~se pseudo Congresso e q:ue ·se acham transeriptos n a repr esentação 
daq uelle Marech a l ao Congresso Nacional. 

.Como, então, dizia o ex-Presidente da Republica que o "unico Congr·es-
s o com existencia real no ,Amazonas" era o que proclamar ã - a Dr. R ego 
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l\1onteito '! Pois se o oiltro tambem realmente funccionava, e fazía sessões, 
e praticava actos attribuidos pelas leis ás assembléas legislativas, como 
não a reáonhecia o Presidente da Républica para ao menos dar como· exi.s- . 
t ente a dualidade allegada pelo Ma r echal Thauma turgo ? 

'Porque, Sr. Presidente, o Sr. Epitaci•o Pessoa e11tendeu que para ·exis--
tir a dualidade é impr.escin{live'l que haja, ·pelo menos, duvida quanto ái. 
legitimidade dos Congressos , que não se saiba com segurança qual delles ê· 
legal. O que fôra constituído de aocõrdo com a lei vigente no Estado, a 
que elaborava e notava os projectos de leis sanccionados ou vetados· pelo• 
Governadór, o de que emanavam as resoll.l!ções legislativas que eram exe-
cutadas e cumpridas no Esta do pelos poderes executivos e judicciario, o-
"com que os podere~ federaes e locaes tem m antido relações - na phrase 
do ex-Presidente da Republ!ca esse é o unico existente, no con certo dO> 
Sr . Epitacio Pessoa. O outro não tinha eixisten cia real, porque nâo pa ssa-· 
va de um ajuntamento sem nenhuma sig nif,icação no systema con;;titucio--
nal a mazonense. 

Será erroneo esse criterio adaptado pelo ex-Chefe do Estado ? 
Creio que não, s .r. Presidente, porque quem nol-o apresenta como al-· 

tamente recommenclavel ê o Sr. Juvenal L amartine, o illustre rel:l.tor do· 
proje·cto ora em discussão. 

Apreciando a resposta do Sr. Epitacio Pessoa ao Ma recha l Thauma-
turgo, diz o nosso digno collega, Relator, em 1921, do caso do Amazonas e· 
hoje áaso do E~tado do Rio: 

"Eis ahi uma elevada demonst r ação de respeito pela a u tonomia dos· 
Estados, dado pelo maior dos constitucionalistas que têm governado o nosso 
paiz. Esse telegramma encerra uma synthese de verdaueira lição de direito· 
constitucional applicado". 

Hoje, Sr. Presidente, não será mais o Sr. IDpitacio P essoa o m aior dos: 
cGnstitucionalistas que têm governado o nosso paiz. 

"Cesse tudo o que a antiga musa canta , 
Qu~ outro valor mais a lto se levanta . " 

O SH. J UVENAL L AMARTINE: : - O R elator do parecer sohre a intervenção. 
no Amazonas mantém hoje o que disse naquella época, porque não costu-
m a mudar ele opinião como se muda de camisa. 

0 SR. ODILON DE ANDR.ADE: -Nem fa]]o em referencia a V. Ex. 
Hoje, todos nóa sabemo~ e nisso estamos accórcles, o maior dos c!onsti-· 

tucionalistas que têm -governado o nosso paiz é o actual Ch eÍe do Estado, 
Com o gosto, porém, que se tem desenvolvido pelos estudos do direit(} consti-
tucional, é quasi certo que daaui a quatro annos não o seja mais. E' sa-
b ida. a vocaçãJ . que têm para es~a ordem de conhecimentos os illustre 
Srs. vVashington Luis e Raul Soares e é conhecido o ardor com qúe ambos, 
em verdadeiro "steeple-chase ", se esforçaram no estudo da n-ossa Consti-
tuição. Naturalmente, daqui a quatro annos um delles poderá dar quináos 



-487-

ao Sr. Arthur Bernardes, em lições de direito constitucional ap·plicado,. 
como hoje o Sr . Bernardes está dando quináos no Sr . Epitadio Pessoa . 

1\{as, se o Sr . Epitacio perdeu a primasia de que fallava o Sr . Juvenal. 
Lamartine, é ainda, entretanto, autor de nota, ·em cuja companhia não · 
ficaremos mal, embora eu não aceite todas as suas lições de direito consti-
tucional applicado. Sempre o admirei m a is na theoria do que na pratica . 

Vejamos então, adaptando o criterio estabelecido pelo ex-Presidente da 
Repub1ica, se póde haver possibilidade ele dualidade de assembléas no Es-
tado do Rio. Veremos em prime-iro lugar que a propria assembléa .Sodré, 
se qurulifica ele "ajuntamento" e nega qualquer validade ás leis, actos e-
decisões que della derivarem. 

E lla, está visto, não diz ele si, direétamente ; dil-o referindo-se i1 as-
sembléa elos diplomados, m as os seus conéeitos revertem sobre ella propria, 
ajustando-se-lhe como uma luva . 

Com effeito, no parecer ela Commissão elos Cinco, encarregada de orga-
nizar as listas dos candidatos portadores de diplomas revestidos nas for- · 
malidades legaes e dos que não saaisfaçam as exigenoías da lei, lê -se o 
seguinte : "Nenhuma lei estadual póà·e prevalec·er contra a . Constitu.içãó · 
Federal ou estadual, e se a Constituição elo Estado (reforma) estatuiu que · 
os magistrados não pode·m . ser noníeados para cargo, emprego ou commis-
,são que lhes n ão competir por accesso na magistratm·a, a lei que creou. 
tal junta (a apuradora é inconstitu cional, inconstituCional é a junta, 
nul!os os diplomas que acaso expediu, nullas as leis, actos, e clec:.~ões elo: 
a juntamento, que, com a do~wminação de Assembléa L egislativa, resultar 
c1a reunião dos porta dores ele taes diplomas ." 

Na petição de protesto interposto a 17 de Janeiro elo anno passado pe-
rante o Juiz Federal da secção do Rio de J·aneiro, petição subscripta por · 
todos os 'membros da assembléa Sodré, lê-se textualmente: "Da iHconsti-
tucionaliclade da junta decorre a nulidade dos diplomas que ella venha a · 
expedir, e, em consequencia, tambem a nul!idacle das leis, actos e resoluções, 
do a juntamento que com o titulo de Assembléa L egislativa, resultar da reu-
nião dos detentores de taes diplomas . Entre os actos e ~eis assim inqui-
nados visceralmente de nullidade, estão a apuração da eleição e verific!ação·. 
de poderes dei Presidente, quo eleitt,. para o f uturo quatriennio e a. lei elo or-
çamento ela receita e despeza para o futuro exercicio seguinte" . 

Ora, Sr. Presidente, es tas palavras mostram a toda a eviden cia que a 
assembléa Sodrb nunca pretendeu ser a A.ssem.bléa L egislativa do Estadó-· 
e sempre se julgou um simples e innocuo a juntamento. Com effeito, qual 
a. r azão -por ella allegada para clesconhecer na Assembéa qtje nós outros 
consideramos legal, o carac'ter ele Assembléa Legislativa do Esta do do Rio ?· 
A de ser incon8tituciona l a junta apuradora e, em consequencia, nullos e 
sem valo1· os diplomas por ella exp·eclidos. 

Sr .Presidente, dê-se de barato que assim se.ja; que effectivarnente a 
junta esteja constituicla de modo offensívo á Constituição elo Estado, que, 
portanto, os diplomas por ella expedidos sejam invalidas. Que resulta: disso? ' 
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··Resulta que · os candidato:;, por ella cliploma.dos estão em pé de igu alc1ade com 
-·os candidatos c:a assembléa •Sodré, isto é , sem diplomas . 

Ora, se por não _ terem diplomas (ou por o terem nullos, o que vem a 
- da-r na mesma) é um simples a junta-mento a reunião dos membros da As-_ 
sembléa para nós legitima que é a reunião elos membros da assembléa So-
dr8. igualmente sem diplomas, s~,não um simples ajuntamento ? Se da in-
constitucionalidade da junta a·puradora decorre a nullidade dos dipi omas, e 
em consequencia (notem bem) tambem a nullidade das leis, actos e resolu-
çõe!' daquella assembléa, nullos serão as resoluções, actos, e leis desta outra 

. .assembléa, eomo aquella, constituída com o mesmo vicio: a ausencia de di-
plomas. E ' assim a propria assembléa Sodré, qu e, querendo inva!li dar a 
outra assem.bléa, começa por se invali-dar a s i mesma, negando · vigor a os 

- seus actcs, ás suas r esolu ções e ás suas leis, confessando que é um sim-
ples a juntamento, e prevenindo que entr e o actos -assim inquinados visce-
ralmente de nulliclade está a apuração ela eleição e verifi-cação ele poderes 

·· do presidente, que for eleito p ara o futu ro quatriennio. Nem, portanto, a 
assembléa Sodré se considerou nunca a Assembléa Legisla tiva, nem con-
·siderou nunca o Major F eliciano . Sodré o Presidente do E stado do Rio 
.(Apo-iarlos) . 

Vejamos agora, que, como simples a juntamento foi sem-pre considerado 
pelos demais poderes constitucionaes do E stado. O P residente Raul Veiga, 

· em cujo Governo a p seudo assembléa se constituio, não a rec!onheceu, n§.o 
lhe deu a ttenção . Suas relaç\)es foram sempre com a Assembléa dos di-plo-
mados. Perante ella leu sua _mensagem, sanccionou suas resoluções, exe-
cutou suas leis. 

O Poder Judieiario do Estado, por actos inequ ívocos, reconheceu como 
Assembléa Legislativa a assembléa dos diplomados, n ão te·ndo nunca a me. 
n o r commu nicação c.'on1 a assembléa Sodré. E a .prova a mais clara, a mais 
evidente a que r econhecia apenas a assembléa dos diplomados comú sendo o 
Poder L egislativo ·elo Estado, deu-a o mais elevado tribunal judicia r io, reu-
nindo-se, na una nimidade de seus membros, pa ra empossa r no cargo de 
Presidente o em_inente Sr. Raul Fernandes, r econhecido e proclama do po·r 
e8sa assembléa . 

Mas não foran1 só os poderes constitucionaes ·do Estado do Rio, que 
mantiveram relações com a assembléa que reputamos legal . O Suprem r; 
Tribu nal Federal, ao julgar o " habeas-corpus" impetra do em favor dos S-rs . 
Raul F erna ndes e Arthur Costa, julgou legitima a assembléa por este pn: -
sidida, considerando como um a juntamento a narch ico a assembléa Sodré. 

Mas não foi , dos ·po:deres f ederaes, o Judiciario o unico que se m anifes-
tou sobre a Iegitimade da assembléa que proclamou Presidente o ·Sr . Raul 
Fernandes_- Até o proprio Poder Executivo assim a reconheceu , dando ex-
pressa licença a um official do Exercito, eleito Deputado estadual , a n ella 
tomar assento . 

Como, pois, dean te clessas m anifestações inequivúcas dos . demais poderes 
do Estado e do Supremo Tribunal Federa l, e do proprio Poder Executivo 
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Fecleral, pôde ver o Sr. Presidente da Republica uma dualidade de assem-
lJléas no Estado do Rio, senão pelo seu vesgo espírito de partidarismo, no 
decidido proposito de, sob qualquer pretexto, mesm.o futil e inconsistente, 
:abater a autononlia estadual, .calcar aos pés a vontade soberana do povo, 
ar·Pebatar dos amigos do eminente Senador Nilo Peçanha as posições po-
líticas que lhes são, h a annos, conferidas pelo eleitorado, e saciar assim 
a estalante sêde de seu odio ao illustre competictor de S. Ex. no pleito pr~
.sidencial ! '? 

Em.quanto uma assembléa se cons tituía legalmente, ultimando-se o pro-
·cesso eleitora( com a apuração dos votos pela Junta Apuradora, a outra, 
}Jrivada de diplomas, se r eunia fóra do edifício proprio, sem essa· -::ondição 
imprescindivel ·para a legalidade da verificação de poderes . Emquanto uma 
mantinha relações com os demais poderE:s do Estaclo, votava leis que er :1.m 
-cumpridas e execu tadas pelo Executivo e reconhecidas pelo Judicia rio, a 
·Dutra fingia que funcdionava, não tendo mesmo os membros de que ella 
se constitu ía e que exerciam funcções publicas cleixado o seu .exerc·icio, 
como accentuou no seu voto, no "habeas-corpus" n . 8.800, o Sr. M·inistro 
·Guimarães Natal . Pois o Governo pega ·desse ajuntamento 'de candidatos 
derrotados, atira-o contra o Poder Legislativo, a:narchiza o E stado e, infrin-

•gindo as ·l eis e o bom senso, vem, dom a mesma cara com que airia uma 
verdade trivial, affirmar á. Camara dos Srs. Deputados que h a u ma duplicata 
·de assembléas no Estado do Rio, e como consequencla, uma duplicata ele pre-
·siclente . 

Isso, Sr. Presidente, satisfazia em parte o pa rticlarism.o extrabico do 
·Governo, pois tinha desse modo assegurado o meio de substituir, dentro 
de algum tempo, a situação dominante f luminense por outra de seu agrado 
·e confianÇa. 

Para tanto contava com a a cquiescencia da m a ioria governa m ental do 
·Congresso, •Pois -o Presidente· da R epublica, na phrase combureme mas 
verdadeir a de Ruy Barbosa, "manejando um p~derio que n este r egim en 
não tem limHes, dispõe do Congresso Nacional, simulacro de legislatura, 
-cuja funcção, realmente unica, está mn servir, com a lgumas negaças e 
·amúos innocentes, ao Poder Executivo". 

'"l'oda a vez que a pressão dessa vontade irresis tivel" , continua o sau-
-doso brasileiro, "ou a dos dous ou tres Estados mais poderosos, adtua 
n&. solução de um problema, todas as leis desapparecem, todas se . falseiam 
·e balda m, eclipsa-se a Constituição, e a. plebe legislativa, á voz dos g ra ndes 
senhores, cuja aguilhada a f errôa , vai obsequiando, a pedir de bocca, o Che-
fe ela Nação com as theorias interpretativas, as decisões políticas e as ac-
·commo<laticias legalidades, que elle queira" . 

Não podia ter, pois, o Se. Art.hu r Bernardes o m ais longínquo temor de 
Jhe fugir a presa sobre a qual ·estava suspensa a garra elo Governo Fe-
.(leral, á esquerda do momento decisivo do bate. 

Mas u m contratempo surgiu, -inesperado, que obrigou o Governo a 
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mudar de ta.ctic.a: foi o "habeas-corpus" concedido pelo Supremo 'l'ribumÚ! 
Federal aos Drs. Raul Fernandes e Arthur Costa. 

Não rconvinha ao Sr. Arthur Bernard·es negar abertamente cumpri-
mento â decisão judicia ria . 

.Assim, faria com a sentença o que faz com a Constituição e as leis': 
simularia cumpri!-a. 

E não foi ouh·a cousa que fez . Empossou, é certo, no governo do Es--
ta do o Dr. Raul Fernandes, mas não lhe garantiu o exercício. Ao contra-
rio, acoroçoou a desordem, pondo â disposição dos politicos opposicionistas· 
agentes e praças de policia do District o Federal que proceáeram á. depo-· 
lllção· da:;, nutr,::idade..: loca~s, no interior do Estado; . priva ndo o Presiden-
te por elle empossado .e todos ·os funccionarios de receber a corresponden-
cia postá! e tele_graphica que lhes não fosse nom-inalmente endereçada, sen--
do pela mesma razão recusado ao thesoureiro do Estado o pagam ento dos 
cheques ou vales postaes emittidos pelas estações arrecadadoras do inte-· 
rior; impedindo o Governo do Estado de fazer remessas de forças de po-

·ucia para o interior; prendendo um a ssistente militar da presidenc\a ; to-
mando automoveis do palacio para entregai-os ao Major Sodré; dando a 
este a garantia da força federal para tambem ·governar o Estado; mandando· 
que as repart.ições . competentes aceitassem como "official" a correspon· 
dencia do Major rSodré. 

A isto tudo o Governo Federal chama cumprir o "h'<llbeas-corpus" con-
cedido ao Dr. Raul Fernandes para, livre de qualquer constrangimento, . 
tomar posse do cargo de .Presidente do Estado e exer cer as funcções inhe-
rentes a tal cargo nos termos ela Constituição e leis do Estado ! 

Depois de assim proceder, e fundando-s-e justamente nesse· estado de· 
desordem materml por elle proprio c1'ead:o, o Govrno Federal decreta a . 
intervenção no Estado do Rio e faz assumir o Governo do Estado um In-

terventor. 
Mas, Sr. Presidente, para caradterizar a maneira por que o GovernO·· 

cumpriu o "habeas-corpus", o m elhor é buscar-se uma palavra se-
rena e insuspeita , que não tenha, como a nossa, a eiva de par-
cialidade. Ouçam·os, pois, o que cliss<e sobre o caso, no Supremo Tribunal,. 
c integro e VP.nerando Ministro Sr. P edro dos Santos, um dos ma-is bellos 
typos de magistrado que têm passado pela nossa ma-is alta r.ôrte de· 
justiça. 

D epois de dizer que votâra contra a concessão do "habeas-corpus" 
por entender . que o caso era essencia lmente politico e, assim, escapava â 
competencia do Jud.iciario, acm1escentou o eminente magistrado: "Assi-m, 
bem ou mal, a ordem foi conced.ida; um accórdão do Supremo Tribunal· 
a autcrizou. Esse julgado, portanto, devia ser obedecido. Pouco importa 
que nelle se possa lobrigar uma usurpação de funcções proprias do Con-
gresso Nacional. No systema politico que nos rege, ao menos· nomina.imente, 
os accórclãos incons titucionaes não firmam jurisprudencia, não podem ser 
invocados como funda.mento ele decidir para casos futuros, mas, no casO< 
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.especial sobre o qu al o T r ibunal se manisfestou , a decisão é soberana e tão 
'obrigatoria é pa ra as partes interessasdas como p a ra os outros :po-
-deres". 

E depois de adduzir argumentos nesse sentido accrescenta: " Assim 
·tarnbem pensa o illustre Sr . Presidente da Republica, desde que ordenou 
.a execuçã.o do accõrdão, n ã o -obstante considerar a materia por elle r essl-
•vida de exclus iva competencia do Congresso Nacional. 

Quanto a execução do accõrdão, a ffinnam conven cidamente que ella 
·.foi a mais ngorosa ·O Chefe ·da Nação, o seu •Ministro da J UELi\;a , bem co-
mo o ·s .r . P!'esi-dente ão Tribunal e o Ministro Procu~·act or Geral da Re-
publica . Entretan to, apezar da r espeitabilidade dessas a ffirmações, a evi-
dencia conspira em sentido contrari 1. Em exeroici:> !la·; funcçües gover-
.namentaes no Estado do Rio não se t': .cont>:a o ciJ,<d:io c'rn favor de quem 
.foi concedido o "habeas-corpus"; m as um interventor fedet·a l. 

Pretende-s.e q ue f a ctos graves ·e supervenientes á orderh do Tribunal 
j us t ificam o mG>do por que se tez a intervenção. Mas então é .precizo convir 
que, por força desses factos, a interv!olnção se deu em .sentido inverso, a o 
menos em parte ao que havia determinado o julga do, que assim nã o ficou 
.integralmente ob edecido . " 

Eis ahi as p alavras irrespondiveis do conspícuo Juiz, contra ·as ques 
nã.o podem .prevalecer os .sophismas .e os embustes ão inte.·esse varti-
.dario .. 

A ordem de "habea s-corpus", que o Presidente d'l. Republica d eclarou 
:faria "executa > como nelle se contém", foi desfaçadamente illudida , e 
para da r o golpe de morte na sentença judiciaria o Governo decretou, ::;em 
"lei do Con gresso, a intervenção, f azendo assumir G governo um inter-
-ventor , 

Como devia ter m a goado os escrupulos conslitucionaes do Sr. Minis .. 
tro da Justiça a referencia -deSS"e a cto ! Na verdade se ha alguem que se 
tenha. ba tido sempre com denodo, com alma , com eloquencia, intraus~gen

.temente, contra . a figura do int erventor, esse é .o illustre Sr. Mini8tro da 
.Justiça . Não admittia IS . "Ex. o interventor em nenhuma das hypot h eses 
.de intervenção . · E . -ensinava eomo devia fazer a intervenção em cada um 
das casos do a rt. 6° da Constitu ição: 

"Como interven1 o P.oder Executivo para impedir a inva são extrangei-
ra ou de u m Estado em outro ? Pelas f-orças a rma das, dando ordt=ns di-
:rectas o Presi.dente da Republica, como comma nda nte supremo dessas 
·forças. 

Como intei·vem o Poder L egislativo pa·ra m a nter a fõrma r epublicana 
;federativa ? Mediante uma lei, declarancio ou reconhecendo contra r ia á Consti-
t uição Federal e inexistente uma Constituição de Esta do, etc. 

Como intervem o Poder Executivo para restabelecer a ·ordem e a tran-
·q uUlida de nos Estados ? Intervirá, sem a fig ura política do intervent or, m e-
diante orde~s directas aos commandantes da força publi~a para que pres-
.t em auxil-io á s aut.orida.des constituídas , no exercício de suas funcçõe•s". 
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FJ log-o ele pois ».ccrescenta: 
"Niio ha E stado que não esteja cons tlt u iclo, com sua Cons tituição pro-

mulg-alla, com os seus poderes politl cos em funcção. Desafio a que se-
apresente uma sô hypoth cse em que haja necessida de de Intervir , clesco-
,n h ecenclo a oxist encla ele um dos pocl.c1res ou ele to ela uma Constltu içtw . 

Se 6 deposto o Govern::tclor, o Governo intervem pela força pul.JIIc!R para 
repôl-o. Se o G-overnador dissolve a. Assembléa., o G-overno intervem com a 
forr;a para garantil-a e mantel-a. Se o Poder .Tudiciario ê desacatado, o 
Governo . inter1rem con1 a força publica pa ra g·arantir a execu ção ele s ua!'\' 
sentenças. Se a Constitulciio elo E stado viola preceitos oonstitucionacs da 
Uniiio, vote-se uma .l ei declarando e:;sa violação e o Governo intervem, 
no/3 t c1·mos elo a rt. G", § 4", para obrigar a votação ele uma nova consti-
tuição, ele accônlo com o r egimon. Mas a figura do interventor, como existe 
na Argentina, não existe no nosso direito constitucional; se1·ia a, a nnul-
laçfio ela Rntonomin, elos 'Els taelos ;jii. eonstituiclos , ser.ia a su ppres'Jão cous tnn-
t e dessa autonomia, ao sabor e ao c!apr icho das paixões políticas elo :mxe-
cul:ivo ou das maiorias occasionnos elo Pat·lamcüto". 

Senhoees, sô leVf.Lnlo os olhos desta preeiosa e substanciosa transcrlpção,. 
para exclamar com vos co: Que larga, v isão tinha o Sr. Ministro da .Jus-
tiça! 

E contintiO, saltando um p OCJ Ueno trech o em que S . lilx. r esponde .t 

um a tmrlo do Sena dor F rnn c!isco Glycer io, pm·a lêr á Cnmnr:t j us•·amcnttl· 
a soluç[i.o quo o Sr. Jo[LO Lu i;-; Alves proporia, ontã.o, pa ra um caso 

como esle: 
"llías a :r6rma r epublicana federativa pócle see violada ele direito e 

pócle sm· violada, elo facto. Pócle ser violada ele direito, quando a Constitui-
ção ele um lilstado crêa un1 governo Jnona.rchico, um goveL"no n[w electi-
vo, ~upprimc mn dos poderes politi cos: Jucliciario ou L egislat iv o, etc. 
J1lsta violação ele direito se r esolve m oelia.nt uma l ei do Congr esso F ·edoral,. 
decla rando aberrante das normas COJ1Stitu cionaes ela Republlca semelh an te) 
constituição. EJ para exccuç:?w desta lei , em que se -Clecl a ra incon s titucional 
a Const!tu içi:io ele um Estado, h a roboldla, segundo o ~ 4" do a r t. G, o 
Gov-erno intet·vem com as :Corças, sem n ece ·sicla.clo ele interventor po-
litlco. 

No caso éie violaçií.o elo facto ('e aqui chamo a especial a.ttenção ela Ca-
m ara) constituidos como se ach am toelos. os E st a dos ela U niã o Brasil e-ira, 
em n enhum dcllcs se pócJ dar a possibilicla cle mais romota, ela acoph a lin. 
el e toclos oi" porlor es publ icos. Para o Poder Executivo ~oela.s as consti-
tuic_:ões preveem os sous su cc!essores: o Vice-Presidente elo Elstaclo, o P l·e-
sidente ela AssemlJléa, ou elo :Sen :tclo, Re existe, o Pres idente ela Relação, o 
Vice-Presidente ela R elagfto, e assim successivamente". 

Eis :th i, Sr. Presidente , o criterio prég-ado p elo illus tre Sr. Ministro 
da Justiga, crit erio salu tar, porque r esgua rda a autonom irc dos Estndo~ de 
alt,mt~élos por parte cio G-overno Centr ul. 

Intol'Venior politico, assumindo qufl e~rllJOl' elas funcçõos elos p o.:leres elo 
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E s ta do isso nunca ! E' a opinião rlo a c tua! Sr. Ministr o da Jus ti<}S , Nio ·· 
digo bem: e!'::t a opinião d Senador João Luiz Alves qua ndo, impug n a n -
do com desusada v chem encia. o project o Ruy Barbosa, d e interven çfLo no 
Amazon as, arg umentava que a intromissfco no Estado ele urn interventor 
politi co, substituindo ·qua lqu r dos 110cler es elo E stado, ou mesm'o investido 
em um A. unica fu ncção de qmtlquel' desses poder es, ser ia uma vlola.ção do 
art. .r;3 da Constitu içfw, p ois que !sso seria. o m esmo que decl·etm· que o 
Estadr, não SP r eg·erá pela Corwtituiçã.o que a.cloptou . 

"Na hypothese, dizia S. Ex ., dft-se 'ao interven tot· a func'ção de pre-
sidir as eleições do novo Congresso, do m anter a ordem public:t etc . fun c.-
(iÕes est(ts que são elo Executivo do E's ta clo, f uncçôes que lhe n:Io podem ser 
ret.iraclas sem violação elo a r t. 63 da. Conslituiçft.o I• ederal , pois é n m es-
mo que decretar qu(' o E Rtacto' nã.o S t; regerá peln, Constitu ição' que allcptnu . I' 

E Jogo a cleante, tendo :i á a ntes estudado . a theor!a. dos poclol'es implícitos, 
decide S. lilx.: "Assim, pois, nos poder es im plicitos do Con g-r sso, n ã o está 
a creação do interventor político, p orque este m eio não é compntive l eom 
o espírito e a l ettra da Constltu iç[w. " 

Para o Sr. J oiio Luiz Alvos, portnnto, o que se eleve J'nzer em casos 
deste é entl'ega.r-se o Poder E xecutivo ao subs tituto l egal elo Presidente · 
ou Governador, sobre cuj:·t investidura n i:í.o h aja controversia. 

Da. m eRm a opinião do . Sr. J não Luiz Alves 6 o S1·. Epitacio Pessõa., 
conJ:orn1e se vê dns seguintes p nlarva s do su a m ea sng·em ele 3 rlc lVl:a io de 
:LD 21 , tnctanclo elo cas o ela dualiclacle ele governos n o E s pírito Santo, decl -
clielo )Jelo Cong r esso: 

no Estado h a. ele forçosam ente have1· um governo 1'\g·itimc., seja 
UJll dos .t)l·etonclen~es, ou um elos s ubsti tutos •C·onsti tucio111aes, com esse 
est á a fórma .republican a f eclerativa; a esse el eve o Pres·iclen te da Repub'li -
ca prestar as garantias nocessarins." 

D e i el ontico sentir é o i llustr o Sr . Anolpho Azevedo, nosso digno e h on -
nulo presidente, cujos parecer Ps e cujos discursos ta nto têm illuminado · 
a s clh;cus:sos travadas nesta. Camara s obre materi: t constitu cional. 

D iz o Sr. Anol1 h o Azovcrlo, cl epois ele estudar a s tros h ypot h eses que 
se podem clar no r.aso d e clualiclacle ele g overnador es : 

"Es te é 9 caso dos intervento1·es ele non1e<-1çíio elo Govern o J:l---,ederal , o · 
mais g rave el e todos q uantos p oclem occor r er, porque, com essa lH·ovidun -
cia extrema, se s us pencl c.m RS g :wnntias constituciona es elo E stado, inter -
rompe-se o transcurso de s ua vida ele a u tonomia., cassa-se-lh o o direito 
do governa r -se por s i m esm o, alé CJ.ll e volte a impe ra r sem d uvidas n e m 
contrast es o r egi m en l egal. R epu to esse ao to rlo Congr esso ele um s obre-
levrtilte m elindr e no funccionnm en to ele n ossRs ins lituições , ]JOrqu e a no-
m eação Llo interven tor e a s ua f igura n o organism o ,político da Naçii.o nã o 
t iveram con sa g J'a ção expressa no texto constitucional , resultnm drt satis-
J:aQão cl" n ecessiclmle imp eriosa, só tem Justifieação n :o1. Llou trina dos po-
de res implioitoH, mmm de uma. faculdade cujo exi r clclo pl·eci7.n. ser am-
p lam.;m to cl.e'rnons tt·aclo, r:ab:1Jm onte basonclo, inilluliveJmen te es triba.do n a , 
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~suprema lei da salvação publica. Com esse fundamento entendo que o Con-
-gresso, antes de autorizar o Presidente da Republica a nomear um inter-
ventor para um Estado que se veja em completa acephalia legal de g.o-
verno, deve decretar, como condição preliml·nar, qu~ essa nomeação só se 

. effectue depois de esgotada a lista dos substitutos <Jonstituicion aes do Pre-
sidente ou Governador. Em regra são eleitos e reconhecidos conjuntamen-
te o Presidente e -os Vice-Presidentes, sendo estes .substituídos pelos Pr,e-

c sid~o:ntes das Assembléas Legislativas, e como ·as illegiti·midades de governo 
nascem sempre da irregular orgaúização do poder verificador, que é 6 · Con-
gresso ou Assembléa Legislativa, temos que aquellas substituições só ex-
cepcionalmente .se podem virificar. Mas r1ão é tão raro que se nãJ possa 
realizàr o haver constituiçõe-s estadoaes que estendam o direito de substitui-

.. ção a outras autoridades, como, por exemplo, o Presidente do <Superior Tri-
bunal do Estado, ou o da Cam a ra Municipal da Capital. Onde quer , por-
tanto, que essa ou outra qualquer m ateria de substituir o Presidente ou 

-Governa-dor do Esta.do se se possa dar legalmente por serem illeg~timos os 
poderes dos que disputa-m a posse do governo, e a. de seus immedlatos 'substi-
tutos; deve a. União empossar um daquelles substitutos, por assim dizer, 

-extraordinarios, e garantil-os no poder, para que, sob sua direcção, se r e-
. constituam os outros poderes publicas originariamente viciados. Só assim 
serão respeitados os clireitos da unidade federativa de gov-ernar-se por si 
mesma , ainda quando debaixo da a~ão do Governo Federal, intervi-ndo 
para restabelecer a ordem constitucional. A intervenção já é um recurso 
excepciona l e. com a nomeação de um , interventor, só -deve s-er decretada 
em ultima e extrema necessic!ade, na falta absoluta de outro remedio me-
nos asp-ero, menos energico, menos violento:" 

Ora, Sr. P residente, no· Estado do Rio de J aneiro o Presidente do Tri-
bunal da Relação é, de conformidade com o art. 38, § 1", n . II, da Consti-
tuição, o terceiro substituto legal do Presidente do Estado. Porque não 

-c i·nvestiu o Presidente da Republica do governo do Esta do pa ra, sob a 
direcçio desse m agistrado estranho ás lutas partida ria s , a ffeito á dis-
tribuição ela justiça, reorganizar-se . a vida constitucional da terra flumi-
nense? 

Por qu e tão c:edo esqu.edeu o Sr. :M;inistro da Justiça as suas . bellas 
doutrinas prégadas no Senado e cedeu etn entregar o Estado do Rio ao go-
verno de um i!1terventor? E porque a honrada Com·missão de Constitui-

·_ção e Justiça desta Cama ra, faz-se surda á voz elo bom senso e em vez elo 
procurar assegurar a tra·nquiilídane pol-ítica no v isinho Estado, fermdo-o o 
m enos possível na sua autonomia, insiste em mantel-o sob a directa tu-
tel2. ela União, sob o peso ele um Governaàor estr a nho que, embora juris-
ta de grande intelligencia e cultura, é um partidaTio extremado, que guer-
reou com inexcedível ardor o nome do chefe ela situação fluminense na ul-
timil. campa nha presidencial e que visivelmente não tem, combatido e ar" 

"dente que é, a impar cilidacle e a serenidade exigidas -para urna missão de 
.>Paeificação cl<l espíritos . 
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E' porque, sr·, . Presid·ente o Sr. Presidente da Repub.liCa. não· transi'-
ge . Ha Kle esmagar OI> ' seus a dversarios, haJa o que houver, passe embora por 
s obre· as leis, as decisões judiciarias e a Constituição. Não h a baneiras que 
inipeçam o ·impeto de seu odio. Hoje é o Estad.o do Rio que pagará as culpas 
do Sr. Nilo Peç;anha; amanhã, será a Bahia, onde a politica das duplicatas 
já prepara a intervenção pa ra que o Sr. S eabra pague o seu g rande pecrodo; e .. 
t alvez · a ntes di»se, soará a vez do· Sr·. Borges de :Medeiros, que bem cedo 
se certificará da absoluta inefficacia ele sua .. . doplomacia. E já· que não 
;;ó os Estados·, m as. o.s municípios ta mbem são victimas de inter·venção re-
dl'ral, - como se vê . do que, determina o projecto em discussão - põcle 'o , 
illustre Sr . Irineu Mat:!haclo ir pondo .as barbas de molho pois no " index" 
em que figuram os nomes elos Srs. Nilo Peça nha, ':Seabra e Borges de Me-
deiros, o seu não está a ntes n em. depois elos desses: está com eUes l'.a m es" 
n1a chave . 

J á é publico que teremos dentro er:r:i pouco na ordem do dia um velho 
]lrojeeto do Sr. Afranio de Mello J<'ran co, no qual se retira do eleit orado· ca-
rioca o direito de f'SColha ele seus representantes no Conselho Municipal, 
passando ' um oerto numero de edis a ser nomeados livremen te pelo Pre.sl-
dente da Republica.. Uma pequena emenda porá esse projecto nos 'termos 
de m erecer a sa·n cção: " onde se diz: O Presi·dente ela Republica nomeará 
·6 intendentes, diga-se : O Presidente da Republica, nomea rá "todos" os in-
t endentes, -que serão demissíveis ad n·1~turn,." 

E a honrada e illustrada Gommissão de Constituiçã o, Legislação e Jus-
t iça não terá r·azões para se oppôr a essa em enda presidene:a.J, pois tão 
grave como isso é o que se contém n o § 3" elo a rtigo unico do proj ecto em 
·discussão .. 

Para a Commissão não basta intervir' no Estado do Rio de Janeiro, para 
regula r o funcc,ionamento de dous elos poderes do l!Jstado, e, sem attendet· 
a o dis·posto no art. 68 da · Constituição l<,ederal, que assegura a a utonomia 
dos munidpios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, deter-
nüna que .as Camaras Municipaes sejam substituídas .Por prefeitos ele no-
meação elo interventor. Onde foi. buscae a honrada Com missão o compe-
tencia do Congresso p a.ra intervir nos municípios '! "Em negocios peculia-
l'es aos Estados, dizia P edro L essa,. ·é lici t o ao Governo F ederal intervir 
em dasos .muito estrictos, porque assim. o estatue o art .' 6° da Constituiçãà. 
A!l:as, em negocws pecufiares a os municip;os, q ual é o at·tigo da Constitui-
·çãc; que permit te a ingerencia do poder ]<:ederal '!" E depois de demonstrar 
q u e o .GavernÇ> F·ederal nã o pócle intervir nos. negocios p·eculiares do Dis-
t rido Federal (note-se, do Distrícto Federal, que tem s ua autonomia cer-
ceada pela Constituição da R epublica), conclue que, as eleições municipaes 
''nã.o foram julgadas nullas P?r quem tinha competencia pa ra fazel-o, com-
Jmt er.dia que nenhuma l ei deu ao Governo da União." (Poder J udiciario, 
pags 310 e 312). 

Em um r egim en de poderes J.lmitrudos como o nosso, c. competex1cia só 
nasce da lei . O Governo Federal encontra na Cons tituição os casos ex~ . 
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cepr.ionaes em que põde intervir nos Estados. Fõra ·desses casos precizo.5 
}oda a intervenção é indebita. Mas a Constituição não lhe dá em parte al-
guma competencia para intervir na vida autonoma dos municipios. A con -
!;:eq uencia logica é que em caso algum tem o poder federal dompetencia 
para semelhante in.tervenção . 

,Até onde vai o poder de intervenção ? Elle ha de ter forçosamente um 
limite. pois nâ:o se comprehende que intervindo no E sta d.o para restabe-. . 
lecer a ordem ou para m anter a fôrma republicana federativa, o Governo 
Feder'1l altere qualquer parte da ,organização do Esta do que nada tenha 
que ver com o caso que determinou a intervenção . 

Será possível admittir que, intervindo o Governo Federal para. :wlucio-
nar o caso de dualidade de assembléas e ds presidentes, legisle sobre .o pro-
cesso civil ou criminal do Estado s:Jbre a sue organ1za,;;ãG judiciaria. sobre 
o seu systema tributaria? Ninguem o affirmar-á . O limite da acção do Go-

.:verno Fe.deral é determinado pelo proprio bom senso. El!e não poderá. sem 
offensa aos direitos assegurados ao Estado pela Constituição, impôr-lhe re-
gras ,e normas que não sejam exigidas para a consecução do· fim éollima -
do. As Ieis estaduaes devem ser r espeitadas e applicadas tal como d;spõem, 
sem dü·elto o .poJm· f eleral de impôr á unidade federativa ·outras leis e 

.preceitos sobre asswnptos que "sã o do seu peculiar interesse. A i .• ceí·v en-
çi'.o da União ·nos· Estados não .é a occupaçãd de um territorio. iniimigo p ela 
potencia vencedora . Mesmo ahi o invasor truculento r espeita não apr,mas os 
limites da sua propria vontade mas preceitos e regras preexistentes. esta-
belecidos pelo consenso dos povos civilizados. Como, em uma federação 
.regida por uma Constituiçllio libera l e sábia, na qual se amparam com es-
pecia l carinho os direitos ele suas unidades componentes , se aclmittiria que 
o Go:verno da União se intrometesse de bota e espora na . yida autonoma 
do Estado, sem attencler sequer á s susceptibi~idades e aos melindres da~ 
.causas mais intimas, até da quellas mesmas que a lei ba s ica defende contra 
os att entados do proprio Estado ? 

Como admittir que sendo disposição expressa da Constituição Federal 
o resguardo da autonomia do mu.nicipio que ella quer intangível em tudo 
o que for de seu peculiar i-nteresse, possa a União penetrar nesRes sub-
organi.3mos e ahi , novo Bethmann-Holweg, considerando a Constituição um 
farrapo de papel, subshtuir ao alvedrio o _governo da escolha dos municí-
pios por um agente de sua escolha ? 

Que têm os municípios com a dualidade dos poderes p oliticos · do Es-
tado ? Em que se torna necessaria, para a solução do caso que a União é 
chamada a prover, a dissolução das camaras munidipaes ? 

I 

B por que, dissolvidas ·estas, consúmmado esse a ttentado, ainda ~e com-
mE>tte attentaclo maior, chamando-se a governar os municípios, úão os substi-
tutos iegaes dG.s autoridades escorraçadas, creadas pelas leis vig,entei' - IEils 
sobre cuj a legitimidade nada ~:~e articula-mas entidades estranhas, funcdi'o-
lla.ri·os ;:le nomsação do interventor. sub-agente de poder federal ? 
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Bem razão t:·nha a consiencia jurídica e o o''>Spirito republica no do S.r. 
Prudente de :Moraes Filho - digno herdeiro de u,m nome glorioso e que 
sabe ser, nestes tristes tempos de abastardamento de carac!teres, o conti-
nuador das vil·tudes cívicas daquelle typo modelm· de homem e de cidadão 

o primeiro Presidente Civil da Republlca - e;n se surprehender deante 
da enormidade de~se attentado que nada justifica e que se lh e a figura "o 
Tnaior attentado politic!o que se poderia desferir contra a r egimen, pois 
que chegará até as suas rai7~s a sua base, os seus primeiros alicerces '' . 

E o Sr. Prudente de Moraes se admira desse luxo de prepotencia. 
Pois se o que se quer é entregar o governo flun1lnense aos adversarios do 
Sr . Nilo Peçanha, melhor seria que desde logo se reconhecesse c orno pre-
sidente legitimo o Major Soclré e como assembléa legitima a a ssembléa So-
dré Para que essa sue;'cessão ele a ttentados, qua ndo se ch egaria ao m es-
mo fim praticando apenas a metade delles ? 

Ing!)nuo o . Sr. Prudente de Moraes ... 
Essa solução simplista seria muito boa se conviess e a os interesses do 

Presiclen te da · Republica ir para o governo o Ma jor Sodré . l\1:a s ~obre isto, 
dirá aquelle, ainda temos muito que conversar ... 

.Sr. Presidente, a prova provada de que o que se quer n o E s tado do 
Rio é principalmante .o desmonte completo da situação Nilo P eçanha, afim 

·de substituil-a por outra .fio agrado do Sr. Presldente da R epublica , e não 
apcma>: provêr a um emba raço do sys t ema republicano a hl occorrillo, está 
pa flagrante é insophismavel contradicçào do projecto, annulla ndo as ele! ~ 

ções de prefei.tos municipaes e julgando va Udas as de Presidente do E s tado. 
O parecer d"' Commissão funda-se, para annullar as eleit,;oes das canw-

ra.s m~niC!pe:.e3, nõ. aftn·m"-çãc ãa incons tituc.!onallda.de d<. ld eleitoral flu-
minense em relação á Cónstitu:çfto Estadoa i , na parte, em que aquella , 
estabelecendo o voto cumulativo, .restringe o direito do eleitor á accumula-
ção apen~,s de ·clous , .•otva em um me~mo candidato. 

Argumenta o parecer que, dispondo ~ o art. 103 da Constituição do Es-
tado . que "a fórma do voto seja a dete'rmina da para as eleiçõês federaes ", 
e estahelecimdo a lei eleitoral do Estado n. 1. 723, de 3 ch~ Nov embr-o de 
1921, nos arts. 26 e 29, que é direito do eleitor accumular dom; votos ape-
nas em. um ca'ndidato em cedulas de 8 a i3 nomes, essas d is posições da lei 
'ordinaria -violaram o dis p•ositivo constitucional citado, porque a legislação 
ferlera! permitt.a a accumulação de votos em um só Ca ndidato t a ntas vezes 
quantos são os; nomes em que possa votar o eleitor . 

Q Se . Prudeme de Moraes Filho, em s eu exha ustiv o voto vencido, no 
qual exarninÓu um a um os fios com que é teci-do o parecer da Commissão de 
Juiltiça, jâ. demonstrou de maneira cabal o equivoc!o em que labora o honra -
dei Relator;' confundindo fÓ1"n71a de voto e systerna cZ vutu. 

Ã' brilhante exe,gése do texto constitucional ~luminense produzida pelo 
illustre Deputado paulista, ouvi apenas· oppõr-se neste recinto arg~mento de 
autoridade: ac.oberta a juriilicidade da opiniã.o da Commissão pareceres tle 
dous reputados jurisconsultos. 
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Mas, St·. Presidimoo, não Bsta m os mais em época em que taes a.rgurneii-
tos IPl·evaleçam. As razões valem por si, e n ão . ,pelas a utorWadBs que a.s 
a dduzem. 

Nunca houve entt·e a1ós, em assumptos jurídicos; a utoi'idade m a ior. qtie 
a de Ruy Barbosa; . e qu~ntas vezes pru·eceres · seus foram. v ictoriosamente 
batidos ·como o;:>ntrarios á verdade jurídica ! E quantas vezes e11e proprio, 
em honesta confissão de seu erro, abraçou a opinião que condemnru·a. 

E' que por m ais a lta que seja a intelligencia ·humana, el·la é sempre ·hu-
m a na e sujeita. portanto, a t•é>das as contingencias, que são - como d.iria o 
Sr . Mace do .Soares - o proprio' da humamidade. 

A os argumentos convincentes do Sr. Prudente de Moraes a inda não 
o uvi >Opporem-se outros de melhor quilate. Tenho .para m im, portanto, que a 
lei elBitoral fluminimse não violou a Constituição Estadual. 

Mas, acceitancl.o-se que a disposição taxada de lnfringente do d ispositi-
vo constituckmaJ realmente o seja , e acceitando-se m ais que o poder central 
possa intervir a té a lém dos limites em que a inter venção se fa z necessal'ia, 
ter emos que o pr.o,je'cto muito legitimam ente a nnul•la 'as eleições effectuada.S 
11ara a Asse.mbJ·éa e pa ra aJs ca;maras m uni0paes. 

N a verdade, tanto em uma eomo em outra, •os eleitores se terian'l visto 
impedidos de accumula r, na fôrma da lei federal , em um só candidato uantos 
votos quntos os no·mes co•ntidos e.m •cada cedula. Mas o mesmo não se dá. em 
relat:ãJ & eleiç:ão de prefeitos. Nesta, o voto é uninominal f' . pé>rtanto. a in-
\':llidade do P·leito .pelo vicio apontaJdo, isto é, pela r estr icçii.IJ tlo voto c.umu~ 

lativv, llâo a pôde a tting-ir . Entretanto o prodecto annulla. IH.mbe.rn a eJeição 
de prefeitos, ao mes-mo tempo .que ·consi·dera vaHàa a eleição .de Pl'esidente 
do l!:staclo, tambem, como aquelle, de voto uninominal. 

l>n~ s-i a razão da â'ncons•titucionalidade é a restricção do v-:>to •cumula-
t ivo, nullas dev.eriam ser apenas as eleições em que ·esse voto não poude ser 
exercido . com a amplitude ;permitticla pela le-i federaL 

Por que s·e annulla tamlbem a eleição de prefeitos, si essa el,eição se faz 
c om o voto uninomina l , quando·, sob o f undaJnento de q ue o v>oto é uni.nomi-
na l, se .declara valida a el'e·ição de PresddentB do Estado ? 

A a llegação que se . faz para justif·icar -se essa justiça de d•~us pesos "< 
nuas m edidas não é digna da competenda e ·dos talentos do nob1'e R elator do 
1•ar ecer. 

Vê-se .clm'<lm·ente que n ã o era possiv.el expHcar a a nom alia , a o p asso q ue 
clella nã!a se podia fugir. 

1\.ssim, a lguma razão devendo ser dada, ·e nBnhuma existJndo, qua lquer 
fõer v.iria . E vem, . então, essa estranh a thea.ria em virtude da quaJ, sendo o 
nticrobio da nulliclade extrema m ente contagioso e sendo depositad!;:>s na mes-
ll'lla .u1'11a . as ceclulas para a eleição de vereadores e a s oed\,\las para .a elBição 
de prefeitos, os microbi-os que pullulava m em .umas ()Onta:ntina.ram as outrás, 

, Esta •·azzia tinha cle ser fe-i'k"l. de qualquer fôrma, pois o .Sl'. Pres-idente 
da R!(pubJi.ca. precisa, livre de a.ssembléas, de 'P·refeitos, •de camaras munici-

, '-~ 
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·paes, .. ter campo aberto par a, edi1'i·car, sobr>e as 1:uinas da, a u tonomia elo .1'<5'-
tado &o Rio, a sua nova politica. 

Elle quer o t eneno limpo ·e. desbrava do para. com eÇ<lr a sua c onstruncão 
desde os alicerces, de accôrdo com os seus ".novos m eth•odos e .process·os po-
·liticos", ,ainda h a . pouco mais de um mez apregoados pelo S1·. H.aul Soa t·es, 
em Bello Horizonte, a o r egressar ele. sua. v iagem a esta. Capita l. Si a Cama.nt. 
q um· sa:ber quaes sejan1 esses precon~zados methodos e .processos poloiticos, 
tenha a longaniuüda.de ·de ouvir a l·eitul'a d este m a nifesto que publiquei em 
S. ,João d'El-H.ey, · logo após as ele ições municipaes na.quelle culto e adean-
tado munidpio m:ineü>O. Elle >dará uma bem nitida idéa do que .vae ser a 
t'econstrucção politica do . Esta do do Rio, n os seus quaren ta e oito mun.ic·i-

.pios , •cada Uln dos . quaes ·entregue ao a rbit1·o de um inten r.ento•·zin ho. s ob as 
·ordens do inte1·vento.r-•mõr. 

E is o manifesto: 
Consum-ou-·se. a 3 od.o corrente, neste mmü cipio, fm·ç::t ele-itora.! tende n -

te a entregar a Camara .MunicLpal, no quatriennioo proximo, ao Sr. Basilio de 
Mag·aJhães e fl s ua gen:t·e . 

D esd-e muito qúe o preposto do Sr·. Haul Soares .nes te n1unici:pio e os 
seus sequazes asseguravam u.rb·i et: OTbi. que a Cn,ma ra lhes ser ia enb'egue ele 
qualquer fôrma, tivessmn ou não tivessem maioria. e que. C"om Y•otos . se as-
senhoreariam da munici-palidade . · 

Confiavamos, entreta nto, que o Presidente do Estado, hoanranu.o o car go 
de ·que •est•á investido, as graves r es•p.onsabiliclades ·que lhe aclvêm de .su a 
rJOsiçào política, ·Salvasse a.o menos as apparf'ntCifcS na i·nter v.ençiio que pre -
tendesse faze1· no .. p leito deste município, limitando-o a aetos de rlecicliclo a po io 
politico ú fa,cção governista. 

'l.'ão r eitera dos e tão pere1nptorias era1n as ·cleclnm.ções elo go,r.er·no, no 
senUclo ele assegur4l' a · tod•os a liberdade ele v oto que, f rancn;m en.te, ch ega-
mos a nos illudir e. a acr editar - ingenuos que somos ' - em uma rela,ti\ra 
sincer·ida cle por pa rva do Sr. Raul Sorur es. 

Não nos •parecia possível , a pezar de tudo •D que se diz em relação ao 
tem.peramento voluntarioso, a uto·ritario e deSIP,otico do actmLl Presiden,tJe ue 
Minas, .que S. E x . fosse aoo ponto ele, buzina ndo. aos quatro ventos uma im-
pareia liclaüe exen1pla r •nos pleitos . munic1paes, - o ·que Jol'l!e ya,.Jirt enthusias-
U.cas ~ôas •de toda a i·lnpr·ensa - autorizm· escondklam.ente ::tos seus a~nou

('OS , em confrubulnções •secr·etas, o ·emp r'ego elas violencias eÀ'i:r0mas para 
vencer , 

R epugnava- •l!os a-creditar .que u m homem intelligen,te e culto, elevado 
ainda :moço a uma das m ais .eleva das ·posições polittcas de sua :patt-.ia, por 
mais a pa ixonado e v iolento .que fosse, n1ent inclo ás su as promessas 1na:is for-
maes e solemnes, mentindo ao povo mineiro e a o paiz, ment.ind..;> ao"l seu s de-
ver.es de P1•esi-clente, .ele ·brasneiro e n té de ch l'istão, se a crnnplici·ass·e C".JOm os 
energ1umenos assalta dores deste municLp.io, e a:.pa rceira ndo a força publica 
do. Estado com a capanogagem esoolhicla. nos mais sordidos volutabros em 
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que vegeta a vasa humana, a utorizasse a chacina de · concidadãos seus q_ue 
queriam· a penas, illudidos -oom a apparenc-ia de democracia em que vivemos, 
manifestar pelas urnas as suaJs ppe:IJerendas . 

Nunca podiamos cr êr que os maus instinctos dos homens de r eSIPonsa> 
bHidades na d:irecção· do paiz sobrepujassem a consCiencia dessas responsac 
biliãades e os fi:1Jessem rucamaradar com os que, a turdidos pela _ambição e 
p-ela a:nsia aJpa ixonada d é subir, perdera.:rn a consciencia e a razão. 

D esde muito que o município de S. João d'El-Rey vinha pagan q_o ·os 
seus g-estos de aJtivez e civismo com o. vêr--se ·subjugacl~> á mais ferrea 
op,j:lressão. 

As a utoriidades .policiaes, das m ais g rruduadas ás mai1! inf·imas, dispu-
üwam-se a triste gloria •de sommar ·o maior ·numero de violencias. E estas, 
que se eX'el'citavam a princip-io contra os n•ossos m a is •humildes · correligiona-
r ios, fm·am se estendendo aos nossos partidarios mais proeminentes, a t é que 
homens da mais alta representação &ocial, que se iniporiam pelas suas qua-
h dades de in!tel.J.igencia, de edu cação, de civismo e de caracter á considera-
ção m-esmo dos meios mais cultos, se viram ta.:rnbem victimas •dos maiores 
vexam es por parte de indlvidwos boçaes investidos de uma -parcella de poder. 

Perdidas todas as ceremonias, as garantias constitucionaes do cidadão 
foram tota lmente abolidas. 

E não se •passava dia e m que a cidade não despertasse sob a d•::>loi·osa 
impressão de um novo a tt-entado. Eram buscas em pessoas q.u e nunca em 
&ua vida a ndaJ·am armadas - só para. as humilhar e vexar, - era.:rn pri-
sões, eram espansa.:rner'!tos, erarr. actas di; selvtt,geri:'õ os maü; revolta ntes, pl·a-
ticados contra cidadãos inC!efesos, com requintes de covardia. 

Para burlar o r emedio do habeas-corpus, as victimas eram reoolhidas, 
niio m ai-s á crudêa publica, mas secr etarn•en te ao quartel de policia, passando 
fume e sêde ·em uma arêa descoberta e exígua, •::>nde uma torneira sem g-o-
verno trazia constantem-ente a lagado o chão de cimento. 

Uma das pobres victimas, a hi <e:onservada assim durante dous · dias· e 
duas noites , e q ue só conseguiu sa;hir deP-ois que um seu filho, desesp-erado, 
foi pedir misericordia ao Sr. Basilio M1llg-a1hães, teve, ao ser p-osto em liber-
dade, abundante hen1:optyse, ·e prefe1'iu fugir para longínquas parag-ens 'de 
um Estado distanté a ser victima de novas vi>olencias. 

Até o direito sagrado de defeza foi s:upprimido. 
Em Nazareth, um cidadão respeitavel e grandemente estimado, alvó de 

uma imputação calumniosa que J•he foi feita por individuo abjecto ·.JUe lhe 
<lttribuiu a a utoria de um crime, q·uiz· defender-se contra a ins:id~a e · reque-
reu uma justificação judical em que depuz:era.:rn como testemunhas a sup-
vn~ia victima, seu p rue e diversas pessoas ·qualif-icadas. 

Pois daqui partiram p a ra N azareth, aoompanh ados de p c'<t(;as, os <lele -
?.il.Ü03 especial e civil e e:léig·iram àJo justificante a entrega da ;as:.ôcac;:ão. 
Como -isso l!!t•es fosse megado, 'P•Ois -se tratava de um documento de defeza .. o 
JJr. Camisfuo e o ten ente · Nel-son, consiclera.ndo t rul recusa um c1·•me de r e-· 
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slstenciq (! ! ) prendera;r:n o justiHcanile e o conservat'am· ~·ca.t·cerado· du~ 
rante mais de v-inte horas, a pezar ·dos protestos de tima população inteira, 
<.;U." vibrOU indigna da diante de tão monstruoso attentadO. 

Alenta:va""'llos a esperança de, terminado o n efasto quatriennio Berna:r-
<Íe'l vêr mudado, éom o Sr. Raul Soares, esse estado de coisas. E , com t'ffei-
to, nos primeiros dias assim foi . 

Não tivemos a felicidade de entrar em u m ·período .ele perfeita g<l..l'<l!ltia 
<".(l,s direitos constitucionaes. · 

·Mas -era evidente a melhoria da situação; parece que os seus violentado~ 
J'es babLtua;es estava m indecisos, tOill<'tndo o pulso a o governo. 

Aoo· aproxmiar-se, ·porém, a data do pleito, as a rbitrariedades e vwlen-
cias rec-omeçaram, a princi.pio espaçadas, arrniudai1Jdo-se dep.ois, em vista ela 
indifrerença elo governo ás nossas r eclamações. Dentro em .pou co r e·pro:lu-
ziam-se as mesmas sce<nas a nteriores. <:Mais uns clias e tudoO o qu e antes ;<e 
Hzera ficou a perder de vista. . 

J)esappa.rec:i,dos a timidez e o rece·io, as violencias se su ccediam umas· ás 
' outras, ponclr. em panico o n1unicipio ·inteirv. Prisões, ameaças, espansamen-
tos, insultos, apprehensões de títulos eleitoraes, intima ções as mais absurdas 
para não votar, para retirar-se da cidrude, !para não andar om companhia de 
determinas ·pessõas. - eram as dezenas diariamente em t odos os districtos . 

Cartas e t elegramma.s ás á utorlda cles do Estado, denuncirundo esses cri-
mes, f ica.va.m sem resposta - e peior -do ciue isso - não provocavam. elo 
gove·11no a 111enor p'rovidencia. 

E .de mom:ento a. m mnento a a.rrogancia dos governi~tas crescia, chegandó 
a extremos inconcebíveis. Nenhum fazia ma i,s mysterio d a ta..ctka a. empre-
gar pa;ra a victoria. Em -discurso, o Sr. Basilio Magal,hães affirmava haver 
recebido telegramma do P!'esi1dent e da RepubHca pondo á sua inteira dispo·-
s ição o 11 o regimento, sendo essa declaraçiio .ouvida com i•ndignação por offf-
êiaes do Exercito, e ass eve·rava ·emphaticamente contar, d!esse modo, com· a 
força f-ederal •e com · a .poHcia do Es tado para derruir a bast-iJ.ha municipal. 
Em outro discurso affirma.va aos seus correli.gionarios que 1bavia de veneoer 
ou ip.elas urnas ou pelo .punhal, e que · aqui estava h avia tres· arunos, por de-
termina;;;ão do Sr. Raul Soares, .para d esalo.jar os sallista.s das posições po-
liücas · que · ·occupavam. Outro o rador' •concitava seus partidarios a se ar-
marem para ven c'er ou morrer. 

O 'Candidato a verea dor pelq dis tricto · do Rio d as Mo1·tes, acompanhado 
de duas praça:s ele poOlicia. fardadas, pe1'correu uma a uma as casa..s •dos elei-
t ores -claqueHe arraial, intimando-os a .não comparecerem á e leiç,ã;o, deola-
ramdo-lhes que o governo fazia questão fechada de vencer o pl·eito e que t e·-
rfa de' verucel-o Cle •qoualquer modo, ou pelo voto ou pelas carabinas. Ah.i tam-
bem a ap.pr,ehensão de t itulos, os espan•camentos, ·as amea çM se r e,produ-
2li:un ·diai-iam·ente. 

Em Santa. Rita, em S. Gonça..lo 1clo BrumadJD, em Conceiçã o da Bari·a., o 
Sr . Bas ilio de Magalhães, a compa.llhado pelos cl€1egados m ilitar e a:iv i.J, por 
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.soldados de policia •e capangas, aJneaçava ceus e terra; em outrüs log<tt'e:> 
eram o tenentle Nelson, -delegado ·especial, e o Dr. Cami.são, .deiegadl() , -civiL 
acompanhados sempre .ele soidados fardad;os ·e á ~Jaiza;na, que fazlrun a - ma:i-s 
.desenfreada câbala, cmn as m.a;is torvas ameaças a quem votasse c-ontra o 
governo. Em Nazar-eth •e , Conceição da. Barra, ;preças de policia, ou sós, ou ii..s 
ordens de ~nspectores boçaes, invadimn casas, prendiam e esbordoa;vam, com 
o 'fim de . implantar o terror •entre os úossos IOOrreliglonarlos. 

I 

Na -cidwde, o ·Sr. Basilio de 1\'I:a;ga lhães mandava por uma >praça de !l)o--

licia, que desempenhou sua- m'issão em p-res·ença -·de testemunhas, intimar um 
eleitor a retirar-se da -cidade sen1 demora, sOb ·pena de ser espancado, con-, 
.f-essando, depois; a dous -correligionarios ·n•ossos, da. mais elevada graduação 
social, -e•ssa . corajosa façanlha; an1Jeaçava empr.egaclos da Oeste de Minas de 
remoção e •clem~ssão, apontamdo os nomes- dos que já ·haviam- sid!o transfer·.í-
dos por exigencia sua; mandava ·cercar· na Golonia Pela policia, ·um nosso 
esforçado comlp.a;nheiro, peló ·crime de f azer trabalho el1eiooral -em favor do 
partido de suas syrnpat·hias, obrigando-o a regressar á cidade, sob· os ·im.pr·o-
:Perios -dos solclados de revólvet·es engatilhados. 

A -compres-são a.p•ertava ele tocllos os -lados-. 
Nas of1'id·nc'1Js ela Oeste 1cle Minas a •cabal-a era feita em nome - 1da clire -

ctot·ia;· operarias da Oeste eram remoV'idos e mandados ·com urgencia -- pat·a 
seus novos. Jog-ares afim ·d!e não . estarem n'esta cidade no dia 3; as escalas' de 
chefes de trem, maohini'stas, fogu-istas e guarda-freios ela Oeste eram alter-a-
das para .que nossos oorrelig.ionarios e-stiv·e·ssem ·em serviço no dia do pleito 
e os -nossos adevrsarios desimpedidos; um c.hefe de trem, en1 g.ozo ·de féria,., , 
nesta cidade· -e aqui el•eitor, ·beve -ordem ele . interromper as -férias p_ara. SQ!bsti-
tuir um compan1heiro basilista que servia em Bello Horiz:onte e que· queria 
yir votar;· ordens eram dadas a tJodos os pontos da Oes.te para facilita r a 
vinda dos ·eleitores governistas .e. il11p.edll· a de nossos amigos; em Bello Ho-
rjzonrte ia ele palacio para a d1it'ectoria da Estrada a ~ista dos eleitores que 
deviam vir e a ·dos que ·não deveriam, ter -essa permissão, com o aviso d e 
.que aquelles poderiam procurar no -g-a;binete c1..'1. 1pt·esiden!cia passes pela Ce-n-
__ tral oom direito a •leito .. 

Nos dias immediatamente a nteriores c'1JO pleito chegavam a. esta c iclaele , 
via Sitio, por todos os tl'ens, de manhã e de tarde, força ·po.Ji.cial at'ID.ada .. 
soldados á paizana e agentes de ·poHcla, aos grUtpos, •emquanto que, .par·a os 

.districtos de Ibituruna, Nazareth e Conceição eram -dlstribuidas vinte praças 
.v'indas via Divinopolis-. N<ll veslpera da eleiç~o o del-egado civil sBgula, p e!o 
tren1 -d•o centro, 11at·a Ibituruna, .e no mesmo dia era1nos avisados pelo ·tel-e-
. phone que o venerando e estimailisS>imo cidadão, coronel Joaquim Amo rim. 
chefe 1de grande pr.esbigio nc'1Jquelle· distriiC!I:o, era aggredi.(IJo qJelo referido de -
legado, acompa.nhado ·d!e sete •praças ode policia embaladas·, c1entro de .. sua 
propria casa, ·e que novos attentados contra. outros distinctos a.m'igos ·esta-
v:un imm·unentes. 

Nesse m esmo diF, e peiv mf:s:mc . trem. seguiu D!lrc. Sti.r.t<. Rita G.compa-
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'nhaclo de •11 .praças a rmadas, de dons :caprung·a.'3 conhecidos e ü·es secretas. o 
·deleg-ado ·especial tenente Nelson ICle Barros,. que, despedindo-se ele seu>' 
·corvel-igionarios, -ao pôr-se· o corpboio em movimento, lhes assegurava, da 
plataforma do ·carro, en1 voz ben1 alta, .que trar.ia a vi-ctoria, mes mo que 

·fosse na ponta da espada. · 
Do que estava ·m disposto,; a. fazet·, :deram Jogo, prova as praças de p ol'i-

·cia na !Plataforma da .EE·taçãv- :d!e Sa nta Rita, agg.redindo p.hysi.camente, sem 
·o mais leve ·motivo, un1 cUstincto n1oço .que ·ellas suppuzeram •erroneamente 
·nosso •correligionario, e qu~ se dirigia para . Bom Successo, onde era e leitot· el o 
partido ultra g.overnJsta do Dr. Freitas Carvalho. 

No .arraia;] de Santa Rita, onde a dversarios dos mais gt·:tdua clos impl o-
ravam a :chefes ele ·nosso parti·clo ·que n:ão .fossem ás secções eleitorrues .lp·orque 

-sahia rn que contra as suas vidas havia lJerversas m.achinações, a cuja r ea.J.i-
·zação não podiam obstar, a sol·claclesca desenfreada -percorri<!. a.s ruas de ca-
rábina e revólver em p unho, gritando e tarug:enclo. si•nos , ameaç.a ndo em al-
tas voz·es os a n tagonistas :elo Governo. 

Um dos :capangas, tendo longo bai·bante enlfiado em uma a gulha d e co-
-ser fardos, indagava nas ruas pela fazenàeiracla, .pois tinha se 
-do a enche!' aquelle .fio· ele orel•has de oàilonistas. E a :barata 
a pplaudida pelas gar gal-hada s elos comparsas e a dmira dores do 

compro·m"tti-
pilheria er·fl 

vale·ntão. 
Em Nazareth o -ohef.e político locB~l. dominado de infensa colera ·por Im-

-v er em sido exoluiiClos· do a listamento ce1'Ca ele tl"inta eleitores menores que 
-elle quizera alista!', declm·ava obsUnac1a.mente .que, uma vez que não podiam 
esses eleitores votar, trinta eleitores nossos não votariam rtJ.o'l.rn compensar a. 
J}erda por elles soffricla., e que em,pregat·ia a violen:cia , la.nçanclo m.ão ela for-

·!:a publica, pa r a conseguir ess-e àeSiàenLtum. 
Emquanto o m.ancla.-ch1Lva da terra assim se Pl'Onunciava, soldados p er -

-corriam, arrogantes, o .arra ia l , trazendo presos ao :pulso pedaços :de borracha 
ccom qu e ameaçavam ele açoite os indefresos eleitores 3!clversos á facão ba.s·i-
.Jista . 

Em Cajur4 recebia o ·coronel L eopolclo PorteJ.Ia, influente chefe e c id;l.-

,(]ão · cercad.o elo r es:peito e estima geraes, umÇL carta firmada p elo Sr:. Basili_o 
·de Magal,hães, 'prenhe ele i·nsultos e a.meaças, ao mesmo tempo q u e avJsG>'· 
lhe chegavam ele que tt·amavam o seu assassinato, caso compapecesse ú 
eleição. 

Com effeito, na noite ele 2, a. for ça ,policial ·embalada !postou-se na rua , 
·-por onde devia c h egat· tle su a fa2lenrda o coron el Portella, e até a lta •hora o 
esperou, ·dizendo o comn1anclante :desse destaca1nento que tinha ordem lle 
desariT13JI-o, e , caso l'esistisse, de a ti1·ar-l•he. O · desar-m ai-o não passava de um 
pretexto para o seu . assassinato. 

Ch egado· a qui na man!hã de sabbado o Dr. Vieira Braga, 1° delegado a u-
·riliar, acompanhado do ·capitão Mello F'ranco, a :elle nos dirigimos, na ,espe-
ranç.,'l. ele que com a. sua presença e com suas energica s providencias a nor-
maltdade voltasse ao muni-cipi>O. 



S. ·S., .porém, depois· d.a e:xlposição que l·h e fizemos da sít1,1ação affltctiva 
de JlOSSOS amigOS •ffiTI qu.asi todos· OS distriCOOS, na imminenC•Ía de Se·rem V:Í-

ctimádos .pelos soldados ·e pe!Õs sicarios distribui dos a gram·el, ás Ol'dens d'()S 
ohefeS adversariOS e de. autoridades energumenas, limitou-se a dizer"nOS' qU~ 
que naJda receiassemos, pois já tinha reoommendado pessoalmente ao tenen-
te Nelson e ao delegado cfvn, .com os quaes se encontrara· na estação, no 
rriom€mto de seu desembarque e do embarque destes, toda a calm.a e· pru-
dencia, e bem assim .que o reco:mmendar'ia aos subdelegad.os, p&lo teJ.e<phone 
nos districto onde se pudesse servir desse meio de . communfcação, e por 
officio nos demais. 

Aãvertmdo-1-he d·a absoluta innocuidad·e dessas recommenãações as auto-
ridades viseeralmente ligadas ao ·partido adverso, autoras confessas de todas 
as tropelias de ·que nos feichavan1os, sol:icitamos ao Dr. Viei.ra Braga a reti-· 
rada . da numerosa força destaca.da por quas·i todos os distri'Ctos e já indusc 
triada peJas a utoridades policiaes, g-a rantindo·lhe que nós nos reSip.onsaibUi-
zariamos pela •ordem do ·pleito. 

S . • s. não nos attJendeu, e a p1·ova immediata de que suas providencias 
1Íão surtiram o mais r emoto eff,eito, ti.nhamos, horas depois, ·com a oommuc 
nicação das tropelias praticadas pelo Dr·. Camisão ·em Ibituruna e pela sol-
dadesca em Santa Rita, s.ob o comtmando do tenente Nelson de Barros. 

O mais solemne ·dies·mentido, .porém, que S. S. podia soffrer na seguran-
ça que nos dava de que a .policia se meJnteria apenas no seu papel de rnarr-
tenedo.ra da ordem, occorreu nesse n1esmo dia ·e aqui mesmo na cidade, hon-
rada com a sua •p.resença: o ·soldflldo de policia que é de h a muito ordenançtt 
do Sr. Basi.Jio Magalhães, que o acompanhava por toda a parte como Ullla 
sombra. e que até no Grupo Escolar ficavá postflldo á porta do salão ein que 
o Sr. Basilio exa minava, durante longa s hoorás, os alumnos do 4° anno; o sol-
dado Cesae de tal,' á averuida Ruy· Baebosa, intimava dous corre!.igionarios 
1~ossos, commerciantes conceituados nesta cidade, a .que nã.o continu~sem 
a aons1Jit·ar contra o Sr. Basi.Jio MagaJ'i).ães. E respondendo-lhe os inllerpel~ 
lfrdos que nunca conspiraram oontra quem quer que seja e apenas faziam 
Úa,balho eleitoral ·em pról de seu partido ·politico, o soldado Cesar d<eclinarido 
ar~ogantemente o seu nome ·e declarando :ter ordem de metter o facão ein 
qualquer owilonista, disse que isso · era tambem prohibido, e que os intimava 
a não comparec.er no dia seguinte á eleição, ·POis d•o contra:rto teriam ·de · Se 
haver com e l!le na secÇão eleitoral. 

Bis a prova provada de que a presença do delegad·o auxi!ia.1· n esrta cidade 
e m n em uma Jinlk1. ·modificou a s ituação de rubsoluta falta de gar antias em 
que nos ac hava.m-os. 

Nesse n1.eS!111o dia. do m·esmo hotel ·en1 ·que >O Sr. Di·. Vieira Bragà ·Se 
n t,]Mvrt hos·pecla clo, .partia .para o districto · do Onça o D1·. Al uizio de Barros, 
eomo fis cal d•o pa.etido goverüjsta, a companhado de um solda do de policia ·;ae 
h<l.ion eta ea.htda, assin1 a travessa ndo espectaculosamente as ruas ·da cidade, 
iudo en contnu-s·e f6ra ele portas com ma is outros · soklail.as qu e o esperavàm'. 
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Vinboo, pol· t udo isso, q ue a pl·esença ·do Sr. · D r . Vieira Br a ga , a;colytado 
pelo ca:pdtão Mel-lo F.rarrco, um dos doirs un icos officiaes da B r igada Polioif!J 
(o outro' é o capitão Luiz F\:}nse.ca ) q ue um governo s inceramente imparcia;l 
nrinba i:nandarla para esta' cidade, em Uma emergencia gr ave como a do pleito 
mtinidpal, }:JOr qu e f oi aspera e s ever amente ata ca·dro na Cam ar a Federal 
por q·u em subs·cDeve es<ta,s J.inihas,' e lhe gua rda por isso, confessac1o rancor -
v imos, dcizian1os, que a pr esença do d el-egado a uxiliar em cousa a l•guma alt~

rava a situaçã o de falta de ga rantias em que nos acha va;mos. 
Toma m os, por isso, ou vidos os nossos dignos compa nhei-ros, o a lvitre ele 

abandtona.r as u rnas, da ndo disso co11'hecinlento aos nossos corDeJig.iona rios no 
'seguinte bo~·etim, distribuído na m a nhã do dia em qtie se d evia .ferir o pleito. 

AOS N'OSSOS CORP.ELIGION ARIOS 

IDm vis t a d o estado de excepcional desgara:ntia q u e atra,nessa este lnuni-
cipi>O. ret)etindo-se os espan camentos, p e·la policia., de a migos nossos, as 
intimações a · outros para d eixarem a cidac~e, a a.p.prehensão d e titulas de elei-
tores , noss os dedicados c ompanl1eiros, pa ra q u e não p ossam vo-tar; dea ntJe da 
,;érie en orme d e arbdtr ariedades, de vioJ.encias, de a meaças p ostas em pratiêa 
pela poJ.icia nesta cidalde e nos dist rictos ; d a absoluta f alta de garantias ao 
d ireito ãe voto; da n enh uma confia nça nas promessas do Gov.erno, oon sub-
s úmcia das ·em a .nota pubHca.da n o jornal official , a q ui taxado p elo delegada[> 
eivil de "p.ura boba gem", e nos dist r j.('tos r a sgados por policiaes ou a vulsos en; 
que della {la va mos conhecim·ento a o el eitorado ; em vista da remessa ostentosa 
!piara os di·strictos de f orça p ublica e de capangas conhecid os com o fim aber-
t amente· declarado por nossos a dversarios de p!'omover desordens ·e ate·morilm.r 
os eleitor.es para desse n1odo obterem ·por corucção e com >0 sa crificio de ~'l.ng" '.l" 

de n oss·os am igos , a votação que lhes é d esfavoravel em pronunc-iam ento là'VI"e 
das. urnas; dian te ·da vin da, proposH·ac1amente t a rdia, do delegado au xilia r , q u e 
l)1a.nt eve. pelos districtos as forças j á d.istribuida s ·com ordens te rrif.ica ntes, 
quand•o ha 1nuitos dias v inh a mos iruforma nd o -o Governo d as v iolen cias pra -
tica,das e a elle s olicitando ãmproficua m ento a s provi•dencia s n ecessaria s á ga-
rantta .pessoal, inteiraJn~mte abolida, de nossos correligionarios; vimos devi-
damente a u tor.iza dtu por nossos dignos c ompanheiros , e para p oupar a vida de 
dediea.dos anugos q u e seriam pr O!positalm ente env olv idos e.tn conflict os a drede 
]}re.para dos, aconselhar os nossos oorreligionarios a que não compareça m á» 
el~ições . 

. F iq.ue a o Gove r no elo E s•taüo, que quer porque quer c;::-ttrega r esle muni -
cipio a o Sl'. Basilio l'.>lagalhá;es . a r esP'onsahilida.de da rrui~randa so1:te deste 
aJbençoa;do torrão. 

S . .Joiio d'El-Rey, 3 ·de dezem .bt·o de 1922. - Od!ilo.n cr.e L.Í:ndra.cle. 

Real.iza -se a f a rça eleitora l. 
T ivera m tentpo os cl>onünador.es c1a situação IC1e dar contra-or d·em á 

capangagem , ~ujos serviços j á l·h es eram inu teis : tiveram •tempo de p ro'll'iden-
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.dar para que ainda· ness•e dia seguissem mais oito p~·aças . . para Ibiturl!n::L e se 
aquart-elassem ruqu.f as dema.is .. Não tiv·eram meios, porém., d6. dp.:r avisQ . em 
<contrario, ao seu eleitora;clo, e •este compareceu, unaruime, ostentando na la-
pella um ·crav,o ,vermelho __: ·natural, de pa{:,no ou de papel - signal que. àe>·h 
saivar o seu ·port~dor dos cacetes e revólv·ers dos capangas do Sr, BaS'ilio e 
das carabi.nas da soldadesca que o Sr. Raul Soares .mandou .Para manrer .:r 
o·rdem. 

Ao sac1ificio de vidas preciosas r~referimos a abstenção. 
Absolutamente certos da victoria integral de nosso . partido por urna maio-

,ria esmagadora., como as de 1 ·e 7 d.e Março, à!eserta;mos ás u rnas•. para evita,· 
derramam•ento de sangue. Queríamos comba:ter nos comícios eleitoraes e nã o 
en~ unL ·ca.m,po de batalha. Contra eleitur<>s l>.os oppuZJera n:L capangas-, e sol-
dados: era a prov·a da fraqueza dos adversarios, era a confissão .publLca d e 
que só p·ela força poderiam enes .se apoderar do município. 

Estão satis:Deitos os seus desejos, <:o a;o Sr. Ra-ul Soa1·es . Presidei:lte do 
grande, do nobre, do· l'iVl'e Es•tado de Minas Gei:aes, ClljDe a gloria de. iniciar 
o segunclo seculo de nossa inclependencia politica dando ao pai:o essa grande 
lição de d~õmocracia: tomar de a.ssalto ·OS municípios que lh e não rastejam 
aos pés ·e entregai-os aos instrun~entos de s-eus odios e de sua.s vingança,~! 

S. João d'EJ-Rey, 15 de Dezem.bro de 1922. _:_ Odilon d~ .Anclnul'e. . 
Srs. repres.entantes do Geará: vós que tivestes já o vosso g!m·iosü Es·ta-

do sob a .mão de ferro ·de um interventor, em um ca.so que .ficou typico. n a 
hi_:otoria politie<'L de 'nossa Patria C'Olno a. ma.is desabusada vi.olação &1. autono-
mia estadual: Srs. represental'!tes de Alagõas e do Espírito Santo, EstadO.,; 
que s·offrerai:LL a a meaça de intervenções indebitrus, felizmen te fracassadas de-
vido ao bom senso e ao patriotis1no de um pres'idente que - esse si.no! -
soube honrm· o nome de Minas: Srs . rep·res•entantes de S . Paulo, que .vos 
deveis lembrar que o vosso grande Eetado, que segue na v a nguarda da. F e -
deração, pela sua cultw·a, pela sua riqueza, .Pela sua prospe1·idade sent pae, 
.iá este-ve nà ::uminencia de uma intervençã:o, que seria .um crime innomina-
vel : Srs. representantes de todos os Estados que já soffr.era.m a ca1Jitis climi-
-nutio c18.s ·intervenções de encomn~enda .: com '" vossa cun'lplicidade vai o Pre-
s idente da RepubJi.ea cair .~obre um Estado da Federação, a n:e.batar-lhe a s•o .. 
berania, ex1;olial-'o de seu s direitos asse-gurado~ pelo pa·cto die união: transfur. 
mar o "'eu p.ovo de soberano em escravo, dictar-lhe a sua v ontade omnipoten -
t e •. a.!gemal-o com a comp1·essão, para ·que não se mova, amordaçai --o oom 
o estado de sitio, para. que proteste, e, ·(e'rminad.a a obra nefanda, com a m es-
ma: impassibilidade com que lhe entregastes a presa , ouvi•rei.s o dictador· sB-
renamente communicar-vos que reintegrou o Estado ·do Rio no gozo ·de nos-
sas instituições libm·a.es! - (llf·ui'to be·nt,· muito bemol O o·r a.do1· é cwrnp1'i -
mentado.) 

. O Sr. Juvenal Lamact•Çine: - Sr. Pres.icle111te, a cha.ndJo-se adiantada . a 
hora e visiv.elmente fa tigados os meus disti.nctos collegas, aguardarei a ter-
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c~lra discu~são . para defend~t· o paQ·ecer que tive a ·h onnl. {]e ""prese ntar á 
C ommissão de Con8tiltuição e Justiça. 

Peç;o aos m eus· nobres collegas e distinctos amigos qu~ discutira m o pa-
recer que não veja m no meu gesto nenhuma des conside ra çã o a SS . EEx . , 
que muito me meTecem. ( lJif1tito bem . ) 

Ei•cerrado em 2" disoussão o artigo ' unico do pro:ieoto n . 79 , de 1923, ap-
pr O\'ando os decretos do Poder· Executivo que determinam a. Intervenção f<o>-
der rul. no Estado do Hio de Janeiro e a no1neação ele um inte rv e ntor, ficando 
acUada. a. vota ç;ão. 

S.ESSAO DE 10 DE JULHO 

Votação do pt·ojecto n. 79, de 1923, approva.nclo os clecT e tOS' do P .odcr 
Executivo que determinam a i·ntervenção f e cl·era l no 1'1s taclo t io Rio d e .Ta-
nl'ir o e a nomeação de um. interventor; tendo voto e m sepa ra cl:o do S 1· . Pru-
del'lte ele 1Vl orn.es (com em.endas) precedendo E.. voütÇ,ão ele ' 'eq u erimentos (2' 
~li seu s sã.o) . 

O Sr. Presidente: - Dura nte a 2" discuss ão deste p roj E'cLu f or a m oftc-
rec:.idos diversos r·equerime ntos e em'en dc'l.S. 

Os requerimenrtos de ns. 1, 3 e 4 fi.cam. pn;juclicad.os , consoan te o dis p os t o 
n o axt. 335 q u e. diz: 

"Os ·proj.ectos de proroga ção e d~ a dia mento elas Hessões elo Con·-
.gresso N a cional, os rião sa:-tcclonados e os de natureza ur~ntc não 
a.dmittirão a diam:ento da. votação" . 

· O . t·e.gimento consi.clera oomo sendo de a dia m ento os r equerimentos concer -
mmtes á ELUdk•nc.ia de. qualquer Commissão .. 

HI>QUElHMEN'l'OS AO PRO.JECTO J\', 79. DE 1923, A QUB SE lllill"ERE O S B . PHESIDENTE 

N. 1 

Requ eh·o o a.dia m ento d a votação do projecto n. 79, pol' tres dias . . pat·a 
·oor e.m ouvidas as Commissões ele Constituição e Jus tiça:, l\l[a rinha e GuernL c 
de Fina.nça l", sohre a s e mendas a.pre s enta.cla.s a o mesmo p roj·ecto . - Octa'l:·i o 
R.ocha. 

N. 3 

Requeiro que. s em p rej1,Iizo ela discussão, s eja devolv ido á. Comm issão 
~{e Consti<hlic;ão e Justiça o projecto n. 79," dle 192'3, afím de q Úe ihberponha 
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.seu pwr<"c.er sobre a emenda_ que m anda seja ,_;:> Governo do Estado do Rio exer-
cido, depoi·s de sanccionada a lei, pel0 PreSldente do Tribu.nan da Relação, 
cessando assim os act<;>s de intervenção com a retiraéL-'1. do Gover.no elo inteY-
vento~-. - Octavio Rocha. 

N. 4 

Requeiro que, sem prejuízo da discussão, se.)a envia do á Commlssão de 
Finanças o projecto n. 79, de 1923, afim de interpor parecer sobre a em.enda 
que a utoriza o Poder Ex•ecutivo a abrir os neces~arios credites para prover as 
despezas de intervenção e que fixa o :mbsicio do interventor em 5:000$, men-
salm-en.te, no m.aximo. - Octavlo .Rocha. 

O Sr. Presidente: - Vou submette1· a votos o seguinte 

REQUEJUMENTO AO PROJEC'l'O ·r-; . 7~, DE 1923 

N. ~ 

Requeir-o que o pr.ojee•tó n . 7~, A, seja votado por pnt·te<: e do seguinte 
modo: 

1•, o artigo umco até a palavra "Rio de .J<U1>eiro" e o resto clJepois da 
votação d·essa pa.rte : 

2", o § 1" até "deputado·s á ass•embléa legiSI!ativa"; em seguida <ls pala-
vras: "bem como todas. as eleições realizadas para vereadores e prefeitos mu-
nicipa.es, ·e depois o resto. - Octa.~>io .Rocha. 

O Sr. João Guimarães ( •) (p.cM·a encaminha1· a. •votação): Sr. Pre-
sidente, c1es8jo chamar a attenção da Ca mar;·L para a importancia do requeri-
mento apresenta do · pelo Sr. Octavio Rocha. A divisão· da votação, como · elle 
a pede no seu requerimento, tem sua justificação pela relevancia da mate.ria 
contida no project.o n. 79. 

EffeCitiva.mente . S . Ex. peclio a divj ;,ão da votaçã.o por pa rtes, do seguin-
te modo: o artig.o unico a té a palavra "Rio de Ja.neiro"; e o resto éLeJJOis da · 
votação dessa parte . O para.grapho primeiro até "Deputados á Asse•mblén 
Legisla,tiva", e.m s.eguida -ás palavr a s "bem· •ccmo todas as eleições rea.lizada>5 
para vereadores e prefeitos municipaes''. 

O pensamento desse requerimento, segundo se deprehende, é distinguir , no 
pl'oj ecto, as duas partes - uma referente á annullação das eleições de Depu-
tados estadnaes ·e, outra, referente á a.nnullação das eleições de prefeitos é 

camaras municipaes. 

($) Não fOi re:visto pelo orador , 



509 -

Effectivanwnte, o requerimento do Sr. Octavio Rocha. deve merecer a a.p-
·Pl'ovação da .Camara. pois que a intervenção decretada no E sta.do do Rio foi 
.em virtude e em consequencia da allegaçào feita pelo Pouer· Executivo de 
que h avia lá dualida.de de assembléas e de presidentes. :Mas, em relação á 
duali-dade de camar~ts municipaes e á dualidade de. prefeitos, n em essa a]]ega.-
_ção houv.e perante a justiça f e·ueral nem perante o Governo do Est.a.do, nem 
per ante a A s·semblêa . O que se simulou fazer, á guiza dé dualida de, foi' a de-
p~sição ·de camaras legalmente constituídas e que se achavam em exercíCio 

· ha mais· de seis mezes e·, como eTa neces.sario dar ao Estado um aspecto de 
conflagração, f.ez-Re a invasão por forças irregula res e, então, a pretexto· d ·= 
revolta popular, pTetendim-se ·a deposição de . camar as, mas não a •creaçáo d ;; 
duaJ!idade. 

Nenhum dos agrupamentos qu e pretendia ar-rógetr a si a funcção de C<'tma-
rà muhic~pal, siquer exhibio, títulos ou documentos que justificassem o seu 
direito á posse desses cargos; basear am-se, ar:enas, na vontade, que diziam, 
PL•pular e qu~o> ~onsistia na deposição, ft mão armada, das cama ras munici.pa.es, 
ultima instancia para empossar nestes cargos indivíduos quo, revoluciona--
riamente , queriam conturbar ·a ordem publica. 

Srs. D<>put'ados, s e a vos~a consciencia. de parlmnént('l.r es, se voss" amor 
á RepubHc..9. vos. arrasta a v·otar a intervenção no Estado do Rio, não pôde 
ser para .anarchizar o funccionamento dos poderes legalmente constituidú.• . 
Adrnitta"se, por hypothese, por excesso ele amor, que se irutervenl)a para S<' 

dirimir dualidade dl' assemhléas e de presidente-s; mas para dirimit• dualidades 
degovernos municipaes, o que não exi-stia, e soh esse fundamentu cr ear alil 
uma situação incnn.sUtuci.Oll<'ll, estabelec0r a ac.ephalia do governo municipal 
pela substituição integral das camaras, ao livre arbítrio de um interv·entor-
mirim, sem f(\rma. de governo, porque nem siquer, as leis s·erão por e-.He r es-
peiütdas, vlsto que se suppritne, principalmente, a funcção do Poder ·L egis-
lativo, positiva.mente, · não. Eis a razão por qUe o Sr. Octavio Rocha, sub-
screvendo o seu requerimento, pedio a divisão do projecto em duas partes e 
.a sua orientação , é essa c1e que se decida: pr.imeiramerute, em relação ás. elei-
ções estaduaes, ·e depois se tome conhecimento da eleição das camar as muni-
cipaes. 

Se ao vosso espírito parecer que são fundadas as explicações que, neste 
.mon1e11to, estou dllndo; se ac. vosso espirilto. pa.recer que são fundada,s as ra-
zões que a presento .em favor da a utonomia municipal, certo .estou que . a Ca.-
mara, ao m enos. não negará. o dil'eito de se pronunciar distinotanlente sobre 
as duas partes do. projecto. 

Tenho conclui do . (Muito. bem; m.uiio bem .) 
. .. ~ -.,""7"·~n-:~_.lj_~~ j 

O Sr. Juvenal La.ma.rtine (pnra enca1n-inJta1· a votação) ( •): - Sr. Pre-
sidell!te, o requeri.m('nto. do Sr. Oct.avio Rocha não tem razão de ser. A Con,-

..(~) ·- Não f o-i revisto pelo oradQr. 
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missão de Con~tituição -€ Justiça, tomando -conhecimento do caso da interven-
ção no Estado do Rio de Janeiro, verific-ou q_ue· a l•ei ·ordi:naria, segundo !'I 

qual foman eleitos· Deprutados á Assem!Jiléa L egáslativa do E stado a ssim . com~ 
ás Camaras MunidpaPs, i.nfring·io . a ·constituição · do E stado •e , por isso, an-
nullou tanto vma como outra. 

Não houve ahi proposito de ferir a arutonomàa municipal, COJ11JO ta.mb.e1n 
não havia proposito de ferir a autonom'hL •estadual. A Commlss·ão qulz apo1-
na s estabelecer a Constituição do Estado que m i.mdott adop<tal" a lei eleitoral 
froeral. 

JDra o que tinha a dizer. (M·uito bem; m-uito bem.) 

O SI' . Buar.que de N azareth · ( para encaminlw1· a :Votação) : - S1: . ' 
Presi·dente, em additamento ãs palavras do Hl\lStre Relator ·do projec.to n. 79, 
vou fazer uma r ectificação. 

Disse S. Ex. que ao mesmo t€mpo se h aviam procedido no Estauo á s 
eleições de Deputados e vereadores. S. Ex. deveria . .ter dito que ao. m esmo 
tempo ta mbem se r ealizara m ·as eleições para prefeitos municipa•es. Concluin-
do S. · E x . . a meu ver :sem razão - mas em. todo o cas.o cohclui-ndo --:- que 
as éleiçõe-s para Deputados r, p t,ra vereadores 'eram null.<.s, po-rque a Consti-
tuição estadmtl exig ia a accumulaçãp d.e votos qu" a ~·ei estaduail não r espei-
tou . Assill,. cnegou S. Ex.- ã annulla,;ão da~ eleições :tle DeJ?uta.dos >e de verea-
dores. 

Mas, obje<cto eu, s·end>o o voto uninominal p a.ra as ;eJeiçõ;es ele preJ;eitos, 
E'e!'á possível que a accumulação m a l feita na eleição de v ereadores- possa. 
)JJ'ejudicar a eJ.!O'ição para prefeitos'! 

Creio, Sr. Presidente, que a consciencia jurídica. <la Hl.usUe n,_!D!oria, que 
111€· ouve - se é que ouve- não chegará á m esma. conclusão a que, natural-
m~?nte por um enga.r.o, chegou a maior ia da Oommissão. 

Ainda é preciso, Sr. Presidente, accr es-centar que no dia 18 de Ag-osto 
tamb.em se realizou a eleic;;ão pa.1·a PrBs idente do E stado, perante as m_esmas 
mesas e -com os votos colhidc.s pelas mesmas urnas; a douta Conunissão, en-
t retanto, ju'!gando que o defeito de f ô1·ma., · que ella descobrio na e leição. de 
verea.dores e Deputados, infir.rna.va a eleição de prefeito, abTio uma .excepçãç;, 
não sei por que, em favor da el€ição de Pres-idente do Estado. 

O SJ-t. BuENo BnANDÃo: - Não está juJ,gando a eleição de Presàdente . 
O SH. GALDINO DC• VALLEL - A exc!lpção f> purmnente ap,pa.rente·. 
O Sa. BUAHQUB DE NAZ~RETH: -'Diz o illustre Zeader que a Gommissão nã.o. 

e stá julgando a eJ.eic;;ão de Pres.idente; a Commissão, no emtanto, parte do' 
falso presupposto de que haja uma. duplicata na eleição d,; 'Presidente . E se 
ella, a ttendendo a esta razão, foge a julgar da eleição de Presidente do E S·" 
tado, creio, sem receio, que &e poderá concluir commi~·o que a · Gomm~ssão 
1tb~olutame11te não quiz ser J.og-ica. nã-o ·quiz fa:ãer justiça.: saltou .diante d~ 
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· tudo quanto -era principio de dire"ito constitucional com um descaso que é d!' 
deplorar. (Sussurro .) 

O SR. PRE~IDEXTE : - Attenção: Ha um orador na ti;ibuna. 

0 ·SI<. BUARQUE DE NAZ~RETH: - Além disso, Sr . Presidente, O ihlustre Re--
latOl' do projecto 11. 79, no § t o m anda annullar todas as eleições p a r a v·<:-
readores. 

Ora, Sr. Presidente, h a no Estado eleições r ealizadas a 18 de Agosto do 
S~.nno passado; h a eleição realizada po~teriormente, na v igencia do governo 
do Sr . interventor; póde haver - e não tanho de m emorja caso algum --
eleição anteriormente realizada, porque no E stado elo Ri'O a r egra constitucio-
nal ê que tecla a vez que se annulJa uma el•eição municiprul chama-se ao poder 
a camara do trienni·o a nterior. 

Desejava, Sr. Presidente, que ficasse escla-recido, pot· meio ela e menda 
do 1Sr. Octavio Rocha , o pensame-nto <1o Sr. R elator, pa ra que na a pp!Lcação 
de uma lei a situação do Estado não se tor.nasse m a is conrfus'• do que se 
acha neste momento . 

O SR. BuENo BRANDÃO: - O .pensan;ento do Relator está claro. 
0 SR. EU ARQUE DE NAZARETH: - Além disso, Sr. Presidente, O § 1 o do pro-

jeoto manda approvar dous decretos em <t.Jbsol uto distinctos : um, em que se. 
autoriza a. interve-nção no E stado d.o Rio; outro, em q u e se n.mneia o rSL' . Au-
r~lino Leal para interv-entor •no E stado. 

O SR. NoRIVAL DE FREJITAS: - O segundo é a -consequencia. do prilne ir o. 

0 SH. BUARQUE DE . NAZARE'I'H: - Ora, .Sr. Presidente, é do R e-gimento . 
como -condição s ubstancial, que não podem ser submetticlas á votaçã o, e m 
um só artigo, proposições distinctas. 

0 SR. Hll'NRIQUE BORGES: - São maJt.erias connexas . 
0 SR. EU ARQUE DE NAZARETB' · - 8ãc> mater;ia,_, abs01Ut3ment€ dis tincta.s . 
Do fact.:- da interve-nç;âf:- no Estaào dú R1c póne deco!·reT, E> decorre, '' 

nomeação -de um in.terv~ntOl' , ma~ não decorre a nomeação do interventor 
Fulano. Póde a Oamara ·e-ntender que o modo por que governa o Estado 
do Rio o 1Sr. Aure!ino Leal não lhe m erece a poio. 

Cital'ei um facto e se a Camara de!le conhecer com isenção de animo 
absoluto não .lhe dará seus applausos . 

O ST. Aurelino Lea~l está afasta.nclo de üXencicio dos seus Ü<'\.rgos juizes, 
a pretexto ... 

O SH : NomVAL DE FREJITAS: - Juizes -de paz. 
O SR. BUARQUE DE NAzARETP.' : - .. , ele que o decreto de intervenção lhe 

da v a esse direito . 
Ora, .Sr. Pr<es-idente, os juizes de paz no Esta do do Rio são investidos no:;; 

seus cargos pela mesma fót·ma por que o são os juizes munidpaJes, os juizes 
de direito, os desembarga dot-es da R elação , 

O SR. NomvAL DE FREJITAS: - Os juizes de p a z são de n om eação, m a s não 
são vi•taHcios. 
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0 SR. BT.:ARQUE DE NAZAZETH: - São no·meadios pelo Pl'esidente do Es•taxlO 
para um perwéto de quatro annos, dentro dos quaes elles têm as mesmas ga-
rantias que possuem os juizes municipaes: não têm a vitaliciedade, mas têm 
o quatriennio garantido ·e o rSr . Aurelino Lerul está, no tocante ao assumpto, 

. procedendo, com prejuízo, a liá s , de seus fó1;os de constitucionru!ista que eu 
não nego. (Muitn bem,· ?mú.to bem.) 

O Sr . .Ramh•o Braga (paTa enc'1.m i nha1· a votação) ( *) : ·___, St·. Pre-
sidente, não tenho duvida. sobre a sorte que aguarda, não só este r equ eri·-
mento como o proprio vrojecto de · interv e'nção no Esta do do R io. Devo .. em 
todo caso, chamar a attenção ela Garoara justam.en.t e para este requerimento 
que visa resguarda r a.Jguma cousa ela catastrophe que es-tá conswbstanciada nu 
projecto . O requerimento tem o ·objectivo, já que não podemos resgua rdar :1. 

intervenção no E~•tado, cl'É> ver sre a Ca ma.ra., penetrando no espírito do regimen, 
inspirando-se em Eeu sadio patriotismo, resalva p elo menos. isto em i}ue até 
!l.qui ainda se não tocou, resalva p-elo Inenos as n1.unieipalidades do .E s tado, res-
pc:>itando. assim, a Constituição Federa] que as garante de uma maneira definiti-
va e peremptoria. Não tenho, Sr. Presidente, illusão alguma, como diss·e, so-

. bre a sorte deste r eq u erimento, assim conlo sobre o destino do pl~ojecto, mes-
mo porque, parece, até a propria sorte não nos sorri. Vou explicar á C<Lmara 
por que digo isso. 

Não h a muito. estivemos todos nós em uma f esta .com que a . fidalguia a me-
ricana brindou o Congresso Brasileiro . Lá eslivemos todos, e a pós á c1·eação 
da R epublica <'la AJ·<.'gria, ela qua.l cle~mpenhou, com sua h a•bitua l galhardia, a 
funcção de Secr.etario, o nosso integro e talentoso collega, Sr. Costa Rego, leu 
S . Ex. um discurso form·oso e longo, que pre cedeu ao sorteio de premi os. :M as, 
S!' a sorte é cega., como -d-izem, ella te.mbem tem seu symbo!ismo e. niio de ix a 
de ter s ua ·ironia. 

Assim é que ac; illus:tre " leader" des ta Casa coube um mach ado, !10 111.: ·· 
nymo do outro que. r isonhamente, degol.lou o Sr. EnéaS' de Castro ; rnas um 
mach ado de puro e rebrilhante aço, d.c gume afiado., afia diss1mo que corta, · 
eerce, rapida e quas-i sem fa.zer barulho. Ao nosso i!lustre e prestigioso coll'Elgn , 
Sr. .Juv.enal La-ma rtine, coube uma car a bina., uma carabina q u e alcan ça lon-
ge, muito longe e, no ' manejo da qua l , S . Ex. comc .born nortistt,. quo é,. uev·~ 

!'er p erito e eximlo. A mim, Sr. Pr·esidE:nte, coube uma ca neta e uma p enna . 
M>'W, va1o, a pena. indaga•r de V_ Ex. o que vale a p enna? Assim impn~nsada 
em um meio tã.o aguerrido e belicoso, a misera coitada, só tem retra nsida de 
~meto oe ele pavor, uma elas duas alteenativas: ou ser clegoHada, ou :oer fuzilado .. 

E' justamente, o que nos vai acontecer. 
Pó de a pPnna , Sr. Presidente, embeber-se em sadio patr;otismo, no,; 

princípios basilares e essenciaes do regimen, querer salvar desta catast roph<: 
a lg uma causa, ao m enos as municipa lidol.cles. Tudo é baldado! Tudo é em vão . 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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Porque, s egundo a, f orm ula, da qua l n i"lu St; f uz mysterlo, é p t·eciso estil·p a t· v 
nilismo do Esta d o elo R io de J a n eir o. Então se empt·egam os processos de .Jack, 
o JDs~ripador _ 

Mas, Sr . P residente, a obra ela força., elo odio, da vin gançn. politica, n a da 
c.on~tróe de estav~l " ~. muita 5 vezc, ·contrapr oducente . 

O exmo. Sr. Presidente d a R epublica e a illustre Com.m.issão de Consti· 
tuição ·c Just iça pensam que com esses p r oc.essos t êm destruido o nilismo : 
E ngan a m-se r ecloncla•mente . U ma gm·antia p·osso dar a S. Ex. : é q u e S . Ex . 
p6de dormir r epousado, tranquillo e conf ia nte nest a segurança, nesta. certeza 
absoluta : o Sr. Bern a.rdes passa e o S r. N ilo f ica, p orque não se destróe u m 
homem com ess·es p r ocess'Os quasi tnedievaes e qu., repug n a m , em tod'os seu s 
dizer es, aos · pr incipias constitucion a·es do nosso r eglmen . Sa bemOS! b e m que 
tu do isso h a de -pa.ssar , q u e es se p rojecto ser á c·onv er tido e m lei, mas n iio no~ 
imnorta! 'Sobra n<'eiros, a ltivos e dig nos, q u eremos, s im, f> m anter a com pos-
t ura da nossa p osição, v ir, um a um, t r a zer o noss•o prótesto, em. m a ior ou 
m Pnor tempo. n esta tribuna, .porq u e, a:osim , pen srumos honr a r o nosso E s ta d o 
l apo·iaãos) e ena ltecer o Parlament o. 

O que queremos est a banc:J.clã ele h om er!s dig nos , limp os e pat riotas. é 
ma nter a clig nida rl.e da derrota , já q u e o v ictoríos o n ã o soube tna nter a dig ni-
nnc'le da victor'ia! (M u i t o bern. A1JOiado8 e não (tjJOiados .) 

O Sr. M et e llo Junior (1Ja•·a encaminlva-r a votação) : - Sr. · P r·bstden te, 
n i;•.< pretendia, , stnão p or · m e.io de u ma sim ples decla ração de voto; inter vir 
n este turno de discussão da materia em deba t e . 

O deba te, porém, .sobre o e n caminha m·en ta do· requerimen to do ,Sr . Octa vio 
:roch a, obriga-me a v ir á tribuna pa r a tenta r , n est e momento s olemne •Ja. 
vir:la r epuhlican a, presta r ás inst ituições um pequeno serviço . 

. Ju lg u ei que a M·P~<a não pudesse, "ex p?·cp?·ia autoritate" acceitar o pa-
'!'er:er la vrado p ela Commissão de Justiça desta Casa, p or q u e este par ecer é , 
pelo n1enos ·numa das s u a s part es , evidtmteme:nte inc.onstitu cional . 

Que passe pe la t éla das duvicla s cons ti t u cionaes a inter vençã o, q ue passe a 
,. nnuUação da. A~sembl f>a E s ta:doal , vil; m as, .não compreh endo, escap a á mi-
n~1a p er cepção, q11 e uma commissão de .luristas n otaveis como é a de Jus tiça 
desta Casa, lance. ult•·a p et i ta, a triste idê'l da intervençf,o . contr a a viela mu-
!licipa l elo E s.ta.d'o d 0 R io de .Ja n eir o . 

O SR. NoRIVAI. DE FREITAS : - P a ra g u a nla r a coh er encia do proprio p a -
:·ecer 

O S R. SALLES FILHo : ~ E' simplesmente monstruoso. 
0 SH. METELLO J UNIOR : A coheren·~ia do p r oprio parecer é um m y tho 

f!Ue se desfa z corno o fume. a e um ·cigarro u tilisado . Onde está a coh er en cía? 
· Qual a ba.~ e da a n nullação dos poder es municipaes do Esta d o do Rio? 

O SH. GALmNo Do V A.LLE - O v oto cu mulativo. 
O SR. l.I-IE~'ELLO J uNIOR: - E' o vot o · cumulativo, r esp on dem-me os de-

fen~ores da m onstruosi<Ja de cons ti t u ciona l que a Ca m a r a de Deputa dos do 
B rA..s il vai votar . 
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Mas, Sr. Presidente, onde está a votação cumulativa no caso <las pre-
feituras munic'i.paes ? 

o SR. GALDINO DO VALLEJ: - E' argumento que nã:o tem razão de ser . 
A investidura do Prefeito, embora electivo, tem de ser examinada pelas 
Camaras Municipaes . Sendo estas nullas, não pó de preva lecer o reconheci-, 

. mentg dos Prefeitos. 
O SR. METELLc J U-'<IoR: - Mas, Sr. President<:, se com esta facijid<•de nca 

a nú o fragil argumento em que se basea a Commissão de Justiça, u m outro 
. muito mais poderoso e:tp. relação á ·Cama.ra dos D eputados, se ergue .como 
barreira intransponível, Cleante da nossa lei magna. 

y. Ex., Sr . Presidente e t oda a Camara têm por dever estricto co-
nhecer· aquellas disposições fundamentaes ·que fazem do Brasil um~ nação 
orga·nizada. 

Entre essas disposições figuram aqU:ellas que constam do capitulo 4° da 
. Coi).stituição brasileira e que dizem sobre as attribuiçõ~s do Congre!'jso·. 

E a Camara dos Deputados, pelos seus m aiores luminares, não poderá 
mostrar ao paiz onde, nas 35 disposições do art . 34. dessa mesma consti-

. tuição, está entendido o direito, a obrigação, o dever que corre ao Congres-
so, de intervir n a vida das municipalidades do Brasil . 

Antes - e com isto terei. respondido a todas as argumentações c'onsti-
tucionaes dos illustres defensores do •parecer em debate - no art. 5a, n. 3, 
entre as attribuições do Supremo Tribunal Federal, traça a Constituição a 

, norma de corrigir os excessos e os desvios dos poderes 1nunicipaes e dos 
poderes estadoaes da Republica . 

Assim, penso que o Congresso· brasileiro não pócle votar o pa,r-ecer na 
sua integridade ! 

Que a maioria do Con:gresso, que é o expoente da po.Jitica don~inante. 

consiga e obtenha, com ou sem razão, a destitu ição do Presidente do .Estado ; 
que a maioria C'Onsiga o aniquilamento de uma das assembléas do Estado 
do Rio, pó de ser . Ella, porém, não tem o direito e não póde, perante a Constitui-
ção e pera nte o pa1z, cujos direito~ o Con gresse- se comprometteu no seu jura-
mento a l defender, inter·vil' na vida estaãoal, epesinhando a" munic\pal'dadbs e 
as' prefeituras, cuja vida está regulada num artigo espec'lal da Constituição, 
o a1·tigo 68, - que parece ·.ser desconhecido dos juristas actuà.es. 

0 SR. GALDINO DO VALIA;:: --Quem pôde O mais pôde O menos. 
O SH. J\1E1.'gLLo JuNIOR: Póde-se poder o mais e não se poder o 

menos. O .dirtoito niio se mcae ao!:! metros, nem se vesa aos lulos. TantD 
vale um direito pequeno como um direito grande. 

l:le o nobre Deputado pelo E stado do Rio fosse lettrado na orientação 
-político do Brasil interno e do Brasil intérnacional, encontrariil qu·'l a pa-
gina mais gloriosa de toda a historia republicana brasileira é aqueila pa-
gina defendida pelo Sr. Ruy Barbosa, ern Haya, a favor 'da~ naç('es fracas.: 
os fracos merecem maiores direitos do que os fürtes ! 

Emfim, tenho cumprido o meu dever de republicano. Tenho pro~estado 
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nestas palavras, com toda a veh emencia, c!ontra esta aggressão á nossa 
1~1 magna, t enha cham.ado a attenção dos responseveis pelo regimen, para 
urn facto inedito -e ina udito na , nossa vida politica. 

Ell'ls pódem não a ttender á minha palavra: t amb em na velha 'Roma ·o, 
que iam morrer gritavam : Ave Gesiw! 111urihtri te salu,tant.! (ll11ato b(Jm) . 

Em seguida, rejeitado o referido requerimento n. 2, do Sr . Octavio 
Rocha , 

O Sr. Salles Filho: (Pela o·rdJem) - requer a verificação da vot:>ção. 
Procedendo~se á vedricação de votação, reconh ece-se terem votado a favor 

24 Srs . Deputados e con t r a 111: total 135. 

O Sr. Presidente: - O r equerimento n. 2, do Sr. Octavio Rocha foi 
rejeitado . 

O Sr. Altino AI· antes (peia onlern) - Sr. Presidente, peço a V . Ex. 
se d·igne fazer constar d a a cta que votei a favor do requerimento do Sr. Octa-
vio Roc!h a, como votarei a f avor de todos os demais tendentes a fazer a vo-
tação do projeeto n . 79 por partes. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Dec'laro q ue votei a favor do requerimento do Sr . Octavio Rocha, Hob 
n. 2, como votarei, coherentemente, com os demais requerimentos de va-
riolil Srs. Deputados tendentes a fazer votar, por partes, o project o n . 79. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1923 - Altino Limntes. 

O Sr. Presidente: - Vou su bmetter a. votos o seguinte 

HEQUERIMEN'I'O AO PHOJEJC'l'O N . 79 DE 1923 

N. 5 

'Requeiro que o projecto n . 79, de 1923, seja votado paragrapho por 
paragrapho. 

-Sa la des Sessões, 5 de Julho de 1923. - Salles Pilho . 

O Sr. )fetello J"unior c~) (1JCL1'a encam.inhar a votaçã.o) - Sr. P.resi-
~nte, volto á tribuna para servir á defesa deste 1·equerimento, que não 
pôde ser feita pelo meu honrado collega de representação, Sr. Sa lles Filho, 
que se acha enfenú'o. 

(*) Não foi r evisto pelo orador. 
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O requerimenLo procede em absoluto . V . Ex . , Sr . Presidente, '>enhor 
que é ela technica parlamentar, verificará qu e o parecer da Commi~são de 
Constituição e Justiça infringe a boa. éthiéa dos pareceres . 

0 SR. SALLES FlLHo : -Apoiado,-
() :Si{. METELLo .JUNIOR: - Termina o parecer , Sr. PrP-sidente, por . um 

projecto de lei constante de seis paragraph os contidos em um só artigo . 
Estes paragraphos reu nem um conjunto de medidas as m ais desen contradas 
e 2té aquelle tradic:onal art. 2" dos projectos que dispõem al,guma . causa das 
Casas do Parlamentu, o '·revogam-se as disposições em contrario", foi encai-
xado como umà excrescencia, no fina l elo trabalho da Commissão de Consti-
tuição e Jus tiça . 

Parece, Sr . Presidente, que a honrada maioria ela Casa não tem ·neces-
stdaue de usa r de medidas dessa ordem, que pouco lhe podem adeantar ma-
teriaimente e que muito podem prejudicar moralinente peran te a opiniã o 
})ublica do p aiz. 

O meu collega de representação, ao fazer esse requerimento, nã0 podia 
ter o intento de prejudicar as det.:isõc:s da maioria; apenas pretendeÚ ..:orrigir 
um erro technico, cuja evidencia não pócle · escapar a o esclerecido espírito 
cte ·v. Ex . 

Não sei se ainda seria licito appellar desta tribuna para o juizo do :hon-
rado "leader" da maioria. 

Ma•s, ponderaria a S. Ex. que, neste caso, um a ppe!lo meu ou de qual-
q u er mn dos outros collegas, bem orientado, deveria ser attendido por S . Ex . 
porque, se é exacto que em muitos projectos se usa a formula de "artigo 
Lll1iCO ,. ' esta formula é usada q uando nos projeétos não na senão uma me-
dida .. 

O Sr,. Bt;;~No BPv\NDÃo: - Não apüiado. 
O :SR. NoHIVAL DE l!~REl~'A·s: - Em quasi todos os pro.iectos de inte~venção 

figura um artigo unico, •Sómente. ID elles já mereceram o voto· de V . Ex. 
O SR. METET,r.o JuNioJc - I n terrompo o fio ela minha oraç.~lo, pa ra res-

ponder t ·rancha;nJ,,l.ent - ao honrado representante elo Estado do Rio - que 
nesta Casa ou no Senado da Hepublica, nunca votei a favor de q ualquer 
intervenção, nem ele qualquer amnistia . 

O SR. NoRIVAL DE FREITA: - H~ nos Annaes a assignatura de V . Ex . 
em uma declaração por occasião ela ultima intervenção no Estado do Rio. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Pederia a o honrado representante pelo Estado 
elo Hio que exhlbisse á Camara qualquer um acto de intervenção federal 
subscripto por mim , uma pàlavra minha a favor ele qualquer acto de inter-
venção, minha interferencia em qualquer acto .. . 

O SR. NoRIVAr, DEl FREITAS: - l\l[ostrarei , na terceira discu ssão (o pro-
jecru. 

0 SR. GALDINo no VALLJD: - Nem no caso do Ceará V . JDx. votou? 
0 SR. METEf,LO JUNIOR: - Absolutamente. 
O m eu appello fica fe ito a V. Ex . , Sr . Presidente, e ao h on rado leader 
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da . mai-oria, para que a Camara dos Depu tados p ossa concerta r esse erro 
de technica parlamentar . 

.. ·Era· o que tinha a dizer (1111~ito bem ,>· m u ·ito bem •. ) 

O Sr. Buar<!ue Na.zareth (1Jan~; en oamin.h a?· a. vot ação) - S r . Presiden-
te>, ·não ' posso deixa r de a compa nha r o m e u illus tre collega pelo D lstricto 
F ederal. nof.so digno allia do n esta campa nha, nas just a s ponde l-a<;}Õe:õ que aca-· 
ba de f azer nes t e momen t o, e dirijo um a ppello, por m ln ha vez, a bem da 
cultura· da Camara , a o honra do l ea.d e-r da s ua m a ioria . 

. sr. Presidente, o projecto em votação, como se acha r edigido, nãJ passa -
à e uma "n1ayonna.ise" parla-mentar. 

N elle • se acha rr: r eunidos , em um só artig-o, m edida s de or dens diver sa 
e que hw·Zent de se M·ouve1· en se11V.ble. 

\Sr. Presidente já que estou fa.I!a ndo par a cégos q ue não quennn v er 
p:;u·a surdos q11 e não querem ouvir, vou ler o project o, comm enta n r!o-o. 

"Artigo unico. l<'i-co.m a pprovados os decretos do Pode r E ':ecutiv o 
ns. 15. 92'2 E' 1-5 ,923 , de 10 de J a n eiro de 1923, p elos qua es foi deter -
m inada rc intervenção federa l no E s-tado elo Rio de J aneiro e nomea-
dodo interventor o Dr. Aurelino L eal". 

Sã o duas m edida s completam ente di\ner sas . 

"§ 1. o São n uillas as eleições r ealizadas n o E st a do elo R io ele 
J a neiro, a 18 de D ezembro de 1921, pa ra deputados á Asscmbléa, 
Legislativa , ·b em como todas a s eleições rea liza das pa r a vereadores 
e ' prefeitos mun icipa es, e o inter ventor m a nda ra p r oceder nova-
mente· aquellas eleições, -devendo ser pela A.s~embléa L egislativa, 
assim eleita , a precia da e julgada a eleição r ealizada a 9 d.ro Julho 
de 1922, pa ra P r esidente' e Vice-Pres ident€ elo Estado". 

H a ]Im erro, . ele facto, Sr. Presidente, nesse § 1" do projecto . 
A eleição para Presidente e Vice-Presidente elo Estado foi r ea lizÉtcla no 

tliá 1 8 de Agosto. conjunctamente com a eleição pa r a D eputados, conjuncta -
m!'~1te com a eleição para v er eadores, eonjunct a m ente com & eleiçii.o para 
vrrf~itos. 

Assim dispun ha o pat·agr a pho unico das disposições da ·Jei eieit ora l vi-
gente . 

O SH. GALDI.No no V ALLEJ: - E' engan o de V . l~x. A. eleição ele Dôputa clos 
é que foi feita a 18 de Agosto. 

Os termos do projecto estão exa ctos . 
O Sn. BuARQDE iJE NAZARE'l'H: - A lei eleitora l vigen te pm·ece q_ue diz 

que a s e leições elo E s t a do sel'iam f eitas con ju nctamente. 
Mas, Sr. Presiden te, eu , a o contra rio dos illus'tres m emb r os da m a ioria, 
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quando me encontro em erro, conf;sso-o; por isso, toda a vez que encon-
tro um erro alheio não, posso deixa r d e verberal-o. 

Sr. Presidente, no decreto de intervenção houve, não h a dU';'ida. , um 
desrespeito a um accórdão do Suprem o Tribunal . . Este Tribunal ha via da do 
uma ordem de "habeas-corpu s" ao Sr. Raul Fernandes para, livre de coa-
ção, assumir o ca rgo de Presidente e exercei -o du rante o quatriennio pa ra 
qu e fõra eleito . 

O decreto expedido pelo Sr. Pres idente da Republi~a. que ha v ia pro-
testado não reconhecer no Poder Judiéiario com.petencia p-ara a ~cmença 

que proferira, incn11testavé!mente desrespeitou essa s en tença que por essa 
meio não póde ser revista. 

A illus tre Commissão, não conten te com isso, a in.Ja quer desrespei-
tar as decisões ~o Tri·bun~l da Relação do Estado, esquecendo-se . que o 
proprio Supremo Tribunal não t em competencia pa r a a nnullar as leis es-
ta!dua;es que por acaso infrinjam a Constituição do Estado. 

Sr. Presidente, as eleições de verea <lores . e Prefeitos têm o seu pro-
cesso à e verificação que começa p er a n t e as Camaras Municipaes . :\1a s, da. 
dec!isão das Cama;::-a s Municipaes ha r ecurso para o Tribunal da R elação, 
l<l.Ue soberanamente JUlga das eleições . 

Em quasi todas as 48 muiicipalida des do E stado do Rio, houve recurso 
para o Tribunal da Rielação e este se pronunciou, julgando sem m a is re-
curso, .porque pela nossa Constituição, nã o ha recurso das s u as· deéisõ<'s, pro-
nunciou-se declarando-se de accõrdo com a Constituição e com a lei na 
parte incriminada pela Com missão, no tocante a accumulação de votos .. . 

O SR. HENRIQUE BoRGES: - O Poder !..legislativo que ' é um poder po-
litico pó de ter outro criterio. A menos que se p·rove q'll.e a organiza ção 
munimpal não interesse a fórma republica na fe dera tiva, o argumento s eria 
verdadeiro. 

O SR. BUARQUE DE NAZARETH: - Das eleições ã e Pref ei to e ve~·eadores 

ha · recurso pa ra o Tribunal da Relação, que as julga em ultima instancia , 
e sentença desse t ribunal não póde ser revis t a por uma lei, por um a cto 
do Pode r Legislativo estadua l ou federal. 

O .SR. HEJNRIQUEJ BoRGES: - Este se tornou um caso politico e esca pa 
ã esphera do Poder Judiciario . 

O SR. BuARQUE DE NAZARETH: - T ornou-se um caso p olítico, ohje.cta o 
illustre Deputado . 

0 SR. PRESIDENTE: - Está findo O t e::npo . 
0 SR. BUARQUE DE NAZARETH: - ·Terminou meu tempo? 
Pois não me deixa ram dizer o que queria. (M1ti to bem . ) 

O Sr. João Guimarã.es {*) (pa1·a .e1VCCVYI1titnhalr a v ot ação) - Sr . Pre-
sidente, o requer im ento n. 5, apresentado pelo Deputa do Sa lles Filho, v isa 

(' ) Nã o f oi revis to pelo ora dor. 
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mandar proceder á vota~;ão do projecto n. 79 p or pa r tes, corresponclenl.e, cada 
u)I.la, aos paragraphos do mesmo projecto. Tem essse r equer im ento mui-
ta identidade, muita semelhança c!om o m eu r equerimento, ·o de n. 6, que 
pede a mesma divisão da materia para vota çã o, sendo que o meu objectivo 
é detalha r ainda m a is o pronunciam ent o da Camara.. 

·O i!iustre Deputado. Sr. Sa lles ' Filho considera a mate t·ia segundo a dl-
visão .feita pelo pt·ojecto n. 79; o m eu requerimento, por ém, v isa a inda a 
visão ãa =ateria conti-da em cada um desses pa ragraphos, porque, effecti-
vament"e, ca da um delles dispõe sobre m a t eria inteira m ente d iffer ente. 

Vou mostra r á Cam a ra como se acha m r eunidas materias diversas em 
cada disposição do projecto. 

O a rtig o uni co manda que se appr ovem os decr etos ns. 15 . 922 
e 15.923. O decreto n. 15. 92·2 r ef ere-se á inter venção n o Estado do ruo de 
Janeiro, e o decreto n. 1.5. 92.3 dispõe s obre a s ins trucções conferi-elas a o in-
terventor nomeado. O § 1" já nã o se limita á a pprovação ; ma nda a nnulla r 
.as eleições tanto ele deputados como de v ereadores e p refeitos e, a lém 
dis!'o ma nda pr oceder n ova mente á s eleições para aquelles casos . 

Vê-se, pois, que, o ojbectivo do § 1" elo a rtigo uniéo é bem d iver so da sua 
primeira , parte desse m esmo artigo. 

No § 2", o proj ecto visa dispos ições q u e se deverão cumprir, nã o só 
depois ele approva da a int ervenção, senão ta mbem a pós a à.nnulla ção das 
eleições. Nã o se lim ita , _porém, a isso ; m anda expedir instrucções pa ra t odo 
9 ·processo eleitoral, bem como pa ra apuração das eleições , verifica ção ele 
poderes , posse, observando-se a lei federal n . 3. 208 . 

A s imples leitura do § 3° suggere considerações ele a lta r el,,va ncia, 
pois, esse disposi tivo, a lém de determ inar uma fórma pr eciza, seg ando a 
qual terá de r ecompôr os 0rgãos r epresentativos do Estado, e do munici-
p!o, vai a lém , e deter m ina a a p.plicação de uma lei federa l para o pt·ocesso 
eleitora l elo E stado. 

No § 3" j á se dispõe sobre a s Municipalidades, determinan do q u e a 
sua administr ação seja conferi-da a um p ref eito inter ino, n omea do pelo i.n -
terv~ntor, demissivel " ftd nutum", ao qua l será cronfia do o g overno muni-

. cipa l, suppriminclo-se, des t 'arte os Conselh os Municipa es . 
:r:'o 8- 4° se det erm ina a fórma por que se r eu nirá a fu t u ra A ssembléa 

L egislativa , conferindo-se-lhe a fun cçã o de a pura r e virif icar os poclere2 
d'o Presidente c Vice-Presidente do Estado, ou ele decr eta r ou não a su a 
nullida de. 

N o § 5° se de ter m ina o system a da 'eleição, indicando q ue cada cedula 
terá o numero ele r epresenta ntes, m en os um sendo oito pa ra dep utados e 14 
para ver eadores, nos rr!unicipios d!J N ith er oy e Campos . 

No '1}6", dispõe o projecto, sobre a apuração da eleição clb Deputados, 
à,et errninando que ella se fa ça pela jun ta de llJpuração federa l , e á ele v e-
rea dores e pref eitos m.unicipaes, será f eita ele accôrclo com a lei elei toral do 

· Es~ado. 
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No •§ 7°, u projecto se arroga até a funcção de ~ubsti tuir o proprio re- · 
gimento da Assembléa, dispondo ,;oc!Jre a fôrma por ·que o , Presidente 'ti· 
Vide-Presidente hão de tomar posse, e a ·fôrma 110r que elles devem assu·· 
mir o governo do Estado . 

No § 8° se determina que a lei entrará em vigor· nà data da sua pu-
blic'l.ção, conjunctamen te, e 1~evoga todas as disposi·ç.ões em ·contrario , 

4 simples enumeração que acaqo de fa.zer, r eunindo a materia de cada 
paragrapho, sem commentarios, vem demonstrar á. Camara quanto seria 
perigoso votar em conjunto o pro)ecto n. 79. 

A~ disposições cotnidas neste:; paragraphos arrastariam o Poder Le-
gislativo a commetter, além da violencia que já 
connnetter, repito, o attentado de votar leis 
tadoaes. 

é por si, a intervenção; · a 
municipa:es e até leis es-

Se a intervenção já é urn facto em virtude do a\:to do Poder ExecuU-
vo que se vai legislar em consequencia da votação do Congresso Nadional 
eu pergunt o em que disposição · da Constituição Federal se encontra :o1 com-'· 
petencia do Co·ngresso Naciona.J ·oara decretar leis · em relação ao funccio-·· 
namento dos poderes municipaes, permittindo que se sus penda a funcção do 
Poder L egislativo Municipal, para confiai-a exclusivamente a um pre-
feito. 

o sn. GAT>DINo no VALLE: - TD' transitorio; emquanto se faz a eleição. 
O SR. JoÃo GUIMARÃEJS: - Perdão; não se pôde admittir, mesmo provi-

soriamente, porque se a intervenção visasse o funccionamento constitu-
cional dos poderes dentro do Estado, natura l seria que se não dreassem 
leis novas, pm·quc, dentro d.::t pTopr·ia Constituição l<'ederal, a chei urna dis-
POSiçao unica em que .. se retira ao Esta do o direito de organizar as suas 
leis, e isto acontece, quando o Estado tenh~ votado ;uma Constituição ·que 
fira a fôrma r epublicana federativa: m a s, mesmo nessa h ypothese, a Consti-
tuição é ainda expressa : não permitte q ue 0 Congresso Nacional vote leis· 
para. o E$ ta do. 

O SR. PRESID8NTE: - Attenção ! Previno ao orador que o tem))'O Te·gi-
mental está. esgotado. 

O ·SR. JoÃo GUIMARÃES: - Attendo a V. Ex. e concluirei as minhas 
observações no encaminhamento do meu r equerimento n. 6. (Muito ben-.; 
m .. wito bem,.) 

Em seguid:l, é rejeitado o referido requerimento n . 5, do Sr. SaHes 
Filho . 

O Sr. R.amiro Braga (}Jela onlem): -Requer a verificação da votação. 
Procedendo-se á verifkação de votação, reconhece-se terem votado a fa-

vor 21 Srs. Deputados e •contra 116; total 137. 

O Sr. Presidente: - O r equerimento n. 5, do Sr. Salles Filho, foi i·e-
jeitado. 
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\!ou submetter a volos o seguinte 

REQUERIMElN1'0 AO PROJElC1' 0 N . 79, DE J ~23 

N. 6 

Requeiro qu e a votação do projecto n. 79, cte 1923, qu e contém ·materia. 
complex<\, e com prehende deliberações ela naturezn. distincta entl-e si, seja fei-
ta por partes, n a fórma elo art. 247 ~ 3" e de accôrdo com o art. 272 § 7° 
aline:ot cl do Regimento Intern o . 

E aEsim requeiro ([Ue a votação se divida nas seguintes p a rtes: 
a) artigo u nico, prilneira. parte, approva ndo o decre>to n. 15. 922, de 10 dt7 

.hmeiro de 1a2R. que cleten ninou a interven ç1Lo fede-ral ' no Es·tado elo Rio de 
J :1neiro ; 

b) artigo unico, segunda parte, approvando o decr-eto n . 15 . 923, ela In es-
ma. data, que expe<}io instrucções a.o interventor nomeado; 

c) a r tigo unico § F . primeira. parte, ·a.nnullando as eJ.eições para D epuro.clos 
re:otliz>tcbs naqu<elle E stado. em 18 de D ezembro de 1921; 

cl) m·tigo ~m:ico ~ 1 • , segunda parte, cLnnuHando a;s ele ições para ver ea,do-
re~ n1unicipaes; 

e) artig o uni co §. 1 • t erceira part•3, anpullando as eleições <1e pTef-eitcs 
munic ipaes; 

d) artigo u nico § 1", rmrte final, manda ndo pr oceder a novas eleições e 
commettendo á nova Ass~nnbléa que f ô t· eleita a funcção ele verificar pod·er%-
do Presidente e Vice-Pres identes daquelle Estado; 

e) artigo uni co 20; 
f) artfgo uni co 3"; 
g) a·rtigo muco 4". 
h) a rtigo u n:ico ~ 

~ v:; 
i) artigo unico § 60; 
j) a rtigo uni co § 70; 
lc) <~rtig-o u ni co § 8" . 
Sa la das s-essões, de J .u Jh0 de 1933. - João G-1t.i?11a:râes .. 

O Sr. João Guimarães (*) (pa1·a en caminlw.-r a. ·vota.çü.oJ: Sr . Pre-
sident e; sem o intuito de obstruir a votação, ma.s com o desejo ele pros·eguil' 
n <:. explicaçã o q u <:> vinha da ncl.o, d irei á Cama.ra rttl e a semelhança do r eque ri -
mento que ·acaba ele ser votacl-o c-om o que t ive a honra de subm.etter á consi-
clet·açãc da CamP_J•a era, effp.ctivaJnente, muito g-rande . É a gora p~Lsso a. de-
monstrai -o com mais deta lhes . 

O SR. NoRIVAT, DE FRElrTAS: ·-A Ca mara já r ejeitou o outro. S e ha sem e -
lhanç:,t. é eo.ocusacl.o V. Ex. insistir . 

r~) Não J'oi t' P.vi~to pelo orador . 
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o SR. JoÃo' GTJJMARÃES: - No m eu requerimento, quando pedi que S€ des-
ta-casse no artigo unico as suas prim-eiras pa-r t.es, já dei as razões- .- Refiro-me, 
agora, ás provid·~ncias que. e"l'::t.m da-elas para as eleições· que s-e iam _proce-
der -àe~ois de a.nnull.ada<s- as el-eições feitas. Eff.ectivam~nte d'izla eu que na 
Constituição Federal não se encontra uma C:isposição que Jjermitta ao Con-
gresso Naciona l \'otar leis de organiza.ção do Estado nem l-eis de -organização 
de mu:riicipios . Uma. uniea disposição se encontra a hi: é a que s·e refere 
áqueHe caso em que o Estado não se tenh.a organizado constitl!-cionalrruente, 
uentro da fórma republicana federativa . Mas, Sr. Presidente, para essa hypo -
t.h c>Ee, a Constituição estabelecc> que não compete a o Congresso• votar uma nova 
Constituição, m as determina que seja a.pp!icacla nesse. Estado a Cons-tituição 
vota da para outro Estado cujas condições políticas, economicas e . geographicas 
ou outras a,conse.lhem a sua pref·erencia sobre a Constituição de ou tros. 

A illação a t irar-se dessa disposição constitucional é que nem m esmo n€s-
se caso gravíssimo em que o E st a.do não se tenha orga nizad:o poliiica1nent•~ 

dentro das fónnas constitucionwes, n em ahi a Constituição perm.ittio que u 
legislador f-ederal interviesse para subs tituir-se ao leg-islador . estadua l . E!'l-
tretanto, senhores, o proj-ecto que está suhmettido ao exame da 'casa, tendo 
inclu ído entre as suas dispó~.iç.ões -essa que. é geral de todas as disposi ções !e-
gislativas, manda ndo res•ervar as qu e forem• contru.rias, não é le-gitima., não .:' 
conseque.nte, pois q.ue, .se as leis eleitoraes c:·o Esta do são in c-onstituci'onae.• 
porque ferem preceitos da Crmstituição Federa l , · ou porque f erem pre.;eitos. da 
Const ituiç-ão do . E stado, se se determina., no pro-jeocto ora em dJs,cu:;são, que 
sejam revogadas ·esF"ns disposições, eu pe'l·guntc á Camara: qual a disposição 
qu e;> deve fica-r ·em. vig·or? As dis-posições estadua.es que r eg.u!ava.m a m.ateria 
anteriores a essa lei que man da re·Yoga r? !. 

Jft deixa.ndo de lado a hypothese !le- que não compete ao poder federal re-
vogar leis estaclu aes. e a dnlittindo m.esmo pa ra a. .discussão que compita. a o 
Poder Legislativo .federal o direito de revogar as leis dos E s-tados, eu pergun-
to ainda : revoga elas que sejam não devem )'evoga.r-se as dis.posi<;jões das: leis 
esta duaee que er!J..m vigentes antes da lei que s•e a nn.uJI?-? Oe•rtamente, € para 
ess·e caso, ·Sr. :Pres-idente, a lei do Estado ;'oi previdente, deter minando que 
toda vez que se annuHassenl as eleições nlu ni-cipaes·, o seu gov>erno seria en-
tregue ás camaras municipaes cujo trienni·o tivesse findado, estaJbel·ecendo, as-
sim , a prorogação do seu mandato, até que, pm virtude de novo p-l-eito, se fi-
zesse a verificação e o reconhecim€nto dos vereadores novam ente ·eleitos . Pois, 
em vez de esta.telecer e se obedecer a essa determina.ção .constituciona l do ·E stado, 
que é legitima e impeccavel, o projecto ora soubmettido á votação t em a fórmula 
anurmal, jámais conc-ebida de se supprimir ·essa. substituição constitucional € 

iega l dentro do Esta do .pela absorpção cios poderes mun1cipaes, entregando-os 
a nma a dministração de nomeação do. interventor gera.!, commettendo-lhe to-
das as a ttl'ibuições execu tivas e legislativas do municipiú . 

Pergunto aos Srs D eputados se perant-e o Poder Judiciario ·essa decisão não 
IE>va ntará uma gra ve questão; s e o Poder Jud.icia.rio, reconh ecendo que o 



- 523 - -- . 

"(>r·ojecto n1and:t revogar as disposições e zn contra,rio , não fará pre.Yalec~r as 
l~is do Es•t a-do que di s·põem, sobre 0 mod'o •Je subs tituir a s camaras municl-
pa·e~ e os prefeitos, ~obre o m odc de substituir a s assembléas leg islativas e so · 
brf' o m odo dP suo!'tituir o Presidente de E s tado, emqua nto elles não tiverc,m 
os seus poderes legitimmnentc reconhecidvs ? 

Vai se estabelecer, Sr. Presidente, rc anarchia dentro do Estado, em v_it:·· 
tude do :vrojec,ú que ora se vota .. Ella nã-o existia qua ndo se deu a i nterve nçã o, 
as lei-s estaduae;; esta vam sendo res peitndas, o funccionamen t o norma l de t~·-· 

?-os· os ~eus org-fios n flo autorizava que o Governo Federa l , ·e 1nenos aindft 
qu e v PodPr L t•gislativo, viess-:, intervi c na :;U<t. nu tvnonüa . l\ia s o projecto 
vai muito mais longe: elle não ~ó su pprime a s a u toridades do E s tado, conw 
supprime tambem as s ua s propl"ias 'J.e is, m esmo a quellas que f e t·em a. Cons t1-
tuição. 

Ainda, senho.P<>S, annulladas, que seja m, as eleições pa ra. Deputados .; 
par:::. verea dores. tem o E stacl.o do Hio v seu ··egimen eleitoral· estabelecido àJes .. 
de o eomeço da Republica, altera.do varia s v~zes, m a s consta.n te de uma le -
g isla ção que nunca · soffrrreu ilnp.ugnação, n~speitüda dentro do E s ta do p t)1·J 
SE'U . Podér Judic ia rio, perante a Uniã o pelo. funcciona ment o de todas n.s 
autorida.dea eleita!> em v ietude dessa legislação . E como ;> qu~ ~o substitue e 111 
virtude elo projecto em votação o regim.en de leis ordinarias elo Esta do por 
uma r egr a int.eiram•ent<ó nova., como· essa d-e estabelecer, por lei , f e-der a l , o 
funcciorJamento Je p oderes r-epresentativos do E s ta do, a o•t·gan i?.ação desse~ 
poderes e a.ttribuições commettida.s aos delegs.dos do po(Ler cen tra l , sem. r es-
peito ne~ ás leis es ta.rluaes. nem ás leis qa U n iã o, porque não se encontriJ. no 
corno da- l eg-is lação f ec1era1 nenhun1a regra q_ue p ern1itta a tuna, aut.oricla de 
absorver em 8 ' tod~,~ a s a"ttribtuçõe;, dos diverso;; poderes elo E stado? 

.E' a. esse absu rdo, Sr. Prt-.:;ü~ente, q ut: , s e vai chegar. e para tanto, pre~ 
tende-B'E' quE- a C:tm ::lr a vote cng·l oba damen t e toda a materia contida no artigo 
uni·cv, se.m. siq'-1-e:!·, cl&.r 4 libel daúr.. ~tos · represer •. tar.tes do .pa iz d .:, d is cu tir pa r --
te par pa r te os pontos mais graves desse p t·ojec to, ob rigando os S r s . D epu .. 
tados , por um dever de solidariedade pa ra. com. o Sr. P r esidente da P.,epublica., 
solida rier1acle que eu comprehenclo se !1la n tivesse nas linhas! geraes• de u ma 
sã polifica., a confirm a r o s-eu a cto de intervenção, a.ppt·ow tndo ,nesmo a quillo 

· que eiJ.e julgou essencia.l pa ra o resta belecimento elo r egimen consti t uciona l 
no Estado, l'<~gimen que ellt~ s uppô7. r;u bvet·tico. 

Quer-se. porém, co~ •. g>r os nobr es r epresen tantes do 110vo brasil eiro a vo. 
to•- detaih es e pot·rnenOl··es· dess-a natu r eza,_ q ue t enho a cer t-eza r epul?na m :í 
cor>sci·eno:;ia de qua lque r clelles. que. entretant o, vok'1.ri'í.o p orqu-e a política exi-
ge deU.afo respeHo e solidat·iedade pa ra. com o Govern o F ecl·2r a l . Eu, sei que a 
politica nii.o a g e sinão p ela arregime ntação de vonta des, e m tor n o de d-et ern.;i -
nado objectivo elevado e nolJt·e; não comprehondo, n a e n ta n to, q ue , n esüe J"n·'l-
m ento. ~e a.rra s t e a Garnar a. dos D eputa do-s Brasileiros a v otar em cle ta lh e r a -
grns q tid ·c1-evel'ia.m ema nat· do Poder L egislativo l\iunicipa~ . 

T en h o dito . (llf·uito bem "· ·muito bem .) 
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O St•. Buarque Na.zareth (pa.ra encami nha1· a votaÇüo) (*) --,Sr. Presi-
dente, cont:inuanrdo a analysar o pnojecto e a aponta:t'-lhe os defeitos, ·venho 
pr<Jipugnar pela a pprovação do requerim.ento elo · m eu iJ.lustl'e colleg-a Sr. D r 
João Guima rães. 

O § 2' do project.o não .póde _ser acceito pür .quem tenha , do n osso clirb t o 
constitucional, uma justa n oção. No § 2° se insc.t,eve: 

"§· 2.0 O Poder E:x;ecutivo Federal, den tro de curto prazo, b•J,ixará 
instrucções eleitoraes, a . serHm ·cum.prklas pelo interventor, para, em 
eleiçõ•es -realizaJcla.s conjurutarne nl!e ou em dias differen.tes, pt·oc<'rler-;;c 
ã recomposição g-·eral dos org-ãos repr esentativos do Estado e rlcs 
rnunicipios, eomprehenclenclo taes inst rucções todo •O processo <>lfo'ito-
r a.l, bem como o ela apu ração -elas •eleições, verificação de podere» e 
.posse, observados, no que fôt' appU·cav el, os dispos itivos da le ; fede1·.:JJ 
n . 3 . 208 de 27 de ·dezembro •de 1916." 

' ' 

T rata-se, Sr. Presidente , -da recomposiçãc dos podcnos do E s tado. A•l l!Ue 
sei, j)'ela ·leitm'a dos ffiÇl&tres, é uma questão toda que se eleve 1~esolver clei:Ü>O 
elos limites elo E stado, de accôrclo ·com a sua Constituição e com a su a le.gis-
lação. 

Ora, segundo a d•ou trina ·do .pa r ecer , da l ei eleitora l vigente, que s·: <'e•H1-
•põe, m a is ou n11enos, -de uns du;;,entos arti.g.os, a penas dons füt'am vi~ar'IO'l com 
a p écha de inconstitucionaes: Q que trata -ela junta da apÚr a ção geral e o 
que r egula a a ccumulação d e votos. 

Sr. Presidente, o pm,ecer a p en as a.pon ta ã Can1ara como infirmado~ ele> 
inconstituciona lida des esses dous c1ispfJsitivos da lei eleitoral. 

Ora, conclusão 10g1ca era que nas novas eleições se m a ndasse applica.t· a 
i c; i estadu a l nos clemn.is artj_g·us q·ue nao fora,m v isaclos )>J<;Ia c-ensura elo pa l't>Cl"l. 

0 SR. HENRIQUE BORGES: - Está subentendido. 
O SR. BUARQUE NAZAREJTir': - E is, Sr. Presidente, um argumento origi-

nal, que. não ·&eixo cahir ·no t a;pete . P elo facto d e Hm um dos seus argumentos, 
a iilustre Oommissão inquina r de nullos clous artigos de uma l ei, que c.ontém 
l .. JJS duzentos, os rl.em[ÜS devem ser tidos como inc011stituoionaes ! Er3. o que 
·eu dizia hontem, em a parte, ao illustre coll ega, Sr. Norival de Freitas,· cujo 
nome peç•o licença pa r a eleclinar ·COnl o devido respeito, acata;ment o e sympa-
thia que S. Ex. m •e m er ece, a pes·a r de n1eu a dversario. 

Sr. Presidente , jã v.i isso em Moliére, .cr'eio qu e no Doente Imaginari.o , no 
celebre exan1e igual a muitos •outros que n ós, a qui, fazemos, em nos,as facul-
'hdes: o exam-in>Lcl>Or pergunta:va a,o exa,mina ndo: Q1~ia opi wnt tacit r!o-rm. i"·e · ~ 

Q1cia habet -u'in~1~s Mrnti tiva, r espond1a. -o ·exarninando. 
Mesmo que se a dmitta a doutrina ,cJ o pa recer, mes•m >O que, ·por um absm·do, 

se r econJheça a inconstitu eiona liclade da junta, pelo facto de, na s ua campo-

(* ) Não fni r evis to nela o ra dor. 
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.s:ição teren1 entrqclo tr~es juiz·es1 e que isso repugne aro regilnen que 111anda 
p,-~sidir as eleiçõ·es do L egip.Jativo 'P.elo Poder Judiciario e manda, a inch, c,•pu-

.rar as Eleições do mesmo Pode'r Executivo pelo Legislativo, regimen, vortm: to, no 
• qual· a .apuração e a verifi.cação dos poder.es elo Presidente do Es.t&do teem o 
concurso dos demais poderes; nlJesmo que &e queira ver no tocante ás e·leições 
de Deputa.dos uma in,constitucionaJ.ida de na intromissão do presklente, desi-
gnando juizes t~ara. a junta de apuração g·eral, eu não sei IJ'Drque as de mais 
disposições da lei possam ficar inf,irmadas elo vicio ele inconstituci-onalidade. 

Sr. Pt·esídente, já declar.et que a re·forma Constitucional do E st:Hlo do R'o 
de Janeiro, que introduziu o principio da lei f ederal , que 1permittia a aocumu-
Jaç<i,o de votos, llata Cr, reforma constitu<:ional de Setembr•u de· 1no:;, qu' !''il·i 
regula.mentada pela lei ele-itoral n. 634, •cujos preoeitos em qua.tro outras leis 
foram respeita.dos. 

Para corJcluir, Sr . :Pr.esident·e, clev•o dizer que, s·i essas disposições foram 
infirm>Ldas pelo projecto .que ·Ora se vota, é claro que .passarão a subsi!"ür as 
clispo~ições anteriores, que não ·exig•em accumulação ·de V•Otos pa.r a Deputados, 
regra vigente Pntre quas·i t oclos os Estrudos da Federação. ( lliuito bem; ?n-wito 

bem..) 

O Sr. Ra1niro Braga (para encwmi.nh<I.T a ·votação): - Sr. Presidente, 
é o ulti.mo dos requerimentos inspi t·aclos ,no elevado ,p,ensrumento de ver s:i se 
srd va alguma cousa neste regimen; é o ultirrao dos requerinrentos, que se 
inspira na Constituição e que tenciona, nas suas linhas, pôr u m pa radeiro a 
t·'::. ::. t~ na.utragiíJ consnttH.:innt."\..1 . l\ti:.J--; bf?ln1 sa.be_n11Ds nós que não somos neophi-
t.u .... -n8St::l Casa, qua l o valor . qual ::1 forGa extt~aorcli n::L.r.ta dos caprk hos pes-
s oa es, quando cles.penhaclos do alto 

J:illie .Ft obr:gou a Oommif.".sào a r edigir .um projecto que incontestavel-
mente attenta conti'a a~ nosc·as leis esüLcluaes, contra a Con:stituição de m·eu 
Bst&do, contra a Constituição da Republi.ca e •contra os princi.pi•os do regimen. 

() ~oph'sma nucl•ear, basilm·, em torno do qual foi architecta.do to&o esse 
c,:nicio sophisüco, foi justamente o ele ·que a lei estadual não permittia o0 voto 
cumulativo. 

PE\rguntaria eu, por exemplo, a um do.s illustPes mem:bros da bancada mi-

neira. como é que no glorioso Estado ele 1\'linas se respe-ita o prin.dpdo •IL.<ts mi-
norias. Creio que é pela lista i·ncompleta. Pois hem, ·no Es·tado do Rio de Ja-
J.ü~:-o ha o Hlt;S D1L' rc~B.peito a es.se pr-i~ndp4o pe1a lista incvn1pleta. E, rnn.J:, 

ainda: h a o voto cumulativo. 

l\{a s, conlo na legislação do noss•o Estado ha o voto cumulativo e, ninguem 
o pôde negar, já se diz - e é preciso que alguma cousa appareça - que o 
voto cumulativo não tem a mesma a:mplitude do voto cumulativo· na ·tegisla-
çtw federal. 
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O facto, entl·etanto, é que •existe tambem na legis·lação flumine1~se, como 
na lei mineira, a chapa· i·nconl{Pieta para.a repres·entação das núnorias, e mais 
ainda, o que não existe na l•egislação mine·ira: o v-oto cumulativo. De· l!Orte 
que, senhores, uma diSl!)'OSição liberal da lei -do Estado d.o Rio de Janeiro, que 
não existe nos 'outros E stados, é justamente inrvocada como fundamento da 
iw:on~tituc-ionalidade ela lei . 

F~ta., uma 1n ·õ grandes contradicções do pnoj~cto. Mas, n o boj o desse prv·· 
jecto outras contradicQões ele grande valor surgem, e .UIT!Ia dellas precisamente 
está na ele·ição ·de Prefeitos . 

. r;:, quanto ao voto cumulativo - isto foi -dito e redito - esta sophisticaria 
. teve que recuar andra joS.'l., esfarrapada, -corrida de vergonha, •deante do voto 
· "r•?:,pondivel, da <~·rgunventação •inteiriça, por onde não ha umn :'Ó bre•~ba ]:ara 
penetra r um s·ophisma do Sr . Prudente de Mora,es . 

-Em seguida se vem com a r ef orma constitucional do Estado, em 1903, 
onde está·•o dis·positivo da fôrma do voto, dispositivo q u e não é da reforma da 
Constituição a.ctual , como os inber ess·a dos justaoniente em achar qualquer in-

. c·onstituoionalidade .da nossa lei, querem que seja. 
;.ras, senh ores, neste proaecto ha ocmtradi·cções berrantes ha co0tr<t.dic:ções 

í·:!llM>.res, e uma ' lelJas estâ jus tarrL<::ntt' na ·eleição de Prefe!Los . 

Fo1·am l'ealizadas no Esta.do, no mesmo dia, no dia 9 de julho, as eleições 
, Óara Presidente :10 E stado, r>ara vereadores e para Prefeito,: !vl).w!cipat>s. 1'u 

m esmo dia - note a Camara dos Srs . Deputados .. 
A Commissão. precisava, •para satisfa:õer a esses caprichos vindos do alto, 

de espa~ifàr as Crurnaras Mul1lidpaes. Fi(}i a 1ellas, ju stamente sob -o fundamento 
do voto cumulativo. Mas, no mesmo dia, 1)rocederam-se ás eleições' de Presi-
dente do Esk.,do e CLe Prefeitos, nos quaes não s-e ·exercita o v•oto cumulativo, 

i g t0 como a votação é unipess•oal , unino1p.inal. 
Na parte em qu·e trata de oons·ervar as el-eições de Presidente do Estado, 

o . Pi..i r~cer diz. con~ 01.~tras palavras, o se·guinte : "Nós nào aP.'llli:cunt)$ ' .:•S e1 ei ~ 
ções ele Presidente do Estado, porque aqui não tem cabimento o voto cumu-
lativo; aqu i o voto é uninominal, •O eleitor só pôde da r urrr voto ao PreRi-
dente do Estado. I sto, no fim, senhores, qua ndo se t rata da eleição áo Pre-
sidente do E s ta do. 

·Ma s a ·cJe· Pref·eito- p ergunta-se - pr oced·ida rto mes1no dia , perante as 
·rnE:srl1la s mesas, e em que o votto é .,Uninominal , en1 que o ele i·tor só p6de dar um 
voto: ·p;0r -que se annrullam essas eleições? 

O SR. GALDINO Do VALLE : -Porque são V'erifLca.clas perante Cama ras nulJas. 

O SR. RAliHRo BRAGA: - O funclamento não foi esse. V . Ex . não está 
' acornpanhando o m•e.u arg~m·ento. Pm<g unta,va eu: por que se annuHa rem a~ 

eleiçõe" de Prefeitos , quando se conservava a el,eição ·de Presidec,te elo E stado 
com o votoo uninominaJ ? 

O SH. HmNRIQUE B oRGES: A cor poração municip[l)l é uma só: Prefeito e 
C:1.m:t1·rt. (lia ou.tTos a.pa.rtes .) 
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O SR. PRESIDENTE: - Attenção! Peço aos nobres Deputados que não in-
:terrompam o orador, que dispõe de temp-o limitado. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Sr. Presidente, não sou, repito, um neophito ne:.-
·.ta Casa, s i bem que arredio da tribuna . . . 

0 SR. HENRIQUE BORGES: - V. Ex. ê sempre brilhante. (Apoiados.) 
O SR. RA.MIRO BRAGA:·· - , .. a ella subindo muito pouco, sei, entretanto, 

.nella conservar a se1'enidade, ter o domihio sobre mim mesmo e, em muitos 

.casos, oobre a mi·nha senti-inéntalidade, e ter tambern à calm.a necessal'ia .para 

.não me embrenha r por onde querem embrenhar-ttne os apartes tendenoiosos. 
A minha argumentação, senhores, ê lima só: a causa, o u:mrque, a Com-

:missão annullou ·a e leição de Presicren·te do Estado sob o fundamento d·e que, 
.ahi, não se exerceu o voto cumulativo, e porque anmuJloU as el•eições de Pre-
feitos. Trato da eleição em si, e não do facoo posterior da verif.iJcação de po-
·dere~. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - Não foi por ·eSse argument-o. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - A Commissã>o disse: ''Eu ' annullo as é~eiçÕes â.e 

'Pri>feitos" - ouça a Camar a, ·está no parecer - "porque foram procedidas na 
-mesma urna". 

, 0 SR. HENRIQUE BoRGES: - E' um m.odo .de •exprimir a idéa. 
O SR. RA:MIRo BRAGA: - SenhJOres, ond•e ê que já se viu , na nossa jurispru-

·dencia de recon·hecim·ento de poderes se invocar, sob o fündan1ento de ann.ul-
·lação de eleições, o facto de terem sido procedidas na tnesma urna? :Mas na 
·mesma urna ptdcederam~se tatnbem as ele-ições de Presidente do Estado ! 
A urna foi uma só ! 

0 SR. PRESIDENTE: 
·tempo, 

0 SR. RAMIRO BRAGA: 
·para concluir. 

Lembro ao nobre Deputado que está terminado o 

Mais algumas palavras sómente, Sr. Presidente, 

Em uma :mesma urna ·estavam as ceduJas unüpessoaes para Prefeito e 
·presidente ! Senhores, eu ·quero ouvir o Relator, ·quero que S. Ex. me diga tt'<e 
es.pecie de mi.crobio .politicoi.de ê esse, da mais deslavada politicagem, politi-

•quice e politic.o"tlha que contamina umas cedulas ·e deixa as outras indemn'ls ! 
·(Muito bem; m·u.ito vem.) 

Em s·eguida é rejeitado o referido -requerim~mto n . 6 elo Sr. .João Gui-
'marães. 

O Sr. Buarque Nazareth (pela ordem): - Requer a vel'ificação da vo-
'tação. 

PDocedendo-.se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a fa-
·vor 14 Srs. Deputados e contra 122; total , 136 . 

O Sr. Presidente: ~ O requerimento n. 6, do Sr . .João Guimarães, foi 
!t'ejeitado. 
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Vou s ubm'etter a votos o artigo uni.co do projecto .n . 79, de ,1923, salvo as-
emendas. 

·, Acha~se sob1~e . a Mesa o s·eguin.te 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a votação do projecto n . 79, de 19:l:l, seja feita nornina ' n , ~:- t e 

Sala da s Sessões, 10 d•e Julho de 1923·. - Antunes Mac-iel. - Approvado .. 

O Sr. Presidente: - Em consequenc:ia àoo voto da Camara vou submetten' 
a votos, pelo processo nominal, o artigo uriico do projecto n . 79; . de 1923,. 
salV>D as emendas, que é o seguinte: 

"O Congresso Nacional .decreta: 
Artigo unic,o. F icam approvados os decretos dq Poder Executivo ·n,ume-

ros _15. 922 e 15.923, de 10 de J aneiro de 1923, pelos quaes foi determinada a 
intervenção f ederal no E&tado do Rio d•e Janeiro e :nomeado interventor o. 
Dr. Aurelino de Araujo Leal. 

~ 1.• São nuHas as eleições r eal-iza das no Estado do Rio de J aneiro. a 18 
de Dezembl'O d·e 1921, vara Deputados á .AsHembl-éa Legislativa, bem com,> tc.-
das as eleições realizadas !P\3-ra vereadores ·e prefeitos m.unicipaes, e . o inter-
ventor mandará ~>roeeder novà!lnente áquellas eleições; devendo ser pela As-
sembléa Legislativa, assim eleita, apreciada e julgada a eleição r ea1izada a 9• 
de Julho de 1922, para Presidente e Vice -Presidente do Estado . 

§ 2.• O Poder Executivq Ji'ederal, dentro de curto prazo, baixará instru-
cções eleitoraes, a serem cumpridas pelo interventor, pa ra, em eleições reali-
zadas ·oonjuntamente .ou em dias differe~!tes, .proceder-se á recompos-iÇão gerar 
dos orgãos r epresentativos do Estado e dos municípios, compreh endendo t a es 

· jnstrucções todo o p-roc.esso "leltora.'i , tH>TfJ ·comu o da apuraçao .éla~· f'l,••çõet•, 
verif-icação de poderes e posse, observados, no que fôr a pplica vel : os diE-positi· 
vos da lei federal n. 3.208, de 27 de Dezembro de 1916.) 

~ 3.• As •munici•palidades, até a oonstituição da5 nova.'l Camaras, serão-
administrrudas por um prefeito interino nomeado pelo interventor e demisru-
vel ad-nulttLm, ao· qual será confiado o Governoo local, mantidas, em sua ple-
nitude, todas as l-eis munltcipaes, naquillo que não contrav-ier a presente lei. 

-~ 4.• Realizada a el-eição de Deputad-os, e expedi.dos os r espectivos di.plomas, 
será a Assembléa Legisla tiva conv-ocada extraordinariamente pelo interventor· 
para o reconhecim ento de poderes •de seu-s m embros e tomar conh ecimento das-
eleições realizadas a 9 de Julho do anno passado, •para Presidente ·e Vke-P.r.e-
sidente -do Estado julgar a validade ou nullidade destas ·eleições, apurar e ve- -
rifica r >OS poderes ·dos eleitos. 

§ 5.0 Na eleição dos Deputados e dos vereadores, -cada eleitor votará, em· 
tantos nomes quantos fôr o numero dos representantes menos um, em oit o-
para Deputados, "· para vereadores, cm· 14 nomes no~ munlcipios · -i! e Ni-
ctheroy, de Campos e de Petrop•olis, e em nove nomes nos demais munici--
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pios d>O Estado, podendo o eleüor accumula.r todos os seus vótos ou !J)a rte-
clelles em um candidato, es,crevenclo o nome dest e tantas vezes quantds os vo-
tos que lhe quizer dar, observados tambem -os §§ 1 o e 2° elo a r t. 6° da Ie.i f·e-
deral n. 3.208, de 27 ele ,dezembroo de 1916. 

§ 6.0 A apuração da eleição de Deputados será feita pela junta apuradora. 
federal, de accô1•do CO!Ill a citada l·ei, e a ele vereadore-s e prefeitos sm·á feita ele 
accôrclo -com a lei eleitoral do Estaél>o. 

§ 7.0 O Pr-es~clente ·e Vice-Presidente proclamUJdos el-eitos tomarão posse-
perante a As-sembléa Legislativa, sendo transm.ittido, -nessa data, pelo int-erve-n--
tol' oo Gover-no do E 'stado. 

§ 8.0 A presente lei entrará em vigor na mesma data da sua tPIUb!.icação,. 
ficando revogadas todas as clisposiçõ•es e1n contrario." 

Os Srs. -que approvarem o artigo unico elo projecto n. 79, ele 1923, res-
ponderão sim . e os que ·o rejeita r em responderão não: 

O Sr. Octavio R{)cha (pcr,ra enca?ninha;r a vo·ta.ção): - Sr. Presidente,. 
Srs. Deputados: Um -monrento, apenas! O prestito chegou ao pé do patibulo. 
Antes que o -carrasco vi<bre o cutelo, perrnitti que eu lance ainda o meu· 
protesto. 

Para justifica r esta •monstruosa 1ntervenção foi preciso imvocar os manes· 
elo Kaiser e encontrar .o apoio no art . 77 ela Constituição do Imperio Allemão. 
(Vide a .pagina 12 elo impress-o.) 

Invoco, por minha vez, o grande paulista, o0 solitario do Banharão, o · 
impolluto Campos Salles, lendo á Camara este pequeno trecho elo discurso-
de 7 de Janeiro de 1891, combatendo com a previsão· ele um genio, <J.rgu-
mento i-dentico de ·seus oppositores. 

"A improprieda-de do grande argumento elos n obres im.pug na do1•es• 
do ·proj.ecto ·de Constituiçã.o, o motivo que o torna improcedente e · 
-inapplicavel ao caso consiste, sobr etudo, no seguinte: na Allemanha 
partiu-se da destruição de uma confederação de E stados• para a fun-
:daçã•o de um Imper.io unitario; nós, ao contrario, partimos da destrui- -
çã-o de um imp,erio un.itario vara a fundação de uma Republica fe-
derativa. São .pontos de vista inteiramente o.ppostos." 

Vamos, com este actoo monstruoso, decretar a R ep.ublica unitar ia, ci-men~ 
ta.ndo um poder absoluto para os presidentes da Republica . • . 

O SR. ANTUNES MAciEL:- Invoco o caso do Ceará, que VV. EEx. appro-
varam. 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - ... approvando os decretos de intervenç;ão no·· 
glorioso Estado do -Rio de Janeiro. Só haverá, ele ora em -diante, um poder nO• 
Brasil que, da Capital F ederal, governará Estados e Municipios por seus pre--
postos oomnipotenttes. 
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o SR. ANTUNES MAcrEll.: - No Rio Grande se faz· isso todas as dias, no-
:;m,eando-·s'!l .intendentes provis_órioos. 

o .SR. OCTAVIO RocHA: - Srs. Deputados, ·tremei a· voz· ao votar este pro-
jec.to e que o "si·m" que ides praferir vos embargue a voz de republicanas, . 
~ertos de que proferis a sentença de morte da autonomia dos vossos Estados e 
.:dos vossos muni·cipios. 

Eu votarei "não" porque contemplo a cadeira que V. Ex., tão dignrumente 
--oooupa , Sr. PPesidente, e ·nella ~.arece :que vejo se est:ar ·destacando o vulto 
.egregio desse venerando paulista, cujoo nome, depois delle' morto; ainda aqui 
.se eterniza pelos feitos proprios e pela altivez desse notavel parlamentar, que 
·é bem uma joia p!'eciosa .na briLhant·e •bancada pauhsta - Prudente de Mo-
.raes! 

E ainda, Sr. Presidente, V. Ex., orressa •cadeira, me recorda a Assernbl~ 

•Constituinte, em .que o, s·eu grande Presidente oouvia, orgulhoso, a palavra vi-
brante do outro filho glorioso da terra •paulista, Campos Sanes, cuja effigie 
.Parece que ·estou a ver sobre nos\'Sas ·cabeças, agitané&o os labios e perguntando· 
.a nós: Gera<;ão nova, qu~: ide11 fazer do legado precioso que vos offerecemos 
.naquella meunoravel Assembléa? 

E, oamo riogra ndens e, voejo a inda pairando na oupola deste recinto as 
.imagens dpces, geniaes de Venancio Ayves, Er:nesto A:lves e J .ulio de C'astilhos, 
·e.nvoltos no e standarte que foi a fé tPfr·égada e que ainda hoje se ostenta no 
.alto do otgão do m·eu invencível partido-Federação, Unida de; Centralizaç'ão, 
Desmembra:rne·nto ! (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Souza FJJho (para encan"'inhar a votação) : - Si'. Presidente, não 
:se impressione a Camara .com estas dramaticas ·e:X:clamat;ões. Não trema a . sua 
-:eonsciencia, ·como nfuo treme a minha, votando o projecto de intervenção no 
Estado .do Rio ·de Janeiro. (Muilto bem. ) 

Estou a.costumado a ·descrer ·destes falsos apostoolos das autonomias esta-
o<iuaes. Elles são, aos meus olhos, uma muraiha que se ergue pata, atrãs de!la., 
:.os governos estadliaes f azeren'l. dobrar ·OS sinos, não p a ra commemora r a a lle· 
lúia dos explendores ·e das liberdades populares, m as, precisamente, pa r a, 
-longe das vistas do Governo Federal, que deve rt:et, que tem o contrôle ne-
.:Cessario estabelecido na Constituição da Republica, abafar a voz das victi-
:mas de. violencias, transformando-se em <Verdadeiras dictaduras ... 

0 SR. JULIÃO DE CASTRO: - No Ésta;dó do Rio não -houv•e dictadura. 
O SRL SouzA FILHO:-... evocám .os municípios, debuxam-nos como mmia-

turas de imagem da Patria, para estrangular as leis, as· liberdades dos adver· 
osarios·, estabelecendo-se ahi pequenas dictaduras insoffriveis, que vivem, 
muitas vezes, da deshonestidade, ·da fraude, da violencia e dos mais rudes 
·golpes vibrados contra a lei. (Apoiados e não apoiados.) 

0 SR. JULIÃO DE CASTRO: - Prove issO. 
O SR. SouzA FILH>v: - Eis por. qUe, sen'hores, sem esten.:ler estes c onceitos 

.a todos os E stados da F·ederação, se·m particularizar nenhum delles, eu me 
.Tlão espanto, eu me não impressiono qua ndo se f a lla a quí no b ezerro de .ouro 
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da- autonomia municipal. Os falsos defensores das au_tonomias defendem ~J.pe
nas, di~farçadamente a fragmentaçij.o do territorio naciona:J. (Apoiados e não· 
apoiados.) 

Devemos olhar para a autonomia dos Estados, devemos olha r para a au-
tonomia dos municípios, para os seus direitos, para. as suas liberdades·, si·m r 
mas devemos tambem e acima de todas estas cousas, collocar o principio da. 
unidade naJCional, da união' indestructivel, da Republica una . A c·ima de tudo· 
está a necessidade do resu;ieito aos direitos individuaes, dos direitos políticos, 
sem o qual não existe a fôrma . republicana federativa. E' por esse priSIIrla, é-
desses altos .que nos cumpre olhar para a autonomia do Estado e do munici-
y;io com o convite a todos para que, respeitadas as opiniões dos advérsarios,-
e considero nobre a attitude do nobre Deputado a quem respond~estejamos 
todoos debaixo da mesma bandeira, da formosa bande·ira do Brasil, do Braslr 
unido e forte, sem ridícula ameaça de separação. (M1tito bem,· m uito bem. 
Palmas no recinto e nas galerias.) 

O Sr. João Guimarães (para encaminhar a votação) (*): - Sr. Presi-
dente, após as palavras memoraveis que, neste recinto, foram proferidas pelo 
nobre representa nte do Rio Grande do Sul, nada. mais deveria accres·centar, eu 
que represento, sem bi"ilho (não apoiados) uma pequena parcella da federaçfuo-
brasileira - o Estado do Rio de Janeiro. 

Quando vejoo, ooste reci·nto, reunidos os representantes de todos os Esta-
dos do Brasil, a ·p equenez, de que tenho ·a [propria conscien.ci:a:, esvae-s·e pará. · 
parecer-me que tenho a meu lado irmãos de uma 'federaçao para quem eu 
podesse appellar neste trans·e doloroso e .invocar, do seu espírito de repuibl~
canos, da sua alma de democratas, um pouco de condescendencia para esta 
unidade federativa, que não tendo por si a força de uma política vencedora. 
victoriosa, tem ao menos por si a tradição qe seus a.ntepassados, dos seus. 
grandes homens, dos seus maiores. 

Neste ·momento, eu quizera não arrastar a Camara, em sua maitoria, a vo-· 
tar contra este projecto, que é oobjecto de d:el1beração, mas quizera, ao menos, 
que, de dentro da representação de cada. Estado, uma voz só se levantasse 
:para segurança e para o testemunho perenne de que, na consciencia da po-
pulação de cada um dos Estados, 10 golpe que ora nos é vibrado merece re~ 
pulsa e condemnação. 

Já disse nesta Casa que comprehendo a solidariedade política, nas suas li-
nhas geraes, nas. suas linhas m ais amplas, nos seus objectivos mais alevanta-
dos, mas não posso comprehendel-a em detalhes que amesquinham a funcção· 
dos nobres representantes do IPIOVO brasileiro; não posso compreh ender que· 
vós, Srs. Deputados, houvesseis r ecebido o mandato de vosso eleitorado 
para sacriücar, dentro do Parlamento, a autonomia dos Estados e dos Muni-· 
c ipjos l não comprehendo que vós tivesseis sido investi.dos da funcção de le-

(*) Não fooi revisto pelo orador. 
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_gislar para os munich)ios e para os Estadto,s, cerceand·o â população desses 
E stados e municípios o direito de -se governarem. 

E' .chegada a hora, porém, de tern1inar. 
Chegado o momento decisivo, quero que a -Camara testemunhe a impavi-

·dez com que affronto esse g ol-pe d:esfer.idQ sobre a a utonomia do meu E:>tado. 

Si, Sr. Presidente, me falta m •elementos <bastantes para argumerutar do 
-:ponto de vista ·constitucional, do ponto de vista jur-idico, o de,sacerto q·u e vae 
.n-esta -deliberação, wo menos seja respeitada a opinião .do eleitora do que me 
mandou para aqui. 

Lavr0 meu protesto o mais solemne contra este .precedente innominavel do 
Parla mento brasileir-o transformar-se .em assembléas esta duaes e até em Con-
selhos Mun.i-cipa-es, -enfeixando em sua;s mãos toda a f uncção ·deliberante.· do 
pa iz. (Mu·i"to bem; Tnuito b~m •. ) 

O Sr. Buax·que de Nazareth (*) (pa-Ta enca-minha-?" a- vota-ção)·: - Sr. 
Presidente. valen1do-n·.e do -direito d:e -encaminhar a votação, nem de longe 
procuro •encaminhal-a.. Sei que ella seguh·á seu curso s-erenamente, impavi-
damente, com a fatalidade das cousas, que já estão esoriptas de h a muito 
tempo. 

Valho-me deste momento pàra, con1 os m eus collegas do Est.-'ldo do Rio, 
la vra r protesto solemne contra esse projecto, no qual se fére a a utonomia 
{lo Estado, partindo de uma premissa falsa, como seja a afftirm!ação de uma 
dualidade •de asserr.bléas, qua ndo mostra mos, com toda a cllareza, que no 
Estado do Rio, c omo na F ederação, é ~mpossivel a dualidade, porque esta 
foi a po·.eoocupação do legislador numinense . 

Lanço meu protesto, tão vehem.e-nte qua nto m e é dado,, contra o pro-
jecto, em que se defendem erros de direito, -como no t ocante á eleição de 
prefeitos, e se affirma, -corr~ 'segurança, que •causa .pasmo, •que a a pura ção 
nulla -de uma eleição a nnulla essa eleição, como -si, a lgum jurista já houvesse 
dito a lguma vez que a;cto nullo a nnulla os que lhe são anteriores . 

L a nço, pois, o meu p-rotesto c ontra este project o, que elimina, nos mu-
nicí-pios, os poderes E xecutivo -e L egislativo, eleitos, com suas eleições veri-
fica das pelo Tl'Íbunal da Relação do Estado, e nomeia, contra todos os prin-
cípios de direito, a utorida;des designadas pelo Sr . Presidente da Republica, 
-que a lli vão ·e:8jercm· as funcções execut ivas ·e legislativas a o rr.esmo tempo. 

Não é possível, Sr. "Presidente, deter essa avalanche? Sómo:; esmaga-
dos pe[o numero! Mas, esmagaldos embora, adnda •n os resta voz bastante forte 
})a r a, com a d'irmeza de sempl'e, lavrar o nosso •protesto . . E, fazendo-o, r,e-
-pito desta tribuna, como já o fiz, que, entrando na campanha .presidencial, 
'ha dous a nnos, •e hoje presencia ndo e rememorando todo -o seu desenrolar, 
declruro convicta;mente perante ? juiz a dv-ersario, que continúo o mesmo ad-

(*) Não foi revisto pelo .orador. 
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versaria irreducti:vel e que s~ tivesse de voltar a.h·ás, t rilharia o mesmo ca -
n1inho, iria me dessedentar á mesma fonte·, descansaria á mesrr.a sombra! 

P enso hoje, senhores, como pensava h a •dou s annos. (Muito be1n; rnuito 

.bern . ) 

· O Sr, Ramiro Braga _(pam enca?ninha?· a votação): - Sr . Presi-
-dente. Srs D eputados: 

Duas pala :v1·as ;t,penas . E' o meu ·protesto solemne, decisivo, não do 
.Depu tado R a rr.:iro Braga , não do partidariQ, mas do fluminense, que, acima 
. de · tud.o, 1-'aira ndo sobre tudo, sobr<> as suas a ltitudes, colloca o or·ilho e a 
orefulgencia das tradições 'do seu glorioso Estado .. 

Estamos deante de um -tumulo. Ajoelhemo-nos ... · 

E ' da psychologia dos tempos que correm : a o vencedor, as palmas, os 
:applausos, os la ureis, o h1cessante e doido vae-vem do thuribulo, para que a 
:atmosphera não deixe de estar saturada de incenso ; aos vencidos, as cuti-
•Jadas, os doestos, os apodos, os c onvicios e , qu a ndo não raxo, as injurias. 

Mas , esta r epresentação que aqui esbá -cae .. . -e, cahindo, deseja aQs 
.fluminenses qu e · sobein telieidadbs . Mas falta m as vertebras dorsaes er ectas 
·.firmes, a nkylosà.das I]Jela dignida de civi·ca, pela honra e .pelo culto á honra 
-do seu Estado ! (Muito be1n; rnuiw bem). 

Experimentei, .Sr.. Presidente, durante todo o t ranscurso dos debates 
·em cler:r·edor do m eu glorioso e queri:do Rio 'de J a n eiro, uma emoçã.o que 
.acr edito nunca mais exp.erimenta~rei no decurso da minha existencia l 
•(Apoiados) . 

Muita vez, senhores, senti que dent ro err; m:tn1 qualqu er causa me ele-
vava n1uito, muito acima de mim mesmo e me impellia para -essas para-
_gens sublimes. (Movimento de attenção.) 

Era rr;, creio, as vibrações ela alma fluminense. Velha e glor iosa a lma 
fluminense ! Limpida ·e -crystailina como a agua das suas fontes, suss ur-
rante, timida , m edros-a , . quasi coJno o desliza r 1nunmuroso -e doce dos seus 
.riachos por enü'e as suas iflorootas e cuja doçu1·a como que se avoluma, se 
espraia, se alarga no correr sereno e tranquiUo, plrucido e espelha nte dos 
·seus rios, m as que · já estrondei-a, ruge e brarr.e no despenhar das suas 
'Cachoeira s, para -desferir o vôo em dema nda dos cêos e a lça r-se, elevar-se 
·alcandorar-se n a eminencia, na -elevação dos seus pincarQs que não são os 
m enores do Brasil! Velh a e glorios.a a lma fluminens, f-eita ele amõr e 'de luz: 
si não ·tens essas scint11lações eternas d e um visconde de Itaboral1Y. de urn 
·Francisco .Octavia no, de u m Inh oirrárim, de um Euzebio ele Queiroz, de um 
Uruguay, de um Silva Jardim e t a ntos outros; si não t en s nestes t eus 
r epresentantes -de hoje as mesmas scintillações, o ;mesmo brilho, o mesmo 
fulgor, dos a ntepassados, tens, entretanto. nelles - velha e glo11iosa alma 
fluminense - a mesma sombra nceria, a mesma uifania, a mesma altivez e o 
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mesmo· car31cteJ?! (MuUo l;lem; muit-o bem, . .fa,lmqs na recintl;)._ O ·QrQ.d9r é-
V'i'll!l<V~ente <!).'U/mpri?'rwnta(t_q,} 

O Sr. Presi~ente: 
minai. 

Vae-se proceder á chamada para a votação no-

O Sr. Costa :Rego (1" Sec-retario) · procede á chamadá dos Srs. Depu--
tados para a votação nominal. 

Feita a chamada, respondem - si.m ~ approvando o. referido artigo• 
1mico do projeeto l'Í•. 79, de 1923, os Srs. : Aristides Rocha, Do.rval Porto, 
Eph'igenio Sanes, Arthur Lem@s, BentQ Mira_nda, -Che:rrrnont de Miranda,. 
Di@nysio Bentes, Eurico .Valle, Lyra Castre, Prado. L .(!)pes, Aggripin.o Aze-
vedo, Arthur Collares· Moreira , .José Ba.rrete, Rodrigues· Machado, Do;r<in-
gos Barbosa, A;rmando Burla rp.aqui, Jo,ão Cabral, Godofredo Maciel, Hugo• 
C:;u-neiro, 'Marin,l;lo de Ançkade., Thomaz R.odrigue:;;, Daniel Carneiro, JflorQ· 
:f!ar-tb,olomel.l·, BerrnenegiJqo Firmeza, .Juvenal Lamal'tine, Raphael Fernan--
de!>, Ascenqino da Cunha, Oscar Soares, Tavares Çavalcanti, Walfr<;odo Leal~ 
Gouveia, de :]34rro.s, Jader d,e. A,.ndrwd~, .Joaquim Bandeira, Alexandrino da 
J;loch:;J,, Souza Filho,_ S.olidonio Le.ite,_ P essô.a de Queiroz, Costa Reg·o, Eucly-
des Ma Ua, Luiz Silyeira, NataJicio Caml:Joim, Raym-clndo de :M;iranda, Rocha. 
Cavalca nti, Carvalho N~to, Gilbert_o Arr,ado, Gentil · Tavares, Alvaro Cova, 
Alfredo Ruy, .João Mangabeira , Pacheco Mendes, .José Maria, Eugenio Tou-
rinho, Geraldo V'ianna, lleitor de -Souza, Manoel •Monjardim, Pinheiro .Juni or,. 
Bethencourt da Silva Filho, Raul Barroso, Vicente Piragibe, Norival de Frei-
tas, G·aldino Filho, llenrique Borges, Carvalho Brüto, .José Alves, Joaquim. 
de Sanes, .José .Gonçalves, Vianna do Castello, A.ntonio _Ca.rlos, FranciscO> 
Peixoto, Jiosê Bonifacio, Landu-lpho de Magalhães, Olint ho de Magalhães, Vaz: 
de Mello, Augusto Gloria, BaJeta Neves, Emilio .Jardim, Auguste de Lima,. 
Raul Sá, Zoroastro Alvarenga,_ Bueno Brandãe, .Josimo de Arauja, Raul Fa--
ria, 'l;'he?domiro Santiago, EduardQ do Amaral, Fidelis Reis, Francisco Cam--
pos, Garibal-di de MeJlo, Valdomiro Magalhães, Leo.polddnQ de Oliveira, Ca-
millo Prates, Honorato Alves, :(Vlanoel Fulgencio., Mello Franco, N-elson de 
Senna, Ferreira Braga,_ .José Roberto, Barros Penteado, Ma rcolino 1 Barreto~ 
.João de Far\á, .Jos.é Lobo, Pa!meü·4· Ripp,er, Carlos de Campos, Manoel Villa -
boim, Ayres da Silva, Napoleão Gome s, .Joviano de Castro, Anniba l ToledQ, 
.João Celestino, Pereira Leite, Severiano Marql.les, Lindo1pho. Pessôa, Luiz. 
Bartholomeu, Plinio Marques, (Martins F-ranco, .A\dol-pho Konder, Celso Bay,-
ma, Elyseu Guilherme, Ferreira Lima, .Joã.o SimpliC'io, Antunes Maciel, Bar--
bosa Gonçalves e GetuJi.o Vargas (122) . 

E resp ondem - não - rejeitando o referido artigo unico do proj_ecto.-
n. 79, de 1923~ O-S Srs. F1igueiredo Rodrigues, Dantas Barreto, Eduardo Ta- · 
_vares, Correia <le Brito, Luiz Cedro, Andrade Be-zerra, Castr o Reb.ello, Clemen--
_tino Fraga, Raul Alves, Torquato Moreh-a., Pamphilo de Carvalho, Xav-i~r

_Marques, Metello JuniQr, ·sanes Filho, Azevedo Sodré, Macedo. Soares, Ma-
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n.oel · Reis, Buar~ue de Nazareth, João Guimarães, Jurião de Castro, Veris- -
simo dA Me,llo, Domingos Marianno, Francisco Maro.ond-ea, Ramiro Brag;t, An-
thero Botelho, Odilon de Andraàe, Al!tino 'Arantes, Alcides Maia, Alvaro· 
Baptista, Carlos Pena1'iel, Octavio Rocha, Lindolpho Collor e Simões Lopes · 
{33) . 

o Sr. President~: - Responderam ~ sim 122 e - não 33 Srs. Depu~ 
tadÓs . 

Vae-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados que resrpon-·-
deram- sim. 

O- Sr. Costa Rego (1° SecTeta?"io) proeede á leitura dos nomes dos Srs ... 
Deputados que responderam - sirn. 

O Sr. Presidente: - ' Respondera m si1n 122 Srs . Deputados. Vae-
se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados que r esponderq,m -não. 

O Sr. Raul Barroso (2° Seeretario) procede á leitura dos nomes dos-· 
Srs. Deputados que responderam - . não. 

O Sr. Presidente: - Re&ponderam não 33 Srs. Deputados. 
O artigo unico do projecto n. 79, de 1923, foi approvado por 122 votos · 

contra 3'3; total 155. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Decla ro ter votado ·contra as conclusões do parecer n. 79, err.bora con-. 
corde com as suas allegações preliminares: 

a) de que ·existia dualida de de ass(lmbléas e de pres·identes no Estado do.· 
Rio de Janeiro, pois não procede, e ao contrario, o argum~nto extempora -
neamente produzido da fragilidade jurídica da assembléa Horq,cio Gomes .e 
do Governo Sodré, porqua nto, como ponderava Pedro Lessa "é absurdo exi-
goir para h aver àualida de de Assembléas Legislativas, que a mbas se consti- -
tuam se.m desacatar as leis ou sentenç:as· dos tribunaes, pois desde que todo;! · 
respeitassem· as leis, não haveria dualidade; 

b) de que se tratava de caso essencialmente político, e, como tal, não · 
podia ter sido resolvido, corr.o se p.retendeu, por um a,ccórd1io do Supremo · 
Tribunal Federal, anda ndo, pois, muito bem o Congresso em reivindicar, mais·, 
uma vez, como foi feito no parecer da Commissão de Constituição e Jus-
tiça, os poderes que lhe foram res-ervados pela Constituição Federal para a · 
solução desses casos eminentes, pura e simplesrr;ente políticos; e 

c) de que foi legitima, ainda, a intervenção do Executivo Federal nosc 
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·n egocios peculiares do Estado do Rio, uma vez que se t ratava de a,ssumpto 
·urgente e não estava r eunido o Congresso, a quem-cabe a solução. de casos 
'-('!esta natureza, consoante doutrina pacific;t no nosso direito public-o e . con-
·forme ·proclama, · .. aliás, a pro,pria mensagem presidencial de 30 de Dezembro 
de 1922 : "Dizer que urr.a dualidade não ·procede, não tem assento legal , não 
possu e realidade politiea ; r es.olve r qual o poder legitimo ê precisamen-te o 

<.·que é da vossa competen cia e não dos ou tros po,deres.".. Andou mal, entre--
tanto, o executivo federal não .convocando immediatamente o Congresso, 

~~orno era de ·su a rig~orosa· obri"gação, a f im de que este -dissêsse, no m ais breve 
trecho de tempo, qual a a utoridade legal no Estado do Rio. 

Feitas estas r esalvas, passo. a da r as r azões por que votei contra as con -
··clusões do refe1~do par ecer , e que são a s segu intes: 

1 • porque, tratando-se de um -caso typico de dualidade de governos e 
devendo taes casos, como bem ~Jonderou o illustre s ·r. Arnolpho Azevedo, no 

.seu voto no caso do Ceará, ser julgados por -pref er encia, pois assim sei:npre 
fora m decididos IÍos ·paizes -de reg)me~ f ederativo igual ou semelhant~ ao 
nosso, forçoso era que o poder federal , intervindo ·para dirámir este conflicto, 
declara·sse legitima a pretenção de U/Il1a das a ssembléas e contra a outra a 
_protegesse e garantisse; 

2•, porque, sendo indubitavel, como o estudo de me1·itis, demonstra, e 
.seria ocios o rep-etir aqui, que as a llegações em que se fundavam as appar en-
cia s de legalidade da assemblêa Magalhães Gomes e do g.overno .Sodrê não 

.. r esistia:!Íi a um exame juridi-co \feito com .r elativa impar-Cialidade, a conclusão 
-accórde eom a Constituiçã o Federa l, a Constituição e as leis do Estado do 
R io, não p odia ser .outra sinão o reconhecimento da assemblêa presidida pelo 
Sr. Arthur Costa, a qual se constituiu legalmente, funocionou ~egalmente, 

·elaborou leis que foram acat adas sem protesto e r econheceu, corr.o legitimo 
·o orgão ela so.beranüi do Estado, o g overno do .Sr . Raul Fernandes; e 

3°, porque, levada a interven ção fedral ás inadmissiveis consequencias da 
·perda da a utonomia dos municipios, abrimos uma ,porta que nos conduzirá 
aos mais ruinosos resultados na vida do regámen, que vê, assim, clamorosa-

-mente desvirtuado o seu espirito e quebrada a trava m estra do seu systema 
·constitu cional, -que é a autonomia organica dos .munid],)ios .. 

Por todos estes motivos, summa ria mente ex;postos, voto contra as con-
. c! usões do par-ecer da honrada Oommissão de Constituição e Justiça. 

Sala das sessões, 10 de Julho de 1923. Lindolpho Cóllor. 

O Sr. Altino Arantes (pela o1·dent): - Sr. P.residente, f-orçado a pr-o-
. nunciar-me sobre o projecto n . 79, em su a integra, por h aver a Camara corr; 
'severida de, porventura excessiva dem ais , negado a votação por pa rte reque-
rida por diversos . Srs . D eputados, julg'O do m eu dever dar á Nação, dar ao 

.meu E sta do, e á illustre Camara a que tanto me honro de p ertencer, as 
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:succintas e singelas razões da .minha . attitude, e o faço na seguinte decla-
r ação de voto, que pas·so a lêr, requerendo a o m-esmo terr:po a V. Ex. se 
-dign!l fazer constar da acta da presente sessão. (Lê) Muito bem,· m uito bem.) 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

D evolvida ao Congresso Nacional - como unko ·'POder competente para 
·dirimil-a - a questão da dualidade de governos no Es-tado do Rio de Ja-
neir.o, da qual se occuparam as mensagens do Sr. Presidente da R epublica, 
em 24 de Dezembro do anno passa do e -em 3 de Maio proxJmo findo, o es-
tudo consciencioso dos factos e dos ·documentos r ela tivos a esse incidente de 
nossa vida :p.olitica - brilhantemente discutidos e elucidados no voto ven-

·cido do Deputa do ,sr. Prudente de .Moraes - firmou no meu espírito de 
~jurista e no . m~u sentimento de. republicano a · convicgão profunda ·e ina bala -
·da de q u e o Pl·esidei1te legitimamente eleito pelo Estado do Rio, para o qua-
trie.nnio que ora decorre, foi 'o Sr. R a ul Ferna;1des - reconhecido e pr.ocla-
mado como tal pe.Ja kssembléa Legislativa presidida _pelo .Sr. Arthur L eandro 
de Ara ujo Costa. 

Nestas -condições , dentro da solidarieclade que elev-o ao P artido R epu-
'blicano Paulista, ao qual me desva neço de pertencer, é minha in,tençã o a p-
~provar, ·como approvo, ·os actos consun1mrudos p elo Governo Federal n.o E s-
t:i.do do Rio, com o confessado ob.Jecüvo de g-ara ntir a lli a ordem publica, du-
rante o intm·regno da sessão legislativa e até que " o Congresso examine a 

·.situação e lhe ·dê a solução compativel com os altos interesses do :paiz". 

Nego, porém, o meu voto aos diLf.erentes paragra:phos, que se seguerr" 
.a o dispositivo do a r.tigo unico do projecto n . 79, da Oommissão de Justiça , 
.por isso que elles determinam providencias que, evidentem<mt e, attentam 

-.contra o regimen federativo e conu··a a autonomia dos :muruici-pios, violando, 
.assirr:, no n1:eu ·entender, todo individua l , aqueHes dons prJncipios funda-
~mentaes O.a Constituição da Republioa. 

Sala 'das sessões, 10 de Julho de 1923. Altino Arantes. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos as emendas. 

A ch a-se sobr-e a mesa o seguinte . 
REQUIEJRIM!a'ITO 

Requeremos votação nominal para as emendas ao projecto n. 79, 
Sala das sessões, 10 de Julho de 1923 . - Metello Junior. - Sales Filho. 

Rejeitado. 
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O Sr. Mewllo Junior (pela, ordem) r~quer a verificação da votação . 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se ~eretm votado a:. 
favor sete Srs. Deputados e contra 114; total, 121. 

O Sr. Presidente:. - O r equerimento de votação nominal foi rejeitá.dt.~ 

Vou submeter a votos a emenda n. 1. 
Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 1 

Considerando que o principio da electividade dos prefeitos para os :rnu-· 
nicipios err' face da a rt. 68 da Constituição Federal, devidamente inter>pn;-· 
tado pelo Supremo T ribunal , quando concedeu habeas-corpus ao Presidente· 
da' Camara Municipal de Nova Iguassú, no Estado do Rio, que alleg<Lva que· 
o munidpio não podia estar sendo administrado por um prefeito de nornea-. 
ção do Presidente do Estado; 

Considera ndo que a Assembléa Legislativa do Estado do Riu, em obe-· 
diencia ao julgado do Supi1emo Tribuna l, reunindo-s-e em Constituinte, re-
vogou o dispositivo ga Reforma Constitucional de 1903, que rr~andava qu& 
os prefeitos fossem nomeados pelo Presidente do Estado e demettidos ad nu-
tum (a rt. 31, § 2•, da lei n. 600, de 18 de Setembro de 1903), •deterrnina r{do· 
fossem eleitos por spfrraglo popular direoto (artigo da lei n . , de 15 de 
Novembi'o de· 1920); 

Considerando que o projecto man'dando que o interventor nom,eie, err,-· 
bora -interinamente, pre·feitos para administrar a!l Municipalidades a té á 
constituição das novas · Oamaras, infringe o preceito contido no art. da 
Reforma C:onstitucàonal do Estado e desllere um golpe de morte no art. 68. 
da Constituição Federal; 

Considerando que as leis do Esta do do Rio contP.m providencias a r es-
peito mandando qu-e o prefeito, no caso de vaga, seja sub!!tituido P.elo Pre-
sidente da Camara Muni<Ci·pa l, apresento a seguinte .err"'tmda: 

Supprima -se o § 3° do artigo unico. 
·Sala das sessões, 4 de Julho de 1923. - Octavio Rocha. 

O ,Sr. Octavio ·Rocha (para encaminhar a votação) : - Sr. Presidente, 
eu desejava fazer um reque;·imento, mas como :;ts emen.das que apresentei não, 
foram •estudada s pela Commissão, .agua rdo melhOT oppor tunidade para for -
rr.ular outras ainda, sobretudo, sobre a questão de vereadores e prefeitos, 
para · mim a mai-s séria do 'J)rojecto. P eço, portanto, a ·r etirada das minhas· 
emendas para formulai-à s em terceira discussão (M1âto b~m; muito bem. )· 
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Consultada, a Camara cuncede !t retirada das (lrr.endas do Sr. Ootavio 
Ro.cha, sob ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Votação da seguinte 
EMENDA 

N. 7 

Aocrescente-se: - 1 

I-antgrapho. O Governo suspenderá o estaido de sitio no territorio do 
E ·stado do Rio de Janeiro durante o prazo que decorrerá de dez dias antes a 
-dez dias após o dia designado para as nova s eleições. 

Sala das sessões, 5 de Julho de ·1923. - Torquato Moreira. - Xavier 
Matques 

O Sr . . João Guimarães (*) (p.ara encaminhar a votação): - S·r. Pre-
.sidente, a e·menda apresentada pelos illustres Deputa/dos, tSrs . Torquato Mo-
reira ·e ·Xavier Marques, visa a suspensão do .•estado de sitio dez dias antes 
.a depois da data designada para as novas eleições do Estado do Rio. 

A' pti~eira vista .pareci que essa medida seria inutil, pois deve estar na 
·consciencia de tddos que não é possível exigir de um eleitorado a manifes-
tação livre. de ~ua vontade, quando elle se acha sob a coacção oriunda d·o 
estado de sitio, que suspendeu .por completo t odas as garantias constitucio-
naes. 

Não é ::..penas 'rã these ·constitucional qu E! me refiro . .Si, effectivamente, 
uma das garantias concedidas pela Constituição é a <da livre manifestação 
<to voto; si o Poder Legislativo Federa l considera tão substancial a liberdade 
nessa rr..anifes~ão, eu não comprehendo, Sr. Presi-dente, -como é que esse 
m ·esmo .poder seja incongruen•te, permittindo que o estado de sitio cerceie 
-esRa liberdade, precisa.mente nr.l momento ·da eleição. Vêerr~ os Srs. D,epu-
trudos quanto é .incongruente. ou quanto ser1a incongruente a sua deliberação! 
P01' um iado, .tnanda annullar as e l-eições do ElstaJdo -do Rio, sob o pretexto 
'('!e que alli não se respeitou a livre rnani-festa()ão do eleitorado, porque não 
se lhe deu •o direito de voto •cumulativo, rr~ediante o qual as minorias tam-
bem se pudessem representar. Só para o effeitG de garantir ás minorias o 
-direito de representação .pretende-se justlfi•car t1 projecto de intervenção no 
Elstado do Rio. 

0 SR. GALDINO Do VALLE: - Não ·apoladG. 
O ·SR. J·oÃo GuiMARÃEs: - E, entretant?, senhores, medida alguma ga -

rantidora dessa Uberdade vem consignada no rprojecto, como d'everia ser 
essa determinação constante da emenda, dos Srs . Deputados TorCJ.uato Mo-
reira e X.a'l'ier 'Marques .de se suspender o estado -de sitio durante o perioC.o 
das oeleiçOes. · 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



-540 

O Sn. GALD1NO Do V:·.LLE': I sso ficará ac, criJterio d.o Governo que, na--
turalmente, o f a rá. 

O SR. JoÃo GUIMARÃ.És: Pergunto á Camara qual ,o mai-or cercea--
mento da liberdade popular: é n egar ao ehoitorado o voto •cumulativo na 
proporção da 1El,i fedent., 'ou lrnptdh, . p or meio q.o estal.lo de sitio, que essb· 
eleitorado se rna ntfeste livremente nas urnas eJeitoraes? Nã.o é, senhóres,. 
uma a llegação vã essa que venho fazen do, porque vós outros, que não· co-
nhece-is ainda -os effeitos <do estado de sitio dentro do territorio de vossos . 
. Estados, não sabeis as ul-timas consequ encias que o Poder Executivo cos-
tuma tir<tr da execuçao ou da faculdade dessa medida d-e e-xcepção. 

O SR. GALDINO Do VALLE: - No nosso Esta,do terr~ sido sempre suspenso. 
o estado de sitio. em dias de •el.eições. 

O .SR. JoÃo GUIMAR.ii;Es : - Infelizmente, o Estado do R io, p ela proximi-
dade •ela C!a;pital F ederal , é sempre abrangido pelo es·tado de siiio, po·rqu e as. 
suas relações· ode communicaÇão, com esia cidade· o constitm,m como que um 
prolongrumeruto . deste centro de actividade p.oliti·ca . Ainda . agora, no caso· 

, da intervençao, quan'do o ,sr. Presidente ·da Republica allegou que. dentro-
do Estado havia sérias · peTtu rbações da ornem pubUca, só pôde fundamentar 
essa a.Uegação nos d.isturbios protnovi<'los pelos agentes ela Policia' Militar da 
Capita;l Federal b pelas forças mili-tares postas a serviço dos revo}ucionarios, 
e tudo isto sob o prete.xio de · que o estado de sitio amnava o Governo Fe-
deral ·-aas medidas necessa rias .par a imp·edir que a policia do Estado, fiel ao 
governo d o Sr. R 2.ul F erna n des, res·tabel~c-esse a ordem, onde ella tiV'esse sido· 
conturtJad<c . 

Está na- consciencia dos Srs. Deputados, como consta da imprensa e, 
até, por· actos confessados dos nobres oprpositores da nossa polltic;, dt-ntro 
do. Esi:.o1.do, que varias vezes o Sr. Presidente Raul F ernandes pre tendeu 
man.dar forças de policia que lhe er&m obedientes para o terr1t~rio de va-
ries muni'cipios, onde íxdve.ntici-os s" tinham· arv-orado em vovo e h aviJ3.Jlll 

· desaca,t ado as autor\dades constitu ida.s; e o gov(')rno do Sr . Raul F erna ndes 
t eve essa providencia burla da, ·em consequ eiJJcia d!o estado de sitio, porque, a 
mando do cornrr.:a ndante da, !"egião n1ilitar do Estado do Rio foi intpedido, 
na estação da estrada Ide fe rro, que essas forças err~barcassem, sob o pre-

'texto de que, no· -estado anori11al em que nos encontravam os, não era licito 
fosse ·O territori.o· do E stado percoáido por forças· armadas, se.rn o viste, e· 
sem o cons•entimento do corr.ma nda nte dessa g uarnição . Isto foi em J aneü·o. 

O SR. GALDINO no VALLE: - Para massacrar a população de· Friburgo . 
O SR. J-oÃo GuiMARÃEs: -- Agora, -calculem VV. EEx . o ·que não fará . . 

este governo, quando ch egar a occasião do pl-eito eleitoral , no qua·l elle já 
tem o · seu objectivo assentado, que é o · a rrasamento das forças eleitoraes C! o 
Senador Nilo P.eÇanha . , . 

O SR. GALD!No Do VALLE : - Hão de ser arrazadas p ela vontade ·p o.pulal.". 
0 SR. JOÃO GUIMARÃES: - . .. · forças . que SÓ podem ser c ombatidas, não· 

p elo numero de votos, mas p ela V>iolencia ·exercida contra. o eleitorb.·do . Essa. 
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violenéia eile já começou a Pl'eparar, pela nomeação de juizes em coman.is--
são, para substituir juizes que tinham a sua judicatura garantida por um 
triennio, •em virtude de texto constitucional e de lei ordina ria do Estado. 

O SR. GALDIN-o Do VALLE: Então VV. EEx. contavam com esses juizes-.. 
para fazerem poliUcagem? 

O SR. JoÃo GuiMARÃES: - Era preciso afastar dos seus cargos esses 
elementos. Para · tanto, -o interventor nomeou juizes acl hoc, dizendo-os . "en~ . 

corr.missão", preparando assim a formação do a rtifício eleitoral , corn o que 
se quererá illudü-: a opinião publica brasileira. 

o · SR; BUARQUE DE NAZARETH: - Contra disposição de lei , muito clara , do . 
Estado. 

I 

O SJJ.. JoÃo GuiMARÃES: '- Ainda mais, Sr. Pr-esidente: ·em alguns mu- -
nicí-pios do Estado, o.nde, effectivamente, nossos advel'Sarios tinha m riucleo · 
de eleitorado digno de consideração e dJe attenção, o Sr. interventor pôde --
obter, ·pa:ra s-eus .àuxiliares na policia, homens respe.itaveis e dignos. Mas, 
na 1haioria dos municípios do Estado, onde im-pêra o eiEÚtorado q ue ê so.Ji-
da.rio com a poUtica d-o Sr. Nilo Peçanha, não consegui o esse interventor-. 
ou esse partido que· se oppõe ao nosso, ··elementos capazes de se fazerem r .es" · 
peitar pela sua posição e p•elo s·eu con0eito. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - E' uma opinião de V. Ex. 
O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Lançou mão de individuas desclassificados ... 
O SR. GALDINO Do VALLE: - Não apoia do . V. Ex. está :rnenoscabando a . 

população fluminense. 
O ·sR. JoÃo GUIM-ARÃES: · · •para co!Jocal-os na policia, que mais con-

dizia com a · s-egurança individual. São jog<'l!dores conh ecidos, que foram no- · 
:meados. 

0 SR. · GALDINO l:>o VALLE: - E' uma fita que V. Ex. está fazendo. 
0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Valia a pena V. Ex. declina r os nomes · 

clelles . E' uma accusação que V. Ex. deV'e docurr.entar. em bem ela verdade. 
Ao rri.enos haja coragem para isso . 

O SR. JoÃo GuiMARÃEs: - E , Sr . .- Presidente, como não .foi possiV'el obter 
para · todos elles nom·eações estaduaes e municipaes. - •estaduaes porque não · 
havia cargos a preencher, e munici-vaes, porqUJe . as municipalidades ·eram 
da nossa facção, do nosso partido -, inV'entou-se, ·então, · um ·meio de se lhes · 
clat· err.prego, n·omean.clo esses desclassifi-cados para agentes ele policia . E sa-
beis como elles vivem e tiram seu orclenado? ·Assaltando os passageiros e 
lhes · tomàndo ·as armas. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: v. Ex. diga quem são ellies! E' uma grave -
accusação. 

O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Tenho concluiclo. (Mtd.to be?n; ?mdto be·m.) 

O Sr . Buarque de Na.zareth (pa1·a encam.d.n.ha.- a votação) : - Sr. Pre-
sic'!ente, estou passando mal e, por isso peço a V. E _x. que- me mande dar um 
copo com agua, de modo a me facilitar o exercício do meu direito que, . 
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--creio, não me será tolhido aqui, como lá no Estado do Rio, onde nem nos 
:::permittem respirar . 

. Sr. Presidente, a emenda •errl d·ebate manda accreecentar um paragrapho, 
ma:is um paragrapho a este -polvo que é o projecto n. 79, mandando· sus-
pender o sitio dez dias ante~ e _dez -dias (\epois das eleições . 

.Seria o caso, Sr. Presidente, do illustre leader ô.a maioria amparar ésta 
. emenda, a .unica dispos-ição de alguma liberalidade, que pod•eria conter o .pro-
. jecto n. 79. Mas ainda assim vejo que, approv~da a emenda, ella inda ficará 
muito aquem da Mberrima disposição da !e~ e le;itoral do Estadc. do Rio de 

. Janeiro, a qual, si me não trahe a mernoria - •memoria de um homem que 
tem uma vida agitada e que terrl percorrido longo caminho - manda que 
seja suspenso, no Estado do Riü, o estado de sitio 10 dias am.tes .e 10 dias 

·depois das eleições, :para que o eleitor -possa exercer ._o seu direito de voto, 
livre 'de qualquer •coacção. 

Vejo que o projecto, apertando tanto quanto p-ossiVJel _ o torniquete que 
comprime o Es·tado do Rio, -ordena que, em vez de se observar a legislação 
do Estado, si façam novas -instrucções eleit'otaes,. nas quaes eu temo nãü ver 

·repetida a disposição que insistirei em chamar liberrima, dà lei flumi'!1ense, 
garantindo a liberdade do ·el'eitor durante os 10 'dias que antecedem a elei-

' .. ção e, 10 dias, que succedem a me,sma eleição. 
No tocante ao estado de ·sitío, apez~r de estar preserv-ado ·contra elle 

·pelas irnmunidades parlamentares, confesso .que, condoendo-me da sorte dos 
m-eus semelhantes, não posso acceital-o de boa vontalde. A mim elle nãq 

' attinge, mas ao.s rr.eus amigos, •como muita vez acontece, aqui na Capital 
Fed!)ral , onde a mão ferrea da policia -mal inspirada, fére os proprios ami-
gos dos meus illustres •collegas. E, como não quero, nem 'llm mo·mento, se 

csupponha que o· que acabo de dizer é dictado pela fantasia, faço um ap-pello 
. ao meu mustre collega, .Sr. Bethencourt Silva, que me dá a honra dJe ou-
. vir, adversario a quem dedi-co u.ma amizade toda especial. 

Ora:, Sr. P1·esildente, ·si aqui, na Capital, o proprio amigo dos situ acio-
nistas -era ferido, imagine V .. Ex., o que succede no interior dos Estados, 

· onde não ha imprensa, onde impera um estado de sitio eter11o, · um desses 
estados que o .Sr. Canlos 'Maximiliano, nos Gommentarios á Constituição, 
aconselhava ·como proprio ao exercici·o de delegados de roça. 

São estes os .motivos, Sr. Presidente, -por que i,nsisto em apresenta r á 
--Ca mara esta minha reclamação (dêm-lhe o nome que quizer - eu como me 
vejo atordoa;do, ·como me achcr :..doenta<:~c, não pr-ocu rarei o termo). Espero 
que este regimen adorado, que a- imagü1ação fel-iz do nobre Deputado p or 
Pernambuco deseja pa ra a nossa patria, a f im de tornai-a maior, não vá 

· levar a Pernambuco o que, em breve, acontecerá ao Estado do Rio, pl'ezo 
··nas garras :ela mais cliesabusacla . tyrannia . 

Sr. Presidente, si me restasse a inda mais algum terr.po, iria l·er mais um 
--ou clous lances elo voto em separado -do Sr. Prudente de Moraes que, certa• 
:·.mente, convoenceria VV. EEx., o que nã.o pude fazer. (11-11ti to bem. muito 'bem .. ) 
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O Sr. Julião de Castl'o (pan~ enca?winha.r tt ·votação): - Sr. Pr""·-

dente, a-p1·oveito a opportunidade para me referü· á emenda ora sujeita á d·e-
liberação da Can:.ara, ·e que versa sobn; a suspe-nsão do estado de sitio dez 
dias a ntes e de.z dias 'depois das ·eJ.eições no Estado do Rio de ·Janeiro: 

Quando, a nte-hontem, ·orava eu neste recinto ácerca d<L ·questão presi-
clencial do Estttclo, pronunciando-me sobre o parece1· da honrada Commissão 
de Constituição •e •Justiça, o nobre De.putado peJo 1" distrlcto do num Es-
tado, o Sr. Galdino ido Vaolle Filho concHava-nos a irmos ás urnas para ve-
rificar com quem estava a .ma.ioria el-eitoral .do Estado que tenho a houra 
ele r epresentar . . . 

0 SR. GALDINo' DO VALLE: - P erfeitaunente, est[L de pé. 
O SB. JULIÃO DE CASTBO: - . .. l'espondi a S. Ex. que, uma vez suspenso 

o estado de s.itio no territo·rio flurr.inense, promptan11ente a nnuiria ao seu 
appello. Então, a op.inião publica do paiz ficaria s::t.bendo perfe.itamente quem 
tem, .neste rnornento, traduzin,do o sentir presente e passado, dos fluminenses, 
a maioria do seu eleitorrudo . 

0 SR. GALDINO DO VALLE: V. Ex. sabe que, no Estado elo Rio, e.nvol-
vi do .muitas vezes, por motivos que não quero declina.r, m as que V. Ex. 
sab.e e a Camara no estado de stii.o decretado para esta Capit:'l.!, nunca se 
procedeu a urr.a eleição na vig-enoia cl.e estado de siti-o . 

O Presidente ·da Republica sempre ·toma a deÚberação de suspendel-o . 
.E eu me con\prom.etto a m-e interessar por isso, opportuna.mente . 

O SR. JULIÃo DE CAS'I'IW : - Eng-ana-s·e o nobre Deputado, labora S. Ex. 
em err-o . 

Affirmo co.m segui·ança a V. Ex. que a ultima eleição n~unicipal que se 
feriu em Nitheroy cle.u-se .em estado de sitio. As autonidaàJes não se lem-
braram de suspender -essa medida excepcioml! e deixara-m que a s e!.eições 
munici.paes se realizasse-m sob o guante do estado tde sitio. 

Ma~, St·. Pl'esid&nte ·nil.o que:!n.rrr,o~ v-olver ao pass:J.do, sinào pa-ra reme-
morar ao nobre Depu tado, .S1·. Galclino do Valle Filho, um facto de que 
S . Ex. não s·e ·lernbra .. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: Lembro-me ele tudo quanto se. passa no meu 
Estado. 

O SB. JuwÃo DE CASTRO : - V. Ex. não tomou nenhuma parte na ma-
nutenção do sitio em Nictheroy. 

O SB. GALDINO Do VALLE: - Trabalhei até para qUJe o sitio fosse sus-
penso. 

O SR. ,TuLrÃo DE ,CASTRO: - Mas o g uante ele sitio estava 1Jesa.ndo sob1·e 
o processo eleitoral. 

O ·SR. GALDINO DO VALLE: - V. Ex. pócle te1· a certeza ele que o sitio será 
suspen so por oc-casião Idas elleições. 

o SR. J u LrÃo DE CAS1'RO: - .Sr .. Presidente, a sus-pensão elo sitio no dia 
em que se fererr.- as eleiçõ.es nã.o tem· o .me nor val-or ,para ·O ele'itorado, por-
que os cabos ·ele'toraes costumam u~ar ~1e cet•ta tacUca, am'eaçanclo os elei-



tores de prisão visto que, no dia seguinte, o sitio volta a dominar com as 
suas aarras aduncas. Por isso é que me bato pela sus,pensão do S!itio dez 
cli~s a:tes e dez dias c1:ep.ois das eloêições. 

Desde o momento em ,que o regimen da liberdade volv:;t. a benefici&.r-nos, 
desde o rr.omento e m _que fiquemos livres do espantalho que corveja sobre 
os horizontes da politica fluminense, podei'emos de1nonstra~r ao paiz, ao Es-
tado e a -esta Can1ara quem é que t em força real, força dnconcussa no Es-
tado do Rio de Janeiro. 

Por •essa medida eu me b ato de ha muito, -e concito .o nobre De-putado. 
cujo valor .polit?co é t ã o apregoado, nesta Casa, a trabalhar no mesmo s en-
tido •para que •o seu .prestigio não se offusque, para que a sua capacidaJde 
el-eiwral se torne uma rea-lidade e para .que <S. Ex . esteja sempre aqui au-
r eola.do pelo prestigio daqtUelles a quem S. Ex. sup,põe emprestar o seu 
valimento e o seu a:t:JOQO. 

O ·SR. GALDINO DO VALLE: - Não p-recis-o do ,prestigio -ele ninguem, não 
preci•s-o ~ valores ref-lexos. O povo elo meu Estaçlo me tem< honrado sempre 
com a sua confiança. 

0 <SR. JULIÃO DEl CASTRO: V. Ex. p6de de-monstrar isso no dia em qub 
o regirr•en da liberdade volver ao el:ei•tora-elo fluminense. Por ora, está as-
phyxiado pela mão clespotdca elo Governo Federa l que avassalou o nosso E s-
tado e converteu o ter'ritorio fluminense em -colonia sua, a ponto dle entre-
gal-o a um interv;entor ele sua ~nteira confiança, sob •o .p~·enexto ele uma dua,-
lidade de u.ssembléas que o Supremo Tribunal repudiou. 

No município de Macahé a ,pressão foi de t a l ordem que o juiz de di-
r eito ela comar-ca teV!e que conceder ordem de habeas-corp1~s ás autoróda des 
policiaes,, que fOTarr: detidas na cadeia pubJi-ca . Si autoridades foram vi·cti-
mas de semelhaq1tes ruttentados, -de q.ue forrum victimas os i·ne11mes cidadãos 
li ue mourejam n aquel-las parag.ens, e que pacificamente exercem as suas 
funcções de lavradores exercendo a s-ua.. . aclividaáe para o •Pl'Ogres&o do Ths-
tado -e· da Nação?! 

0 SR." BUARQUE DE NAZARElTH: - 0 estado de sitio é eLe t a l ordem q U6 
na ultima eleição e1rc Nictheroy, oncle <> Sr. Norival de Freitas pleiteou -con-
tra o Sr. Backer, elle se ,f.ez sentir contra o S-r. Backer, chef·e do partido. 
E é desse horrm: que. tenho medo. 

O -SR. JuLIÃo DE CAS'I"RO: - .Sr. Presidente, o Sr. BuarqUie -ele Nazareth 
acaba de me apartear no s'enüdo de que ;o gururute do siti-o em Nictheroy, não 
só estendeu as sut..s garras sobre nós, nilistas, .como tamben~ 'á facção lxt-
cl;:erista q.ue apo1ou o Sr. -Presidente da Rep.ubJi.ca. 

Vê V. Ex. Sr. Presidente até oü.de são l-evados aquelJes que se ba tem 
pela manute.nção elo estado de sitio. (Muito bmn; 'rnuito bem.) 

O Sr. Presidente: -- Esgotada a hora, fi-ca adiada ·a v;oü1ção ela emenda 
n. 7. off<''·eciela ao projecto n : 79, de 1923. 



SESSÃO DE 11 DE JULHO 

Continuação da votação do projecto n . 79, de 1923, upprovanclo os na-
eretos do PÓder Eléecutivo, que determim~m a Inte.rvenção fecleraJ no Es-
tado elo Ri·o de J a neiro e a nomeação de um interventoT; tendo voto em se-
parado do S1·. Prudente d:e Moraes (emenda n. 7) (2" discussão); 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a seguinte mnenda do 
Sr . Torquflto J\!IoreinL, cuia votação fiüou interrompida h ontem: 

N. 7 

Accrescente-se: 

Paragrapho. O Governo suspenderá o estado ele sitio no territorio do 
Estado do Ri.o ele Janeiro, &ürante ·o prazo que cleeorrerá ele crez dias antes a 
dez dias a.pós o dia designado para as novas eleições .. 

:sala das sessões, 5 de J ulho 'de 19•23. - To1·q1wto JJI[oTeim. - Xavie1· 
ilicl'I'Q1iCS. 

Em seguida, é rej·eltada a referida emenda n. 7. 

O Sr. Presidente: - Em virtude da urgencia, concedida pellL Can~a:ra, 

o pt·ojecto figurará na ordem. do .clia ele ama.nhã. 

i ' 

SESSÃO DE 12 DE JULHO 

O SI'. Presidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUJDRIMENTO DE URGENCIA 

Requeiro urgencia para immediata discussão e votação do projecto nu-
mer.o 79, deste anno. 

Sala elas sessões, 12 de Julho de 1923. - Bu.eno Brandão, Presidente 
ela Commissão ele Fina n ças. J. La-ma1·t·ine. 

Appl'ovado. 

O Sr. Presidente: - Em virtude elo voto da Cama.ra., vou submetter 
~~ immediata 3' discussão o ·projecto n . 79, de 1923 . 

3' clisc•ussão do proJecto n. · 79, de 1923 , approvando os cleeretos do Poder 
Execu tivo que dete:·minam a intervenção federal ·no Estado do Rio de J a neiro 
e a nomeação de um interventor; te.ndo v·oto em separado do Sr. Prudente 
de •Moraes, 



-546-

ó Sr. Presidente: - Acham-se sobre a m esa diversas emendas que 
vão ser lidas. 

São, s uccess:vamente, l•:das, rupoiadas e postas conjuntwment e err. dis-
cussãv as seguintes. 

Emenclas a.o p1·ojecto n . 79, ele 1923 

(3• discussão) 

N. 1 

Onde convier: 
Art. Sanccionada a presente lei eessarão os a.ctos de intervenção e 

immed'.a tamente será dispensa do o a:ctual ánt!erve.ntor , assumindo á presirlen-
cia do Estado o Presidente do Tribuna:! da · Relação . 

Sala das sessões, 12 de Julho de 192·3. - · Octavio Rocha. 

N . 2 

Supprimmr.-se do § 6° do artigo unico as 1)alavras "e a de vereadores e 
.Jt'efeitos será feita de accôrdo com a lei eleitoral do Estado" . 

Sala das sessÕes, 12 de Julh o de 19 ~3 . - Octavio Rocha. 

N . 3 

Supprima -se do § 5° do a rtigo uni co as .palavras "e dos vereadores", e 
mais "e .pa ra vereador es, em 14 nomes nos mutricipios de Nicther.oy, de Cam-
pos e de P e tropolis e em nove nomes nos demais rr.unicipios do Estado'' . 

Sala das sessões, 12 de Julho de 1923 . - Octavio Rocha .. 

N. 4 

Suj)!n·ima -se todo o § 3° do artigo uni-co. 
Sala das sessões, 12 de Julho de 1923 . - Octavi.G Rocha. ' 

K. 5 

Considerando que ·a Constitu ição F ederal em seu art. .. 6° só permitto a 
intervenção federa l nos E s ta•dos : 

a) para t·-epellir invasão extt·a ngeira ou ele um Estado ou outro; 
b) para ma nter a fôrma republi-cana federa tiva; 
c ) para restabelecer a ordem e a tranqu'illidade publica nos ]}stado·o, á 

l'equisir;;ão dos . respectivos Governos ; 
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cl) para assegurar a execução das leis e sentenças federaes; 
Considerando que, mesmo q ue ·inconstitucional fosse o dispositivo da lei 

eleitoral vigente no E.stado do Rio de Ja·neiro, qua.nto á não 'Observanc·ia exa-
ck'l. do ·que estabel<>oe a le.i federal n. 3. 20~. de 27 ele Dezembro ele 1916 sobre o 
,·oéo cumulativo, esse facto, ou essa in.constitucionalidade sõmente $õcle ser 
resolvida no Estad-o do Rlo pelos J}Oclere·s esta d·Oltes - o pocl·er verificado·r, 
ou o Tribuna l cl!a R elação, em grão ele r ecurso - e nunca pelo Co·ngr.esso Na-
ciona.l. .por ·não se enqu a clrat· ·O cas·o em nenhuma da·s hYJ:iotheses previstas 
no art. 6° ela Constituição; 

. Considüa·ndo q ue o projecto annullanclo a.s · eleições que se rea lizaram 
no Esta do do Rio de Janeiro para vere111dores e pt·efeitos municipaes, todas 
ellas julgadas pelo poder verificador, e mui tas, em grão ele recurso, peJo Tri-
bunal ela Relação do E stado, vem desfechar um golpe de morte na a utonomia 
dos munidpi'os, ·Crea.ndo, além do mais, um caso de in:lervenção, submet to ao 
estudo e deliberação da Camara, as seguintes emendas: 

Supprima m-.se do § · 1 o elo artigo uni co as pa lavras ·'bem como todas as 
eleições realizadas para vereadores e prefeito·s murricJpaes" . 

Sala elas s·essões, 12 ele Julho ele 1923 . - Octavio· Rocha. 

O Sr. Luiz Guaraná (*) - Sr. P.resielente, forçado, por impet·t!nente 
enf·ermielade a CC?nservar-rr.e durante dias rrusente deste recint-o, volto, logo 
que me sinto ·convalescente . .. 

O SR. OC'l'AVIO RoCHA: - E volta impruclentement?.; n[to devia voltar . 
Todo o mundo sa1:>e a opinião ele V. Ex. Aliás fali o na qua lida de ele a migo 
de V. Ex. 

O SR. Lurz GUARANÁ : E tanto estou convencido disso que agradeço 
profundu.mente .o interes·s·e ele V . Ex. 

Venho á tribuna pa.ra cumprir um cleve-t· deco·r-re.nte elo 1ne·u propr.io man-
ch,to, qual o de trazer á Cama·ra, Sr. Presiclente, o m eu fra.gi.J e desvalios-o 
concurso !Jara elucidação ele a lgumas elas ·occurrencias que conseguiram corr-
,·ulsionar o sõlo elo Estado elo Rio. 

Não tenho nem tive jámais o intuito ele reviclat· _quaesquer perfiéLias que 
pudessem, porventura, ter sido lançadas contra os homens ela actua.J situação 
fluminense, como tão pouco o ele reviver minuci'as que, ou viveu~ em tocl~s 

as memorias ou a poucos interessam, mas sim, St·. Presidente, relat::t.r e 
0x:p:lcflr f actos e situações q ue possa m tet· passado despet'cebiclos aos espi-
ritos .d~quelles que, ausentes elo theatro dos a.contecimentos, não estejam , por 
isso em condições ele razoavelmente comprehendel-os e explicai-os . 

E nã.o .se supponha tão pouco, e muito men os, Sr. Presidente, que eu pos-
Ffl ter o mais ligeiro intuito ele molestar o n.ais elevado elos nossos Trlbunaes, 
poi:s que• muito ao contrario, jámais pe.riclito·u em mim a justific"td:a. confian-

(*) Nilo foi revisto pelo oraclor, 
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ça que sen1pr.e deposit€i no mais lidimo l'epresentante, entre nós, ·do P oder 
J udiciarto. 

Essa confiança, Sr. .PresWente, n ão foi ján1ais abaJa.da, nem mesmo no 
per!iodo mais agudo da peleja politico-partidm'ia em que todos nos• empenha -
mos, qua1ndü o illustre Senador NHo Peçwnh'a, em busca de s olução favo.ra.vel e 
definitiva á causa que ttefendia, l·evou-a ;ela mão á;s portas do Supremo Tri-
bunal, indébita e inopp-ortunamente, sabido que o paiz a.guardava o verecUoi1l1il 
do seu poder eminentement e· politico, o Congresso •Federal. 

O SR. J ULIÃO DE CASTRO: - A mensagem foi posterior a entrada do pe-
dido de "habeas-corpus". V. E x. está equivocado. 

0 SR. LUIZ GUARANÁ: - C'hega!'8i lá. 
Foi debalde, Sr. Presidente, que se procurou justificar a. conducta, na-

. quene momento, dos• i·nteressados na diffi.cil causa que por má e i.nde1'ensavel 
forçou o iliustr e e honrado Sr. Dr . Raul Ferna ndes a l•a nçar mão de ardis 
e de 'argumentos certamente muito aquem. ·.· 

0 SR. MANOEL REIS: - Não apoiado, 
O SR. LUIZ GUARANÁ: - ... elo valor mora l e ·intellectmul, que todos nós, 

com justiça, lhe recoYJhecemo.s. 
O SR. MANOEL REIS: - O Sr . Raul Fernancles advogou os seus .dir·eitos . 
. o SH. L UIZ GUAR.~NA: - E a prova do que venho ele a ffirmar encontrará 

V. Ex. ·nos n!'otivos que justificaram o p edid·o ele habeas-c01'1JUS' com que 
S. Ex . .conseguia o Governo ephemero do seu Estado Natal, m otivos que 

·afinal se r eduziram a .notic·ias t end·enciosas ... 
0 SR. MANOEL REIS: - Não apoiado. São factos. 
o SR. L u iz GuARANÁ - ... . de u ma imprensa francamente partidaria, e 

por isso mesmo s-em autoridade .. . 
O SR. J ULIÃO DE C'A:TRO: - Essa in1prensa ti.nha tanta a utor!clade q uan-

to a outra . 

o SR. L urz GUAllANA - ... em boaJtos alflnnantes sabidamente espurios. 
e o que é a inda peor, no pretenso receio pela a ttitude honestamen te resena-
da do honrado ·Sr. Presidente da RepubHca em -relação a um caso que estnva 
então affecto exclusivamente á·soberania flumi.nense. 

Onde, Sr. Presidente, a prova ·da mai·s ligeira offensa á liberdade ele lo-
comoção c.u de impecilho ao livr e •exercício de qualquer direito inconteste? 
Não havja. E por isso · m esmo elevo ·confessar á Camara que acreditei sempre 
a quelle pedido de lw.beasccO?-pus, ·como. um requinte ele offe·nsa J:a n çada áo fa -
ces do povoü fluminense . . . 

O SR . .MANOEL REIS: -;-- Não a·poiado. 
o SR. J ULIÃO DE CASTRO: - V. Ex_ está pilheriando com, o povo ·f! urni-

nense. 
o SH. L UIZ GuARANA: - ... ou uma tentativa de mordaça á opinião pu-

blica odaquell'e Estado, senão de t r ansfusão· de p .restig.io do Sup:rem o 'l'ribu nal 
nas veias ele um Governo que expirava no E stado, contaminado pelo 1:i'rns 
ela impopularidade .. , 



O SR. MANOEL REis: - Não apolaoo. Qual é esse Governo? 
O SR. LUIZ GU.U!ANA - 0 Dr. Sr. Raul Veiga . 
. . . ·ou , ainda, quem sabe. nas ·veias d() um organismo politico partidariv. 

que entrâra ·em estado de f ranca decompo·sição. 
O SR. J uLIÃ.o DE CASTRO: - V. Ex. é injust o ·parà c om a situação que lh<: 

foi tão favoravel. 
O Sn. LUIZ GuARANA :- A mim só foi favoravel a opiniã o livre do Esta-

do do Rio, que sabe r epellir quaesquer mordaça~ que lhe queiram impingir. 
Mas, Sr·. Presidente, v im á tr.ibuna com G intuito de não azedar debates, 

e lastimo até, PTOflundiamente S'e1• a ·rrastad.o pelo •meu temp·eranten.to e 
pelos apa.rtes dos· rneus i.lolu stres coJ.J<e.gas. Procurarei, enh·etanto, guardar 
a mesma linha de ·elevação que venho mantendo até aqui. 

O SR.' JULIÃO DEl CASTRO: -V. Ex. p6de perturbar a sua .saude, abordano.to 
russumptos emocionantes como esse de que está tratando . 

O :SR. LUIZ <?UARANA: -À minha saude não é tão preciosa que não valha 
um sacrificio em b eneficio do- povo do Estado do Rio. Comprehendo, Sr . Pre-
sidente, a riec.essicl:ade de ser em, futuramente, estudadUJs a·s r esponsabilidades 
ele cada um dos nossos orgãos elo poder publico em relação ao caso do Estado 
do Rio de J aneiro, e, .por isso 1nesmo, procurarei Jimi tm·-lhes a acção, dentro 
das J.inhas de conduct:a de cada qual. 

Não o posso faz·er , entretanto, sem declarar a V. Ex . que, .;m relação. á 
a t titude do h onrado e illustre Sr. Pre·sidente da Republica, i·ntervindo no caso 
elo Estado do Rio, eu não comprehenclo qu lil possa ser S. Ex. passivel da. me-
nor censura . 

O SR. J ULIÃO DE CAs~·no : -E' natural que· V. Ex . pense assim . 
o SR. Luiz GUARANA : - Toda a ge.nte sabe que havia naquelle E staclc 

uma verdadeira duplica.ta ... 

0 SR. MANOEL. REIS : - Não apoiad-o. 
0 SR. J ULIÃO DEl CASTRO: - Urr.a C0111i·ca dup!Lcata. 
o SR. L u iz GUAHANA: - . .. de. poderes legisla tivo e executivo. 
0 SR. PAMPHILIO DFJ CARVAI;I-JO: Duplicata como essa, haverá sempre . 

o SIL LUIZ GUARAN~\ : - Não ha muitos d ias, um illustre collega, se me 
não engano, o honra do Deputado p elo Rio Gr:a.ncle, Sr. Lindolpho Gollor, r e-
petindo palavras de nota vel jurista, declarava, ·desta t r ibuna, que não é pos-
sível haver duplicata, se todas forem con sideradas dentro da lei. E ssa du-
plicata ameaçava , de tal fórma a trahquillicla de pubHca naquella grande uni-
cla.cle da, Federação que o S·r. Presidente da RepubJi.ca foi ~·orçad-o a dirigi,·-
se ao Ccn.gr esso, .pedindo que deliberasse a ·resp.eito . Ora, Sr. Presidente, '1.~ ·· 

sim aginc1o, o . honra do Sr. !Pr-esidente da . R epublica demons-trava , não só a 
sua neutralidade. mas ainda, a consideraçã o que o Gongres·so lhe· merecia, 
ião elisputa.nclo a elle a preferencia constitu cional para derimir questões de 
cara;cte1· emi•nentem ente politico . 

0 Sli. GALDINO DO VALLEJ; -- Muito bem , 



1 O SR. JULIÃO DE CASTRO: - E ' que elle sabia que o. Congr esso. na :;w., 
maioria. faz o q ue elle qu_er. 

O SR. L Uiz GUARANA: -- Qu.e o Congresso agra-deça a V . Ex.! Quand<.. . 
entret.ar;to, o caso do Estado do Rio ch egava ao seu periodo -p,:opria m Pnt.. 
a g udo, exigindo do Sr . P ·res idente da R ep ub!i.ca a acção a que venho de me 
referir, a o Congresso pou co t empo já restava para liquidar o-s seus trabalho~ 
orçament:uios, não poden do, por isso deliberar . · 

Assim .sendo, e dentro da propria dou trina t.r anquilla d o T ribu nal o da~ 
nossa~ pra:~es ao . Sr . _ Presidente da R epubLica competia exclusivam ente inter-
vir den tro dos termos da Constituição, pa.ra garantir . . . 

0 SRI J.VL~NOEL REIS: - A dupJi.cata. 
O Sn . L UIZ GuARANA : - . . . o regimen e a ordem publica ameaça dos 

francamente, no Estado dp . Rio . 
Foi, Sr. Presidente, o que fez o honrado Sr. Presidente da Ret1Ublica , 

como ·Psta mos f a r tos- de saber. 
Essa, Sr . Presidente,. é a que-stão -nas -sua s linha-s geraes. 
Corr,prehendo a ·necessida de ele estudai-a em seus fundamentos principaes 

e até n &s sua·s minucias, g uardada a elevação de vistas,· a isenção de anim o 
que convém a h omen-s p ublicas q ua ndo f orçados, pelas circum.st a ncias, :t ser -
virem de juizes dos seus propr ios pares . 

Por assim pensa r , e por n ão· confia r , não direi na minha memoria . que é 
-de moço P não m e a traiçoaria ao r-elatar factos recentiss·imos em que tan ~o 

me em penhei, ma:,; sim no n a tural ardor q u e a só lembrança da campanha eles. 
per te (•lll quem, como eu, lhe s offreu o rigot· das amarguras, resol Vi escr ever 
algumas ponderações que rhe foram ditadas -na t:ranquilJ.icla de do meu ga.binete 
ele t r abalh o onde, mer-cê de Deus, não entraram ain d-a e espero q ue não terã o 
guarida [Ui paixões parti daria~. 

O SR . J ULIÃO DE CASTRO: -Onde, tal_v ez, tenha e ntrad-o ·a ingra tidão. 
O SR. L urz GUAllANA: ·- A ingratidão? São ingratos para o E -,tudo _li o n.:o 

aqu elles que o collocaram na s it uação i·ncon s t itucional em que tem estado . 
São ingratos , para a quelle E sta-do aquelles q ue, em ·seu territorio, m entem 
IJ.O re;l·imen . em benefic.io dos seus proprios interesses ... 

0 SR . GALDINO DO VAlJI,E: -- Muito bem. 
O SR. LUiz GUARANA: - . .. e sacrificam os sagrados inter esses gerac<; á 

pol.itica nefaS'ta e pel'sonalissüna que aHi vem tudo -auaza ndo ha cerca el e cin -
co lustres . E stes sim ·são o·s in g ratos que dimin uem ou tentam dimin u ir o pa -
trimonio moral elo grande povo f luminense . 

Nós outros , que defendemos os interesse-s popula res, que defendemos, no 
Estado, a sua a u tonomia a Republica ~ o exercício da democracia. não p ocle-
:nos ser ingratos . 

o SR. RAMIRo BRAGA : - Defendem os interesses populares no P ala cio 
do l ngá. 

o Sn. MANOEL REIS: - E nós outros , não defendem os l.c'1mbem a R epubli--
ca \l o exerci cio ela democracia 7 
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O SH . L u iz GUARANÁ: - Aquelh::s que clt:fendom a el(Ji'nização no pc,~er 

de uma politica que tem s ido nefast a para o E stad o d CJ l-tio, es t e·s nã o pod'".u 
dizer que não são ingr a t os . 

O SR. MANOEL iREIS: - V . E x . não dizia iS3Q. In pouco . 
·o SR. L u rz GUARANA: - Sem pr t: o clis~e . e l L minha propria ca.ncliilal éll':.l 

foi um protes to con t r a a política economica desast r osa, que g ri t.:tva. que o 
Estado do R io tinlha st~pe1·a ·vits e dobrava os im·postos• clO's p és p :: ra :t cabeç.t, 
aRphyxia n clo por complelo as f CJI'Ça s E:cCJnomicas dú E s ta do. 

O SR . RAMIRO BRAGA: -Protesto pa r a o qual foi pedido o a uxilio do S :· . 
R aul V<:::iga . 

O SR. LUIZ G UARANA: - N unca ped·i a uxi:io a n ing uem . ="ã o t: ve Clt'p:t 
de que J Sr. R a u l Veiga , ao ver q ue a mi nha candida tura er a la nçada .. . 

0 SR . JULL'O DEl CASTRO: - E ' O caso de ingra tidão. Ahi e?tá! 
o SR . RAMIRO BR.~GA : -Isso se cha m a cuspir no pra t o em qu ? come u . 
O SR. LUIZ GUARANA - . . . independen te ele q ua lquet· pat·t irlo e qt•e s ut·-

gia v ictor iosa e- ir resistivelm e n te a mpa ra da pelo eleitor a do flumin~n~P., qui-
zesse fa zer de mim um ga to mot·to, para p rej udicar o Sr . J osé de Mnr :1es e 
o Sr. Felleiano Sodré, qu e rec!onhece!' :'!.~ , 110 em ta nto, a m inhtt v ictoria . 

O SR. 1\IIANüEL .RErs : - Que o diga o Sr . José de Moraes . 
O SH. GALDINo oo V ALLE: - Fora m t res os ean c1icla tos ela opposiG:'ío . 
O SR. LUIZ GUARANA: -Sr. P r esidente, o ca lor dos debates most l'.l. q uan -

ta rà zão tinha eu de escr ever a.quill o que me pa r ece, de ver ia dizer á Ca -
mara e a o paiz . Vou, pois, ler a s m inha s cóns:cle r ações , que t·esumirãu o m eu 
veto, por qu e ante a · m á fé com qu~ b uscanc a r gumen tos fa lsos, nern s ei ~e 

\'Rier>t a pe na discu t ir p or m a is t em pu . (J.é) . 

" A t r iste notoriecla clt que cerca hoje o cha m a do Ca.so dt. Es t.a.· 
do cio Rio, não permittiria a quem q uer que f os!·.e desconhe.ce t· os m e -
nor es d~talhes du lu ta q ue se tn1vou riaquella g r a nde unida de da F e-
dera ção e q u e teve pur ei,il ugo a inlcn ·e nçã o f eder a l . 

Ningue m , pois, ignora que, para im pedi r a livre manifest<t~;ãtJ ·du 
pensamento elas poderosas corr entns oppos tas á situa ção governa -
mental de en tão, o par tido que obedece a lli ao h onrado Sr. S E: na -
dor N ilo P eçanha . desattende ndo fts p rescr ipções ela propria Cons ti-
t u ição, imped iu a s votações accumula clas q ue lhe pa r ecia m ex <!es-
s ivam en te perigosas par a a e>"colha das cidadã os que deveria m p reen -
r.h er os cargos clf' ver eadores m unicipa es e de d ep u ta dos á Assem-
bléa L egislativa elo Esta do. 

Não entra r em os em indaga ções sobre os r esult&ntes el o pleito, 
oor isso qu~ n os pa recem duviclo~os, forta lecendo-nos essa convic-
ção rt viciosa apuração que lhes ser v iu de cu pula . N esse pa rticular , 
sa tisfazendo- nos, pelo m en os por emqua nto, com as conclu~ões elo 
bl'ilh a n t e pa r ecer da n ossa douta Com m issão de J ustiça, r ela tado 
pelo nosso i!lustre co!lega, Sr. Deputa do L a m a rtine , q uando fulmi-
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nau a escandalosa . )unta apuradora "adrede" prepar ada pelo par-
tido chefiado pelo honrado Senador, sob o amparo de um ci:isposi-
tivo pseudo legal realmenta irrito e nullo, no intuito evidente de 
impedir a livre manifestação da opinião do eleitor'ado indepen-
dente de sua terra natal. E t..ssirn sendo, não se poderia, de boa 
fé, affirmar qual das assembléas legislativas mais se approximou 
da verdade e das prescripções legaes, sabido que as respectivas 
apurações, mereeendo igual credito, chegaram a resultados dia-
merralmente oppostos, sem que, no emtanto, deixassem quaesquer 
provas pelas quaes fosse neste momento possivel estabelecer a le-
giti.mjdade de qualquer da s duas. Aliás, a meu ver, o desrespei-
to ao prineipio altamente moralizador e democ!ratico das ' vota -
ções accumuladas, f motivo fartamente sufd'icient e para a annul-
lação de um pleito em que se pretendeu privar as correntes a d-
versas ào Governo loca l de se fazerem represe.ntar junto aos po-
deres legislativos, municipaes e estadoaes . 

Com exuberaneia de citações d.os textos legaes a que devem obe-
decer as eleições no solo fluininense, o parecer não deixa a .esse 
respeito, a menor duvida no espírito de quem quer que o analy se 
isento de influencias .particlarias. 

A dualidade de poderes legislativos esta doaes er(L, no Estad·o 
elo Rio, rigorosamente verda deira e ainda hoje persiste, com des-
l'espeito á Constituição, que não a clmitte senão uma unica as-
sembléa. 

O mesmissimo vicio que determinou a annullação proposta pelo 
parecer da nossa douta· Commissão de Justiça, pa ra as Assembléas 

'Legislativa fluminense, não poderia deixar ele invalida r as eleições mu-
nicipaes, eff'ectuada s sob o mesmo e abusivo re,gimen, attentatorio das 
boas norm·as democraticas em que todas as correntes pond.eraveis · 
podem e devem aspirar: ao di·reitci de collaborar, por meio .elos car-
gos . electivos 1;a orientação polctico-aclministrativa dos nossos E s-
tados. E parece1~ia razoavel que as eleições prefeituraes, realiza das 
em dia diverso do estabelecido taxativamente, na mes·ma urna e 
COm OS mesnTOS liVl10S de eleições mU111Clpaes irregulares, deV~S

sem seguir-lhes as péga da s para a nullidade definitiva . 
Mas assim explicada a nossa orientação sobre essa pa rte das 

eleições fluminenses, pa ssemos a analysar a dua liclàde presidencial, 
verificando se bem ou m al a visado andou o Chefe do Executivo 
Federal, interv;nc1o no Esütdo 1'::, fazendo-o, se a.g iu, com 6 creterio 
costumeiro. 

Abandonados, por emquanto, detalhes fastidiosos e assumindo 
uma attitude de completa isenção ele animo, de absoluta neutrali· 
darle, reduz-se ao seguinte a luta travada naquelle Estadü, em 
torno c1:+ sua suprema magistratura , por dous ca;ndidatos que en-
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car·mivam, não mais aspirações de -c01·rentes partidarias adversas 
mas siin ideaes que, por antagonicos,, tudo indicava que jii.mais s~ 
poderiam amalgamar, conduzindo o povo fluminense aos perigos 
da subversão da ordem que forçara m a intervenção, · a lli, do Go-
verno Federal. 

Um dos igua lmente illustres cidadãos que se acreditavam P?·es·i-
àente e~eito e 1·edonheciào pelo Estad:o elo Rio pediu e obteve dú 
nosso egregio 'l'ribunal , uma ordem de "habeas -corpus" que lhe 
permittisse assumir ' aquelle çargo sem qualquer constrang:mento . 
Es!':a ordem foj concedida. E qual foi a attitude do Poder Exe-
cutivo Fed~ral ? 

Sem de fôrma alguma discutir, no momento, a legitimidade dessa 
allegação, quando a penas existia o :l'acto ele dous •cidadãos igualmen· 
te t.espeitaveis se supporem portador-es do legitimo direito á 

Presidene:'ia do ·Estado, o Poder Executivo Federal fez integralmente 
respeitar o "ha;b'eas-corpus", e, com as ga rantias m ateriaes ao seu 
alcance, ernpossou o ca.ndidato por elle amparado, no cargo em 
questão. 

Antes ele mais nada, é preciso não esquecer que o "habeas-
corpus" é um instituto juridico d e méra protecção individual, con-
forme nos ensina os maiores tratadistas. pa rticios ou estrangeir-os. 

Qüanclo uma côrte judiciaria o concede, não toma conher.•!mento 
do nu:1·ito do dil:'eito allegado pela paciente, com illação ao merito do 
direito ele outrem. Em casos como o ele que nos occupamos, não ha um 
pleito em que dous ou diversos individuas disputam um m esmo dir-eito . 

Pôde-se rigorosan1ente affirmar que, em taes casos, ha uma me-
dida protectora contra :1 violencia ou ameaça patente ou possível 
por parte de um representante de um poder publico. E, pois se o 
r equerente do remedio jucliciario instruir a sua petição com do-
cumentos que, jo?n.cz,l ou 1Jresu-rnidamo81bte, provem o seu p1·ecuntiào 
direito, sem que possam esses documentos ser inquina dos de falsi-
dade evidente, o tribunal põde conceder a ordem impetrada, sem 
cogitar ela essencia ou natureza intrinseca desse supposto dit'eito" . 

0 SR. BUARQVE DE NAZARETH : - No caso O Sr. RRul F et·na ncles teve O 

"habeas-corpus" por ser o seu direito liquido e certo. 

O SR. Lurz GUARAN.í.: -Pela continuação do meu discurso, V. Ex. ver~• 

que não tem . cabimento a sua af-firmativa. Isto não está devidamente ex-
plicado. 

E' claro que o " habeas-corpus" assim concedido deve ser inter-
pretado no sentido restricto, sem que a sua concessão importe n a 
impossibilidade ela investigação d-a essencia do r eferido direito por par-
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te de outros poderes legitimas, quaes, entre . nós, os determinados na 
Cvi.stítt;içã•. d·; 24 -de Fí:vereiro. 

No caso vertente, duas pessoas, igualmente illustres e arcatavei~> . 

se cliz:am detentoras do dire:to ele tomar p osse da Presidencia do 
Estado elo Rio de J aneiro. 

Ambas assentavam o seu direito no recpnhecimento q u e lhes 
ha viam outorgado duas assembléas politicas differentes, cada uma 
cll'llas julgando-se nos limites traçados pela Constitu ição do Estado 
,,ue, no entanto; conforme já c~ecla.rainos, só · p1·evê a E:xistE:ncla ele 
uma u nicn, A~~emlüéE'; ·Leg.isla.tiva. ·Doot'arta, venificava-se desde 
logo a existencia de dous poderes p oliticos em conflkto, cada . qual s;. 
arrogando 1t?n 11,ni.co e ·~nesmo éll?'eito - o (lle r econhecer o <;icladao 
dt:ito para o cargo ele Presiden te do Estado . 

E' claro que, sendo a q u estão de ordem politica e de alta inch-
.sação, nãr: poder i:.l. sm· clerimicla veios estreitos limites de· um "habeas-
corpus concedido em virtude ele um processo s u mm.arissimo para 
assegurar, sem maior ·exame, como é da índole dessa medida, um 
pretenso direito p·er:clitante em v:rtucle de . possível coacção de urr. 
pode,- publico . 

E tan to não foi a, CJ'.lestão derimWa q u e, na data incl·ca da pela 
Constituição elo E;;tado, dous pr esidentes, em desaccôrdo manifes-
to com a or-dem const it uci-onal, assumiram aquelle uni co p osto. Um 
&::>tava gaUiJJtielt- yJel"' t llr•.,, !JU(ii i ~;,. fw·er á.. post<, à. s m1- elis pos:ção 
pelo Poder Executivo F ederal, em cumprimento elo " ha beas--corpus" 
du Su],rtl110 Tribunal, G out;-o, pelas suas proprias forças politieas. 

Creou-se assim uma dualidadt de governo, que ejjectivamente 
nrio havia n a época. em G1l-e fôra concccUcl.o o "habeas-corp1LS", pois, 
q-u.e, então, ea;i.sticbm apC'na.s c/.011-S canrZf.c~a-tos ,·econheciclos 1n·esi.clcn-
tcs, e nüo d.o-u.s 1-n·esidc?vtes cmpossa.c/os." 

O Sn. BuARQUE nr; NAzARE'ri-I: - Isso, corr. o devido respeito, é obra elo 
P1·es:dente da R epublica. 

O Sn. L urz GuARA.NA' : - E' natura l q u e V . Ex., como interessado, p ro-
cure atacat· o procedime-nto do Sr. Presidente· rhc Revublica, qu e agiu com a 
n1axin1a in1parcialidade. 

O 8 1:. BuARQUE DE NAZARETH: - llofntate nom·ine. de te fa.lnun 1W1'1'atw·. 

O Sn. Lurz GuARANA' : - "Seguiu -se a -desordem administrativa 
do Estado e por conse.quenc•ia a a nYeaça ·permanente de a lteração da 
ordem publica e a detuqJação do regimen poUti.co estabelecido pela 
Cons ti t u ição Federal . Deante de um f&cto de na tureza visceral-
rnente politica, no qual não senia facil , sem rr.aior exame apu rar -se 
'· qnal a vontacVe politica elos cicla.cUios", unica f orça dos gqvernos de-
mocraticos, o P r esident e que se iJnpuzesse pelos meios constitu cio-
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naes. restabelece ndo a ordem pet·turbacla com o a uxilio c.~ Força 
Publica e do consenso potJular. teria, pelo menos, de facto posto t'in. 
á questão politica . 

Nenhum dos governos, entreta nto, contava .com o a'po·io da .força 
publica €Stadua.l, e, qua nto ao conse.nso popula r , não foi possível 
per•cebet·-lhe as ir.anifestações. 

Na verdade, não tendo nenhum delles p_odido impedir, ou f azer 
cessar a gest1Lo politica e a dmi·nistrativa do outro, era ma ni·f esta a 
dualidade de p oderes políticos, Executivo -e L egisla tivo, no Estado 
do Rio . 

Nestas condições , o Estado elo Rio estava fóra elo regimen repu-
bli-cano, f ederativo estatuído pela. Constituic:ão F ederal. ele q ue de-
corre a Constituição elo iEsta clo. 

A intervenção se impunha, embora pareça facul-ta tiva pelo t exto 
ela Constituição Federa l (art. 6°) : ·'o Governo F ederal nc'io 1JOcleni 

intervir em negocias ·pecu!ia.res aos Estados, salvo, etc.)". 
Enc-errando o .caso sobretudo uma questão de caracter político e 

regional a moralddade das attitucles dos pode res publicas não per-
mi ttia que o ch ef e elo Poder Executivo F~;.deral derr.onstmsse p refe-
r en cia por um ou outro elos presidentes em exercício. 

Décretando-a e nomeando um inter ventor, o escopo elo Governo 
F ederal era restabelecer . o regimen cl>t Cons.titu içà o F·ederal o asse-
g urar ~ orde.n1 publica) c.on1o log.rou .conseguir . 

Tendo porém volvido o Estado ao regimen que fôt·a deturpado err. 
virtude de nfi.o se te1· a.7J1'1'ado cabal111ente a. vontade elos cief.aclãos com 
1·eje1·encia ao 1n·ovimento elos cm·gos ele que se com7JÕe o se1' Podm· 
J...cgis latipo,, ao qual comp ete o reconhecimento ou a annullação das 
eleições destinadas ao preenchimento dos caJ·gos presidencial e yice-
.presiclencial, impõe-se agom a v igencia da sua -constituiçào e leis 
orgapicas, no sentido ele se rr.anifestarem os seus cicladàos, em um:. 
nova eleição,' a respei-to do provim€J1to desses me1icionaclos cargos 
constituciomves de Deputa dos á Assembléa L egislativa ::!'luminense, 
para que possam ell ~s fina lmente, r esolver sobre a vali-dade elo pleito 
JJresiéoP.ncial -e vice-pr esiclenc,·al do Estado. reconhecendo um elos pre-
sidentes em luta. ou mandando q ue se proceda a nova eleição . 

.Só deste modo ficará a lli plenamente ,·estabelecido o regl!T.en 
polit:co a dopta clo no Brasil, e pot· consequencia no Estado elo Rio -
uma das suas pa rtes componentes, sabido como é e conforme a 
doutrina do maior -e mais notavel ele t odos os nossos constituciona-
listas, Ruy Barbosa ('que, nesse particular, não diverge dos tmtu -
clistas patrícios, a m erica nos, ita lianos, fJ·a110ezes ou a llemães), que a 
fôrma republ'icana f ederativa se caracteriza ,principalrr:en te pela 
eleição regular elos membros dos seus Poderes L egislativo e Exe-
cu':i\·o e pela temporariedade c:e~te> ultimo no supremo posto . 
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Essa regra, .sabem-no todos, encerra a maior das garantias para 

a vida das democracias, impedindo, ind'llsive.men<te., o regirr.en da 
eternizaçã.o de nefastas oligarchias, attentatori o da magniüca fór-
m a do Governo ·que é a Republka Federativa. 

Elstar:ia o Estado do Rio, a ntes da intervenção · Federa l, s.ob o 
amparo das garantias Jegaes previstas e preconizadas nessa regra, 
vita.J para o regimen? 

Respondendo pela negativa e a•ffirmando que . a intervenção se 
impunha, somos forçados a f azel-o numa linguagerr; expressiva e 
rude, em .que, no emtanto, não vae o menor intuito de offender nem 
melindrar individualida des privadas, mas sim de c.riUcar sincera-
mente urr.a orientação q'ue consicler<cmos prejucUcial á collectividacle 
e ao regimen. 

Com tf.feito a lei eleitoral do Estado do Rio é um r e.pert orio cie 
espertezas •politiqueiras que attestará para sen!ipre qu e alli .. dominou 

I . 
uma situação política com um ideal .republicano completamente de-
tul1pado. 

Nenhuma diaJe.tica vultuosa, bem ou m a.! a m parada, n enhum 
tribunal de justiça, ninguem, err.fim, poderá mudar a feição do caso 
claquelle Estado, onde o Governo Fedenü já m ais poderia intervir , 
em bom direito, pa r a ass·egurar a governa nça de pres'ide.ntes ;reco-
nhecidos por camaras visceralm·ente nullas. 

Ninguem negmoá decerto que a regra constitucional nas federa-
ções é a não inte.rvenção nas unidades federadas . 1Mas não se · jus-
tificaria a existencia de um Governo Federal, ele um. estatuto basico 
federal, assegurando a constante vigencia ele uma fórrr.a republi·cana 
federativa de gove.rno, isto é, a eleição regular pelos cidadãos dos 
meiJ,1.bros dos seus poderes poli<ticos, si áquelle n ão cumprisse resta-
belecer a fórm a de governo pactuada na Magna Cart>L, quando e 
onde ·quer que ·ella fosse annullada ou mesmo viciosa . Ora, entre 
as .ca usas que podem vieiar os governos electivos se enquadram as 
leis eleitoraes que fere1n fundo os princi.pios basicos de urr; regimen. 
Barbalho, (comm. pags. 23 e 24 ) alluc'Lindo á Constituição Helvetica 
e comparando-a rcom a nossa no quê diz res·p eito ás interve nções 
doutrina com sabedoria jurídica e isenção de anim-o em que deixa re-
flectir o seu ~).ro:llundo republicanismo: 

"Nis.so vae, s·em duv ida, garantida a fórma repuhNcana , nws 
vae tan~bem a etfectivic~ade della,; e a acção federal tern sido 
invocada até po1· motivos eleitoraes, E' o mesmo intuito de mai~
ter a fórma re·publicana e o exercicio 1·eguZar das instituições, 
em proveito da communhão, em respeito á s·oberania e aos di-
.reitos do povo. S·em ta l ·garantia é fa;cil ele ver que o governo 
dos E sta.dos será o jog-uet e da s facções. E, e1nbora a ditferença 
de tc1·nws, m .ais· ou m eno-s ex1Jl-icitos ent q1~e nas cUversas const-i -
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tuições ella é esta-belecida seu espi, .. ito, 1J1'01JOS·ito e 'a.tJplica.çcio não 
podent s·t~bstancialmente dive1·gir." 
Po1· que os rigores de um forrr.a lism.o ele cartorio em m a tm·;a 

políti-ca? 
Os f<ectos devem vale•·, neste caso, muito mais q ue a s appar en-

cias de· legitim!dade .que são as fachadas de .ce.rtas· situações polí-
ticas repudia das .pela consdenc·:a 110litica dos cidadãos verda deira -
m ente inde-pendentes. E as q uestões .pcliUcas des•ta ordem não po-
dei·ão ser r esolvida s sem se recorrm· aüs princípios, l)Ois que, sem 
elles, não lograremos járr.ais soluções satisfactorias, como juclido-
sarnente cYzia Ma clison, no a.rtig.o do Fecleralista •Citado por R uy Bar-
bosa no seu precioso volume sobre a intervenção na Bahia . 

Os ·prin.ciJ}ios elo regimen assegurado pela Constituiçã o d e· 24 
de F ev·ereiro não vigoram :mt sua plenituclle no E s tado elo Ri-o ele 
J a neiro, uma vez que as suas leis eleitora·es estão delles d ivorcia dos, 
na fórma e ·no fundo, dando Jogar ás di-ssenções intestinas e >t bal-
burclia política que se ·e:l>)terna nessa a nomala du.plicicla de ele cama-
rn.s e PI'esiden tes de Estado. E não serão as arestas judi·ciarias ou 
as considerações de ordem forrr.a l arrancadas soph·:su.ca m ente á 
Constituição e ás leis que hão de regula r com justiça as violações 
desses .pontos basicos que nortea m e domina m o r egim-en . O reme-
clio, n estes casos, está nas mãos elo povo, elos cida dãos, elos eleito-
res , qu10 só extigen1 o exercício regular d as suas prerogativas eleito-
r aes -para , nas urnas, clizere1n honesta1rcente q uem serão os seus 
m a ncla ta rios, quaes serão os s·eus dirigentes. 

Deve, inoontestavellnente, m er ecer muito respeito a au tonomia 
dos Estados, m as, r espeito mai-or exigem os princípios r epublicanos 
<~.ss·egm·ados v elo nosso r egimen federativo a o ,povo c'.e todas as clr· 
cu:inscripções, federada s , em garantia dos quaes se estabeleceu a 
União . Cumpre a todos indistinctame-nte não offendel-os, não com-
primil-os, não posterg'al-os, m esmo sob a égide ela autorida de ou 
sob a tutella à a força material. E na hy.pothese vertente app1ica-
se amplamente esta sentença ele direito federal: 

"A Nação g-arante, não só a Jó•·ma •·epublicana rr.as o exer-
cício regtlla1· clM . instittLições e, porta nto, a inda .que se conserve a 
fórma , s·e .o exercicio regula r elas '\.11sti.tuições estiver interrom-
·Pido e o povo da provincia .privado elo goso· ·e exercício dellas, a 
naçcio d·eve inte1'VÍ1' para jazer efefctiva (L ga1·antia 1J1'01J.tetticla. 
(Estrada, Noções de Direito F edera l, Observações. de Barba lho). 

Na juris,prude nda política naciona l, em materi.a. ele intervenção 
como em outras, h a d e :tudo e para todos os gos.t os . H a :tambem 
opiniões notaveis pelo a:puro das pesquizas . e rr:inucia elas citações. 
Ha mesmo uma abalisacla l'eivinclicação· elos casos poliUcos estadoaes 
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(q uanuu se orig-inam, como no presente, de le;s eleitoraes inconsti-
tu cionaes) para a justiça dos respectivos EstaJdos! . . . 

Estagios, provavelmen te de u ma t ra ns ição para m elhor doutri-
na aos q uae.s não esca.pou nem o pranteado e in.com,paravel mestre, 
R uy Barbosa, de querr.· o .Sr . Elpitacio P.essôa dizia s invplesmen le 0 
seguinte, na n1;ensagem ·que enviou ao Cong resso Nacional, em 3 ele 
Maio ele 1920 : 

'·O ma.im· dos nossos constitucionalistas, o Sr . Ruy Barbosa, 
entendia em 1906 que á nmneaçcio de inte1·vento1· se 01J1JÕe o ,·e-
g i ?nen constitucional analyzac"Lo como eleve se?·. Mais tarde, em 
1913, S. Ex. :moctificou essa opin:ião admittindo que o Congresso 
Nacional, mas ncio o Pt·eside?'tte da Republica, póde nomear inter-
ventor : O intervento1· não 1JÓele ser nontead-o sin<io 1Jelo 1Jocle1· 
legislativo e n1mca pelo podet· execz~tivo." 

Outros sete a_nnos depois em 1920 o nobre Senador corrigiu 
ainda o seu lll10clo de vêr·, para cahir no extremo e>pposto e {,:11· 

si 11ar qttc ·tam.bemt o tJOcle?· execttUvo pó ele no?l~eat· i1vtm·vento1· 
em (iUa.lqur::r elos casos do a·r t. 6°, m es?n o no caso el o nuntero 3. ·· 

Apraz-nos, entt·etanto, fica t· á son-.bra f.rondosu. da u ltima dou-
trina. amadurecida no cerebro elo nosso grande saudoso e inmwrtal 
constitucionalista (em ,q ue elle não está sózinho!) para conSiderar 
legitima a inten•enção occorrida no Estado do Rio .e constituciona-
lissima a figura do interventor. 

Parece-me, pois, ben1 pa tente que não poclem.os, nós que somos 
pn.rte do Podez: Legislativo Federal, queixar-nos do Exc;cutivo ou 
qo Judicia rio federa:es, que cumpriram o seu dever: o prime'iro sub-
mettenclo o caso ao Congresso, cumprindo o habeas-cOT1J1LS e, em 
tempo oppot·tuno, intervindo no Estado do Rio para assegurar a or-
dem publica e o regimen; o segundo, concedendo o habeas-coTptLs 
que lhe era solicitado •POr pessoa iclonea e ,prova s que não encerra-
vam o vicio ele f~·lSidacle evidente, tanto rrnais que esse h a beas- C01'1l1lS 
se destinava a resgua rdar um 1n·esu1nielo eUt·eito passivez ele 1t11W 
antectçct e não c1·ect1· cli1·eitos inexistentes, o q u e es,capa v a á s ua alça-
da e não poderia ser -ten tado sem os perig os ela dictadura judiciada. 

Depois ele assim explicar os principaes fructos occor ridos no Es-
tado do Rio e ele <euja ex.posição resalta o res·peito ás nossas leis e 
pmxes juricl:icas por •parte do honrado Sr . P residente da Republica e 
do Supremo Tribu nal, não. me pareceria indispensavel demonstra r a 
opportunidade ela acção moralizadora do Executivo Federal no m o-
mento da intervenção. 

M as não cicixa rei, ainda nssirr. de a el:a referir-me, procurando 



dpmonstrar a quem cabe a responsabilidade do c:<mvuls:onamento a 
que foi então arrastado o solo fluminense. 

Respeitada a or·dem de habeas-co1·pus pelo Executivo, foi o illus-
tre Sr. Raul F e1·nandes empossado pela força federal n!J. presidencia 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Mas, das 48 camaras municipaes, que compõem. aqueDe Estado, 
31 não resisliiram desde logo ao err.bate da indign.ação popular. 

O povo fluminense não se conformou com a usurpação facilitada 
por leis immorali'ssimas, ackécle preparadas para priva·l-o de colla-
borar na organização dos poderes municipaes e estaduaes, ou para 
impedir mov!mentos reivindicadores da opinião publica . 

Entre essas, insistirei sobre a que investe o presidente do Es-
tado no dire:to de norr.ear juizes de sua exclusiva escolha e confian-
ça para constituJrem a junta apuradm·a, sob a pres' dencia de um 
funccionario estadual, demissível aà-ntttmn. 

Como consequencia natura.! ela r ebellião popular contra a offen-
sa aos seus sagrados direitos de escolha dos seus candidatos a car-
gos electivos, a viela adrninistrat'va elo Estado foi desde logo com-
pletamente comprorrretticla e seu scenario politico prorr.ettia purpu-
rea.r-se de um momento para outro, com o sangue dos seus altivos e 
animosos filhos. 

Foi nessa occasião que o integro mag"strado a quem con:petia 
o cumpl"i.mento d<t ordem de habeas-c01·1ms, concedida .pelo Supremo 
Tribuna l, o Sr. Juiz Federa l daquella cu·cumscripção, dirigio-se ao 
TribUni'l para rlar contas d,t. sua rnbsã.o, honeRta., ir:~€lgral e brilh:tn-
temente cumpr.icla, ao mesmo tempo que para declara,· que não en-
contrava, dentro da lei e das suas respeitave!s obrigações funccio-
naes, me:os de impedir as manifestações de sobenmia ·popular que 
irrompiam de 'todos os recantos do tEstado. 

M:~s, depQ·., de assim declaradr integralmente curr.prido o refe-
rido ha.beas-corp7LS, o unico elemento cuactor que poderia auxiliar 
qualquer dos detentores do Executivo Estadual a restabelecr a or-
dem publica, - a força policial - revoltou-se em massa, e, aban-
donando os qnart~is, declct.rou-se so]idaria com o povo de sua terra, 
contra o qua.l jámais •pelejaria, cmno elle não se conformando com 
uma dualidade attentatoria da Cons.tituição e do regJmen. Era a 
victoria foinal e irremediavel da !'Oberania flum!nem,e. 

Que restava ao honrado Sr. Presidente da Republica? 
Esmagar o povo que, dentro da ordem, sem of.fensa á proprie-

dade ou aos du·eitos individuaes de quem quer que fosse, exercia 
uma das preroga tivas do prop·rio regimen? 

Não, certamente. O que competia ao · Executivo Federal era 
tão sómerite intervir, dentro dos termos da Con,tJtnição, para rcs-

tabEuecer a ordem publi<-a e a fórrr.a republ;t;ana feder:.. uva. 
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E nós j á vimos que foi exactamente o que fez o honra do Sr . 
Presidente da Republica. 

Quem provocou essa s itu ação? 
O Governo Federal que deu cabal cumpJ·imento' a o lwbeas-

corpus? 
O povo fluminense que se levantava e m defesa das pre1·o'gativas 

que indiscuti~el!nente lhe cabem? 
Não, .os r esponsaveis são outr:os. 
0 movimento de O}J':nião de que resultou, no Estado do Rio, a 

m tervençã:o federal , foi motivado pelos flagrantes e constantes ai:m-
sos e complicadas habilidades com que o h onrado Senador fluminen -
se, 1Sr. Dr. N ilo Peçanha , durante longos annos, conseguia burlm· 
a soberania da quella importante unidade da F ederação, prejuélica n-
do, .porta nt.o, o systema politico que a daptamos eun 1889 . 

Á a utonomüa municipal fo~ s<cmpre a1•. u ma grcss~>•rh. pilheria. 
com o regirr.en de prefeitos nomeados pelos chef-es do Executivo es-
tadual, m a l certmnente graviss•imo de que n os libertou .a acção ener-
gica· do Su:pl'enw Tribunal, 'ao soluciona r o chamado caso de lguassú . 
rnandando restabelecer o regimen electivo para o p r eenchimento da-
quenes cargos, sem certan1ente imaginar que ess·e regimen poderio 
ser a·inda grosseiramente· deturpado. 

U.on ... etefito, a.. ul-;:it:la rclvrtna con~utuc.iolla~ :,oh. a inspiJ·a·).t0 
directa ele S. Ex., Çlepois· ele procura r privar os s eus innumeros acl-
versarios da aocu mulação ele votações que lh·es era e e sabiamente 
assegura da pela propria lei eleitoral, rr.andou que os presio·entes aas 
m esas ele1toraes fosserrc os juizes ele paz, não mais eleitos, m a s sim 
nomeados pelo Pres-idente elo E stado, prati.camente transformado, 
com. semelhantes m·tiificios, em a rbitro tru cu len to elas aspirações ela 
opinião publica que difficilmente :conseguiria impeétir que o presi-
dente, lançando mão de todos os Jneios de cOir.-pressão, elegesse maiB 
um mesario, em uma 1nesa de tres 1nembros, obtendo maioria que 1!1e 
p~:rmittisse os - resultados que quiz·esse. 

Os munioiJ)ios eram assim privados ela sua a utonomia, á 1nedida 
que o pod-erio ele S. Ex. se aHirmava, n o a p erfeiçoamento ela ma-
cüina ele-itoral com que a pouco e pouco ia anniquillanclo as possi-
bilidades · de indepenclencia p 011tica dcb seus co--t:st<cdua iiOS. 

Á fôrma pe-publicana era a hi, porta nto, com.pleta mente deturpa-
da; assumia o feitio de acanhado a le'ijão poHtioo~social, com todos os 
vicias e defeitos q u e faziam com que o Estado do Rio .apparecesse, 
no qua dro geral da nossa Federação, corr.o a triste caricatura de 
uma outra Constantino)jla dos reinados bysantinos . . 

Estarei exaggerar.à.o pOJ'Ven t u ra? Não, mil veze-s não. 
N ingueni Jgnora qual era a vei·cladeira situa ção politica do Es-

tado do Rio s u bjugad.o pela exquisita disciplina. da· corrente que .. alli 
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prestigia. o Sr. Nilo Peçanha e que, ha cerca de cinco lustres, vinha 
tentando amoldar o caracter do seu povo á fôrma da subserviencia, 
na bigorna de um partidanismo estreito q ue a civilização actual não 
tolera e repelle . 

• Abusa ndo das .poss ~bHidades que commummente decorrem da ma-
nutenção demorada. do poder , o honrado Senador, com uma te naci-
dade que é forçoso lhe r•econhecer entre outras muitas virtudes que 
certamente :possue, járnais com.prehendeu que quem quer q u e fosse, 
no territorio fluminense, pudesse a lmejar a libertação indiv idual ás 
norrr.as eX!~gidas por uma organização poli·tico-vartidaria que se es-
forçava por impôr a cidadãos livres a disciplina fenea da cOl·por a.-
çã.o dos filhos de .Santo lgnacio de Loyola: per ·inde ac caclaver! 

E si é certo que não conseguiu S. Ex. o triste e inattingivel ideal 
de obter o desf~bramento de um povo cuja razão de existencia são as 
suas immorredouras as.piraçõ·es de liberdad-e e de p1·ogresso, aspira-
ções que tem sabid-o aff,kmar e religiosamente conset·v·al·, a.través 
das paginas brilhantes da histoda da nossa civ;lizaçào, nem po1· isso 
tem si.do vedado a S. Ex. o gozo prolongado ele urr. predominio que 
se tem carcterizado pelo mais patente abuso do poder, com que tem 
S. Ex. gravemente offendido o Estado e golpeado o regimen. 

Essas offensas ·não teem f.icado si quer l?ómente no terreno dos 
attentado~ á liberdade do pe11~amento; tên. se concretizado, a u con-
ttario Gl!través das explosões de unta orientaçao materialmeute desas-
trosa para tod(t a collectiviclade flurCiinense. 

Prelianinartnente recol"Clar-e; que S. Ex. foi conll"d.l"io sem]Jre, 
qu::.si systematicamente, á ascensão ao Governo do seu Estado, de 
hon~ens de reconhecida envergadura moral e inteUectual, que nao es-
tivessem clefinLtivamente acon·entados á sua chefia pessoal, tendo 
acceito alg·uns raros por força de inevitaveis circumstanc as, para 
combatel-os em seguida, tambem quasi systematicamente. 

E não ha quem intirr.amente não reconheça que a f igura real-
mente respeitavel do Dr. Raul Fernandes, máu grado a sua grande 
dedicação pelo seu chefe só conseguiu vir á tona, na ultima succes-
são, :indicada para a supl'etT!.a magistratura do Estado quando o ex-
chefe ·da Reacção Republica na tinha a certeza de que a sua chefia 
e o seu exclusivo poder pessoal haviam sido definiti~amente vetados 
pela indignada optnlão publica do Estado do Rio e da Nação. 

E' que ·S. Ex. compl'ehendeu desde cedo que todos nôs, inedu-
ctJiveis adve~·sa.rios da sua orientaçã.o, seriamos necessar,ian-.ente mais 

. brandos lutadores contra um cidadão de indlscutivel elegancia mo-
ral e intellectual até então e cujo peccado consistia, principalmente, 
em emprestar ·o escudo do seu p1·estig·io individual, á defesa dos 



ideaes poLíticos de um ch efe que rasgava a Constituição; aggravava 
a opinião publica naotonal; ;procurava diminuir os hom.ans e as c ou-
sas dó seu paiz, pela int riga e p:ela_ ilifif<a>mação, que o seu silencio 
de industria rt.aJ,:ci.osa m ente acoroçoava; ·permlttia que os seus fal-
seassem a · fé e a lealdade iondispensave is ao regimen com conde-mna-' . veis .explorações em torno da gloriosa faida da s nossas -corporações 
armadas e tentava vi-sivelmente conflag1rar 1 a Nação no intuito de 
conseguir uma posiçã.o d~ ma ndo .que a Nação ihe recusava, arras-
tando-a á desola dora aventura ·que deveria cobrir de luto tantos e 
tão r espe·.taveis l-ares brasileiros, depois ·de ' ennodoados outros pela 
lama de urr.a carrrupanha à!e que hoje todos nos ·envergonha-mos, ven-
cidos e vencedores. 

Ma s veja mos outra face da ·questão. 
No terreno economlco, não foi mais feliz a oriJentação· do partido 

chefiado !Pelo hoonraJClo ·Senador e a 'prova ahi a te•mos, .palipavel e 
·inilludivel, nesse epilogo trisrte da trisrte situação fo:nanceira de ·um 
·E~tado .que tudo deveria irr.pellir para a prosperidade e para a r i· 
queza .. 

R ealmente, má o grado os f-ogos de vista de alguns actos anais de 
poUti-cageiTc ·do que de sa dl'a a dministração, si compa rarmos a situa-
ção economico-fina nceira dessa Minas Gerrues, cujo governo S. Ex. t ão 
rudemente a ta-cou, com uma r eceita de cerca d·e 70 ou 7-5 --mil contos 
e um custeio annual de divida de cer-ca de nov·e mll contos, com a 
situa ção do Esta~ <do Rio, com um •custeio de divcda exactan·.ente 
igual e um:a receita a penas de cerca de 22 mil contos annua€s, senl 
forçoso confessar )C!Ue os fl-uminenses se debatem em situação bP-m 
menos pr031)Jera que os mkneioros .. 1 

E ;p·or •que ? Porque as administrações, inSQ)ir a das por S. Ex., já . 

ma.is seguiram a rota da economia cautelosa e da actividade produ-
ctiva . Que lhes faltava? Excellencia - de t err as e de elemtentos na-
turaes? 

Não, que as terras fluminenses são ubei'rin~as. os seus portos cie 
mar são magnifi•cos, os seus n1.ontes cobm'tos de gw.ttas preciosas, o's 
seus nos fertiliza ntes e piscosos, -o seu clima gE:ralmente arr.eno .ú o 
séu sub-s0lo r iquíssim-o . 

Braços? 'l'a1nbem não, ,que a sua população não ·é escassa, re-
commendando-se pe}a _sua actJ:viodade, en ergia, in telligencia e disci-
plina social. 

Que lhe faJotava, pois ? Dir·igentes, só, eXJclusivamente dirigentes . 
Foram esses di-rig~mtes qure esba njaram a fortuna publica, pre-

occupados inteiramente · com os prob!err.as .partidarios e esquecidos 
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das · necess·dades geraes, divergindo, assim, definirtiv·ament-e da orien-
tação de outros grandes Estados prod:uotores, com:o S. Paulo e Minas 
Geraes que, 'graças ao patriotismo e á intelligent-e rubn-egação dos 
sEous consecu t ivos homens de governo, entre os ·quaes avultam ·hoje 
as figur as de Raul •Soares e d!e Washi·ngton Luiz, ahi estão na van-
guarda da nossa civilização. 

Foram ·elles, os m ãos dirigentes flurr.inenses, que crüvarann d-e 
asphyxiantes impostos •as nossas classes productoras, imlpedindo-lhes 
o surto economJco victorioso, em.quanto -cegavam a opinião na-cional 
com m·ensag<ens fallazes que conseguia,m àerr.onstrar um p ha nrtas-
tico sttperavit, para, em seguida, ·dobrar as taxações que impederr. 
"' man·cha de Estado em direcção á p·rosperidade e á fortuna. 

Foram . a i.nda elles qu-e ' privru'am os rr.unicipios .da quasi totali -
da.de das suas rendas, transformtando-os em encasaoad:os mendigos, 
·em um doloroso contrast e eptr e as possibilidades economi•cas natu-
raes com que os dotou a Provüdenoia Divina, e a impossibilidade do 
seu aprov-eitarr.ento intelligentle e systematico, a que dura nte longo 
tempo os ·condemnaram •com a sua inc.uria ou a sua inoapacidad·e. 

Foram eHes. sempre elles, que, corr.· a Eua morbida indiffer engr. 
pelo futuro da colleclividade, tra'Ilsformaram a alegria e a producti-
v.idade das anu',gas propri·edades ruraes de que, no intericn:, ainda se 
percébe o a ntigo esplen dor , ·erre um amontoado de r uinas, estB·r leis e 
tristes, sepulchro de actividades malbaratadas, a ·cuja borda ainda 
soluça a ·energia crea.dora de um povo excepci-onalm ente trabalha dor 
e capaz. 

Foram , pois, lelles, sõ elles. s<empre eUes, os responsaveis p elo 
movimento r eaccionat,'.o q ue ergu eu os hraços v-ingadores dos filhos 
daquelle Estado, a.pontando-lh es o ostracismo corr.o o purgatorio em 
que deverão se redi·m ir dos erros que pratiocaram, si é qu e os a nima 
a boa fé que lhes poderá perrnittill' serem u teis ainda um dia a o 
Estado que sacrifdcaram. 

A Camara é que não deve nem põde, coherente com as suas hon-
rosas tradições liberaes, deixar de atte'I!der aos reclannos do povo flu-
minense, cabendo-lhe, pois, a nnul!ar o que já é nullo por natureza e, 
assim, permittir ao altivo -e generoso povo 1do Estad·o do Rio esco-
lher em eleição livre, fõra de q.uaesquer pressões partidarias, aqu el-
l"'s .que devem dirigir os destinos dos seu s rr.unlicipios, ou resolver, 
E:m ultima ins tancia, inappeHavel , ·sobre o qu e convêm á .sua legis -
lação e ao -preenchimenrto dos cargos de Presidente e Vice-Presidente 
do Estado. 

Assi•m sinceran11ente penso ·e acr edito qu e sõ 1ass·r\m agindo a Ca-
mara concorrerá para, realmente, reintegra;r. o Esta do do Rio no 
seio da Federação . (Muito bem; ··m1tito bem.. O orador é cumpri-
mentado.). 
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O Sr. Manoel Reis: - Sr. Presi-d ente, por maJor que seja o pessimismo 
de alguns, pó·de considerar-se que nem tud•o está perdido neste paiz. Foi a 
impressão -que tivemos quando acabannos de ouvir o Sr. Prudente de Moraes 
Filho. illustre Tep.r esenta·nte de .S. P aulo. Portador de uma glori-osa h eram:ça 
1IJia.terna, ele um grande nome. S. Ex. não tem desmenti'do as tradições d·~ 

prim-eiro Presi.dente Constituciona l do B1;asH. Pelo voto vencido, que a. nação 
i-nteira .iá ·conheue, o Sr. Prudente de Moraes Filho não só elev>ou bem alto a 
ter.ra cl'os bandei-rantes como reviveu na memoria. do-s brasilviros a figura im.-
confund·ivel do republica.no e do gra nde patriota de ·quem S. Ex. herdou >OS 

costum-es. os ensinamentos austeros. 
Um voto como o que acabamos de ouvir, de certo que não c>Orrige os· m a -

IE>s dos tempos a0tuaes·, mas a nima os que ainda creem na. ProV'iden.c-ia de 
Deu!'<, encoraja, .enrc-he ·de e Sipera-nças, fortal ec-em--E-e naquelles doutos argu -
. mentos e voltam pa ra a luta em prol da Republica. 

O a utor do voto vencido respondeu ao illm~tre r-elator do pa:recer da 
Commi~-P-ão de Cons1:ituição e JuP-Hça. destroqando essa heres-ia _juridi·ca, ful-
mimmd-o- a de illog:ica., _ ile inconstitucional _ de attentatoria a.t~ do bom senso 
,-,ommum. A sua obra mag:i.stra1, desru[.llaixonada. serena. h a de. forçosamente 
C''llar ·como o som de um da-r.im de l•iberda.cle ·no esp-irito dos que -nos hão de 
~ubstituir . ·pol'q ue. pesa-me di zel-o, Sr. Pre~1clente, nesta h ora. o herculeCI 
tntbalho do mestre não será ouvido,- por que S. Ex .. ·não se amo·ld~ndo n em se 
a.iuE<tando ás con v·eniencias, t eve a homihr kla-cle. •Q patriotismo a c oragem ele 
rallar por cima ·das paixões. f-aliar em seu nome. despreoêcupa.do dn apoio 
a pplausos deste ou ·da-quelle grUipo. FaHou como jurista, falhpu P'ela Patda. 

S. Paulo Sr. Presi•dente , teve a fortuna de não ver iso!.aqo o seu gra.nde 
filho. na sua obra immo~·1•edoura de combate á avalanche musu<lma na que 
tl"i.pudia f•obr-e os venci-dos e ·1·asga todas as le is . na anda de fuhninar as li-
herilade~ f luminenses. Um seu companheiro de ba ncada de grand-es rFJspon-
<'llbilid~,des, juri-~ta ta.mbem., ex-Pr-eside-nte do grande Estado, um dos m~ i8 

c-mi.nentes chefes da politic.a paulista, que t eve o seu nome lembrado e gm n-
·hnnente apoiado á. successão do saudos·o Cnn~'P.Iheiro Rodrig-ues A.lves na rli-
, . .,~ção rlo·« d-estinos de nossa P a tria , o Sr. A:ltino Arantes, não só lhe subs<cre-
veu o voto venci-d>O e proclamou bem a l-to os dire.itos ele Raul Fernandes. 
como a.ccentuou qu.e a assem•bléa legitima, a unica de nosso E •stado é a que 
foi presidida pel o illu~·h'e Dr. Arthur Le-andro ele Ara ujo Costa. Vem, assim . 
•l" S. P:J.ulo, Sr. P r es1dente, do Estado l ea.deT da f ederação, •O primeiro g ri tn 
igual ~o do Yph·anga. 

Nada temos a a·ccrescentar alé.m do que disse o Sr. Prudente de Morae~. 

S. Ex. esgotou a m a teria , r eduziu ás suas minimas proporções o •pa-recer 
elo S-r. L ama:rti-ne. 

En-c.ontro p•orém, Sr. Presi<dente, niOs artigos suc·cessõvo·s do orgão o.ffi-
c•ioso do Presidente da Republica, o material preciso para justificar as TJ>DU--

(*) Reproduz-se por sido publicada com inc-orrecQões. 
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cas· palavras que vou .desta tribuna pronunciar sobre o caso tlumi-nense. 
roube a esse, orgãto, primeiro que a nós outros, a analyse do •parecer: 

"0 que não SB espera.va, geralmente, era a solução que o r-ela tor propoz 
e a commissão acceitou, pois jámais figurára entre as fórmulas propugnadas 
r>:n· !;regos e troyanos. Com €111feito . nem a legitimação de uma das assem-
bléa·s em ·dupldcata· ·e, con;sequente<m,ente, do presi<dente ·e vke-•pres:idehte do 
E5taclo po·r ella r econhecidos, nem a annullação dos pleitos para a renovação 
do legislativo "e succ-es•são do govern•o. Menos e m-a-is do que -i>;so; menos, por-
que nio comprehendeu as eleições p-resi-dencia,es., e mai·s· por<J,Ue abrangeu as 

ila' Camaras e prefeitos mum:ic:ipaes. 
Comtud'O, uma solução mais radi·cal, no sentido contrário á antiga situação 

fluminense, que a por ella combatida através de su as propostas de a.ccõrdo e 
.p~·opagancla d·e nuiU.dUJde g·eral E' que lhe a:rraza o ultimo reducto de prestigio, 
constituído pela grande maioria das municivalidad·es, C'Onservaldas sob o seu 
contrõle, por 'exces·oos da politioca judic:ia .ria, contra os quaes nada podia fa -
?.er o regimen intervencio-nista. E deixando pen·d·ente da fu·tura ass·embléa, em 
cuia composição te111dem a. .p-redominar, logicamente, as ·n:ova.s fO'rças domi-
nantes do Estado. o julgamento do pleito presidenc-ial c-orta-lhe, de uma vez 
por toda!". quaesquer po,·sibi-J.id·a•des de r ec-o-nquista dos seus poderes. Di-r-se-
hla que ainda resta a hypothese de outra du.plicata do legislativo estadual, 
como reincicl~neia do nilismo ruo -erro original de sua decadenci-a. Mas· não ha 
trtl desde que as novas eleições, "para a recomposição geral dos >Orgãos re-
presentativos do Estado e dos muni!c:iiP~O's", obedecerã•o a instrucções eX!Pedi-
drts pelo governo da. União, "·compre•hendendo todo o processo eleiooraU, bem 
como os da apuração das eleições. veri-ficação lle poderes ·e posse". Fi-cam 
~et:hada-s, p•ortanto, pela. tranca inquebra.nta vel do supremo poder da Repu-
blica. a toclas as ·tentativas de assalto, mesmo á mão armada, as portas d.a 
a.utonomia estadual. . . Essa é a significação voliti-ca. das concilusões a que 
chegou o pal' GC·er do Sr . Juvenal L amarti-ne. concretizando-se soUda,mente no 
PDojecto que -detennina as <provi.dendas necessa:rias vara restabelecer a or-
cJem lEgal ou o regimen .federativo, n•o vizinho Estado." 

Vê. V. Ex., Sr . Presidente, -que ao •PR'Oprio orgão offi-cioso elo Governo 
cn,n,•ou surpresa. o ·desembaraço elo ·Sr. L amartine, propondo a destruição- das 
Camar-a" Munidpaes e das Prefeituras. 

Apphmdindo. apezar •da. s•wpresa, a solução mai-s ra,dical, no s"E~ntido ·con-
t rar:io· á antiga. s•ituação fluminense, :f'alla o r ef.erid>O jornal em ;proposta de 
n:ccôrclo por nós 'pleiteada e •na propaganda. que lf·izeram 1[llela nullidade geral. 

Não é essa a verdade. Sr. Presidente. Não pal'tiu de nós nenhum movi-
mento nem aquelle. n em neste sentido. E' verdade que amigos communs .pen. 
·Pensa ram nFL possdbil-iclade de um entendimento, mas não passou de bons de-
sejoR rlesses di.gnos ca.va.J.heiros ·esse a.nnluncia:do proposito .. Declara O Paãz, 
reconheeendo a nossa grand·e maioria, que. com o a;rrazamento das c-amaras 
municipacs e .prefeiturn.es, •que -quasi ·em suFL una.nirnida:de apoiam o Sr. Nilo 
Peçanha, ruirá por t erra o ultimq reducto ele prestigio do -eminente SenadO>r 
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f lumine-ns-e··. Preoccupa--se oom esse reducto. para o cons·iderar cousa minil;na, 
m as recor.hece que sem a posse dessas- camaras, emf.im sem es-se reducto, nã.o 
p>Oderá impera r no Estado o novo regimen; sente que não possa o interven-
tor, dentro das instrucções que -baixaram oom o decreto de intervenção, agir. 
porque a aut-onomia. dos muni'Cipios, assegurada pelos excessos àe politica j-!t-

àic-ia1:ia, embaraça os movimentos d-o regimen intervencionista. 

Era· necessaPio; porta nto, um ·grande- remedio, ·de- effeito r a di-cal. fuln'u-
_nante; não· lembrad·o· por· greg>Os nem ·pior troyano-s, uma cous:a que fosse mes-
mo um grande rn•onstro. que pu.de-ss•e ferir a fundo, não só" a nossa autonomia. 
ma~ a de tod-os os municipio.s-e o monstro surgiu: a destruição das Gama-
l'as Municipaes -e P-refeHuras1 em pleno exerci·c· o de seu f.m~ocionamento 

cons.titucional e a .nomeação de liv-re es•colha do wctual interventor, -d-e um 
pref.eito para cada munidpio ! Ora, Sr. Presidente, si não houvesse o propo-
s'.to d e-desrespeitar o· Egregio Supremo Tribunal Federal, por cert0 entre 
as- clausulas· cl•o pa recer ·não se encontrax_;a a que manda ·no.mear pt·efeitos, 
porque air,,da ha pouco a prop-osito da Prefeitura de Iguass•ú, .decidiu o Su-
p-remo ·Tribunal, em recurso jnt·e-rpostq pelos nossos adversarios, que é i-n-
constitucional a r •omeação de p·r efeitos, e f-oi o illus tre Dr. Mario Pinotti 
Apeado desse. elevado ·c=go ·.para o .quwl fõra -nomeado pelo Pr-esiden te Raui 
Veig_a. 1 

· E', pois, eviden te que o illustre l;telator não te v a a menor prooccu.pação 
pe'os julgados do Colen:l.o Trib-unal, cuj·a.s decisões. c ujas sentenças, são 
a·qui' revistas com o maior desrespeito pelo Poder Judiciario. C-ontinu ando a 
commerrta.r •o· pare·ce-r. o jornal em questão, consi·dera já organizada a futu m 
a~·erri·bJéa: flum.inense, havendo apenas um simulacro, na época maPea-da 
pa.t•A. a feitura dos- nomes e antegosa a fortuna de h aver o pfiJrec:er cortado 
quaesqu·er possibilidades de reconquista do p odet·, p•e-los rülistas. Ainda '-le-

vado pek> tem.or de que ·não te-nhamos .morrido inteiramente, lembra a hypo· 
thes·e ·de nova dupli-cata, para .Jogo expl-icar que haverá manJifesta -iml[)ossó-
bHidade ele suá real-ização, porque •[)ar a a recomposição geral dos orgãos l"e-

presentativos do Es-t·ado e dos · Munic·p"ios, serão expedidas instrucções do 
Govm··mo da· U niãO, comprehendendo todo o p;roc-ess o el-eitoral, bem como >OS 

da apuração da.s eleições, veri-ficação d·e poderes e po$e. Mfirma que ficam 
f-echadas pela tran•ca -inqu·ebra ntave-1 o•o Snpre'Yiw Poiler ela Rez>ublica, quaes-
quer accessos aos ni-listas. 'Conclue que o que il h i deixamos é a significação 
politica · do voto do\Sr. Juvenal Lamartin-e. Na .pequena a preciação do!artigo .em 
questão, não ha nenhum a ugun.ento de no::>ssa pa rte . O Paiz é d-entre a nossa 
imp-renP.a, o orgão q ue ma.'s de perto representa. o pens-a m ento do honrado 
Chefe da Nação. Falia, •PIOi-s, p-elos lab' os de S. Ex. T-ad10 o o-ài0 ·extra vazado 
na.quellas pou-ca.s linl:ias, é do Sr. Presi·clente -da Republ-ica contra o preclaro 
Senado-i· f.lum.inense. Sr. Ni.lo · Peçanha . Mas O Paiz não ficou ahi. No seu 
n.rtigo de fund·o. de 21 ·d•;> proximo passado, s-ob a evigraphe: "Panno de 
a mostra•·, dspo's de dar uma grande a lfi·netada no !l-lustre flumhwnse ex-di -
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rector ·do me~mo Ol'gão, e hoje prop.rietar.io de A T1·ibuna, Sr. B elisa rio de 
Sou z;a, -que na opdnião do crnesm-o jornal se p restava a fi-ngir de op.poSlição, 
.;endo sempre eleito pelo partido de Sr. Nilo P eçanha: assim conclu e: ' 

" A m a is · gra ve com!Pili<oa.ção Ido Governo do Dr. Adhur B ernardes., que, 
l-ogo a p óR a sua poss e . veiu perturba r a vida inc ipi-ente da su a a dministraçã o, 
e,;tá v irtua lmente liquddada, tendo s-er vido p a r a pôr á Pl'ova os a lt os dot es do 
Presidente, o seu largo descorti-no .poli:tico, a su a ser enida de, j á d em ons-trada 
de modo el-oquente dura nte o ag-itrudo p eríodo da sua . can:d.i-da t u ra, e a eleva.-
da coom.preh ensão· que _S. Ex. <tem ·das suas attribuições c ons titucionaes. 

E ste •pan.no de a mosrt:r a faz-nos cr er q ue. nos out ros E stados convuis i·ona -
i!o• e ·corroi-dos por uma p oliti-cagem estreit a e a p aixon ad a , •o Presidente sa-
be.r á..i manter-s-e á a ltura da s suas res-ponsab ilidrudes e encontra r á d entro. dos 
preceitos c or.stitucionaes , a s ~-oluções m ais adequ a da s ·e m a is de wccôt"do oom 
os aJ t os i nter esses loc.o1ces e com os da R e·publi ca." 

Affirma assim que -o caso do m eu E o;tado fica, pelo tpm·ece r , resolvid.:> 
"constitu.cf.onn.lm.€nte'', e que a As·~·emhloêa, a nova, fei t a p elos p rocessos que 
~stão expendidos e rec ommenda-ã.os no seu primeiro artigo, is to ê, c om "~ 

agentes da. Po·lida Feder a l e e>om a tra n ca de f·en·o elo Sup:remo T ribuna.! ela 
Republica para impedir quaesquer v elleida des rl e accesso dos nilistas . .. 

0 S R. N•ORIVAL DE FREITAS·: -- (j Pai:<. não ê m·gào do Sr. '('res idente da 
RepubHca. 

O SR. MANOEL RJ;Jrs: - Mas é >0 jornal que r~[lfresenta o p ensam ento d& 
S . E x .. 

0 SR. JOAQUIM DEl SALLES: - N ã o é O 0 P rtiz que f a J.Ia em n ome do 
Sr. Presidente ela -R epublica ; m as o .Sr. P res i-dente da R epublica q u e f a lla, 
em nome -do paiz. 

O 'SR. S ALLES FILHO: - O O Pad.z, q u a ndo f a lla é porque sa be. 
O SR. MANOEL R Eis: - . . . dirá ent ã o essa as-sem.bléa do re·c•onhecimento 

elo Sr. Raul F erna ndes ou F e'·icia no S oclré ou f.e ma nifest ará 1Piela nuliJi.da de 
i!o pleito. A a m eaça m a ior, -que toca a todos , S r . Presidente , está no •períod-o 
final -cl>O "Pa.nno de a mos tra" . 

E st á a lli o d ecret o, que ~-·erá pos t-o em ex e cução n a opportunicla de d.e vtda . 
A juizo dto Governo, q ue <:~esi·gnará qua es os E &t a dos convuls:o na.dos e 

corr oi-dos p ela .poldticagenl es-treita e aQJaixon a da serão expedidas as instru-
cçõ·es que ·baixaria. com o decret o -de interven ção e a.hi está este m esmo Con-
g-resso pa r a. a;p oia r e a>p.pla u dir as rrieclida s -com o n ell e se coontiver. 

A d escrença, Sr. Presi·clente, de m elhores di·as . v a.o a ssob erba ndo o cora -
ção de nossos . pa trícios . 

O a ctua l Congresw parece que n ão se sente com lib-erda de pa r a r eagir, 
es tá ·em uma a ttHud-e que entristece, ·que nos ·diminue . 

O Poder Judicia.rio d:esreS'!Jeit [IJdO, o povo h umilha do !PIOr este esta do de 
sitio intermina v e'l e in.iust ifi-cave1 e a imprensa a rrol-h a da . E é isto. Sr. P!'e-
siden te, o Bt•aSlil de h oj e .. (MuA.to bem.; m u'it o bem. ) 
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O Sr. Getulio Vargas: - Sr. Presi·dente, tendo u sado da palavra sómen-
te para fazer um requerimo~mto sobre assum,pto referente ao meu Estado, 
não era meu intuito, tão cec!:l, voJtar á tt'ibuna nesta cas·a. Neste. recinto, 
cmde se reune a e'lite inte.Uectual do paiz, consagrado pelo verbo de tantos 
oradores iHu&tres, acostumado á reoona n'Cia do a1:1gumento suibül, da palavra 
elegante e da vhrase escnr.re;ita, eu desejaria ficar sÜe-ncioso, observando e 
aprende·ndo. Dado ·o retra:hünento natural do meu espirito, a m:inha timidez 
e o reconhecime.nto da propria •j.ncapacida;de (não a.poi ad.os ge·naes), eram ou-
tras tant•a s f-o·rças imhibitorias a qualquer manifestação •P·Ub[ica. E', poi·s, 
quasi me excusamdo de uma ousadia, que compareço neste pl-enari>O. 

Ass-im . porérri, quizeram as ci.rcumstanoias. 
•Si o p.rojecto da illustra;da Commissão de Justiça tivesse sido votado d es-

tacadamente, votado por partes, era dispensavel a justificaçã>o do meu voto. 
porque ·eu te1ia simplesm·ente votado "sim" ao artigo primeiro e teria negado 
a minha ap.provação aos demais ·paragraphos do projecto. Uma vez, porém. 
que a votação foi engloba;clamente. torna-se inclispensavel que faça essa jus-
tificação, porque me a&.;altou o espirlto a espectativa anciosa ele rtuE> a sim-
nles ma.nifestaçã•<> sd.Jenciosa do m.eu voto pud.esse acarretar a r espomsabili -
dade tacita por ·ou t ras opiniões e outras medidas tomadas pela illustre Com-
missão de Justiça, e com as quaes eu não pod·eria estar de a.ccôrdo. 

Assim, ju!.go-.me obriga.d'O a justi1'd·car neste momento o meu vooto. Pelo 
estudo que fiz dos documentos publicados no Dia.rio Official, pela apreciaçã.o 
rlas circumstancias do facto, robuste-ceu~se no meu espirito a convicção de que, 
effectivaJmente, no -caso ·do Rio de J aneiro, havia uma dualidade d·e a.ssem-
bléas ·e de g>Overnadores. Foi, pois, deante desta ci.rcumsta ncia que eu pro-
feri meu voto. E~ inruegavel. Sr. Preside.nte, que drcumstancias de factos 
quaes fossem a reunião de duas ass·embJ.éas l egislativas e a posse de ·dom 
governadores, tomando essas medidas com-o se eff·ectivamente estivessem 
gov·ernando, baixando -decretos·, tomando reso,luções, nomeando auxiliares 
r.rearam a dualidade estabelec.eram a confusão e a bal'b.urdia no espirito ,pu-
bHoo d,e tal fórma que, em 17 comarcas até então obedientes á jurisdicção do 
presidente que trans·mittiu o go·verno a o 81·. Raul l!'ernandes, forarrn depos-
ta s .pelos partidrui-os <1o rSr. F eliciano SoCLré e passaram a obe·decer a o gover-
no deste. 

O SR. RAUL ALVES: -Com esta .logica admitte a 
Sr. Assi!> Brasil quizesse h averda uma duplicata no 
(A_poia.àos.) 

hypothes·e que s·i o 
Ri·o Grande do Sul. 

O SR. GETULIO VARGAs: - Não hav·eria, porque o governo do Rio Grande 
do .Sul tem a força ma terial para ·esmagar os revoUosos. 

O SR. RAUL ALVES: - Esmagou até agora ? 1 Os revolucionar! os ·estão em 
armas. 

O SR. GETULIO VARGAS: ·- Estão <fazendo correrias pela campanha, m as 
não occutpam nenhuma ~comarca do Rio Grande do Sul. 
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O SR. RAUL ALVES: - E' assim que se discute direito constituciona ?! 
Assim faz-se a dua.lidatde em toda pa.rte . 
Assim pod·eria haver dual·i-dade no Ri·o Gra i,ide do ~ui. 
Entretanto, nfuo me oolloco neste terreno. Eu entendo que o governador 

do Rio Grande do Sul é o St·. B(}rges de Medeiros, mas não posso admittir a 
logica -elo nohre Deputado, por que esti"L fac.i.Jitando de t:l.i man P.ira as duplica-
tas que se torna tm.p.ossivel evita.l-a:s . 

. O SR. GETULIO VARGAS: - ·Eu nãJo estou justifica.11do, estou d eclar ando o 
que li nos documentos off-ic-iaes. 

O SR. RAUL ALVES: - Assim, si eu declara r que sou goy.er.na dor do Rio 
Grande do Sul, sou ? Tenha paci.encia. 

O SR. GETULIO VARGAS: - E' inneg·avel que 17 0omarca-s do Estado do Rio 
de Janeiro passaram a ser g.overnadas por autoridade~ do Sr. 'Feliciano Sodrl\4 
_q ue outras tantas .. . 

O SR. GALDINO Do VALLE: - V. Ex. está tmp·reg•ando o termo comarca ; 
no Estado do Rio de Janei.ro a divisão é muni·cipal , são 48 municípios. Asse-
guro -ao honra:clo co.llega e á Cam"!.ra que, a.pesar de empossado no p'aJ.a:cio do 
Ingá em virtude elo habeas-co1·pus, as a utot·iclades que foram em.possaclas no·s 
48 ·munici·pios, obeclecSam ao Sr Feliciano Soclré ; e foram as a utoridades no-
I11eadas pelo Sr. FeHciano S•oclré que exerceram o policia mento do Estad·o 
neste período de 10 dias. 

O SR. METELJ.o JUNIOR: - Intere~sante ·e t·a sa ber que a utoridade tinha o 
S1·. Soclré paJ·a nomear ~s-sas autorida des. 

O SR. GETULIO VARGAS: - V. Ex. in ten ·o-mpeu a conclusão a qu~ ·eu ia 
chegru•. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Eu não m e a dmiro ma.is da cora gem com que 
nesta Ca.mara se f-az;em certas affirma ções; não me admdro mais ele c ousa 
n.1.gun1a, .mas 'o que posso gara.Titir e con1 toda :t vera·cidade a ' l. Ex., á Cam~n--a 
e ao -p-aiz é que a s poucas cama·ras depostas cl:o meu Estado o foram por in-
tervenc:ão ·de agentes c'La. polida d.o Ri·o ·ele Janeir o. 

0 SR. NORIVAL DE FREITAs': - Não apoia do. Foi feita pela p>O.pula ção local. 
Os agenltes -da força federal fora.m justamente repôr . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Comprometto-me rupes·ru· elo esta:clo precar.io da 
minha saude e espero tra zer á Can1•ara documentos of.fic.iaes c.om;probatorios 
da minha a f.firmativa. 

O 8R. GALDINo Do VALLE: - Documentos off i ciaes em cont rario tambem 
serão apresentados . 

O ·sR. RAMIRO BRAGA: - Não sei onde vão buscar esses documentos offi-
ciaes. 

O SR. ·GETULIO VARGAS: -Mas. como ia clizenclo, é fwcto incontestavel que 
<>m 17 münic.ipios elo 'Estado flumdn.e·nse as autoridades foram {]epostas ·e 
substitui das .por outras do Sr. Feliciano Sodré. 

CaberiR. aó Governo _que N;v.esse o poder ele facto, ao Governo que tives-
s~ a força material paPa impôr a ·sua vontade, repôr as &uas proprlas· auto-
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ridades d~stituidas e então, estaria restabelecida a ordem e existiria pelo me-
nos no Rio de J aneiro, si·não um Goaverno de direito, ao menos, um Governo 

de a.f.cto,que pudesse iompôr a sua vontade . 

. O SR. JoÃo GUIMARÃES: - Toda vez que o -Governo do Estado queri_a ·ex-
pedir forças •para o interi-or ·do Estado, forças para garant ir as auooridades 
legitimamente constituidas, era nessa medi-da embargad·o pel·as autoridad€s 
federaes, que agiam, en-tão, por conta do estado ·de sitio. 

0 SR. SALLES FILHO: - Este é 'q·U€ é oO facto. 
Essa c1uaHdade de a:;;s•embléas · e .g-overnadores que se não impunhrun aob 

seus jurisdi·ccionados estabelciwn verda;deira acepha1ia governamenta.l , uor-
que esses orgã;os agindo simultaneamente e se destruindo reciprocamente, 
paraJysa~am o exercício da -mesma funcção. 

O .SR. RAMIRo BRAGA: - Esse é que é o facto. E' a pura verdade. S-i esta-
mos interromp.endo V. Ex. 'com tanta frequencia, nas cons•iderações que está 
uroduzindo é para levar a o espírito de V. Ex. a convicção de que tudo que 
~€ fez r..o' Estado ·do Rio de J a neiro foi obra artificial da f-orça, unica e ex-
clusivamente. 

O SR. GETULIO VARGAS:-Respeito muito a opinião do nobre collega, cujo 
talento admiro. mas desejaria fazeT a ·observação de que, no momento . em 
que o Presid·ente Raul Fernandes determinou á força poli-cial do Estado que 
ag~sse, essa f·Ol'Ça se n egou a obedecer á sua orde-m. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Fod impedida de o fa:?Jer pela foorça do Exercito. 
O SR. GALDINO Do VALLEJ: - Aquelle Governo não teve força para se fazer 

obedecer . 

O >SR. GE1I'ULIO VARGAS: - O que se sabe é que a policda do Estado pro-
curou a f•orça federal, á qual entregou as suas armas, -declara-ndo que , deante 
da dualidade de governo ·não sab-ia a -qual -devi-a obeclecer. 

UM SR. DEPUTADO: - O facto de abanldona r o seu quart el para ir apre-
sentar-E-e á força federal é c-onhecido de todos. 

O SR. BUARQUE DE NAZARETH: - A força de ·r:•olicia era ·comrrnandada por 
officiaes do Exercito. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Então o hal!,eas-<.oorpus não foi cumprido. 
O SR. LINDOLPHO COLLOR: - Nem compete ao orador entrar nesta ques-

tão: si foi ou não cumprido. 

O .SR. GETULIO VARGAS: - A conclusão a que q.u·ero chegar é que em v ir -
tude -dessas c-ir-cumstancias, não have;ndo um Governo que conseguisse i-m-
pôr-se d.e facto e se estabelec-endo a balburdia, a confusão, -a desordem, n os 
serviços publicos, legitimava-se a intervenção d-o Sr . Pres-idente -da, Republàca 
no caso. 

O SR. 1ME1I'ELLo _JUNIOR: - Agora. •calc ule V . Ex. s-i se applica isso ao Ri·o 
Grande dJo SuL 

O SR. SAIJLES FILHO: - Sim, então já se -devia ter intervindo alli. 
O SR. LJNDOLPHO CoLLOR: - Não sei ;por que. 
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O SR. GE'l'ULIO VARGAS: - Havendo o Presi·dente de uma dessas Asserr1-
blé>•s pedido providencias ao Presidente da Re.publica, e como S. Ex. não 
pudesse tomar essas p.rovi.denoias sem intervü·, IPPr iss-o penso eu que se le-
gitimava a sua i-ntervenção . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Mas já ti.nha intervindo, dando posse ao Sr. Raul 
Fernandes, de accôrdo com a c•lausual 4• do a.rt. 6°. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - V. Ex. ac.ceita a intervenção? 
O SR. RAMmo BRAGA: - EHa· foi i!legitima, no dia 31 de Dezembro, de 

accõrclo, c-.omo· disse, com a clausula 4• do art. 6• da Constitmção, e no dia 10 
não houve intervenção; houve deposição. 

O GETULIO VARGAS: - Quero dk'1.r aos illlustres collegas uma opinião do 
notavel jurisconsulto Sr. Afra.ni•o de Mello F'ranco, sobre a questão da in te··-
Yenção no ·Ceaxá. 

Diz S. Ex.: 

. "A ordem, com e.ffei.to, cuja manutenção póde ser requis-itada e 
se realiza ·por via de intervenção .Politica, não é sómente a ordem · 
material, mas tambem e talvez principalmente a ordem constitucio-
nal . &ob a ordem m:ater·ial a mais pe.rf·eHa e completa pode ·Campear 
desaoalada·mente a m ais affl-ontosa desordem juri.dica e cons•titueio-
.nal como, por exemplo, quando um dos poderes exor·bitando da sua 
esphera de '"~ção, supprime os outl>OS, ou qua,ndo vi·cios de origem 

.eivam de illegitimidade a investidura do depositaria do Poder 
Executivo e d·os que se attribuem a posse dos mandatos legislativos; 
ou, finalm·ente, quando, em um Estado, se dá a dup.J.icata de assem-
bléas, ou de presidentes, ou g>Overnadores. 

Em ·qualquer desses ·casos pode ser requisi.la:da a interv·enção 
federal, ·para ·manter a -ordem constitucional, sendo com:petente para 
1a2lel-o qualquer dos agentes ou assembléas em confli,cto, visto que 
se não póde, a p?·ima tací1e, sa,ber qual o orgão legitimo. 

Requü;itada a intervençãJO, compete, em taes casos, ,pdvativa-
mente, ao Congresso Nacional, aprec<iar os factos allega,dos e, por v-ia 
de uma lei, declao;ar o di?·ei•!o existente no Estado, ou .Prover de re-
medio adequado os •casos que l':ão e-ncontrarem solução na legislação 
do dito Estacuo. Essa ·lei, de cânucter essencialmente politi.co, põe 
termo á questão, ·escapa ao exame do Poder Judici.ario e tem a 
execução ass·egura,cta pelo ri. 4 do art. 6• da Constituição Federal, que 
autoriza o Governo Federal (no caso Po.cler Executivo) a lnt~rvir de 
rnot1t p1·o1n·io para obrigar o Estad>O ao seu cumprimento. 

(Afranio de Mello Franco, voto no caso do Ceará. Intervenção, 
vol. 9°, pag. 72). 

Bem anelou, pois, o Sr. Presidente da Republica. A sua intervenção foi 
legitima . · 



Agora dirão VV. EExs., m as havia o h<tbeas.-coqJus 
posse e o exerc,cio do Sr. Raul F ernandes. 

~ ~~ ' 
que 'gara.ntiá 

Neste ponto devo ponderar a VV. EExs. : penso que o habea&.~co•·pus nã•j 
resolveu o caso, por isso que não poderia dar solução a um caso· politico de 
dualidade ele assembléas e presidentes. 

0 -SR .. ú-ALDINO DO VALLE: - Muito bem. 
O SR. GETULIO VARGAS: - Para r-eforçar minha opinião s•obre o assum-

pto ... 
O SR. RAMIRo BRAGA: - Então, •pjorque o Pres·idente da ..Republica 

cumpriu ? 

O SR. GEl'ULIO VARGAS: - .. . vou citar a VV. EEx. a opiniã o do Sr. Mi-
nistroo Pires e Albuquerque, em sessão do ·.Supremo Tribunal Federal tP·Oste-
' lei · á concessão dessa orden1 de habeaorconnts. Em se ref.eri·ndo ao caso, 
diz S. E:ll.. : 

"A conces-são do habeas-cm·pus ao Go·vernadot· elo Estado do 
Rio precedeu á intervenção decretada pelo Poder Executivo e q ue 
já foi communicada ao tribunal e consta de publicação official. 

Dar-se-1ha que a concessão de um habeas-oo•·pus ao Governador 
do Estado, pa1'a que livre de · c:onstrangimento assuma e exerça o 
cargo, constitua um impedimento á intervenção prevista e a u tori-
zada art. 6" da Constituição ? 

Esta é que seria a duvida á objecção constitucional. 
A intervenÇà;o é como o habeas- oo•·p1Ls um remedio indicado 

pe-ta Constituição para acudir a uma. certa· classe de males. 
O habeas-c011P(US 1no .oonstrangümeúto da lib erdade individual, 

pelo excesso ou abuso de poder. A i-nbervenção, á invasão do Es-
tado, ·á alter&.çãc, da fôrma d& Governo, á perturbação da ordem " 
á inobser·vancia das leis e sentenças federa.es. Eis o que diz a 
Constituição: art. 72, § 22: "Dar-;se-ha o ha-beas-co,-pus, sempre que 
o indiv}duo sof!Erer oti se achar em imminente per-igo de sof.frer vio-
lencia ou coacção por iUegalidade ·ou abuso de poder." 

O 'art 6.": "0 Governo Federal não poderá intervir nos Estados, 
salvo: . 

"1." Pa,ra repeUir invasão estrangeira, etc." 
Para saber se o habeas.~C01'1J1~S exclue a intervenção, h aven'lOS do 

inquirir: 
O habeas- corpus, garantia individual, concedida ao Governado!'. 

preserva o Estado dos m ales para os quaes o legislador constituinte 
preservou · a garantia social da intervenção ? . 

Ninguem o dirá. 
Tão sujeitos estão á intervenção, á alteração da fôrma r·epubli-

ca;,a, á perturbação · da ordem e á desobediencia ás leis e ·sentenças 
os Estados cujos governadores tenham a sua autoridade incontes-
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tada, como aqu elles em que esta a u toridade teve de se a rrima r a 
a uma ordem de habeas--cOrp·as. E si tanto naquelles como nestes, 
occurrencias se p odem dar e s1, em se verificando qualquer dellas, a 
lei suprmea a utoriza a intervenção - claro e m a nifesto me parece 
que ta nt..1 em uns como nos outros, a intervenção é legit ima., desde 
que se r ealize a hY'p-othese vara que foi instituida, etc. (D-icwio 0[}1 -
cial, de 28 de Junlho de 1923, pag. U30.) 

Esta é, poois, a o.pinião do Ministro Pires e Albuquerque, estas são as 
circumstancias com que justifico o meu voto, declarando que votei ·'sim., 
ao art. 1°, dÕ projecto da illustrada Commissão de Constituição e Justiça. 

Da qui por deante, vae a gora a m inha discordancia. 
Penso que essa illus trada Comnüssão exor bitou das su as attribuições, 

que eHa foi além do que podia legitimamente fazer, uma vez que entrou em 
materia extranha ao assumpto sujeito ao seu exame. 

A Commissãu de Constituição e Justiça annullou a eleição da Assembléa 
Legislat-iva do Estado do Ri•o de J a neiro, e, não contente com isso, a nnullou 
a eleição de Vereadores ás Camaras Miunici>l)aes e a e leição ele Prefeitos. 

h cl• Ve:reaclores, sob o funclan'len to de q ue a lei eleitol'al do Es-tado fluminen-
se era inconstituciona l, ou contraria á clispoosição expressa da Constituição 
do Rio de J a neiro . Cons·equentemente, aoho que foi este o pr imeiro peccaclo 
conunetti-llo p ela Con'lmissão, julga ndo inoonstitucionrul uma lei estadual, em 
face da propria Constituição do E stado. 

Não discuto a pplicação da lei eleitoral, nem o da validade da junta apu-
rad?ra. Nego competencia aD Congresso Federal pa ra decretar a inconstitu-
cionalidade ela lei estadual , em face da propria Constituição estaduaL. 

0 SR. RAUL ALVES: - Perfeitamente. 
:.> SR. R AMlHO BRAGA: .- J á estava jul-gada sobera na-mente, peloo Podet· 

Judiciario elo E stado, essa m esma lei. 
O .SR. GETULIO VARGAS: · - Estas Qlpiniões, Sr. Presidente, não são mi-

nhas, são a.poiadas na força de autoridaides incontestes. 
Diz o Sr. Prude nte de Morae,s: (Lê ) 

' ' Mas, quando m -esmo assim não fosse direito e se verificasse a 
allegacla inconstitucion3Jlidade por semelha nte motivo, elle se daria 
pela circumstancia ela l-ei local oontrariar a Constituiçã.o loca:. 
isto é, p ela circumsta ncia da lei fluminen se ser con t r a r ia á Consti-
tuição fluminense, e não á Constituição Federa l. 

Sendo ·ass·im, claro está que semelha nte inconstituciona lidade só 
poderia ser declara da pelo Pod•er Judicia rioo do Estado e não pelo 
Poder Judiciar io Federal. Essa é a opinião autoriza:cla de João Ba r-
balho. que, comnw nta ndo a alinea b do § 1•- do art. 59 da Constitui-
ção, diz: "Estas pa lavras excluem do recurso (extra ordinario) as 



sentenÇas dos tdbunaes estaduaes sobre a Vculida de de lei elo B staclu. 
e111 face da C onstituição respectiva. (Vide accórdão do Su.premro Tri-
·t.unal Federal ns. · 254, de 6, ' e 73, de 2J de Julho de 1898) . Casos des-
t d. natureza são de exclusiva jul'isdicção estaduaL E as decisões 
nelles profel'idas, em ultima instancia, prev,alecem ante a Justiça 
Fed·eral. E com effe!to, na da tão conforme a10 regimen f ed&ra tivo 
oomo decidirem os proprios Estado·s, pelo orgão competente, as con-
t!•Oversias que n elles occorram por motivos ele conflictos entre as 
leis .pelas quaes se constituíram e as suas leis ordinarias. Do con· 
traria, dependendo até nisso do poder Clentral, elles m&:s seriam 
províncias do que ·Estados. (Commenta rios, pag. 246.) 

No mesmo sentid•o, o Sr. C. Maximilia no (Comment:arios, pa.gi-
na · 608) , que cita Black (Ha ndoolc, pags. 186 e 187). (P. de Moraes 
Diario Official, pa g. 934)." 

Agora, senhores, ha a inda um ·Qutro caso: quando em 1899, foi aPresen-
tada, pelo grande Martins Junior perante a Camâra; uma proptOsição a 
respeito desse assumpto de legislação federal ,' sobre attribuiçõ·es· re&ervada~ 
aos E s tados, a Commissão de Justiça deu o segui·n te parecer: 

.. A Comririssão de Constituição e Justiça julga que a União niio 
póde legislar sobre a .fÔrma de eleição ou nomeação do chefe 
;,;upremo do Poder Execu tivo de qualquer dos Estad•os da Federação." 
(Int. vol. 6°, pagina 36.) 

F allando sobre a indicação a;pres·entada pelos Deputados oppo-
sicionistas do Es~irito Santo a respeito da declaração de inconsti-
tucionalidade de uma lei estadual, diz o Sr. Arnolfo Az;eved:o, o aus-
t ero ·e competente Presidente da Cama.ra: " E sta indicação não teve 
andame~lto na Camara, e ai-nda que tivesse, não daria solução á 
questao proposta, ·p·Ort[Ue . nã.o é attribuição do Congresso N a cional 
decreta r a inronstitucional.idade das leis es.tadua·es." (Int. pag. 30.) 

E, mals do que isso, Sr. Presidente, sobrel.eva a todas a opinião do 
inimitavel jurista e genia l interpretador da nossa Constit uição, o grande 
Huy Barbosa. Qua ndo se dis-cutia a mesma questão do Esyirito Santo, 
Sa!lto, foi feita uma consulta a Ruy Barbosa sobre esse assumpto, isto ê, 
exa·ctamente sobr0 o caso da incünstitucionalida de da lei estadual perante ·; 
Constituição estaduaL E foi esta a s-ua solução: 

"Dos excesE•DS dos poderes estaduaes, pois, só ha recurso para 
o~ trihunaE)s do Estado, para o governo do Estado, para a L egislatu-
ra .do Estado, para . as eleições oo Estado, para a . Peforma das leis 
do ·E sLddo, para a revisão das suas constituições-, emquanto esses 
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excessOs nâ.o tütentm·mn cont1·a os p!'Ütci.pios constit1wionaes da 
União. 

Si as exorbitancias ·commettidas por funccionarios do 
em cffensa .de !•eis estaduaes, ou as usurpações •praticadas pelos le-
g-isladores estaduaes em des•prezo da Constituição do ~Jstado não con-
travi·erem, junta,n'lentt;, H aos princípios constit.ucionaes da União", 
11ão terá logae o appello ao art. 63 ela Constituição, não se poclet·á 
cons1derar aberta a com,petencia dos tribunaes federaes, do Gover-
no da União, ou do Congresso Nacional, que esse texto da Carta 
Re·publicana genericamente indica e outras diSposições suas defi-
nem, distribuein ou desenvolvem. 

Logo, para que, a titulo dos direitos em que o invest•e o art. 63 
da nossa Constituição, possa o Congresso Nacional providenciar 
contra a lei esph·itc,-santensb de 30 de Outubroo de 1915, não bastará 
que esse acto do Congresso Leg-islativo do E spírito Santo encontre, 
offenda o direito constitucional desse Estado. Nâ>o bastará isso. Para. 
se leg-itimar interve1~ção tal, necessario seria que a lei criminada, no 
topico, onde a cul•pam ele contraria á Constituição daquelle Estado, 

contrari>asse tambem os princl;;>ios oonstitucionaes da Uniao. ·· 
(Int. vol. 10, pag. 514.) 

O SR. GE'rULIO VARGAS: - E essa opinião J:1uy Barbosa não na deu como 
politico no exercício do seu mandato de Senaclor, mas com a serenidade dJo 
jurista, respondendo a unla consulta. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Mas V. Ex. refere .. se a excessos commetti-
dos pelos poderes constituídos. · 

O SR. 1:1AMIRO' BRAGA: - Perdão; o orador está se referindo ao julgamen-
to de uma lei, em face da Gonstituição do Estado. 

O SR. JOAQUiM DEl SALLES: - Mas estamos tratando da propria constitui-
ção desses poderes, e o q ue· se allega no Estado do Rio é que não ha pode-
res constituídos. 

A opinião de Ruy Barbosa é que "dos excessos dos poderes constituído!! 
dos Estados só ha recurso para os •proprios poderes do Estado. Ahi se trata 
da organização elos poderes constitucionaes do Estado; o que no Estado do 
Rio ê que ning-U:em sabe a quem obedecer, e ê ao Cong-resso que cumpre 
dizer qual o poder a que se deve obecliencia. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - A inter,pretação do Sr. Ruy Barbosa é clara e 
decisiva. Elle apenas faz o estudo de qua l o poder competente para decretar· 
a inconstitucionalidade de uma J.ei do Estado, em face da Constituição !1o 
Estado, e diz: onde não ha subversão elos principias elo regimen, nenhum 
poder, fóra do Estado, •póde decidir. 

O SR. JoAQUIM DEl SALr,ms: - ·Mas si não ha g-overno no Estado ! 
O SL'!. 1:1AMmo BRAGA: - E' da lei eleitor:;tl que se está fallando. 

.. 
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o SR. JoAQUIM DE SALLES: - Ni·nguem está se queixando, aqui, de al>ús<.. 

de autoridade. Estamos tratando da existenoia do,s p oderes, e sobre isso é 

qUE: vamos resolver, 
O SR. RAMIRo BRAGA: - T.rata-.-e do julgamento de uma lei ,or:dinarL . 

em face da Constituição ·do Estado. 
O SR. JOAQU~M DE SALLE~ : -Afina l, qual é ·o poder competente :parare-

~olver ·sobi·e a dualidade de poder es, no Estado? São os proprios :p•oderes es-
taduaes? 

·o :SR: GETULIO VARGAS: -Não se t rata de resülver duali·dade; · trata-se d;,. 
a nriullação de leis estaduae.s, por inconstitu cionalidade, ,perante a propria 
Cons tituição estadual. 

o SR. R.A!MIRO BllAGA: Pet~eitamente. V. Ex. el!tá coHoeando a questã o 
nos seus tet•m os. Voltou a.o ponto decisivo, ao nó vital da questa<> -

o· S3. RAUL ALvEs : - Quando .O orador •com eçou o seu discurs o, andou 
mal, porque estabeleceu a hypothes e de uma dualidade de poderes ser d ec! .. 
dlda p elo Congresso . .Contra isso é que se reb<ella a nossa . Constituição, ·por -
q u e esse r egim en é o que se póae ch a m ar claramente de regimen unitario, 
ele onde viem>::>s. 

O SR GETULIO VARGAs : - Não quei·o, Sr. Presidente, ab.rir polemka nem 
tstabelecer debate. Não tenho absoluta:mente a pret bnção de impõr as ml· 
nhas convicções a. ninguem. Vim apenas exp1J.car o meu v oto ... 

O SH. JUVENAL L.'\MAR~'INE : - E o está .fa.zendo com brilhantismo. 
O SR. GETULIO VAHGAS: - . .. dizen do por que votei de accôrdo com o 

art. 1°, e con tra os clemais pam·gra phos do f)arecer da il!.ustra dr;. Commis·si1o 
de Constituição e Justiça. 

A. ComJmissão de Constituição e Jus tiça a,nnullou a ele içiio cl:e verea:clores, 
ãas cam a ras muni<cipa:es do Estado fluminense. 

Este a ssumpto não estava. a bsoluta m.ente., ·em discussão, não foi sulJ-
mettido ao seu juizo e, no m eu ver, é completamente c0n.tra'!'ia :10 r og·:men 
fed-erativo a intervenção da União nos munict.pios. 

O B•;. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: ~ E' uma consequencla da tnconsü tucio-
nalidacle ela lei . 

O ·sr;. HAMIRO BHAGA: - Julg a da pelo poder competente, que ~~ o Poder 
J udic.iado iocal . 

O SR. GETULIO VARGAS: - Mas, rr.eu illustre- collega, dá-se o seguin te: 
a F ·e:deração só eXJiste dos Estados pa!l-a com a U nião e não dos municipins 
para ·COiffi os Est a;dos e a U nião . Os Estados são uni tarüos . 

O .SR. RAMIRo BRAGA: - Muito bem . E' uma verdade . 
O :SR. SouzA FILHO: - Os municípios sã.o para o Es•tado c.Ol'no os E sta-

elos são ;para a U nião, com a utonprniia. 
O SR. J .oAQUIM DE SAL.LE\l : - São os rr.unicipios feder ados que constit uem 

o Estado a utonomo . 
O S!l. CARLOS PElNNAFIEL: - Os mu·nictpios não teem autonomia .poHtieü, 

mas, s im, administrativa . 
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0 SR. JOAQUIM. DE SALLES: Como não t:eem?! Só si no R io Grande 

não ha. 
O .SR. GETULIO VARGAS: - O que ·dizia, Sr. Presidente, ê que o munici.pio 

não ê urr.a. unidade f€dera da, que não €xJstem r ela ções do municipio par<~. 

com o· Estado como ·existem deste para com, a União, porque a Constituição 
.Federal, art. 6~, considera <t organiza ção d os munici.pios como um poder . 
inherente aos Estados, como uma faculda de a.ttribuida. aos "Esta dos . . . 

O SR. JOAQUIM DE SALLES: - Mas ga.rante a sua a.utonomi<t, tal qual 
garante aos Estados. 

O JSH. GETULIO VARGAS: - ... . e a. essa inher€ncia, a essa faculdade de 
organdzação a Constituição cla.usuJ.ou cmrc a condição de respeitar a. sua. 
autonomia. 

O 'SR. JOAQUIM DE SALLES: - A Constituiçi'uo elo Esta do é quer,n orga.niza 
a a utonomia dos mun1!cipio's · e, por· isso, não s·e p6·de, por um simples de- . 
ereto, annulla r essa 'autonomia. 

O SR. GETULio VARGAS: - Perdão. Quem annullou a a utonomia do mu-
uicipi-o foi o parecer da. Corr.mJissão de G"ustiça. 

A Commissão de Constituição e Justiça a nnullou as el-eições de vetea-
do-res e de d-eputados estaduaes, po;·que nã o obedeceram á disp osiçfw da . 
lei federal referente á a ccumu:lação de votos, mas não a nnullou a de g o-
vernador do Estado. Por que? 'Porque a eleição de gove.rnado'r do E s ta do 
nã.o obedecia - uma vez que se tra tava de um cedula uninomina l - prin-
oi,pio do , voto eumulativo . Mas · por que annullou a eleição de prefeito , que 
t a mbem é uninominal? 

O ::?R. GALDINO Do VALLE: - Não podia separar a el·eição de prefeito da 
de vereadores porque a eleição municipal é un2". 

0 SR. JOAQUIM DE SALLES: - Vou -eXJp1icar a V . Ex. O· que se "tem pas-
sado no Estad.o do R io : Si V .. Ex. soubesse o -que se passa no Estado do 
Rio, teria m.ais benevole noia paJra com o parecer da. Commissão de Consti-
tuição e Justiça. Quem a narchizou a vida do Es-tado do Pu: o foi o Sr . Nilo 
P eçanha. 

O SR. R .u1mo BRAGA: - Lá vem um ponto pessoal. V. Ex. está sendo 
injusto. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - O Sr. Nilo P.eçanha, quer€ndo faze.r bonito, 
qua ndo charr.aclo á pr-esidencia do Estado do Rio, annullou a a utonomJ.a dos 
municípios, tirou-lhes toda l'Cnd<t para o Estado. Os munic:ipios s ã o de uma 
pobreza mendicante a t oda pTova. Com o dinhei>ro dos =un)cipios, o Sr. Nilo 
Peçanha eonseguiu fazer fogo ele vista e ainda ,se diz que ;s. Ex. fez 
uma bella ad.m~nistração no Estado. Sim, m a s <ilrruina ndo a vida. dos rr.u-
ui-oLpios . .. 

0 SR. RAMIRO BRAGA : - Mas que bella fa ntasia de V. Ex.! . 
0 SR. GALDINO DO VALLE : - E' a V€rdade. 
O SR. JoAQUIM DE .SALLEJS: - Eu conheço tudo isso ~rfei.tamente; sou 

a té ele.itor no Esta.do Çlo Rio de Janeiro . 
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O SR. BuARQUE DE NAZARETH: - Mas nà;o lhe conhece a legislação. 
O SR. GETULIO VARGAS: - Póde ser que V. Ex. tenha razão nessa .pre-

ciosa informação de n a<tureza .p~_ssoal, mias estou argum.entando co1n os 
principias l·e~·aes. 

O iSR. JoAQUIM DE SALLES: - . Não é p essoal; foi em vli·rtude . da reforrr.-a 
da Constituição. 

0 S·R. GALDINO DO VALLE: - Successivas. 
O SR. JOAQUIM DE .SALLES: - Póde ser que o Sr. Nilo Peçanha tivesse 

melhor intuito. mas a v~rdade é que a narchizou a vida dos municipios. 
O municipio do Sr. João Guimarães vive n a maJor pobr-eza, na _•pobreza en-
verg-onhada. Não ten-1 . dinheiro .para pa ga1· a luz, ·O esgoto, p orque toda a 
renda lJassa para os co-fres do Estado. 

O 1SR. JoÃo GUIMARÃEs: - O ·caso é, inteiram e nte, outro. Trata-se de 
uma q u estão judicial . 

O SR. JOAQUIM DE SALLES : - Est>ur.os n o meio -de un1 veràa deü·o cahos. 
O .SR. GETULI-o VARGAS : - Mas, Sr . Pr-esidente, o pol{to q ue e1,1 estava 

atacando e ra . est e: o sim.ples facto da eleição de vereadores haver s ido rea-
liz;ada no mesn;.o d ia da eleição do ·prefeito, não a nnullava a eleição do . pre-
f.eito. Só si a nullidade r esultou da ma.ncebia das dua-s cedulas no ven tre 
da n1:esma urna. 

· Agora, dirão VV. IDExs.: anas, qual a solução para o caso, n a suR. opi-
nião, un·.a vez que não .foss-e ella da da pela Commissão de Constituição e 
Justiça ? A: solução para o •caso es•tava indicada pelo Sr. Presidente da R e.-
publica. 

S. Ex., na sua rr ... ensage1n, dliz o seg·uinte : 

" Dizer q ue uma dualidade n ão procede, não tem assento legal, 
não possue realidade ·politi-ca; r esolve1· qual o poder leg>itimo, é pre-
·Cisamente o que é da vossa com.peten cia e n ão -dos out ros ·poderes . 
E' claro q1~e, dada a dualidade, 1~nw elas oTganizações será necessa-
1·iantente l egiti1na, porque, como doutrina o m in ist!'o Pedro L essa 
- é a bsurdo exigir para haver dualoidade de asserr.bléas leg islativas, 
que ambas se constituam sem desacato ás leis ou sentenças dos tri-
bunaes. Desde q ue .todos resp·eitem as leis não ha dualidade poss.ivel 
de assembléas ou de presiden:tes. (Does: parla<menta res, Int., voL 8°, 
.pag . 572). Era e é precisamente a decisão de qual dos poderes se 
constituiu s en1 desa.catar as leis - a materi-a de vossa co~petenç:a." 

D e modo que, segundo a opinião do Sr. Presidente da R epublica e 
de outros a uton:zadis sünos junistas que ora vou referir, o Cong r esso devia 
exan~inar o caso fluminense e declarar, por preferencia legal , qua l dos go-
vel'nadores e qual das Assembléas teem obedecido ás pre3cripções das leis 
f luminenses - e devem por isso. ser reconhecidos e m le i especial que ser:ia 
~rarantida pelo Sr. Prelilidente da Republica. 
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0 .SR. RAUL ALVES: - Muito bem. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V . Ex: me perrr.'itte uma pergunta de 

leigo: E si o Congresso ct:ôr chamado a exarr.inar um caso e verificar, poi· 
exemplo, que o fundamerito de nullidade da eleição é uma l-ei inconsÚtucio-
nal; não poderá annullar todos os actos ,·esulta ntes dessa, l·ei in<eonstitu-

cional? 
0 SR. RAUL ALVES: Não .póde . 
UM SR. DEPUTADO: - Pôde. 
O SH. BuARQUE DE NAZARETH: - Ha v·inte a nnos que se fazem as eleições 

pelo 1nesn1o processo. 
O .SR. SouzA FILHO : ·- A questão não te1r: solução: resvalou para o ter-

reno do " .póde, não pôde". 
O SR. GETULIO VARGAS: - Devo d-ecla rar ao nobre Deputa do pelo Piauhy 

que ·esse ponto, o da inconstituciona lidade, já ficou a nteriormente discutido. 
Quero citar 'á Camara a opinião d·e um jurista notavel, de um con st :i-

tucionaJ.ista, reputadissimo, e que se reveste con> uma autoridade de tanto 
mai'or valor quanto elle é :por todos conhecido p ela sua ·inquebrantavel aus-
teridade de caracter. o illu3tre Presidente desta Camara, Sr. Arnolfo Aze-
vedo. 

Foi S. Ex., como Relator do caso do Espirito Santo, e1r.· 1916, quem deu 
a solução constitucional p a r a. esse caso, e que agora poderú. s er tambem 
applicada. 

Diz •S. Ex.: 

"Todos •os casos de dualida de de governos ·e asse.mbléas dev·em 
ser julgados por pref•erencia e assim foram seni.pt·e decididos, nos pai-
zes de regime11 fedlerrutivo igual- ou semelhante ao 'nosso, porque não 
sendo possivel que arr.bos os partidos, que dis·putam a posse do po·· 
der estadual, tenham .a s·eu favor identicas condições legaes ele legi-
timidade, forçoso é que o ·poder feder a l intervindo para d8rimir esse 
conflicto, declare ]egitioma a pretenção de um delles e contra o outro 
o proteja e garanta . .Só assim se manterá no Estado o regimen de-
mocrati-co representativo e a fôrma republica na feder a tiva. (Int. 
vol. 9°, pag. 81, voto A.rnolfo Azevedo, questão Ceará). 

Os .·casos de dualidade elo poder publico esta.dual deciclen:-se por 
preferenoia legal, e o poder federal chamado a de-cretar a legitimi-
da d·e de um delles, p a ra amparai-o contl'a as pretenções elo con-
tendor, tem de examinar a legislação dó Esta do, reguladora da in-
vestidura no cargo que éLls·putam, para saber q iÚJ.I delJ.es a ee.cebeu 
na fórrr.a da lei estadual. Essa preferencia não é arbitraria. 

E' necessario, pois, ir ás mais ren>otas origens da situação con-
fliotuosa, buscar as razões de decidir dentro da lei, unka IY.U11eira 
ele respeitar a a,utonomia do consorcio da Federação cujos negocias 
peculiares. são éxcepcionalmente tratados riela Unlão; em beüeficio 
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da boa ordem S@cial e da estabiàdda de legal ·do regimen federativo. 
(Int. , . vol. 8°, pag. 320, voto .&r.nolfo Azevedo, 'caso Rio.). 

ó Congresso Nacional não tem por missão app.Jicat· · leis nos 
casos occorrentes, mas ao decidir sobre a legalddade da inv-estidura 
de poderes polibcos esta•duaes, em confUcto, para decretar a .prefe-
rencia de um sobre outro, age forçosaniente como t ribunal, tribunal 
pol-iti-co, em sua mais a lta significação, porque, intervdmdo excepci-o-
nalmente nos negocios vecuJiares aos Estados não tem o arbítrio de 
calcar a•os •pés a Constituição e as leis estaduaes, cuja violação re-
sultante da desordem organica em que se debatem, el-le é charnaao 
a cornigir e repa.rar nos termos estriotos da Constituição Fed-e.ral." 
(Iderr~, 38.) 

O 8r. Arnolfo Azevedo affirma tambern. 

"A regra a seguir, n a solução dos casos concretos, em que é 
solicitada a intervenção para o- l' estabelecimento da 'Ordem legal. al-
terooa por uma dualidade de governo. é a mesma seguida pelo l'oa.er 
,J,udi-cia nio, quo.ndo é convidado a mantfestar-se sobre a và.IIda:de ou 
appH-cabiilida de das Ie.is f-ecleraes ·em face da Constituição da ltepu-
blica, isto é, si no .processo de elaboração ·da l•ei nã!o houve inf~·acção 
das disposições constiltucionaes, que tivesse obedecido ás solelnnida-
des ·prescriptas na Cons.tiltuição, que per-corJ'esse .<todos os tramites 
legaes traçados á ef•f·ectividade de sua eJcistenoia. ~ 

Estou pa r t icular1Thente informado que esse parecer do Hlustre Sr. Ar-

nolfo Azevedo foi, v elo <ente de direito constitucional da Faculdade de DI-
reito desta Ca pital, indicado aos seus alumnos como a melhor interpretação 

. consti.tucional, em materla de intei·venção f ederal .nos Estados. 
Era, pois, essa a minha opi·nião, .Sr . Pres-idente, a respeLto do caso 

flurr.inense . Julgava que o Congresso devJa r econhecer u.m dos governos e 
uma das assembléas, como leg•Ltima. Não posso saber quaes s-ej-am, esse go-
vernador ou essa assembléa, porque não examineli os papeds eleitoraes . . . 

O Sn. R.A1;L ALVBS: - Aiqualle que estiv·er dentro d-o regim.en das lei!! 
.estaduaes. 

ú SR. GETULIO VARGAS: - ... e por i,sso não tenho opiniã.o forma.da sobre 
esse ponto. 

O SR. J'UVENAL LAMART~NE: - Eu de~ejav·a ouvir a opinião de V. E;c. 
sobre a constitucionalidade ou não da junta apuradora, oonstitui.da por 
juizes .escolh1dns pelo Presidente do Estad-o. 

ü Sn. GETULIO VARGAS; - A questão sobre a junta apuradora, comquanto 
não lhe fizesse r eferencia .especial, está no decurso do méu humilde ,;oto, já 
explicado, · uma vez que nego compete-nc·ia ao. ·Congr_esso· para declarar a in· 
cons.tittici.l;malidade 'das leis esta.duaes: em . face: .. da . Constdtuição .. · 



0. SR. RAMIRO BRAGA: - Respond€u muito bem . 
0 ISR. GAI.,I>INO DO VALLE: - Mas ha, ahi, um viiCio ·mads grave do qu~ 

a inc<Jnstitucionalidade: é a immoralidade, e nesse terre no não é poss1ve' 
·fazer obra :;ã. 

VozEs: -Oh! 
O SR . .JoÃo GUIMARÃEs: . ...,... O. termo empregado é exagg<;rado. Ha paiz-es 

até em que a a.pura.ção se faz por el;l1Jpregados da administração. 
O SR: BUARQUE DE NAZAJilETH: - .Quanto a este ponto eu voltarei ai·nda á. 

tribuna. 
O · iSR. GETULIO VARGAS : - Penso, pois, .Sr. Presidente, que o .parecer 

da illustrada Commissão de Consti.tuiçieo e Juatiça annuillou,· es.phac.e\ou. 
cerceou a autonom,ia do Estaclo flumi·nens'e . Para dar uma im.pressão rr:ais 
exacta : é <:omo si se tivesse arrancad~ un1..o-i arvore e se •lhe ex·puzesse a raiz 
aú soi. Ella re'çluziu o Estado a uma planucie ra.za, .a uma planimetria com-
JY.oda sobre a q.ual se .Pud<essem gira r '-os alicerces da futura construcçã<J 
architect<:mica onde se acast ellasse o futuro d9minador da terra flumiinense • 

. Não vai., . Sr. Presidente, nessa minha referencia, o mais l eve desacato 
á 1llustre Comrr.issão de .Jm;tiça, que merece .todo o meu apreço e c-onsidera-
ção. Nü seio dessa, Gommissãc, encontrarr:-se r.epr.esentantés da Nação ver- · 
dadeira;mente illust·res. O parecer está subscxlipto pür um homem i·nclJiscuti-
velmente err.inente, ·cuja fama já tramspoz as f.ronteiras do pa iz, ·ànde já 

nos tem dig·nrumente r epresentado; üOnsti<tuJCionaJtista notave~, espiri.to bri-
lhante, verdadeiro espir1ito h:elleni·co, •Pela eleganctl« moral dos seus gestos, o 
Sr . Deputado Afeamio de Mello F•·a,nco. 

Qua;nto ao illustre relator . da Commissão, ao inteHig.ente e iHustrado re-
lator, não ·.pnsso deixa.r de reconhecer a sua habilidade, a sua finut·a , a sua 
rara argucia .. 

0 SR. JUVENAL LAMARTINE: - Obt,igado a IV. Ex. 
O SR. GEl'i'ULIO VARGAS: - Era isso, Sr. Presfudente, o que tinh<L a dizer. 

Talv-ez 2t minha opinião não agrade a ninguem, e ella não foi feita mesmo 
com a intenção ele agrada.r; mas tira-me ela conscienc.ia um grande peso, 
que eu aca~-retaria, si não tivesse dito. com si-n~p.Jicidade e. com s inceridade, 
o roeu pensamento. (M1úto bem.>· m.·u.i.to bem .. O 01·ador é 1nu -ito C'IW1-pri?nen-

ta4fl.) 

O Sr. Buar(llle · de Nazareth: - St·. Presidente, cedo a pa l<Lvra a o meu 
eollega :Sr. F•-andsco Marcondes, sem prejuízo do meu direito de voltar á 
tribuna. 

O Sr. F~·ancisco Matlcondes: - Sr. Pt:esiclente. não vale a minha pt·e· 
o;ença na tribuna si•não por uma affiTrr.ação de comp~eta solida ri edade com 
o partido que me elegeu para esta Casa ha seis annos, e ao qua;l servi du-
rante varias legislaturas, como Deputado á Assemb~éa es•tadua l. 

Não creio que r este mais duvida a;lguma no espir<ito de quem quer q ue 
e~tE:ja de a nimo iK.parcial no exame .desta questão, sobre o caracter esse.n-
eijalmente político e profunda;men.te injtwi;Uc:O do projecto lJ.elo qual tí)rmt-
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nou o parecer da illustrada CommJissãJo de Justiça, para a intervenção fe-
deral no Estado do Rio. 

A supposota dualidade de governo, a supposta dual)da de de assembiéas, 
a supposta inconstitucionalidade da jun ta a puradora, a supposta nuUida de 
das eleições mtinicipaes - tudo já f oi aqui finamente dnssecado, e da m a -
chinaria dos sophismas, desmontou -se e desm'ti-Culou-se peça por p·eça, á luz 
do estudo que seguLda.m ente fizeram os · meus illustr es conegas de banca da, 
depois do m emm·ave.I voto redigido 'pelo nobre D eputado por S. Paulo, 
Dr. Prudente de Moraes . 

De modo que nada mais t •eria que dizer sobre um ta l assumpto, um 
D eputado como eu , arredio por natur eza ás "declamações da tribuna. 

E' possiveà h aver quem confie nos es·forços da palav~·a . Mas um pouco 
ele obser·vação serena elo que se passa pelos bastidores desta Casa., mostra 
logo que o p lenario nã o tem sobre a evolução das cousas legislativas maior 
influenc,ia elo que o palco no desenrolar elas peças theaJtraes ... . Tudo esti'i. 
préviarr.-ente determinado: desde o enredo, com o vigor ou a sua,,ida de das 
dec"lamações, até o jogo de scena, as attitudes, as pausas ou rr<esmo as ur-
gencias, com que o contra-·l'egra pócle ele um momento pa.ra outro prectpitar 
a representação . 

Agora m esm"O, com es.te projecto, outra cousa ·não s e V·erifi.cou . 
S. Ex., o Sr. Deputado por S . P a ulo, cu jo nome pela segunda vez de-

cldno, com ~ sentin·cento da maior a,clmiração, Dr . Prucl.ente de Moraes, fez 
um estudo sobr.e tudo qua.nto :poctia o ppoj·eoto em discussãe> se r elaciona r 
em um trabalho n.otavel, a;bcmaclo em todas as suas conclusões, pelos mais 
doutos, doutas e acatadas opiniões elos rr.aiores constitucionalistas, sem lo-
grar outro effeito sinão o ele muLt es c umprimentos. 

Assim, pods, Sr . Presidente, convencido ela absolu ta i nocuida de {!.e qual-
quer esforço, certo da 1'ormi.davel força elo prestigi.o ele um primeiro anno 
de governo, eu n ã o importunarei a VV. EEx., r.ep etin.do aquillo que n. 
consciencia ·de cada um lhe está a brada r veh em ente. 

Desejo apenas deixar consigna do nos a nnaes desta Casa o meu prot€sto 
contra o a.cto de S. E x. o Sr. P·residente da R epublica ele se· ajustar com 
o Parla.n·cento Nacional cem annos depois da ·em-amcipação política da n ação, 
em pleno regimen republicano !e'clerativo, para ·o opprobrio elo Esta do que 
me desvaneço de r epresentar, cassando-lhe a a utonom'ia e a n ·ebatando-lhe 
todas as prerogativas constitucionaes. (Mwi,to àe?n >. mu,ito bem. O oraclor <! 
cumprimenta(lo.) 

O Sr. Presidente: ·- Adiantada a hora, fica adiada a 3' discussão do 
projecto n. 79, de 192·3, approvanclo os d·ecretos do Poder Executivo que de-
terminam a intervenção fecle·r a l no E s ta do do Ri!o ele Janeir o e a nomeação 
de um interventor. 
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SESS"ÃO DE 13 DE JULHO 

Continuação da 3' discussão do projeoto n. 79 , de 1923, appr.ova.ndo os 
decretos do Poder Executivo que determinam a intervenção federal no Es-
tado do Rio de J aneiro e a nomeação de um interventor; tendo voto em 
separado do Sr . . Prudente de Moraes (em virtude de urgencia) . 

O Sr. Galdino do Va.Ue: - Sr. Presidente, tendo verificado que, ao 
livro das inscrfpções para o deba-te concernente ao projecto n. 79, figuram 
com,pa.nheiros rr.eus de bancada da facção adversa a que pertenço, declaro 
a V. Ex. que, consoante a norma que tenho mantido em face desta dis-
cussão desisto da paJavra, objectivando clest'arte continuem a traze.r as suas 
opiniões sobre o .projecto n. 79. Reservo-me, pois, o direito de mruis tarde 
inscrevet·-me, afim de fallar em defesa do rr~eu direito. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Domingos M:a1•iano: - Sr. Presidente, a importancia jurudica do 
caso ora submettido á nossa a;pt•eciação e bem ass:im a sua natureza 1Joloitica, 
aconselharam-me a abster-me de confiar ás inspirações do momento O· 
curso que possa ter a minha pa.lavra. 

Do ponto ele vista jurídico, .não me proponho a ·enveredar pelo inextri-
cavel emmaranhado dos argumentos pró e contra, relativos ás theses que teem 
sido aqui uiscutidas. Limitar-rr.e-hei unicamente, Sr. Presidente, a estabe-
lecer aJgumas proposições inatacaveis, a ffirmar a lgumas promissas das que 
possa eu tirar conclusões que amparem convenie ntemente o meu voto. 

A .materia que se discute, •Sr. Presidente, verr~ ha longos a nnos m ere-
cendo a a.tten ção e provocando arduos tra balhos nesta Casa, cujos Annaes 
representam incontestavelmente um a cervo vaJioso de ensiname•ntos ; e, re-
correnclo justamente a. esse repositorio precioso, ~poderemos e.ncon.tra.r os 
elementos com que attendarr.os e encaminhemos os casos occurrentes. 

Sob o aspecto politico, o caso é da natureza daque.J.les que nos apai-
xonam, que nos exaltam o es·pirito, a nós, principalmente do Estado do Rio 
ele Janeiro . .. 

0 •SR. MANOEL REIS: - Apoiaido. 
O •SR. DoMINGOS MARIANO: - . . . feridos directamente no nosso amor â 

terra nataJ . 
0 SR. MANOEL REIS: - 1\!LU~.to bem. 
O SR. DoMINGOS MARJANO: - Ha ruinda um rr.otivo, Sr. P;residente, por 

que eu reduza ás proporções ind'ispensaveis o que venho· dizer; é o facto de 
que eu n unca pude conseguir o habito da tribuna . .. 

O SR. MANOEL REis: - Não apoiado; V. Ex. é um m estre; falia muito 
bem, já foi leade·r da nossa Assembléa. (Apoi.ados.) 

(*) Não foi revisto p·elo orador. 
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O SH. DoMINGOS MARIANO: - Sou e serei eternamente um orador biso-
nh'J (não apoiado·s) a que1m o uso da pa:lavra sempre inspira receio . 

. O SR. MANOEL Rms: - Isso a todos q-ue veerr~ á tribuna, até ao Sr. Ruy 
Barbosa. 

O SR. DoMINGos MARIAN-o: - Por isso, Sr. Presildente, pediria li-cença 
aos que .me honram c-om sua attenção, pa.t·a não os aborrecer, sinão pel2 
fórma . synthetica par que o passo a fazer. 

Rel•eve-me a Camara fatigar a sua attenção, tratando tambem de um 
assumpto já tão aJr.pla e fàr.tam~nte discutido e venti'lado ·em seu s\7io. 

Não dissimulo que o faço a .contragosto. 
Eu bem quizera n ão interromper o retrahin<ento em que tenho vivido 

nesta Casa, -não só porque assi·m satisfaria as exigencias de um· precario 
estado de saude, que me não te!'n ·peo.'rr~ittido ser assíduo aos nossos traba-
lhos, eo-mo tambem. porque não m e si.n.to, talvez, po1· esse motivo m:esrno, 
com a vibração de anirr.o n ecessaria para dar ao deb,ate o calor e a vivaci-
dade que e1le reclama, sob seus varialdos ag.pectos. 

Incorren1do err.bora em certa ·indiscreção, direi até que, entre meus pre-
sados -collegas d·e bancada, me externei no sentído de que, bem ponderadas 
as circumsta noias em. que eHes e eu nos encontravam.os, rr<elhor me pare-
cia concretisarmos a nossa repulsa ou impugnação ao projecto, ora em 
discussão, em uma simples mas incisiva déclaração de voto, que seria por 
todos assignada e apresentada, em sobrio e vehem~nte. dis-curso pelo· nosso 
illustre lwu:ler, para valer con1.o a ex-pressão coUectliva . do nosso dissenti-
manto ... 

AJfigura-se-me, sr·. Plresh'l!enjte, ·que, p.or essa fó1·ma, revestiriamos n 
nossa attitude da soiemnida;de e da elevação que ella não podia deixa r de 
ter, como está tendo, a,Jiás·, em face dos a;contecimentos . 

A concisão nãJo excluiria a vehemenJCia; a sobriedade não seria incom-
patível com a · altivez. 

Nosso gesto, abs•tendo-nos dos recursos communs do Regimen to, tudo 
teria a. lucra r na sua significação mora l e politi:ca. 

Sem repercussão ta;lvez no -presente, elle ecoaria no futuro como um 
hr::tclo unisono d·e consciencias i-namolgaveis. 

Ha situações até, Sr. Presidente, em que calar é reagir. 
Elrn.m.udece a victima manietada · aos ulü·ajes do algoz; mas a sua a•p;pa -

rente i-nsensibilidade ante o soffrimento e a resignação com que encara os 
i-nstrumentos do ·üni.quo viUpenclio não :se 'a poderarram della sinão porque a 
ampara a certeza do dia da reparação, que Deus lhe envia n·.uitas vezes 
pela. mão dos proprios que a maltrataram. 

Meu alvitre não .poude prevalecer. Razõ·es ele ordem superior àita:ram-
nos outra orientação. 

Eis o motivo, Sr. Presidente, por que venho jÚntar mi-nha voz ás 'dos 
meus companheiros de provação e de sacri.fiiCios, nestes breves rr~ómentos ·de 
(lesafogo q1.1e a tolerancia e a longanim.i<la.de.·da ."m a,ioria . nos _per.nüttem des-
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fructar, emquanto ·ella não- resolva pôr termo, !fleUnameút~. a:. nossas esca-
ramuças, esrr~agando-nos com o peso numerico de seus votos. 

E' bem de ver, '•pois, 18r. Presi•dente, que si fôra ·obedecer a insp·iraçõ·es 
pr.oprias, eu rr.e esq·uiva ria ·a este debate, a que não trago luzes e só me 
arrasta o cumprimento 'de inilludivel dever. 

De ordinario ave.sso á tribuna, para ella eu me sentiria muito menos 
attrahido agora, quando suas responsabilidades crescem com as sombras de 
que a envolve o accaso politico em que penetramos de ,fronte erguida e sem 
nenhum temor. 

;Sabe a Camara quão di.fftcil se torna ao <partidario sobrepor-se, no seu 
ponto de vista individua l os compromissos contrahidos para com o c':redo a 
que. pertence. 

Não errarei, sem duvida, em affit·mar que a época é desses constrangi-
mentos m ·oraes. 

Tambem os nobres membros da m aioria, façamos-lhes esta justiça, não 
se tornaram solidarios de a nimo ligeiro e alma desopressa, com o golpe· 
desferido sobre as nossas sabeças, porque b em sabem elles que está menos 
"m causa a sorte dé um partido politico que a pratica do prop·rio regimen, 
compromettido toda s as vezes em que seus executores se deixam oblite-
rar pela paixão partidaria. 

Essa convicção leva-os a tole·r a r que nós, da maioria da bancada do Rio 
ele J aneiro, entoemos, ao menos, sentidas nenias a o nosso direito immolado 
e, sobretudo, á Constituição e ás leis, tão dura mente violadas. 

E' de suppor, Sr. Preside•Ilte, que a grande massa dos nossos concida-
dãos por seu natural desconhecimento das particularidades das praxes po7· 

liticas alimente ainda a crença de que, do esforço e das palavras que aqui 
estamos a empregar, alguma dousa possa r esultar em beneficio da causa 
que representamos. Ignoram elles, em sua simplicidade explica v·el, que no 
solemne ritual organizado l!lela maioria para sacrificar .em honra a Jupiter, 
8ra dos bons estylos parlamentares que tivessemos tambem a nos,sa parte. 

Nós outros, porém, ·não nos deixa mos illudir pelas exterioridades com 
que o nosso convencionaHsm>O politico disfarça perante a ·opi·nião publica 
a inexorabili:dade. dos f actos consummados. 

Taanbem no Japão, segundo nos informa Oliveira Lima no seu interes-
sante livro sobre os u sos e costumes desse grande paiz, a mentira estende-
se ás co usas mais triviaes ·como ás mais sagradas. 

"Um dia, conta-nos o brilhante escriptor, nas montanhas em que eu es-
tava veraneando, fui por curiosidade ver a passagem do _enterro de pr:oprie-
tarlo de um dos grandes boteis da localidade. Com o redolhimento n a tural 
a quem assiste a uma ceremonia funebre, vi desfilar a procissão dar don-
zellas ves tidas de branco, a cor do luto no Buc1hismo; os sacerdotes budhis -
ta.s de dalmaticas roxas e craneos reluzentos, p·salmodiando; as otfertas de 
flores naturaes e artificiaes carregadas, uma a uina e que os mais econo-
micos ou menos abastados, em vez de deixarem no ~einiteri'o, revendem aos 
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agentes funerarlos com desconto de 50 •J•; as gra t:•des gaiol~s com passari-
nhos, a que se dá liber dade quando o defunto baixa á campa; as lanternas 
de papel suspensas em longas h astes e osten tc'l.ndo s obre o seu fundo b ran <!o 
vistosos caracteres chinezes ; os altos pés de Jotus, p rateados e doura dos, 
emblema de eternidade . Quando se a pproximou o caixão de m a deira bra n ca , 
em f órma de a r ca ch ineza com u m tecto salie-nte, de pontas recu~·vadas, 

e E' U r esppitosam.,nte tirE:i o chapéo, o a mig o que m e ac-om panhava expli-
cou-me a r ir que aqu elle caixão continha a pen as u ma madeixa de cab ellos 
ou uma u nha do morto . E u a cabara ·de assistir ao que se cham a um .f eneral 
vasio. O verdadeiro funera l r ealizara-se dous m ezes antes, q ua ndo occorrera 
o fa llecimen to, conserva do occulto até entã o para não afugentar os h ospedes 
do hotel e com prometter a " estação" . 'No· em tanto, to[la aqu el!a. gente, cen-
tenas ·de pessoas qwc acom.pa nhavan1 a pé o caixão e que sabiam da f arça 
ia m com u ma compostura , u ma s er en idade tal, estampada n a s su as r,hy sio-
nomias, que eu só m e persuadi de q u e o m eu a migo não gracejava qu ando o 
facto me f oi confirmado por outras pessoa s . 

Não m e p ermit t.irei a liberdade, :Sr . Presiden te, ele a ssign alar as analo-
gias que r esa!ta m do episodio descr ipto com tanto colorido n as linllas que 
acabo de 1er . Direi a pena~ q u e n6s assistim os n esta Casa a um f uneral mais 
vasio ainda elo que o ·do .Japã o. O proj ecto da douta Cmnmissão de Consti-
t u ição ·e .Jus tic:a, p erdôe-m e e lla a in-everen c'ia, é u m esquife onde só por 
ficção se poder á a dmitt ir que f igure um ligeiro emb-lema, s iqu er , da Cons ti · 
t u ição . 

Dos cabellos, s e os p ossuisse, já _nenhum fio contaria a sacrifica da, tão 
inteiram ente de t odos el!es s'e teria despojado -nos momentos de exasperação 
contra os seus f a lsos interpretes e ex ecutor es : das u nhas, se della s a info r-
tunada v ictima fosse dotada , u m a só, por ri1uito numer osas que f ossem, não 
r esta ria , pm·a Beu U l>O, á illustr a da Comm"issão, emprega das com o deveriam 
ter s ido todas em solemnidades identicas a esta. 

Mas, Sr . Presiden te, na desolação dos nossos sentimentos cívicos, não 
nos f altam motiv os de confor to, dentre os quaes nos é dos m ais gratos a 
desinteressada e nob1·e solidariedade do ínclito Sr . P rudente de Moraes, a 
qu em ta mbem devo r ender a qui as h omenagen s do meu respeit o e da minha 
admiração . 

O Sr: . .Ju VENAL LAMArt'l'INN: - V . E x. cli:L licença para um a pa r t<õ? 
O SR.. DoMINGos MAnrANo: - Pois nã o. 
O SR . .JUVElNAT, L AMARTINE: - A o caracter e á.s altas q u alidades do il-

il\u stre Sr . Pru dente de Moraes, n ão é só a o.pposição fluminense q ue faz 
ta~s refer ('ncias, m as t odos nós da Com m issão, a. Cam m:a inteira . 
(A Jwiados.; 

o S!ll. DoMINGos MARIANO : - Entretanto, S l V . E x. , repr esentante 
dB, maioria, se julga no dever d e render essa homenagem a S. E x . , neste 
·momento, a m im muito m ais·_. o.;icorre -esse dever . 
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U SR. JUVENA<. LAMARTIJ>:B: - E a. homenagem é muito jusLt. Não 

(quero dizer com isso qu~ ~c Commissão Bsteja obrigada f c ficar de ac-
·c.orclo com a opinião de ,§L Ex., assim como S. Ex. não está obrigauo 
a a.zeitar a nossa. 

O SR. DoMI:KGos. lVIARIANo: - Ninguem o contesta. 
A inflexibllidade do zaraeter e a alta mentaJidade do honrado repre• 

o~ntant<: paulista dalvaram a commissão de que é un1 dos mais con:>pi-
~uos m embros, d€> mergulhar totalmente nas trevas de ferrenhu parti-
ctari.smo, .eclipsado nella o verdaclieiro espírito da m.ora.l republicana, que a 
dé< 'era sem.pre illumirrar. 

S . Ex., traçando as lucidas paginas do seu notavel voto vencidc., nãv 
juntou apenas um titulo a mais ao apreço em que é tido por sua cultura 
e austeridade, gmu·da fiel de v-eneraveis tradições, esc!ulpiu tmnbem DOS fas-
tos ela nossa histol'ia politica um imperecível modelo de civismo a sinceri-
clacle aos p rincípios. 

Para nós do Hio de Janeiro, esse voto é, no morn.~nto, a annauura ill-
VLllheravel com que não temen:JOs os golpes dos nossos adversarios, aos 
quaes não resta, para abater-nos, outro recurso senão soterrar-nos com 
wa sob os escombros da Constituição. 

Mas elle é mais do que isso, Sr. Presidente, porque, no diluvio de fra.. 
quezas e condescendencias en1 que se afogam as nossas liberdades e as ga-
rantias ele que as cerca a nossa lei suprema, ella é a arca p1·oviclencial onde 
se recolhem e abrigam os bons pl"incôipios e as sãs -doutrinas, de.precia-
das hoje ,mas .que revive<·ão amanhã nos fructos ela nossa resist encia. á 
subversão elo regimen. 

Pouco ilnp_orta que· essa resistencia se toene i111potente agora, ·2n1 f ace 
tio grande nun\ero dos que· abjuram antiga" convJcçõe:;, affirmaclas e reaf-
firmadas em occasiões solemnissimas; elos que, depois ele se alçaren~ a a l-
Litudes em que o ·pensamento pôde llbl·ar-se acima das mesquinhezas elo po-
litica, ao C<cmp.o razo desta voltam e nelle se éomprazem em p ercier o seu 
tempo e a confiança de seus concidadãos, como se não .fôra uma aberração 
inexplicavel deixarem os con.do.re5 as regiões anclinas para virem patinar nos 
paúes ela planicie insalubre; e dos que, finalmente, cedo ()squeceram as li-
ções dos mestres queridos, no convívio dos quaes só podiam ter aprendido 
o amor ii, liberdaC!e e a intransigencia para com seus inimigos de. todos os 
tempos. 

Pouco importa tudo isso, Sr. PrelSiclente, porque a tor·menta nos an-
nlquilla hoje a seara, mas não nos impede ele encontrar o grão, que ha ele 
metlrar b flu;:oescer amanhã, em novas sementeiras, . a que não faltarão as 
eariélas do orvalho e os raios do sol vivificante . 

No exame do caso em apreço, o que logo n os fere a attenção e ·;mpres· 
siona desagradavelmente o ·espírito· é o lamentavel conflicto suscitado Bn-
tre os orgãos da soberania nacional: 



Não temos o direito de pôr em duvida a sinceridade com que o Sr. P~·e
sidente qa Republica affirmou, em uma de suas m ensagens, nutrh·· o prc.-
posito de "não quebrar a harmoma dos poderes constitucionaes do nosso 
regimen". 

g'-nos licito, porém, asseverar que S. Ex., pür uma erronea interpre-
t,.çao do pacto fundamental, foi o autor desse conf.Jicto1 que n ã o existiria, .se 
s. Ex. Uvesse tido força para se sobrepor às inspirações de· seus sentimen-
tos pessoaes, subordinando-se calmamente ao espirito do nosso texto consti-
tuc!ional. 

Já era susceptivel de reparos a su a primeira mensagem, em a qual per-
filhou a creação espuria de uma supposta dualidade de assembléas legi'lla-
tivas, que veiu arrastando, entre o escarneo do povo e a indifferença dos po-
deres publicos, até o momento ein que mereceu a honra de :;;er tomada en<. 
consideraçãp pelo actual Presidente da Republica. 

Qual, entr etanto, não foi a dolorosa surpreza dos espiritos desapaixo-
nados e estranhos á contenda ao verem o Sr. Presidente da Re•pub.Jlca, em 
s ua segunda mensag·em, insistir ainda, perante o Congresso para deliberar 
sobre o caso do Estado do Rio de J a neiro, quando não mais lhe cumpl'ia 
senão sol tcitar a esse poder que houvesse como insubsistente a sua primeira 
provocação, por estar derinlida a controversia, em virtude de proüundamen-
to irrecusavel do Supremo Tribunal. 

Era esse o procedimento que S. Ex. deveria ter Üdo, com a serenidade 
que lhe impunha a sua magistratura. 

Consignasse embora a . sua · diyergenda doutrinada em re:lação ao jul-
gado do nosso mais alto trib1:1nal, mas nã o o desrespeitasse como o desres-
peitou, considera ndo existente ainda uma dualidade que elle não reconhece-
ra, recusando-se a acatar o governo cuja legitimidade elle proclamára e 
tolerando que delegados· de sua confiança enviassem á capital e ao interior 
elo Estado agentes e soldados federaes para o f~m de tornarem material-
mente insustentavel a autoridade desse goven'l.o, ao mes1no tempo em qu& 
garantiam a posse simulada ele outro. 

Preferiu o Sr. Presidente da Republica assumir a responsabilidade do 
abrir o curso, talvez já agora irreprimivel, das hostilidades dos que_ ainda 
não affeiçoados ao espirito do regimen, negam ao Supremo Tribunal F e-
deral o verdad,eiro pa,pel que foi chamado a des.empenhar na estruétura. da 
nossa organização constitucional e no jogo normal das suas' institui(;Õel!. 

Não ouso, Sr. Presi-dente, para justifkar o meu voto contrario ao pro-
jecto com que a di-gna Commissão de Constituição e Justiça esposou a dou-
trina presidencial, esgotar a paciencia da Camara, reproduzindo valiosas opi-
niões em apoio da minha, que nenhuma a utoridade tem. 

O assmnpto já foi encarado em todos os seus a.spectos não só paio emi· 
nente Deputado paulista, em seu exhaustivo voto vencido, como pelos bri-
lhantes oradores que me precederam na impuli:'nação do alludido projerto. 



Proponho-me, pois, Sr. Presi-dente, a . enunciar apenas sin.gelas própd-
s ições, que consubstanciam irresusaveis postulados, em que se. cristaliza-
ram principio~ P. doutrina s que admira soffram ainda contestação. 

Isso mesmo f«rei, Sr . Presidente, em relação tão só mente a uma das 
fa,ces da questão, aquella que me parece ser a mais importante, sob a qual 
encontre! motivos bastantes pa ra amparar o meu voto. 

A · dualida de de poderes não pó de ser considerada abstractamente, mas 
sim apreciada· como conhecimento das condições . de legitlmida de de que re-
vistam os mandatos daquelles que se arrogam ·-a investidura dos direitos em 
conflicto. No manda.to politico, sob o ponto de vista do direito priva do que 
elle envolve, não se subtrahe ao exame e á protecção do mesmo pode~· com~ 

petente para assegurar direito. 
Qua.ndo, pois , o Poder .Judiciario, no desempenho dt: a ttribuições pri.va -

tivament<:; suas, é provoca dv a conhecet· de uma que.stã& em que o d ireito pri-
vado é inher ente a o ex er cício de um ma·ndato político, não póde se eximir 
de aprec!iar, incidentemente, as. condições de legitimidade dess e mandato para 
gara ntir o titula1· daquelle direito. ' 

Firma-da a interpreta ção que o Supremo Tribunal entendeu dat· ao 
ar t. 72 § 22, da Constituição Federal, cedendo, aliás, ii. tendencia moderna, 
de que se constituiu provecto "leader", na quelle elevado cenaculo, o sau-
doso Pedr·o Lessa, torna -se impertinente, no exame da especie, ne.gar-lhe ain-
da competencia para, em proc!esso de "habea s-corpus", assegurar o exerci· 
cio de um direito po!itico, por is·so que a nova concepção desse instituto ju-
rídico a utoriza o seu u so para qualquer coacção á liberdade individual, ain-
'da qua ndo uão haja prisão ou ameaça de pris~o. 

R econhecida, portanto, pelo tSupremo T ribunal a legitimida de do mar,· 
dato do Sr. Raul F ernandes e, com ella , consequentement e, a inanida<lé 
da. a.llegacla duplica ta de assembléas , der imida estava regularmente a 
questã o. 

Ao Poder Executivo não cabia senão prestigiar essa decisão, como ao 
Congresso só indumbiria gara ntir os effeitos della, pelo archivamento das 
mensagens do. Sr. Presidente da Republica. 

Não nego ao Poder Legislativ~ competencia para decidir sobre a dus.-
Iiclade de poderes estadua es, por força do n . 2, do art. ·6•, da Constituição. · 

Essa competencia, poré.m , sõ se poderia exercitar, no caso occurrentc, se 
provocado o •Su[Jremo Tribunal para ampa rar o direito individual oriundo cte 
r~preciar a especie, ·por lhe t:er sido presente titulo habil do direi to cuja 
garantia se lhe impetrb.ra. 

Em s emelha nte hy•pothese, subsistiria e haveria a . l'es olver uma questão 
Jm rament e política e, como t al, da exclusiva. espher a jurisdicional do Çon-
!;Tesso. 

Ma s, tendo aquelle Tribunal, pa.ra ver ificar a legitimida d·e elo titulo com 
que o ·impetrante invocá.r a a .pro•tecçã.o l~gal. a 0 livre exerC'icio de seu di-
reito, examina do, como nã:o lhe era li/Cito ,deixar de .examinar, simult:i.nea e 



incidente.mente, a questão poli<tica referente á - dualidade de assembléas e 
reconhecido a inexistencia dessa dualidade, decidida estava o caso pÉllo " unico 
dos poderes que póde attribuir e firma r sua propria competencia e delimita r 
a competencia ·dos outros dous ", co1no se exprime o inolvidavel Ruy Bar-
bosa. 

Com essa .pacifi.ca doutrina não se conf.ormou o ISr. Pr•esi.dente da R e-
publica: consentiu que· .correligionarios seus, sob a 1protecção do estado de 
sitio, ton1assem impossivel o exercicio do governo escudado no ha.beas-Co1·-
tJUS do .Supremo Tribunal e preparass•em, concomita.Jitemente., a base para a 
intervenção, dep·ondo Camaras e Pref·eituras -com o auxilio d,e agentes e sol-
dados federaes; inte.rveio no Estado para destituir, ?nam~ ?1'1-ilitaTi, o presi-
dente que fôra o proprio a ernpossar em cumprimento daquella decisão ju-
dicial; e pretende agora que o Congpesso Nacionaij ap.prove seus actos, em 
detrimento do prestigio do outro poder, cuja es.phera de a cção se arroga a s-
sim .com a funcção ele limita r. 

Edificante exemplo de resp·e1to á Constitu!ção! Bella maneira de· .contri-
bui!· para a manutenção ela harmonia entre os p·odere"i politicos, que repre-
sentam, err" igualdade de condições, a soberania nacional . 

Esse aspecto da questão, •Sr. Presidente, domina, c-omo já ·accentuei, to-
dos· os demais. A elle restringirei as -considerações que me animei a faze1· 
pa ra fundamentar as r azões do meu vo•to contrario ao projecto em debate e 
cuja passagem. não poderian-.os ter o proposito de obstruir, mas tão sómente 
de assignalar por um traço em que ficasse realçado antes o lado moral da 
nossa attitude. 

E si .não tenho intuitos . obstrucionistas, Sr. Presidente, não careço de ' 
descer á demonstração já feita com brilho por outros Deputados, de que a 
intervenção decretada não se subord-inou aos preceitos constitucionaes; que 
os seus e.ffeitos, no Estado, não vodiam attingir a propria organização mu-
nicipal ; e que ·O Congresso, em especie, já derimida, a l iás, .por pronuncia-
rr.ento do poder local competente, não tem jurisdi-cção para annullar leis or·· 
dinarias do Estado, sob o fundamento de que ellas collidem com a respe-
ctiva Consti-tuição. 

•.rudo quanto, debaixo desses tres pontos de vista, se prat icou e se pre-
tende consurr.mar contra autononlia do Estado do Rio de Janeiro tem. como 
sua exclusiva razão causal o acto do Sr. Presidente da Republica permit-
tindo-se a faculdade de nega,r o caracter de obrigatoriedade ?- sentença pro-
ferida peJ.o Supremo Tribunal, do qual abalizados a utores julgam poder dizer 
o que ~ndrew Carnegie disse referindo-se ao seu rr.od•elo - á Suprema 
Côrte dos Estados Unidos: "é superior a todas as nossas instituições, estf1 
acima da Camara dos Deputados, do Senado e do Presidente; é o arbitro 
definitivo, ü unico arbitro, nenhuma jurisd!-cção existindo sobre a sua". 

Ora, Sr. Presidente, si é contra a cupola do edificio constitucional que 
se volta o attentado, como nos podemos admirar dos abalos que f:;.zem ex-
tt·emecer e1n seus .. alicerces a nova construcção republicana? 
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Si. a r.uina começa pelas arr~eias, si é a .cumien·a que estala e se f ende 
para· que nos determos · a examinar as condiÇões de resistencia dos poderes 
internos? 

P ara que servem a s garantias da Constituição de que valem -os direitos 
politicos que •ella confere aos cida dãos, si a eff ectivi-dade dessas garantias 0 
direitos se tornou uma cousa irrisoria, desde o momento e1n que se a rmou o 
E xecutivo o a rbitrici de cer-cear e annulla r a acção do unico .poder co-rr.pe-
tente pa ra os · r econhecer e a ssegurar? 

E por que, Sr. Presidente, se conspurcam assim as t radições do nosso 
liberalismo e se retrocede desse modo na larga ~enda de cultura política e· 
juridi-ca em que os responsaveis p elo regimen h a tanto vinham proseguindo, 
honrosa e ininterruptamente, sem desvios nem vacillações? 

Em que se i n spira o projecto que o ·Sr . Presidente da Republica tanto 
se empenha em converter em lei dentro em pouco? P·eza-nos dizel-o, m as 
ninguem ousará ·cont estai-o de boa f é : inspira-se u nicamen te em cega paixão 
política, com que f "l.z;em causa ·corr.mum inter esses de toda especie. 

Essa paixão e esses interesses, identificados .pela mesma fimLlidade, 
agem, em mut ua depnndencia, a ctiva e passivamente. 

Desse consor.cio rr.allsão não -provirã o, porém, os frutos esperados . Con-
tra o Partido Repub!ic"l.no do Jllstaclo do R io -de J a n eiro, o Olyrr.po enfure-
cido, desfe1:e seu s raios de extermínio . Do redu c to a que dizimados, n os r e -
c'olh er mos, nós soldados desse pa:r ticlo, não ficm·á, é certo, pedra ~obre pedra , 

Mas h~' uma cousa qu e os Vulcanos :prestimosos destes tristes tempos 
não conseguirfw, com todo seu en genho e su as forjas malignas , habllita r a 
iracun-da 'POtestade a destruir : é a nossa l'eSistencia -cívica, é O ardor das 
nossas 1 convicções . 

Poderão' a rra Ticar-nos, nos seus mais intirr•os fund::j.mentos, a fórma' eJF-
terior da nossa força politica; não nos extir.parão, porém, dos peitos as 
energias moraes, germen latente das justas reivindi.cações de amanhã . 

A qxpoliação do nosso direito · não nos entibia o animo . Somos a penas 
um pmnhado de com-batentes. Contra nós, entretanto, se mobi.Jizarr.: e acc,or-
I'ern de todas as partes do palz as forças politicas da situação federal do-
minante . 

Cuicl.a-se ·por · essa fórma abater o que escapa a todos os recursos do 
despotismo: os sentilnentos ela honTa, que não n os permittem desistir de 
lutm·. El!es c ontinuarão a a lenta r-nos . E' rígida a telY.tpera da nossa enfi-
bratura. 

Considerar, senhores, a attit ucle 'elo intemerato r epublicano, a cuja di-
recção nós outros obe-decemos nesta Casa . Coberto c1os ba ldões -elos seus ran-
coroso:s adv•ersa'r;·os, porém, mais coberto ainda de serviços ao cregimen, · do 
qual foi ·elos rnais ·denodados pr~pagandistas elle não se afadiga de o amar 
com o ardor de sua a lma s~mpre rr.oça e cujas · abnegações se podem aqUilatar 
ainda ·agor a pelo seu ·forte esp'irito · de cori-tbaÜvidade e .pela confianca- com 
·C!Ue arrosta O ostr acismo . 
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Attentat· pa r a a disposição ··ele a nimo •éom que ai:rui o acompanhamos. 
forrr.ando a maioria da bancada. Vede tambem a cohesão' dos noso;s amÚ5os. 
da Assembléa Leg isla tiva, demons tra da , ainda ha pou-co, .pelo -c~m.pareci
m •ento, em conhecida reunião politica, de 39 delles, entre os 45 D eputados que· 
forma m a totalida de dos m embros da quella corporação, s e11do a inda de nota r · 
que, dot> s eis a usentes poucos fora m os que não a dherka rr• a os fins ela a1lu-
dida r eunião. 

T e nde em vista, egualmente, a -com postura dos .nossos . ·correl igionariQs· 
•que repr esentam a quasi una nimida de das Camara s e P r efeituras · Munici-
•paes e uão deserta m nem se rendem sob a a rr.eaça e mbora do proximo des-
.abamento. 

P esa e ' bem tudo isso e res pondei , s enhot'es da m a ioria , ·se tão eloquente· 
expressil.o de valor pa rtida rio não é um indi.ce de que elle repousa e m , base· 
solida não susceptiv•el de ser C(esfeita pelo empreg o de m edrdas corr.o esta. 
·de que o Congresso vae a rma r o Sr. Presidente da R e•publica pa ra satis-
fa <:ão ue s eu capricho objectivo . 

_Dis persos, isola dos, perseguidos, não deses peraremos s·e por acaso as 
~ne.rgias supremas que, em dados momentos, salvam. imprevistarr.ente os p o-
v-os nos deliquios tra nsitorios de seus s-entimentos de liberdade t a rda rem a 
congregar-nos e fortalecer-nos pa r a , integrados na corren te -cummurr; . das 
a1ta s a::;pirações ·nacionaes, podermos r estituir o nosso est remecido _Estacl<> 
a o dominio de si mesmo, arra nca ndo-o da degrada ção em que o lançam hoje, 
infelizmente, as paixões d e a lguns de seus filhos , cuja aJrr.a não se con-
frang·e ao reduzi'l-o a humilha nte c ondição que nos faz lembrar os t emp os 
do Bras il-Colonia, onde aos gnvernadores g eraes, pela dis tancia .em que f i-
cava o rei a bsolut o, era dado, a o menos, .condescender m a is desemba raça -
damente com os pendores e a s a spit·a ções d~ liberda dt: e indE>penden cia , elos 
na turaes •da terra . 

A obra en : que se a.pura. e aprimora, 0 engenho dos que a gem a o sopro 
elo g enio ele distribuição ora desen cadeado contra o .pa rtido a que t e nho ·a 
h .onra de perten cer, assemelha-se á bocêta de Pandora. 

D ella se desentranharão maJes se m -contR, mas em seu fundo encontr a -
-remos ta mbem a espera nça, que é o ultimo recurso dos v encidos. 

Soffermos os ma.les -com que o St·. Presidente da R epublica intenta ex-
termina r-nos, esperanldo que o seu poder não seja indestt,uctivel. (JJiluito 
bem! JJilu·ito oe1n ! O orad:o1· é vivamente cu·rnpri1nenta.do). 

O Sr. Ramü•o Braga: -·Sr. Presidente, assumi pa ra c om os meus· -pares 
•e assurr.i para com a Nação o ·c-on11prom-isso de trazer os documentes o.Jlfi-
.ciaes da -deposiçã o elo Sr. R a ul F erna ndes. E' do que ora venho m e des-
·obrigar. 

Est<>u certo, Sr. Pt··esidente, de que isso em nada influü'á n fl,. votação;· de· 
.que com essa documentação nenhum voto set'á tira dn Ida compacta m a ioria-
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Sei bem, SI'. PJ·esidente, ·que os argumentos em casos corr.o taes exercern 
o effoeito de martelladas em pregos. Quanto mais valiosos, quanto ma,is de-
cisivos, mais araigu.d.<> mai~ penetrante é o desejo de dar uma grande de-
rr.onstraçã-o ·de solidariedade aos caprtchos pessoaes despenhados do alto. 

E n~esmo, Sr. Presldente, os argumentos em questões taes como que 
mais valorizam ainda esse apoio e essa solidariedade. 

Antes de entrar pro.priamente na documentação official do que foi a de-
posição do Sr. Raul Fernandoes, eu me perrr.ittirei a li·berda!cle {!e fazer al-
gumas ligeiras COf;lSidirações. 

Até hoje, na verdade, este parecer, atacado em todas as suas faces, ana-
iyzado sob todos ·os seus aspectos gravisimos, só teve, nesta Casa, uma ten-
tativa de defesa, n.liás, feita com int.elligencia · e h abilidade, que fm a do 
illustre m embro da Commissão de Constituição e JusVça, c ujo norr:e peço 
venia. para ·decJ.imi.r, o St·. Ar•istilde.:; Rocha. Mas \S. Ex., a,pezar da lucidez 
do seu esllj.rito, não poude abordar todos os .pontos deso>e trabalho. E isso -

. acredito - unica e exclusivamente pela escassez de tem-po. 

E a:té ·hoje, .podemos dizer, ·elle -está indefezo, ·esperando eu, todavia, que 
essas tenta tivas de -defsa ainda hi'Lo de vir . Mas a parte nuclear, a parte . 
vit<1.l dt. purecer, e · 'Uma 'das suas disposições que destróe por completo todo 
o mecanisrr.o legai!: do Rio de .Janeiro é a questão da fôrma do voto. E jsso 
já foi brilhantemente amalyzacTo ·pelo Sr. Prudente de Moraes. A s ua argu-
mentação . é ir-retorquivel, é irrespondlvel, e eu mesmo teria desejos de ouvir 
nesta Casa quem quer q ue se abalançasse n. uestruir o que alli se contém. 
EEe analyzc:. tudo, desde a primüiva const;tuit:;ão estadual, argumenta com 
todas as leis estaclnaes; refere-se tarr.bem ao el~emento hist<Jrico. E é JUsta-
mente essa <parte, •deixando todas as outras ú n~a.rgem, é o e•lemento histo-
rico que venho . trazer, em un.> tr;tbalho- de confronto, •para d 'zer aos espí-
ritos jurid'Íces que me ouvem, qu e, positiva mente, quando a Constituiçii:o 
do meu Estado se refere . á -fórrr. :t dn voto, não tem g-uarida absolutamente 
o sophismn. que aqui se diz. isto . é, q,ue ella quer s e referir ao voto culnu-
la.tivo . 

E esse elemento histori-co vem elucidar definitivamente, a nleu vêr, que 
a. Constituição él'o. meu Estado 9uando diz, fôrma. de voto, quer dizer voto 
secreto ou :voto, a descoberto. 

E sinã.o vejamos, a.penas por alg1.1ns rr.Jnutos, antes de entrar na -;!.X-

posição dos -factos. 

Aqui estii. a pri·rn;itiva constituiçãü do Estado. que ·é ele 1892. e q·ue as«in. 
diSllõe : 

"'.rodas as ele'ções 1Jara. oo carg.o» de Estado "' do municipir., 
sePão feitas vor suffragi·O· di:recto,_ pelo voto se-creto e pelo ultim 
alista.mento, organizado pa1:a as eleições fecleraes ." 
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Ji:' um artigo só. 
Em 1903, houve a primeira reforma constitucional do rr.eu · Estadú . V<! 

jamos como esse dispositivo passou para a nova óonstitu~Ção: 

"Todas as EJleições para os cargos do Estado e >dü muii.i.ci·pio se· 
rão feitas •POr suffragio direeto e pelo ultimo alistamento· orga•Itiza:b 
para as eleições f·ederaes." 

São as mesmas palavras do dispositivo anterior, do qual .:xpena:,. . fo! ,.,1(-
trahida a expressão "voto secreto". 

Quanto' ao rr.a is, são inteiramente as· mesmas palavras. h ·O aispositivc:-
sobre o voto secreto fo·i então substituido na ~'eforma constitucipnal de 1!1.03, 
pelo seguinte: 

"A fôrma do voto serã a determinada .para as e1eições federae,." 
Ao esp!rito juridico, imparcial (sE')ndo o voto secr,eto substituido por. esse 

artigo), para logo se impõe a certeza de· que esse dispositivü quer ·se r eferir , 
ao voto quando sec1·etc, ou ao voto quando a descoberto, e nunca ao voto 
cumulativo, que é um processo dú votação. 

Mas indaga-se, Sr. Presidente, ·prque na 'Primeira constituição o artigo 
apparece um só, e, n&. reforma· constitucional, se dã essa d ichotorr.ia, -essa 
fragmer1tação. E é ju'stamente com elEonientos historicos num trabalhp de 
confrouto com o que se .passou na ·legislação federal que v·enho torna r evi-
dente o pensamento das ·constituintes fluminenses. 

Saberr.os todos que a ·primeira . lei eleitoral do npsso roegtmen foi a lP.( 
35, em que o voto era . secreto. E's porque estã no dispositivo Ida noss::. 
Constituição ''voto secreto". Porque essa era a fôrma de voto da primeira 
lei eleitoral que tivemos - a lei 35. Esta lei, porém, fez agua .por todas as 
c-osturas: De todos os .Jados se l·evantava um clamor por uma reforma elei-
toral; o eleitorado abandonãra as urnas .e imperava o regirr.en dos phospho-
ros,. dos alistamentos falsos e phantasticos. O Congresso, sentindo esse cla-
mor que lhe chegava de todos os recanto:;;, põz mãos ã obra -e tratou de fazer 
uma reforma ele 'toral . 

. NeHa collaboraram espiritos eminentes, do nosso Parlamento .e o pare-
cer da Comrr.issão da Camara, datado de agosto· .de 1903, e que ·,aqui trago, 
d.iz o seguinte: "O voto publico . ou a descoberto .é uma exige~eia do pre-
sente: a,ctúa como um ensinamento viril, affeiçoando o elElitorado que o 
eX!ercita, segundo os môldes do c ivismo e da responsabilidade honesta e di-
g-nific~cdora. A Commissãc. -o mantérr~ er.tré a:s disposições do plano da lei 
que elaborou. O substitutivo consigna o voto secreto vigente, que embora 
offereça vantagens a muitos r espeitos, conforme s-e 1proclama, diffkulta in-
negavelmente a f'.sca!izaç[o das eieições e si não deprime é 'perfeitamente 
innoxio, sob o ponto 'de vfsta' educativo (das tr..assâ.s pOpulares, 'chamadas á 
pratica do direito politico' :..:_ o que ' não é de s'õménos'' impm•tanéia ~m um 



- ·595 -

regimen eleitot'<LI co:no o que temos, de suffragio genralizado e qua si uni-
versal." 

De sorte que, Sr. Presidente, corno v-enho demonstrando, em 20 de Agosto 
de 1903, o parecer da Can:;ara dos Deputados, propunha que o voto não fosse 
secreto ·e sim, a descoberto, contra o substitutivo que defendia a fórrna do 
voto, isto é_ o secreto, consignado na legislação federal em reforma. 

Eses .parecer, eomo d!sse, é de 20 de Agosto de 1903, e a reforma consti-
tucional do nosso Sstado, é de 18 de \Setembro de 190'3 . 

Assim sendo, no espírito do constituinte fluminense .pairou a duvida: 
" Teremos, na J.,egislação Federal, ·O voto secreto ou .o voto a descoberto". 

" O voto. a:té aqui, era secreto, rr.as, na Carnar'a existe um parecer pro-
pugnando para que ·e11e seja a descoberto . " 

E , nesta duvida sobre fórma 1l.e voto, substituiu o voto secreto rla Con-
stituição de 1892, ·pelo art. 46, da reforma constitucional de 1903: ·'a. fórma 
de voto será a ideterrr.ina da , para as eleições federaes . " 

Ahi estã, Sr. Presidenve, o elemnto historico que esclarece, a meu vêt', 
com verdade e evidencia essa questão. Esse dispositivo, como V. Ex. vê, não 
é nenhuma, innovação da reforma constitucional de 1920: é apenas, a repro-
ducção do dispositivo anterior, da r eforrr.a constitucional de 1903. De ma-
neira que si, no entendet· da Commissão, o Congt·esso tem competencia, o 
que contesto base~~.do nos nossas melhores constitucionalistas, para decla ra t· 
a inconstitucionalidade de uma lei ordinaria do Estado, em face de sua pro-
pria Constituição, essa incons-titucionalidade a lcançará as leis e actos admi-
nistrativos até cerca de 20 annos. E foi ·O que hontem discutiu brilhantemen-
te, o rr.eu dilecto amig;o e valoroso compa nheiro de banca:da, -Sr. Buarque de 
Nazat·eth, quando suste.ntava . que a eiva de inconstitucionalidade que a Com-
miss5..o p ropõe para essa lei ordinaria, ia muito além; ia, não só a essa a&-

sembléa, como tambem a muitas outras. 
Assim, qualquer interessado que se considerasse lesado rr.a terialmente 

nor um acto legis1ativo ou administrativo -poderia agitar essa qu estão pe -
rante o Poder Judiciario . 

E' a propria Commissão que diz ser a eiva de inconstitucionalidade in-
sanavel , ir até ás origens, que tudo contamina. 

Pergunto, eu , então, a V. Ex., Sr. Presidente, levantada esta questão, si 
por a caso olil tribunaes disserem "tem razão" desde quando existe acto legal 
no Estado ão Rio de J a neiro? Qual o governo legal? Si v Sr. Oliveira Bote-
lho, por exemplo, que fez um emprestirr.o, qu e foi eleito com a mesma lei 
eleitoral , com o mesmo dispositivo sobre a fórma do voto; sendo esta lei 
inconstitucional, alcançará ou não a assembléá do gover no do Sr. Oliveir a 
Botelho? e a todos os actos administrativos? 

~ão q·uestões que não -estão na nossa a lçada, e sim na do Podee Ju-
dicia.rio. 

1Jlram essas, Sr. Presidente, as consideraÇões p relirr.ina r es que eu me 
propuz . fazer , trazendo para essa questã o tão sómente um elemento, em um 
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ti·a balho de confronto': o 'historico - visto côi~o tudo ' m a is estü. defi•liti -
vamente ana lysado no voto do Sr. Prudente de ~m:aeis, , ,que é un1, decisivo . 

•un;· triumphador ~· "on ne ·pãsse pas:' 
Delle, não ha fugir. O s'Ophisma, por f-orça, nã o póde ir alé m t e m q u e 

:recuar! 
Ter:n1inada essa e x;posição ·prelil'nii1·à r, venho desobrigar-n~e do c ompl'O-

inisso então a ssumido e vei1ho dooumenta r, aos olhos da, Cam;ara e a os olh-os 
da. Nação, o .que foi o .monstruoso crime da depoÊ;iÇão· -do Sr. R a ul Fw·-
nandes . 

São document os officiaes. Pódeni tenta r conúaiüctal-os. Mas peço . á 
Can1a ra.l peço a; ··es sa 1na iorlal ·que já t"Ênn tudo nas suas rn-~ão~~- que já:.· a rra -
sou tudo, que v a e a rra sa r todas a s leis; a .. Constituição éÍi:i meu Estado -
cij'ue a o m e:nos· uma cdusa.· r eSlpeite, o que é ··digno d e respei to :' .a probidade , a 
'honorabilidade, o a lto sentimento de r esporn's•abilidadê que; l?.OS~Ue o s~-: Raul 
Ji'erna ndes e que s eria inCW]}a z de p ermlttir a divÜlgaÇão de documentos que 
);)ãO fossem a expressão · .fi el da verda de . 

H a, Sr. Presidente, dua s n·.a neiras d e depor: rn11a; · ma~1hosa, insidiosa, 
pharisaica, em que o presi>dente sente, dia a di>a, que n~ais se fecha em s eu 
derr()dor ::~ ' circül o f erreo e s ente,. hora . a hora, m a.i'or o a:perto da s engre-
na gens que vã o triturar, po1;phyriza r , ·o s eu direito; e a · outra, desa:G.usad a, 
fra nca , decisiva. 

Em m eu Estado, ·infelizmente . fora rri postos em ·prati~a os · d~·US rproce!>-
sos: pt"imeiro, o en coberto, o rr.'a11hoso, o jes uítico, e este nã.o· deu resulta.d~. 
apezar elas f'ngr'lnagens se aperta reÚ:J. dia a dia . E' ·que ·h a v ia uma n isisten-
Cia serena, tra nquil!a, dentro do ·seu dü'eito, a r 'esistencia do· .Se. R a Úl F er-
Ha ndes , não da rirln m a r gem. esse processo a · que ·S .... E x. deixasse [,. presiden -
~~i a, do E st a dc 

Veio en tão o processo decisivo, veiu o ·decreto de intervenção - euphe-
lilismo, v ist o que elfe nã o p a s.sou de umà deposição. 

Dizia -se a o ·s'l'. R a ul' F erna ndes: os movimentos n o interi or do Estado 
deven·, ser s u.ffocados pela Poli-cia estadua l; e um dos · priin~iros muni.cipios 
~'onflagJ;ados foi o de N ova Friburg·o. ·Ahi , h·ouve deposições: depos:çã.o da 
Cam a r a, dep osiçã o do prefeit o, ·depos ição do colle·ctor es tadual, deposição do 
'official do R egis t ro Civil, e houve até um .boletim muito interessa nte , que 
·talvez leia. do m eu ·collega , Sr. Ga J.clino Filho. 

Mas qua ndo o Pres idente do Esta do quiz movimentar a sua ·poÚci~ pa ra 
'acudir, nos municíp ios, a ·esses movime ntos, que não erarr. p o:pula r es, rS. Ex. 
viu a sua acção ilnposstbil.i tada . D estacou um -contingente, a s s im log o teve 
eo nheciment o dos f aJcto.s gra ves d e F riburgo, contingei1te de 15 praça s, com -
ma nda do ·POl' u rfl offi cia l . P ol' que perrr.ittira rn que S. Ex. a ssim fizesse? · 

Porque , diz ia-sei ·o Sr. Raul F'erna ndes não Contâ. ~conT a Pollcià;· não 
t em Policia, está completame nte só, sem elemento em seu Estadó. · Mas, 
qrua údo vriram que essa 'Policia obedecia ás oà leÍ1s ·do. Presid ente do Estrad o, 
entii.o v eiu o E xer·cit o e, na · estação, ·u m contiúg~nte federal irnrp~iu o em" 
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harq ue de.sl3a for ça·, ·e· ma is a:in da:1 o . p eopr·io comm aúclan te -do 2" hatálhii.o wte 
'?·o ,_ qua r t el de P olicià do E st.c1.do e , em s eu · nome . in t ima o com mc: nd<tnte da 

. P.oiicia a não deixa r sahir des tacam ento a lg u m . para o int e r ior. 
E~tá c laro .. senhores, que Ulha a,ffir nla tiva a ssin1

1 
110r s ua eXtr::i.orclinar:ia 

_gravidade, eu -não a :fa ria s i n ão tivesse- docume ntos officiaes seguros sobre os 
.q u aes b~seasse a veracida de do q ue· assever o JJeen. nte os m eus pares e pe r a nte 
a :Nacão. 

Está aq-ui u m off icio do Sr. Hau l F e en ancles . e m que fi ca prova do ist o: 
qu e a Policia ele Nith eroy foi o~eig:-ltcla a a.q u m·t ela r -se e a. m a n tet·-se im-
mo.b.iliza cla , -porqu e o Exerdto nssim o q uiz . 

O SR. NO RIVAL DE FREJITAS : - V . Ex. elev e info rmal- tarnberr. q u e a s a u-
tOJ:icla cles ele Friburgo já. estavam r epostas, á r equis ic;;lo elo S t·. H a ul F er-
na.i1cles , •p6r i ntet·.mecl' o da Ú·opa federal . 

O ·SR. R Ar.t: IRo B RAGA: ~ D v o dizer qu e não esta va.n1. rrrago os do-
c umentos . 

'0 'SR. NORIVAL DE FHEJITAS : - Esse of f icio que V. Ex. V>te ler et: j :õt o li 
.a qui : é o of.fici-o ,do Sr. R a u l F er nandes a o juiz f€der a l , dize ndo q u e já esta-
vam r eposta s a s a u torida des. 

O Sll. R AMmo B RAGA: - Atten clen clo i't in t en·u pção elo nobr e colleg-a c u m-
lH'e -me explicar q u e não o uv i a leitura · desse offic:o p orqu e . nesse cl ii.t, infe -
li?.m ente, p rr<eu est a do ele saucle nã o m e pennittiu sahir ele casa. Por isso, 

, n ão ti V€ a fortu na , ele a s sistir :-to dis curso do m eu i.Jlus t re collega e compa -
nheiro de ·!·epresentação ; n1as _H, n o d ia s eguintes, o que se passou na Ca.-
mara < e ., 1')111 UJTl jorna l cir c umspecto, probidoso, a uste r o na s suas m a n ifes-
tações, ver·idico tanto q uanto possível , na s inf01·mações, li que elos t Pes cUs -
cu rsos h a vidos. aqu-i, j u s tarr.ente o m elh o1· CQJltJ·a o pa r ecer , o q ue t in ha con -

.seguiclo c on v encer a Cama r a da ina.n ldacle elos fm<cla m entos desse ~)arec€r 

fôra o d o n obre collega. 
O SR. N o1nVAL DEl FREI'rAs : - F oi p orqu e susten te i o pa r ecet· ela Com-

']nissã o com a propria opin ião elo S r .. Nilo . 
Aliá s r econh eço a insuff ic'den cia elas m-inhas luze~ ·para d is c ut ir o a s-. 

s umptn . 
0 SR. R AMIRO. B RAGA: N ão é u ma q u€s tã o ele l u zes. Tra t a -se de uma 

simples q u est ào ele cl-ir·eito . 
O SR. NoruvAL DE FREr~·As: - Mas·, não o s uste ntei corre opimão minha, 

fil -o com a opin'ã o dos Srs . N ilo P eçanha e R a ul F erna n des - eu o cl.isse 
honest a m e nte ela trib u n a . 

O SH. HAMmo .B !l.AGA: - Aqll'i está, senhor es, a docume-ntação offici:.tl . 
V ejam os o que cUz o offi cio elo !Sr . R a ul F erna ndes : (L ê) 

" Exmo. Sr. D 1·. -L eon Hou ssou liêres , J u iz 11'.eder a l ela Secção do 
Esta do do R io . 

Ante -hontem, a-o s er infonnaodo da s occu rren cias que em Nova Fr·i-
b ur g o a la rma v a m o espírito p ubli.co e cle t emr .inat·a m 't destituiçã o 
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violenta de autor·ida:des e funccionarios estaduaes, determinei ao 
.chefe de Pol·icia f-izesse seguir ;paPa essa Jocaliclade uni contigente de 
15 praças de policia sob o commando de um offic!aJ, com o encargo 
de restabelecer a ordem e garntir as autoridades e funcieionarios no 
exercioio de seus cargos. O embarque dessa força no trerr; que ·parte 
ás 15,00 horas da estação de Maruhy foi i:mpe.di•do por um cont1n-
gente do 2° -bata lhão de Caçadores. Post-eriormente a essa óccurren-
cia, fui honrado .com a communicação de V .. Ex . . no sentido de que 
o commandante de,ssa unidade do Exerdto tponderara a V. Ex. 
que precisando o m.eu Governo do apoio da força federal para currc-
primento do habeas-co1·pus, não devia mov1·mentar a policia esta-
doai, devendo cessar o serviço da tropa federa l logo que o meu Go-
verno se mostrasse habilitado a usar da :rnilicia policial. 

Federia a V. Ex. me fizesse a fineza de inteirar, si a orien-
tação daquelle commandante, nesse particular, tinha a approva:ção 
das autoridades superiores." 

(Continúa. a lêr): 

"Presurr.-o q-ue o disciplinado <:O!nman:clante do 2" Ba talhão de 
Caçadores deve ter a.gido ·pot· orde1n superior; e sendo assim, peço 
venia para chamar a attenção de V. Ex. para os inconvenientes pra-
tico::, do criterio adoptado t-elativamente á liberdade com q_ue o meu 
Governo precisa usar das forças de policia do Estado. · 

Como V. Ex. sabe -por minha3 ·communicações anteriores, a ar .. 
dem pubhl.ca tem sido alterada em alguns pontos do Estadq, em de-
trimento do livre exerc·icio das funcções d·e Camaras Municipaes, 
Prefeitos, Collectores, Delegados de Polilr.-ia e Off·iciaes do Registro 
Civil. 

A presença de força pohcia•l suf.t.icierit-e pa ra conter esses e:J!:ces-
sos exerceria effeito preventivo de taes occurrencias e concorreria 
para. manter a tranquillidade da populaçãC>. 

Posso, sem duvida appella r para V. Ex. afirr. de que em exe-
cução do habeas-co1·pus concedido pelo Supremo Tribunal Feclera l. 
garanta com o auxilio de força federal as a utoridades e funcciona-
rios violentamente destituiclos. Mas a intervenção de V. Ex. nã o só, 
em r ela ção a esses funccionarios e autorida des, será post-tact1tm, 
como ainda não se este nderá ás Camaras Municipaes e Preefeitos, 
q u e não são delegados elo Poder Executivo Estadoal, escapando por 
isso á protecção desse habeas-co1·1nts; fica ndo_ em consequencia ca da 
Muni·c~paliclade ·e cada Prefeito na necessidade de requerer para si 
rrcesmo um habeas-co1·pus." 
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O SR. NORIVAL DE FREITAS: - Garantia que lhe vem prestar a força do 
Exercito. 

O SR. RAi\nno BRAGA: - Não se contesta. Está f a lando com toda leal-
dade. 

0 6R. 'ORI\'AL DE FREITAS: - E' O que Se contesta a cada passo, que O 
habcas-c01·p1t-S não foi cumprido. 

O SR. RAMIRO BRAGA: Qua nto a garantia dada ao Sr . Raul F erna ndes, 
isto é muito differente . 

O SR. SALLES FILHO: - O juiz federal gara ntiu habeas- corptts e o Sr . 
R a ul Ferna ndes sahiu por que? 

O -sn. N-oRIVAL DEl FREITAS: - D epois dé cumprido o habcas-C01'ptt8, não 
se manteve no gôverno, pm·que a população insurgiu-se, a Policia levan tou -se 
e elle não se aguen tou no govern-o. 

0 !SR. JULIÃO DE CASTRO: - V. Ex. está pilheria ndo. A Policia foi sedu-
zida pelos elementos do Exercito. 

O oSR. RAMIRO BRAGA (lenclo) : - A acção do Governo <do Estad-o, podendo 
exer cer -se preventiva mente, parece indiicada em tal emer gencia. 

Não é curial a supposição de que, rr.ostrandb-se capaz de exePcer tal 
acção, .deva por isto mesm-o o meu Governo dispensar a garantia que, nesta. 
Crupital, lhe vem •pl'estando .a d'-or ça do Exercito . 

Ao contra rio, maiores sejam as n ecessidades de reforçar os destacamen-
tos do intel'ior, deS'falcando-se o efifectivo, aliás modesto, existente actual-
mente no Quartel de Nictheroy - e tanto mais sensível será a necessidade 
da segura nça ora ·prestada ·pelas tropas d-o Exer cito cuja acção de presença 
a lérr; do mais só por si reprime qualquer veleidade de ataque á s R eparti-
c:ões Publicas por pa r te dos a deptos d-o Governo que intentou formar-se ao 
lado 'Clo meu . 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Eis •COmO elle confessa a dua lida de . 
O SR. RAMIRO BRAGA: -Nã-o clesnature V. Ex. as pa lavras do Sr. Raul 

Fernandes: 
"A providencia, C'ontra a qual faço a V. Ex. estas ponderações, em ul-

tima a na lyes, desarma o Governo do Estado em todo o territorio fór a da Ca-
pital, e longe de contribuir para o livre exer cício ele minhas funcções lhes 
põe obstaculo, que já vae sendo visível. 

O criterio de V. Ex. sendo legalmente superior ao do Poder Executivo 
Fe-der a l para a preciação do modo corr.o deve ser entendida e executada a. or-
dem de habeas-co•·pu.s, ouso cha m a r •para esse delica do aspecto da questão 
a melhor attenção de V . Ex. certo de que julgará procedntes as minhas 
reflexões e não qeixa r ii. persistir a opção embaraçosa q u e me está proposta. 

R enovo a V. Ex. as seg·uranças ele meu elevado apreço e distincta con-
sideração. - Ral Fernandes." 

Corresponden cia trocada entre o Sr. Raul Fernandes e o Juiz Federal 
Gabinete do Presidente elo Estado elo Rio de J aneiro - Nitheroy, em 5 de 
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.Taneieo ele 1G23 . .Exmo: -Sr . D r. Léon - Roussoulier es, juiz f ed en1.l da 
secção elo E s ta do do R :o ele J aneiro: 

. '·Levo ao conhecirr.ento· ele V. Ex. q u e em Nova Ft·iburg-o f oram ante-
h ontem violentamente occu padas as sécles ela Delegacia ele Policia, ela. Col -
lect oria elas R endas Estacloaes e de Ca.r tor-i o elo Regis t ro CivÜ, sendo ao 
mesmo t empo cl postos o Prefeito . e os ve reâdores da Cama ra M u nicipal·. 
:Wsta ma nhã. praça s da Policia do D lstt·icto F e dera l, clà.ndo mão forte ás 
a u toridades q ue dizem no meadas pelo Ma jor F eli.ciano; ·Soclré, t om a ra m a De-
legacia ele P olicia de Borra Mansa. Ao q ue est ou infm·mndo a mesrr~.<"l. a cção 
será dese nv.olvicla em -outros municiopios do E s tado. 

A protecção do habeas -c01'P1~S q ue me foi concedido '-pelo .Supremo Tri-
hu ll[IJ F ederal e cu ja execução está con fiada ao zelo, pru clencia e imparcia -
J.ida.de de V . Ex. est ende-se a o livre exet,cicio ele m in\las fun;cções , as quaes 
sã o desempenha da s pelos agentes da a dminitraçfLO, t aes como os delegados 
à e P olicia, os collector es elas re ndas e os oflficiaes do R egisto Civil . 

E m· ta es cond!ções, r ogo a V . Ex. s irva-se det~nninar q ue "na s r efer i-da;; 
cidades seja assegurada a esses f u n ccionar ios. a protecção n ecessaria a o liv.r e 
desempenh o _ela s r e .. pe!ctivas f u ncções na s sédes da s r e pa r t ições violenta mente 
occupa da s co.n o acin:ta r efir o . 

-Queira V. Ex., acceitar os p rotestos de minha estim a e d!s tincta consi~ 

llero.ção. - Raul F en 1.am.cles. " 
Gabinet e do Presidente d o Esta do d o Rio ele J a ne iro - Nithet·oy, ~ de 

.T:tn E-i ro ele 1V23 . - Exmo. \Sr : D.r. L é on Rou ssouliêr es. j-uiz f edera l da 
Secção elo E stado do R 'o Çle J ane it·o·. 

IDm a elclita m en t o a o meu offi.cio eles la da ta, a V . Ex. , tenho a honra. de 
tmnsmittir-lhe a inclusa cópia d e um t elegram ma do Presiden te da Camara 
:Mun ici·pa l de Ararua ma, ·pela q ua l V . Ex. ver á. q ue o coJJ.ect or das rendas 
do E s ta d o esti"c sendo ·coag1ic1o no exercíc-io ele s ua s f u ncções p or u m gru:po 
c1e individuos , e n t r e os qua es a lguns que se d izem a g ente s de poltcia . As-
salta do o edifício ela Cam a ra Municipa.J e muclocht a f ech a dura da p orta , f ico\1 
ohstaclo a-o collect or o ing resso na s u a. r epa rtição a lli in staUa da. 

·Leva ndo o facto a.o :Conhecimen to ele V. Ex. , rog o-lhe servir-se provi· 
t1e nciar a r·espeito, nos t ermos elo m eu pedido relativa mente a fa ct os a na lo-
g·os oc.cm-riclos em N ova F riburg·o e B a rra Mansa . 

H ectifica nclo m eu officio a n terior , inform o a V . Ex. que em Nova Fri-
lnii:g o r1ào ch egou a ser tomada a s éde da D elega cia de P olicia, o · que se es -
pera de um m omento .pa r a outro, t endo-se venifilcaclo essa occurre n cia com 
r clac:iio fts demais repartições .p ublica s menciona da s em o dito oHicio e a o 
qua r t el do desta.camento poHcial . 

H enovo a V. Ex. a s segura nças de m eu ele vado a preço e clis tincta consi-
deração. - B-<?-·rü F en tancles . 

Gabinete do P .t·esidente do Esta do do R io de Janeiro - Nither oy, 5 de 
.J:weit·o de 1923 . - Exm o. ISr . Dr . L éon Rou ssou liêres , j-uiz f ederal da 
}-;ecc:ão do Esta d o do Rio de .Ja neiro . 
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De oi·dem · do Sr. Presidente do Estado, e tendo em vista a.s diligencias 
q ue V . Ex. vae d·eterminar ·para a. reposição de a utoridades nos municipios 
ele Nova Friburgo, A rru'uama e :Bm'ra. Mansa, tenho a h onra de, com esta, 
passa t· ás mios de V. Ex. a relação elas pessoas que; nos ditos m unicipios, 
exei'Cem os cargos de delegado ele policia, collector estadoal e official do 
Registó Civil. 

Renov-o a V. Ex. os protestos de meu profundo respeito. - Oscar G. 
ll'[attoso li!Ia:ia Forte, secretanio ela Presidencia, interino. · 

Lista das ·a utot,idacles .a que se .refere o 'of.ficio n. 10, desta data, dn. Se-
cretaria da Presi'dencia .d<> Estado ao Juizo Federal ela 'Secção do Estado do 
Hio ele Janeiro. 

Munici.pio ele Nova F1·ibu:rgo - Collector elas t·e nclas estadol'les, Carlos 
Braune. · 

Escr·i~•ão de paz e ofricial do Hegistro Civil elo 1° dislriclo. Almiro de 
.Jorge . 

. Mnnic·ipio ele .ilranta?na - Collector elas }'enelas estadoaes, Ma.noel Au-
gusto B1'agança. 

EscrivfLo de paz e officia l elo H.eg.istro Civil, .Jaym e Lopes <le Aguiar 
(1" elistl'icto). 

Mnnicipio ele Bana. il!ansa - Delegado de policia., Mario Pinto dos Reis. 
Escrivão ele paz e of.ficial elo Registro Civil elo 1" clistricto Ilclefonso 

ll:ur.os da Cunha, 
Secretaria da P residencia do Estado elo H.io ele J a.neiro. Nitheroy, em 

àe Janeiro ele 1923. - Osca·r G. ilfattoso 1l'lai.a. Fo?-te, secretario à a Pre-
~iclencia, interino. 

1 lther oy, 6 ele J a neiro de 1923 - Ex mo. Sr . Dr. Raul F e t·nandes. DD. 
Presidente elo Estado - Aocu so o r ecebimento elo offic.io n . 7, de h ontem á 
noita no qual V. Ex. me faz justificadas ponderações sobre a. imti~obilizaçã.o 
ela força policial emquanto sob as minhas ordens, aqui perrr_anece tropn. 
fJ)deral no cum·prlmento do habea.s- co?·1nts a V . Ex. e seu illustre compa-
n heiro el e govet·no, concedido pelo Egregio Supremo T1·ibuna l Feder a l , e 
:w 'qual venho clanelo execuçào. 

Effectivamente, ao estabelrecer a n-.ecliela cujos inconvenientes tão bem 
V. Ex. saLe nta. no a 'lludielo off icio, tive eJY: v ista evitar possiveis desintelli-
~encias entre a força. f ederal e Jnilicia. •do Estado, uma. vez que teria, pa t·a 
a mais complet a eff iciencia no c umprim ento do habeas-CO?'P11S , de r emetter 
para o interior, á requisição de V. Ex. , como tenho f·eito, ·contingentes ela 
força á minha -disposição, e receei a lg urr.a collisão, no .acceso das paixões que 
se observa no mornento, ele consequencias prejudidaes á ordem publica. 

Entret:tnto, r esalvacla •qualquer responsabilidade elo juiz, resolvo, de 
a-ccôrdo com o ISr. comma nclante ·da. força f edera l não só pen r:ittir a V. Ex. 
mobilize, com a mais ampla liberdade ele acção, a força do Regimento P ·o-
liciaJ, como a,inda auxiHarei na m ecli·da das minhas attrdbuições, com as 
pi-oviclencias que V. Ex. entenda. lembrar-me :para a m a is integral e1'fica:-
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.cia ç1esse ol;ljectivo, que não sej·am contrarias ás deterrtiinaçõ·es ·do referido 
habeCf$;C01'P'tts. 

:peclaro ainda n 1i.o ser funda da a affirmação de V. Ex. de que ó juiz 
só jnt~rvirá post-factmn, pois n em urr.a reclamação chegou ao meu ·conhe-
cimento do Governo de V. Ex. no sentido de prevenir, p ela· força federal, 
quaLquer acto contrario á protecção do habeas-corpus. 

' R enov o a V. Ex. os protestos de minha a lta estima e ,distincta <:onside-
ração. - O juiz f ed!eral , L éon Ro1tssoulie1·es. 

O. proprio juiz, .. porta nto, confessa que o Presidente elo Estado até o dia 
·. 7 de Janeiro (porque o -officio ,é de 6 . e a ~orça só ·podia ser mobiliz'ada a 7) 

ficou, pela intervençã'o federa:!, impossibilitado de moviment a r sua policia. 
S. Ex. só teve permissão p a ra o dia 7, rr.as a hi já o i n terior do Estado 
estava invadido .pela policia do Distrk to F edera l e já estava combinado o 
levante da força milita r do Esta do pa ra o dia seguinte, dia 8 . 

0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Não f oi n o dia 8, .posso garan tir. R eme-
more seus documentos. Foi no dia 9 . 

0 SR. RAMIRO BRAGA: Foi no dia 8. 0 ultimo offi.cio do Sr . R a ul 'F er-
. nandes diz: (Lê ) 

"Officio n. 8 - 8 de Janeh·o de 1923 - Exmo . .Sr. Dr. L éon Roussou-
liêres, juiz federal da Secção ·do E s tado do Rio de , J a neiro - L evo ao co-

. nhecimento de V. Ex. ·que os factos denunciados em rr.eus ofücios ns. 5 e 
6, da tados de fi do corren te., _d'a ctos esses occorridos nos municípios de Nova 

_Friburgo, Bar ra Mansa e Ararua ma, vão se verificando em outras locali-
dades, com o objeotivo de d estitu írem violentamente de suas fi.mcções os 
agentes do governo nos ' municípios, a ssim ·corr.o os p erfeitos e Camaras 
.Municipaes. 

E sse procedimento vae sendo dirigido, wpoiado ou sancciona do por agen -
. tes f edera.es ,. t aes ·como inferiores do Exercito, agentes da policia do Dis-
t,ricto F e de ra l e pr aças àa Brigada Policia l do m.esmo Districto. Em taes 
condições, para evitar eonflicto armado, dei instru cções ás a utoridades po-
,lic.iaes, e aconselhei ás lVIunicipa lida des não o.pporem resi~tencia arma da , 
aguardando providen cias que pudesserr• r estabelecei· pa.cif icamente em 'suas 
funeções as autoridades e ·funccionarios depostos. 

E' assim q ue, r ei t erando agonc o pedido d e prov ide11cia s •con stant e dos 
m eus allucllàos offic.ios, o qua l foi attendido por emquanto sómen te n a parte 
.rela tiva á Collectoria de Noya Friburgo, rogo t a mbem a V. Ex. sirva-se 
providenciar ~Jara •que sejam garantidos no exe1·cicio de suas funcções os 
.seguintes funccionarios e . autorida des, de cuja deposição tenhó conhecimento 
por comm,uni.ca ções officiaes: 

;Eir• Barra do Pirahy. D elegado de ·policia, Dr, Carlos Luiz D etze. ; 
esc1·ivão de .paz da cidade (1° distri-cto), P edro L ara; -colleotor estadoal, Au-
relio . Armando Pureza; es cr ivão, Frederico Cor rêa :Porto .. 

C~mbucy. - Delegado de policia , 1" s upplen te em -ex eroi<:io, Ma noel Dias 
T erra ; collector .estacloal, Thiago H enrique X a vier de Brito; escrivão de paz 



o• districto), João Pinto Ribeiro; escrivão da collectoria, Hildebrando Veiga 
S. Fidelis. - Antonio de · Almeida' Rios; collector estadoal; G. Coutinl1o!· 

escrivão da collectoria; tenente .Sizenando Dias, delegado · de polida. José Ri-· 
beiro Mercador, escrivão de .paz (1° districto) . 

Maricá. - Collector estadoal, Marcos Luiz da Cunha; delegado de policia, 
1" supplehte em exercício, Carlos Alberto de ~breu Rangel; escrivüc -de 
paz (1° c::str:cto), . .Antonio Luiz da Cun:ha Junior. 

Araeuama. - Delegado de policia, 1 • suppJ.ente err. exerci cio, Colimirio 
:\liJJes c1~~ \'";.1rvalho. 

l-"rahy. - O sub-delgado <'!a 4° districto, Trajano Figu eira. 
Itaocár"·' · - Escrivão de ]l>tz do 3° distrilcto (Pon;•~ln ) .- •lrlcmar 1UtnH·S . 
Renovo a V. Ex. as seguranças de meu -elevado apreço e distincta con-

s icle,;.:<;:io. Raul Fernandes. 
Ahi fi c'i a correspondeac:·a 1rocada entre o Sr. Dr. R~ ul Ti'P.rnand~.s P 

o illustre juiz f"c.Eral. Por ell::;. se verifica inteiramP:lte " (Jllf; t ' U di<;~<>, que 
a p<Jlicia elo ]';R:.ado foi impelida -de movimentar-se 1:•.' 1• E;x (•! cito; qu'= Pfilu 
Jibel'dade de movimentação . e.!la só teve no dia -i , mas, já ahi estaya im" 
possibilitada de agir porque o ·interior do Estado estava militar·ment., o.::-
cupado pelos agentes do Governo F ederal e a sublevação de pa rte da po-
licia, rr.arcada .para o dia seguinte, dia 8. E mais, 1que o l!:xmo. Sr. juiz 
federal talvez pela~ suas multiplas occupações só poude da r providencias 
efficientes. quanto •á r eposição do~ ICOllectoees de Nova Friburgo e de Ara-
rua ma. 

Agora, Sr. Pr-esidente, terminada esta parte em que tudo ficou official-
mente com.provado eu vou traz-er á Camara a documentação do que pro-
metti, isto é, de que nos varias municipios flurr.inenses f oram agente;.<: da 
policia do Districto Federal que ifizeeam a deposição das Cama ras. :C: i o; as 
communicações off.i.ciaes. 

0 SH. NORIVAL DEl FREITAS: - Offdaes, de quem? 
0 SR. RAMIRO BRAGA : - Do .Sr. Raul F ernandes . 
::-> SR. NoruvAL DE FREITAS: - Com quem? Com U'> a utorià't 'les depostas? 

Assim . . . traga as outras. 
o SR. RAMTR(. J'MGA: 

daY:-un co:1 lú dos fa .. ·1t....s. 
As · con1inullicações en1 1.1 ut; essrt!.i a-utoridade-:~ 

I) Si<·. NORIVAL Dl~ FREITAS: - Eram partida:rias ![.J Sr . F::.tUI Fernanile'l. 
o S;, l~AMIRo L .<r.A : ___:- T estemunhos insuspeito<;. 
0 SR. NORIVAL DE FREITAS: - Autoridades todas partida.rias. 
"Exmo. 1St·. Dr. Raul Fernandes, DD. Presidente do Estado do Rio - . 

Nitheroy - Em telegramma de 5 do -corrente e de hoje corr.muniqu·ei a 
V . Ex. o grave facto aqui occorrido de •haver sido naquelle dia (5) assal-
tado e tomado v'iolentamente - ~ ed'ficio da Camara e Prefitura Municipal' 
doJste municipió. Contil1uancio· a existencía ·desta situação - anà rchica ·pro-
vocada por un1 ·grup·o de ·desordeiros, entre os · quaes lia grande numero de 
agentes da polici:a f.ed.eral, ch.efia:do : pelo individuo Raul Cesar da· Véig~·~ 
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peço a V. Ex. providencial' junto do Exmo. Sr. Dr. juiz federal. para qlíe 
seja r l!stituicla á adrr.inistração. munici.pal o r !lfer ido edi.fi-cio . Respeitosa!'! 
saudações. - An-tonio Rodrigues Nep(nrw .. ceno, prefeito. Ca mbucy, 7 de J a-
neiro ele 1923." 

Exmo. S r. Dr. R a ul Fernandes, M . ·D. Pres.idente dó Estado ·do Rio ele 
Janeiro - Nitheroy . 

Levo a o a lto conhecimento de V. Ex. que um g-ru.po -cle agentes da Po-
licia do Districto F ederal, chegando a esta cidade .pelo expresso de hoje. 
log o a o clesembm·car, de a rmas e1n ·punho, juntou-se a um grupo de c01-reli- . 
gionarios elo JVIajor F elicia no P ir es ele Abreu Soclrê e atacou i,Ir.mecliàtamente 
a migos da situaçã-o, que se achava-~ nas proximida des clt• esta ção da L eo-
polclina, ferindo um chefe de familia e immediatamente foi ataca da á ca -
deia publica, onde nã o houve resist en cia, por estar com· destaca!T.ento de 
duas praças a penas . Prenderam o Dr. Mira nda ·Filho, delegado da 3~ R e.-
gião Policial , o supplente Francisco Rodrigues Pinto e outras a utoridades. 
JTim seguida, dirigindo-s-e para o edi.ficio da Prefeitura Municipal, que se 
a:ch a va ·,fechado e .s e.m funcciona rio algu m , no momento, devido ao pani·co 
estabelecido n a c ~cla.de, · arromba ram o ·proprio rr.unic1pal, apoderando-se ele 
documentos, apossando-se elo r esp ectivo co-fre e commettenclo as m aiores 
tropelias . 

Levando, á uitimn. hora, esses g raves factos ao alto con-hecimento de 
, ' V. Ex., ·como brasileiro, o faço bastante constrangido e enver gonhado, co1r. 

tama nhas scenas ele ba rba r'ismo, esperando que V. Ex. tome urge.ntes pro-
videncia s para rr.in h a garantia. da -<:::amara Muni-ci-pa l e elas a utoridades es-
t a duaes .-

Attenciosas sa udações. José c/.' Oli.ve-i?·a. Lobo Via.nna. Jun.io·r, prefeito 
elo municipio. 

l\1acahê, 9 ele ,ianeiro ele 1923. 
Dr. Raul F ernancle!i, P;·esiclen te Estado - Nitheroy. 
Barra Mansa , n. ,:1.2 - D <üa -5-1-192·3 - L evo conhecimento V. Ex. 

apezar comarca ' completa caJrr.a acabam chegar expresso Rio agentes e pra -
ças policia f ederal pr_er;.denclo commanclante desta,camento, apoderando a:r-
mFtmento cadeia, cujas ·prisões conserva m presos disposição deste Juizo, ex-
pulsando carcereiro e vedando edifi'cio. T elegr a phei -D;linistro Jus tiça t·ela -
tanclo facto e aguardo vossas ordens e próvidencias . 

Attenciosas saucl.a,ções. - CMolin o Lem,grube1·, j u iz de direito. 
Dr. Eduardo Cotrirr.· Filho, Chef e ele Policia - Nicther oy - De Al'a-

r uama - N. 18, d e 5 de J a neiro de l9~3. 
Communico-vos partido ch efiado collector federal, J ·osê Castanho com 

elevado n u m e.ro capangas inclusive tres indiv íduos q ue se ·dizem agen tes 
_policia arrombaram violentfl,mente ediJficio Camara, onde tambem ê installa-
da <:ollectoria estadoal m u da ndo f echadu ra e percorrend-o ruas .granÇ!e ar-
ruílca apupando familia~ obrigadas muCk1.r residencias. Não houve menor 
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reacção. Minha v ida em perigo. Eogo--vos providencias energ·icas e urgentes . 
. !ütgusto B9·agan.ça, Presidente Camara. 

Delegac ia de pol icia en; l\IL,.ricá, 5 de J a neiro de 1923. - Exmo. St·. Dr. 
Eduardo Cotrim Filho, DD. Chefe de Policia . 

Comm·unico a V. ·S . •qu'e hoje, uma turma de quatro home ns, -que se 
dizem agentes f ederaes, foram á Cadeia desta cidade obrigando o carcereiro 
a entrega l· a chave a,o soldado Tamoyo passando-se este e o soldado João 
Pere:ra a fazerem s erviços indicados .por elles e de urr:. novo delegado que 
diz ser nomeado ; en~ seguida foram 1aos cartorios Civeis do 1° e 2° distri-
,ctos, depondo os ser ventua rios, deixando outros indica dos por elles: 

Delega do, l-0 s u pplente em exercício, CarLos AJberto de Ab1·e~t RangeL 
Exmo. Sr. Dr. Chefe de Policia ·do Estado do R :o de Janeiro. - Con-

forme tenho .communica,do a V . Ex. este n1unicipio t err. se mantido em 
completa paz, rigorostLn~-ente garantidos os dir eitos de todos os cidadãos, 
sendo de notar que, desde o dia 1 do corrente mez, até esta hora, não foi 
r egistrada pr:são ou detenção alguma, viv endo a cidade a vida normal, 
.funccionando d everas concorridas as casas de diversão publica. 

Proceden tes da Bar'ra do Pirahy, ch egaram ho:ie ás 11 1/ 2 a esta cidade 
tres incUvi-cluos que se diziarr:. agentes de policia do Distr:cto F e dera l e · 
acompanhados .por duas praças da policia mil itar do mesmo Districto e di-
r igindo-s e ao Quartel do Destacamento Policia l desta cidade, intimaram as 
praçns que o compõem a aclheri·r ao que disseram ser o Governo do St·. 
Dr. F e!iciano Sodré, ·e assim o faziarr:, disseram, por ordem do Sr . General 
Fontou ra . c hefe de policia do Districto Fedearl. O a nspeçada Manoel Be-
nedicto dos Santos Jl\'l:aximo e mais a praça Benedicto, militares que bem 
eomprehenclem seu s deveres disci-plinares. recusaram attender á ins o ita in-
timação e, por isso, fora m conduzidos presos para Barra do Pira hy, seguin-
do . no trem r a p:clo paulista. As derr.ais praças (3) attenderaro a intima-
ção e sob o com.roando ele um a nspeçada do r egimento policial , que veio 
de Barra l\!Iansa, decla-raram " a clherir " e a qui ficaram ás ordens de um elos 
agentes de polida, passando depois, segundo affirma esse agente, a cum-
prir ordens das "autoridades" norr:.eadas pelo "governo" do Sr. Feliciano 
Soclré . 

Afi.m de evitar pretextQ,S para explorações costumeiras não r epelli a 
abusiva inc ursão dos chamados agentes de poLicia . 

Communiq·uei a occurrencia ao Exmo. !Sr . Ministro da Justiça, para 
o que de ·direito entender S. Ex. 

V . Ex. determina r á o que julgar de justiça . 
Attenciosas saudações. - Job Lopes de OLiveira, delegado de policia . 
Exmo. 1Sr. Dr. Chefe ele Policia elo Estado do Rio de J aneiro. - Trago 

ao conhecimento de V. Ex., ,que, em data ele tres do corren te, a delegacia 
·de .policia de Barra: do Pirahy, séde da 6" r eg-ião policial do Esta do, foi 
occupada por agentes secretos da Policia do ·Districto Feder al e sargentos 
elo Exercito, á pa isana. 
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Poucas horas antes, isto é, pelas 9 horas dá· rr.anh ã, havia eu sido 
1)reso pelo investigador Euciydes Salgado, -n. 511, e mais um outro, á ordem 
do Chefe de Policia , do Distrkto Federal, Mareohal Manoel Lopes Carneiro 
da Fontoura. 

A' 1 hora da ta:r:de, ach ando-m-e •eu . recolhido. a uma sala da delega.cia, 
foi-me apresentado pelo sargento Hermes de tal, um individuo de nome 
Eloy Car'neiro, que, seg',lndo me . corr.municou o referido inferior do Exercitoi 
ia · substituir-me, vistÇ> ter· s ~do nomeado para. ,o cargo pelo Sr. Marechal 
Fontoura. 

Nãq me foi possível tambem .passar o exer<;icio a o meu substituto legal, 
1" supplente Dr. Roberto Canuto, po1· se achar ~ste igualmente ameaçado 
de p1·isã o, foragido para não ser victima, corr.o eu , de uma vi-o!encia . 

Tra nsportado para a Capital da Republica, escoltado pel·os dous refe-
ridos investigadores, fui, finalmente, ruhi posto em liberdá de PC?r um a cto ele 
justiça do .Sr. Preslclente ela Republica, ficando, porém, impossibili!a do de 
voltar a exeDcer ·o. meu cargo, ou o 1." supplente ele assuni.il -o na minl~a falta , 
visto continilarem sob arr;eaça de nova •prisii.o, e a · delegacia occupada pelo 
individuo Eloy Carneiro e agentes ·federaes , a despeito de haver o Governo 
F ederal nomeado o Tenente Limoeiro, da Brigada Policial, delegado militar , 
afim de manter a ordeJ~'l naquella cidade. 

Inteirando V. Ex. do oooorrido, ·peço instvucções •para meu governo fu-
t uro. ·saud•e •e fraternidade . . - Ca1·los Lui.z Detsi, delega do da 6' região po-
liciaL Rio . ç1e Jane ~ro, 6 de Janeiro de 1923. 

Dr. Raul l<'ernandes - Nitheroy - Presidente Estado - Therezopolis 
- N . 70 - 8-1 -1923 - Vereadores, impedidos penetrar edifício Camara 
Municipal reunião e1eição rr.esa ed'ficio' tomado official ExE>rcito. Pedimos 
a V . . ,Ex . . p,rovidenci-a. -:- Quei?·oz, presldente. - ·Verea dores: João Vianna·. 
- Joaquim Coelho. - José Coelho. - José Co?Têa .. - Edga1·d Claissen . 
. Walclemar Bo1·ges. - Oly?npio Silverio. 

Dr. Luiz do Valle. :_ Estado do Rio - Nitheroy - Therezopolis -
N .. 74 - 8-1-1923 - Vereadores presentes para ~·eunião Camara para eleic 
ção mesa, tanto Ca m :'-ra como Prefeitura tomadas hoje por um officiaJ do 
Exercito, . rucompanhaclo agente Po·licia Federal. Aguardo instrucções. Core 
diaes sauda ções. - sebastião T eixei1·a, prefeito. 

Ex1r.o. .Sr. Dr. Raul F ernandes - Presidente Estado - Nitheroy -
Cq.rr.bucy ~ N. 47 - 8-1-1923. - Chegou hoje força federal, que tomou ecli-
ficio Municipalidade e qua rtel !POlicia Estado. - A. N epontuceno, prefeito. 

Dr. Luiz elo Valle - Nitheroy - Maricá - N. 12 - 5-l-1923. - Su-
jeitos se cl 'zem agentes policia. federal forçaram : porta cartorio e se apocle-
rar~m. :- ·O escrivão, Coelho J1~11,i.or. 

Delegacia de .'Policia do municip' o .de Barra Mansa, em 7 de J a neir.o 
de 1923. - Exmo . .Sr. Dr. Eduardo Cotrim Filho; DD. Chefe de Po•licia do 
11Jstado . . - L evo · ao conhecirr,ento de · V -. Ex. que .no, dia 5 ·do .corrente, che-. ' . . . . 
garam . a esta 'cidade varias praças da Polida do Distrie~o Federal, acom-

.· 
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-panhadas de outros tantos agentes do corpo de segura nça, dirigira mse á 
cadeia publica e delegacia desta cidade, onde, ' chega ndo subita m ente, des-
a rmaraJn os soldados do destamento loca.!, prendendo o cabo commandante 
e quas pra ças, que levaram, á tarde, pelo r a pido paulista, pa ra Jogar igno-
rado. As praças. e os agentes da cita da Policia F ederal dizia m agir por 
ordem do Sr . Ministro da Justiça , rupós h av ere.m s e assenhoreado da ca -

·deia , ahi prohibiram minha entrada, assim -como tambem ao carcereiro, de 
quem arrebataram as chaves das prisões . 

Nesse rr.esmo dia, á noite, foi t a mbem cercado pelas m esma s •pra ça s e 
;tg~ntes {) edificio da Camara Municipa l e Prefeitura, mantendo-se a rrr.a-
dos de cara bina e prohibindo a entrada a hi a o prefeito e demais ifuncciona-
rios municipa es. 

Nessa mesma noite, a população desta cida de f{)i alarmada p elos va rios 
i!ispa ros de carabinas e revólveres , f eitos peJa s mesmas praças e a gentes 
de segura n ça do Districto F ederal, inforrr.a ndo-vos mais que elles alardeia m 
que ama nhã tomarão á força a Collectoria estadual e o Cartorio do R e-
gistro Civil. .Saudações. - M ·a1'io Pinto dos R e·is, delegado de policia. 

Ahi está documentada officia·lmente a parte em que ·eu dizia que as de-
p osições do interior do Estado tinham sido f eitas, todas ellas, p or agentes 
rlo Governo F ederal. São documentos veridicos, officiaes, c omo disse, e que 
acredito devem merecer inteira fé dos espíritos irr.parciaes. 

Continuando na minha e:x;posição, visto como minha missão hoje na 
tribuna é documentar, lerei alguns depoimentos do inquerito policial, m a n-
Jado proceder pelo Presidente do Estado !Sr. Raul Fernandes , a fim de apu-
rar quaes os r esponsaveis pelo levante de parte da policia . 

Corr.e.ço pelo termo de declarações que prestou o Tenente-Coronl João 
Pereira dos Santos Abreu. 

Inquerito policial - Instaurado .para s e apurar quaes os responsa veis 
pela sublevação de parte da Força Policial do Estado, occorrida hoje, no 
respectivo quartel á ·praça Fonseca Ramos, n esta cidade de Nitheroy. 

Termo de declarações que presta o Tenente-Coronel Dr. Joã o Pereira 
dos Santos .&bre.u, na fôrma abaixo - Aos nove dias do mez de Janeiro do 
anno de mil novecentos e vinte e tres, nesta cidade de Nitheroy, capita.l do 
E stado do R io de J a neior, em a casa d a rua J osé Clemente numero sessenta 
e nove. onde veiu o doutor Luiz Fortuna to de •Menezes, primeiro delegado 
auxiliar, comrr.igo, escrivão de seu ca rgo, a ba ixo nomeado; a h i presente 
o Tenente-Coronel doutor João P ereira dos Sa ntos Abreu, com quarenta e 
seis annos de ida de, casado, n a tura.! deste E stado, Commandante da Força 
Policial deste Estado, mora dor nesk'l. casa , sa bendo ler e escrever. Decla rou 
que hontem, das treze horas em deante, com outros indiv icluos tambem 
err.briagaclos e armados, apparecera n as immediações do quartel ·da Força 
Policial elo Estado, sob o commanclo do ~epoente, pretendendo n elle entrar , 
~ublevando a Força , as ex-praças excluídas, de· nomes F a t e ixa, Eva risto. 
Alecrim, Araujo Filho, !Sebastião Moreira e Pontes, com os quaes se en -
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t endiam o sargento Senna e ·o evc-tenente Pedro Octavia.no de Oliveira, 
isso até qu~ esse sargento dirigindo-se ao depoente, que se encontrava com 
o major Thimoteo e o capitão Augusto Ribeiro, em seu gabinete, lhe decla -
rou que ia alli por parte do tenente-•cor onel Oscar Gualberto Dias de Mou-
ra, corr; que a cabava de estar e afim de lht aconselhar em nome desse t e-
nente -coronel ser de toda conveniencia que ordena sse aos commandantes ele 
companhia que reunisBem seu p es soal e marchassem .para a rua Visconde 
do Rio Branco, onde já se achava formado o segu ndo ba t a lhão ele .caçado-
res, e alli se apresentassem ao r.espectivo commandante, pedindo instru -
cções sobre a atti tude da Força em face da dualidade de Governo, . evitan-
do, assim a p erturbação da o·rdem, o que seria inevitavel em. caso .contra -
rio; 'que emquanto isso se d ava, do lado de fóra do qu a rtel dizia m os já 
referidos individuas que esperavam o auxilio de officiaes do Exercito pa r ::t 
se apoderarem do quartel; que en tão o depoe11te m andou que ·O capitão Au-
'g usto procurasse o tenente-coron el Moura no hotel em que Teside, á rua 
Visconde do Rio Branco, e com elle ver·iJ'icasse si era verdadeiro o recado.; 
q ue, algurr; tempo depois, o proprio tenente-coronel Moura telephonou a o 
d epoente dizendo-lhe que se aohava ·Com o capitão Augusto e que este não 
podia nada resolver, .pelo qu e convida va -o a q ue o procura sse, ao que res-
pondeu não ser possive1, pois seria victima de ataque ou aggressão por 
parte elos que sit'avam o quartel da f.orça , chegando por essa ·o.ceasiã o ao 
appar elho pm- onde fallava este t enente -cm·onel o ca p itão João Augusto 
Mendes Antas que lhe avisou q u e iria providenciar para que pudesse fazer o 
trajecto garantido; que, algum tempo depois compareceu ao gabinete elo 
depoent e o anspeçada da· força, de nome João F elix, que declarou ao de-
poente ter ido a li por or dem do t enente-coronel Mou1ca, afim de acompanhar 
o •depoente até onde elle se encontra va, o que faria a salvo de agg1·ssões 
elos qt1e sitiavam o quartel; q u e ext ranhando tanto respeit o por parte dos 
q u e cercava m o quar tel á simples autoridade de u m anspeçacla , quando o 
que pretendiam era aggreclir officiaes e outra s praças da força, o depoente 
apeza r disso sahiu, no que foi acompanh a do por Alvaro Eyer, dentista que 
serve na força, indo ter ao hotel em que s·e encontrava .o t enenté.-coronel 
Moura, com quem se achavam o .capitão Au gusto e o capitão Virgilio P oly-
carpo, que pouco ant es havia sabido do quartel, af'rr; de solicitar de ~migos 
a intervenção junto aos civis que procuravam .perturbar a ordem nas pro-
ximidades do q ua rtel; que com este tenente-coronel se achava1n a inda po .. 
liticos. o capitão Antas e os , tenentes P.essôa, Lima Teixeira, o:fficiaes do 
Exercito, que haviam servido .como comrr.andantes de companhia na força , 
emqua nto Moura ,fôra seu comma ndante; que estando com o tenente-eoro-
n el Mour·a, verificou então o depoente ter tido elle o fito de afastai-o do 
quarte1 da força para que esta em parte fosse, como foi subl~vada pelo ex -
t enente Octá.vaino, que, sahindo o depoente entrara no quart el com ex-praças 
fardadas, ·conseguindo o seu intento; pois não podia t e1· sido outro o fito 
de Moüra, e t a nto assim que estando o de.poente em sua companhia, e sendo 
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vista a força a m archa r pela rua. Visconde do Rio Bra nco em dil·ecção ao 
Segundo Batalhão de Caçadóres, f ez-lhe ver l\1:oura que tivesse calma , de-
clarando por essa occasiã o o capitão Antas, não só a o depoente, .como aos 
capitães Augusto e Virgilio Poly.canpo e ao dentista Alvat·o Eyer, que não 
se considerassem coagidos e tanto assim que poderiam procurar pa ra se 
apresentar a o doutor F eliciano Soclré, ao dou tot· R a ul Fernandes, ou ao 
comma n dante do .\Seg u ndo Batalhão de Caça dor es, para o que se achava u m 
autorr.ovel á porta do hotel; que h ontem antes das doze horas foi ter ao 
quartel da força o comm.issario de policia do Rio de Janeiro, A ntenor Fur-
tado, que acompanhado de dous civis exhibiu ao depoente u ma r elação, es-
cripta á machina, com os nomes do capitão Paraíso, tenente Octn.v:o, pri-
meiro s;ll'gento Galdino, dito graduado Ascendino, e terceiro sargento Bene-
dicto, diz!"nclo que ia a li de ordem do marechal Fontoura afiJr. de convi-
dal -os a prestarem depo:mentos na Repartição Central na Policia do Rio 
de Janeiro, seguindo todos, n1enos o capitão 'Paraíso, com elle para esse 
f im, vindo depois a saber o dep9ente que todos, i'L t a rde, h aviam sido dis-
pensados na Repartição de Policia, sem que dé nenhum f osse ton·.ado qua l-
quer depoimento; q~e assim pe.nsa o depoente terem sido todos esses mili-
tares afastados do q uartel da força, como foi o depoente, sendo desdobrado 
um plano para que se tornasse possível a sublevação ela força, pois todos 
elles, como o depoente, eram, corr.o são, fieis ao governo legal do doutor 
Raul Fernandes e caso estivessem no quartel, impediriam a sublevação, 
pelo prestigio de q u e gosam perante os seus commandados; que, deixando 
o depoente a ·COmpanhia do t enente-coronel Moura, hontcm, .cerca de tres 
horas da tarde foi ter á casa do dentista Alvaro Eyer, corr.o este vindo dali 
para esta sua residencia, onde depõe, atacado por um leve incommoclo de 
saude. J!l m ais não disse n em lhe foi perguntado e lido a·chou conforme do 
que dou fé e assigna com o doutor delegado, Eu, Felippe de Sou za Pinto, 
escrivão que o escrevi. - L uiz F01·tunato ele Menezes. - Tenente-coronel 
João Pe1·ei1·a Santos A.b1·eu. 

Termo de d€clarações que presta José Claudio, na fúrma abaixo: Aos 
nove dias do mez de Janeiro de mil novecentos e vinte e tres, nesta cidade 
ele N:theroy, Capital elo Estado elo Rio de J a neiro, em o cartorio da Prirr.eira 
Delegacia Auxiliar, onde se achava o doutor Luiz Fortunato de Menezes, pri-
meiro delegado auxiliar, commigo escrivão de seu cargo abaixo nomeado, 
ah i .presente José Claudio, com vinte ·e nove annos de eclade , casado, na-
tural do E stado de Alagõas, segundo sargento da l"orça Policial do Esta do, 
sob numero cin~oenta e nove, 'da t ePceira companhia, .morador no município 
de Barra. Ma nsa, dest·e Estado, sabendo ler e escr€ver. Declarou que tendo 
estado destaJCado por dous annos no municip·o ·de Rezende foi recolhiéio '' 
seu quartel e1n ,s etembro do proxirno passado a nuo, sendo por essa occasião 
comnwnclante do então regimento policial o major Oscar Gu alberto Dias de 
Mout·a, official do Exercito Nacional; que, dando serviço, dias depois de 
recolhido, a um campo de 'foot-ball, á rua V isconde de Sepetiba , · n esta ci-
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dade, recebeu ordens do subde.Jegado do primeiro distri.cto para que não dei-
xasse ·pessoa algurr.a alli entrar, sem que fosse revistada, pelo que executan-
do ó de-poente com _as praças sob seu commando ess·e serviço · veio a veri-
ficar-se um incidente -entre uma -dessa s praças e um ca valheiro que se re-
cusou á revista, sem que arguiss·e qu alquer excusativa, da)li se retirando, 
tendo .chegado a empurrar a .praça, causando-lhe uma quéda; que. só mais 
tarde 'veio a saber ser esse cavalheir-o o Deputado Federal Norival Soares de 
Frêitas , que voltou á entrada do campo err; companhia do então major da 
Força capitão do Exer-cito Mendes Antas, que prendeu a praça e o depoente ; 
que o de-poente por este facto f-oi preso por quinze dias em seu quartel, onde 
passou a ser perseguido pelo commandante; que no entanto o tenente 
do Exercito Antonio cl:e Lirr\a Teixeira, .commandante da companhia do de-
poente inuito bem -o tratava, dispensa.ndo-lhe certa protecção; que assim 
conseguiu o te-nente Lirr.a do major Mendes Antas que o depoente sargen-
teasse a companhia, o que já lhe h avia sido negado, sendo certo <J,ue quem 
·sargenteia por tres me~es uma compa nhia fi.ca apto a ser promovi-do, regalia 
·esta de que não veio a gosar o depoente, por isso que antes de sessenta dias 
de sargenteação foi destacado pelo commandante .para Capivary, sem que 
fosse a seu pedido, o que lhe causou soPpl'esa, pois os sa rgentos destacados 
são pa ra isso a visados, e si julga m inconveniente o destacarr.ento sã,o sa-
tisfeitos, continuando onde estão; que, por essa occasião, e nas mesmas con-
dições 'foram desta:cados para muni.cipios do interior do Estrudo o aspirante 
Leite, os sargentos Laureni·O, Armando, B-enedicto e Ildefonso·; que, não con-
vindo ao depoente ser destacado, pelo modo por ·que o era, e ainda porque 
o commandante não destacava sargento a lgum a pretexto d:e se aperfeiçoa-
rerr• na instrucção, foi o depoente á ,presença <do seu command:ante, que o 
tratou rudemente dando-lhe a:s eostas, apezar de lhe declarar que o desta -
cava para o in terior por precisar que assim se désse, affirmando que nada 
havia contra o depoente; que ha doze annos o destacamento de Capivary, 
Jogar de máo clima, não é corr.rnandado por sargento, sendo reduzidissimo o 
numero de praças de que terr; sido composto, e tanto assim que durante o 
tempo em que estev-e destacado n este local, apenas .commandou uma praça; 
que, no dia dous do corrente 1nez regressou ·a charr.auo ao seu quartel, já 
tendo sido substituida a a•dministração por officia:es da propria policia; que 
no dia tres foi chamado em quartel pelo tenente Lima · Teixeira, que já 
havia tambem sido exonerado de capitão oommandante d:e companhia da 
Força, e porque fossem muitos os seus affazeres, só o procurou no dia 
seguinte, vindo a encontrai -o no ' Hotel Balnear:io á rua Visconde do Rio 

. Branco, hotel este em que tem r esidencia o tenente-coronel Gualberto de 
J\1om·a; que s endo levado pelo tenente .para um ponto Teservado do hotel, 
relembrou-lhe elle favores que lhe havia feito, como licenças partfculars 
para visitar a familia em BaPra Ma:i:tsa, r-eferindo-lhe então que não havia 
sido expulso e a penas preso por quinze dias por -occasião do incidente com 
o Deputado Norival, a ped:ido delle junto ao commandante com quem o de-
poente se achava .muito intrigado; que, então adiantou o tenente que elle e 
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os derr.ais officiaes do Exercito que h aviam servido na Força se achavam 
nesta ' cidade por ordem do Pr-esidente da Republica, que ia intervir no Es-
tado, mandando para aqui um official do Exercito, cujo nome elle não 
podia declina r , e que si o depoente o acompanhasse, nada lhe aconteceria; 
que em seguida o tenente Lima Teixeira convidou o depoente a visitar o 
commandante •q ue o destacara pa t·a Capivary, o tenente-coronel M-om ~. que 
•Se achava no quarto numero onz;e, onde o ei1controu, acorr.panhado pelo 
Deputado Norival, os ex-sa rgentos Evaristo -e Villaç;a, e ex-ca.bos Fateixa 
e Alecrim, todos -excluídos dias antes V.a Força; que, para isso relutou o 
depoente com o tenente Lima Teixeira, vindo afinal a acceder, para s-er, 
como foi sorprehendido p elo tenente-coronel Moura, que o tratou com toda a 
amabilidade, acabando por pedir-me q ue assignasse uma lista dos que que--
riam ser a rr.igos d-elle e ahi ia m no que foi attendido, tendo-lhe dito o te-
nente-coronel Moura, como o tenente Lima T€ixeira, que -o depoente havia 
sido muito int rigado, mas que acabava de r·econhecer no depoente unt ho-
mem de hom·a, pelo gesto que havia. tido de ir visital-o; que, no emtanto 
·esse· tenente-coronel assim fallava mr~ tanto c oagido com a presença do 
Deputado Norival , o que poude nota r o depoen te, pois havia sido por causa . 
·delle destacado, como fõra pat·a Cwpivary; que na noite de cinco do co~

rente ifoi o depoen te avisado para que comparecesse na manhã do dia se-
guinte á casa V.o tenente Lima Teixeira, á rua Leite Ribeiro numero ce-nto 
e dezoito, onde de facto foi ter, ouvindo delle em seu quarto de dormir e na 
presenca do sargento <Osorio e outras prA.cas. que na segunda-feira teria 
lagar o serviço que estava sendo preparado, e que constava ele assumirem 
os sargentos da Força, depo:s do toque de rancho para o jantar das praças, 
o corr.mando •elas companhias, -engarrafando no rancho a quarta _que não 
concordava com o movimento, obedecendo ao sargento Manoel Galdino da 
Silva, praça de grande prestigio na Força; que sahiriarr: •para se apr-esen~ 
tarem ao commandante do segundo batalhão de caçadores, que já os -espe-
rava de co1nmum accôrdo, corr: o commandante da r egião e o Presidente da 
Republica, isso depois •de serem encontrados na rua Visconde elo Rio Branco, 
elle tenente Lima Teixeira, o tenente-coronel Dias de Moura, o ca'[Jtião Men-
des Antas e ainda os tenentes Abelardo e Pessôa, todos officiaes do Exer-
eito que fizeTam parte da administração, exonerada em vinte e cinco de de-
:>:embro ultimo, ·e que alli se encontrariarr: afim de assumir o commanclo da 
Força; que o tenente . Lima Teixeira por essa occasião recommendou ao 
depoente, que com os seus d-emais companh eiros declarasse a o comman-
dante elo segundo batalhão ele caçadores, que o Estado se acha.va sem Go-
verno, a Força se1n commando, e todos sem garanbias, e que como força 
auxiliar do Exercito iam pedir guarida e instrucções; que, o tenente Teixeira 
disse a[nda a o depoent-e que a Força teria ele sahir de qualquer maneira, 
armada ou não, municiada ou não, fazendo-lhe vêr o depoente que poderia 
ella sahir desarmada, tal o firr: com que ·era ella levada ao commancla nte do 
segundo batalhão, que aincla o depoente fez vêr ao tenente que iria com os 
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seus demais ·CO!npanheiros, como lhe era rocomm·endado, ape11as com uma 
condição, o que era a de ser ultimo a sahir do quartel, não f icando nelle 
urr.a só de suas praças. havendo assün unanimidade n o modo de pensar por 
parte da Força; que, indagando do tenente . quanto aos officiaes ouviu delle 
que esses agiriam como quize.ssem, affirmando por ultimo· que esse rnovi-
inen'.$.,l militar ·era feito com satisfação para o Presidente da Republica. que 
encontraria nene . o pretexto para intervir no Estado, onde vinha fazendo 
toda sort~", de violencias para obrigar o doutor Raul F ernandes a renunciar, 
ou a pedir a intervenção federal; que, sa.lündo de casa <do tenente Lun a 
'reixeira. con·~ - o sargento Os orlo Moreira da Costa; depois de ouvir o tenente 
declarar tambem preremptoriamente que fallava em nome do Presidente üa 
Republic8,, chegou a dizer a Osorio que considerava uma "bahianada" o que 
ia fazer o tenente declarando ao seu companheiro ·que não se envolvE-ria 
e m levante da Força; que em quartel o ·depoente refer iu o que ouvira do 
tenent e Lirr.a Teixeira aos seu~ •companheiros Aseendino, Ornar, Ramos, R o-
maria Porto, Galdino, Benedicto f?i!veira, Armando .Soares e Oliveira, con-
tando tudo ao tenente Octavio Moreira Gomes que levou o que occorria a o 
maj01· Timotheo, que de tudo indagou d:o depoente, v·endo confirmado o :jue 
'vinha de saber; que não se envolvendo em política, e portanto não sendo 
:Parti-dario, o depoente veiu ainda a saber do plano de sublevação da Força 
por sargentos que. nella se acham e.nvolvidos; tendo, com parte da ·Força, 
abandonado ü quartel, hontem cerea das quinze horas, .p:1.ra se apres.,nta -
rerr~. como se apresentaram ao commandante do segundo batalhão de caça .. 
dores, vencendo a resistencia empregada pelo depoente e os companheiros 
a quem· re.ferira o que ouvira do tenente Lima Teixeira, tendo por todos os 
meios suasorios procurado evitar a sahida dos sublevados. E mais não disse. 
nem lhe foi .perguntado, ·e lido achuu conforme, do q·u dou fé, e assigna com 
o doutor delegado. Eu, Felippe de Souza Pinto, esC"rLvão, q11e o escrev.l. ·-
Luiz For'tunato ele Menezes. - José Claudio. 

Termo de declaração que presta Orr.a r da Fonseca Moura, na fórma :ltai-
xo - Aos dez dias do mez de Janeiro do anuo de mil nov.ecentos e ·:inte 
e tres, nesta cidade de Nitheroy, capital do Estado do Rio de Jane.iro. ~m 
cartorio da Primeira Delg~cia Auxiliar, onde se achava o doutor Luiz For -
t unato de M·enezes, primeiro delegado auxiliar, commigo, escrivão de seu 
cargo, abaixú nomeado, ahi presente Om<cr da Fonseca Moura, corre vL1te e 
cin co annos de .idade, casado, natural do Estado do Rio Grande do Nor t e. 
segundo sargento, numero sessenta e seis, da prime.ira companhia da Força 
Policial do Estado, mon1.dor .no mu_ni.cipio de Vassouras, sab·endo ler e es-
crev·e·r .·. DecJa.rou que ha mais de um anno comrr.andou o clesta•nento do 
municip"io de Vasse>uras, de .onde foi retira.clo, vindo para o seu quartel no 
dia vinte e sete de Dezembro ultimo; q11e, no .quartel , ouviu do ent'lo sar-
gento Augusto Antonio Pontes, que alli só obedeceria ás ordens do tenente-
coronel Moura, official do Exercito, que . j á · havia sido dispensado d" cem-
m a ndo .cJa força p·elo g overno elo Estado, adeanta nclo que Moura r~o que 
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fizesse, seria inspirado •pelo Presidente ela Rep.ubÚca, convidando er.tão· a() 
depoente a que o acompanhasse, não recebendo ordens de outra qualq_uer 
pessoa; que entãG em quartel, o depoente ouvio elo sargento José Cla.uJio 
q ue, na segunda-feira passada, estalaria urr" movime.nto na força, o que fôra 
dito a Claudio pelo tenente do E·xe~·cito L ima Teixeira, que t a mbe<n hav~ 
sido dispensado ela força, pelo gov·erno elo Estad<>, avisando este official a o 
sargento que esse movimento constaria em assumirem os sm·gentos o com-
ma nclo da !força depois elo toquE: de ra ncho pa ra o ja ntar, sahindo para se 
apresentaTerr" ao commandante do segundo batalhã o de caçadores, depois de 
!<erem encontrados nn. rua Visconde elo R 'o Branco, elle tenente, Muu1·a, o 
capitão ·Mendes Antas, e os tenentes Abelardo e Pessoa, todos offkiaes do 
Exercito, que tambem h aviam sido dispensados pelo governo do Estado; L!Ue 
Claudio, adeantou t er ouvido do tenente '.reixeira a recommendar;ão de que 
<'!eclarass-e a força ao conunandante- do segundo ba talhão de caçadorr>R. que o 
Estado se achava sem governo e todos sem garantias , que sahisse a força 
a rrr.ada ou não, adeantando Teixeira que tudo isso seria do agra do do Prt-
s idente da R epublica, que te~·ia pretexto para intervir no Estado, onde estava. 
fazendo violencias para obrigar o doutor R a ul Ferna ndes, Presidente do Es-
t.'1.do, a renunciar; que, de facto, no dia oito elo corrente mez pa rte ela força 
>:e sublevou, sendo em pa rte executado o plano referido pelo tenente a Clau-
<lio; que o depoente se oppoz como poude a qu e as praças da sua compa-
nhia sublevadas, como outras, sahissem á rua como sahiram. commi.Lallaclas 
pelo sargento Telesphoro que, ·por sua vez, obedeceu ao comma nclo geral do 
ex-tenente ·da Força , Pedro Octaviano de Oliveira, que·, entra ndo em quartel 
fardado, conseguiu de sargentos, que parte da força entrasse em. fôrma e se 
sublevasse; que, quando isso se deu, não se achava em quartel o comma.n-
dante da força e os capitães Augusto e Polycarpo, tendo sido pela manhã, 
chamados á Repartição de Policia do Rio de J a neiro, <>nele estiveram e só 
foram dispensados á tarde, o capitão Paraíso, o tenente Octavio e os sa r -
gentos Ascendin<>, Galdino e Benedicto; que até se verificar a sublevação 
de parte da força durante <> dia oito, esteve no quartel cercado de ex-praça~ 
expulsas e err.briagadas, como o cabo Fateixa , cabo AleCTim., cabo Otero, 
sargento l\[oreira e Pontes que armados. entraram em quartel com o ex-
tenente Octaviano, formando todos. com •os sublevados. E ma is não d !sse, 
nem lhe foi perguntado, e lido achou confm·me, do que dou fé , e assi~na 

com o doutor delegado. Eu, F elippe de Souza Pinto, escrivão, que o esccE-.,ri. 
- Luiz Fo1·t1t.nato de Menezes.- rSegundo-sargento, OmCllr da Fonseca MG1tra. 

T ermo de declaração que presta Ascendino Alves de Souza, na fórma 
abaixo: Em seguida, presente, Ascenclino Alves de Souza com trinta e qua-
t ro annos de idade, solteiro, natural do Estado da B a hia, primeiro sar§;ento 
numero quarenta e tres ·da primeira •companhia ela força policial do Es-
tado, morador no respectivo quartel. á praça Fonseca Ramos, sabendo ler 
.. escrever, declarou que de a lgum· tempo a esta parte a força policial do 
Estado vinha sendo tra balha da por officia.es do Exercito, que na mesma se 
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achavam em comrr.issão, bem como p elos sargentos Osori·o .:Moreira da 
'.i~aquim Ferreir~ da Co~ta Guedes, Augusto Antonio . Pontes : .José de 
e : Silya, .Jurandy Corrêa·s Mendes, Joa quim da Silva Plnt ;, Manoel 

Costa .. 
Serina 
Bento 

·de Sant'Anna , Manoel Garcia da •Silveira Terra, .João Dantas Roir.ero, José 
da Silva, Telesphoro dos Santos Rodrigues Filho, Francisco da Veiga Pi-
m~mt.el, Valentim Antonio Alves, Juvenal Àntonio da Silva, .José Nobre de 
Araujo, José Evaristo de Miranda, Antonio Villaça da Costa, Alonso Can-
dido do Nas.cimento. José Sebastião Moreira, Paulo Kleisorgen, Fidelis Go-
f!1·es Machado, Americo . do Espirito Santo, José Santiago Moreira, · Saturnino· 
José dos Hantos, Manoel Octaviano de Oliveira e outros para que se envol-
vessem em politica e seguissem a orientação ào commandante Oscar .Gual-· 
berto Dias de M.oura, que, com os demais officiaes do Exercito em commis-
são na força, foi dispensado no dia vinte e quatro de dezembro ultimo; que, 
sabia o depoente que esses militares seguiam por sua v·ez a· orientação do 
Presidente da Republica, e vindo este a manifestar-se contra o governo leg'it 
do doutor Raul F ·ernandes, procurou o qepoente ficar a par do que podel·iam 
vir a fazer com •a força, o que não revelariam ao depoente, que com outros 
se mantém fiel ao governo ào doUtor Raul Fernandes; que, então, veic o. 
saber pelo sargento .José Claudio, no dia seis do corrente, que no dia oito, 
segundo tudo lhe affirmara o te.nente ;Lima Teixeira, que havia sido dis-
·pensado com o tenente-coronel Moura, a força seria sublevada, assumindo 
sargentos o commando da mesma, para se apresentarem ao corr.m:tnG.ante 
do segundo batalhão de Caçad-o·res, a .. que.m declarariam que o Estado oem 
governo, a força sem comrr.ando e todo~ sem garantias, o que seria de 
a grado do Presidente da Republica, que obrigando o doutor Raul Fernandes 
a renunciar, interviria no Estado; que em parte este plano já foi realizado, 
tendo na sublevação da. força, que de facto . se verificou no. dia oito, _toman-
do parte os r eferidos sargentos, que com os .sublevadc;:>s se apresentaram a o 
~ommandante do segundo batalhão de caçadores, não tendo o depoente as~ 
sisUdo a. •essa subJ.evação, á qual se oppor·ia, por :isso que na manhã do dia 
oito, foi mandado que se apresentasse, corr.o se apresentou além do ca -
pitão P·araiso, do tenente Octavio e dos sargentos Galdino e. Benedicto, na 
~epartição Central de Policia çlo Rio, afim de prestarem declara.;C.es em 
um inquerito; que, para esse fim o depoente foi acompanhado do commissa-
rio de Policia do Rio de Janeiro, Antenor Furtado, e dos civis qu~ com 
elle se achavarr~. e cujos nomes. ignora, tendo sido naquella repartiçáo r e-
colhido com Galdino e Benedicto a uma sala de onde. sahiram ás cinco e 
meia horas da tarde, para sererr" levados á presença de um moç-o moreno 
claro, cheio de corpo, que ouviu dizer ser o doutor Chagas, delegado aux:~ 

,J.'ar, ouvindo dessa autoridade que podiam voltar . para Nitheroy, que a for;; a 
se achava sublevada, e que aqui chegando deveriam telephonar paL·a o coir;-
.mandante do segundo batalhão de caçadores, avisando-o que iriam n. elle 
!*l apresentar; que assim foram dispensados sem que quaesquer depoimen~ 
tos lhes fossem tomados. que, chegados a esta cidade foram p8ra o seu 
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quartel, ond-e ás dez e rr.-eia horas da noite -o depoente e os sargentos Be-
nedicto e Osmar foram mandados apresentar ao commandante do segundo 
batalhão, sendo acompanhados por u m sargento desse batalhão aind>t por 
ordem de um tenente do mesrr.-o que auxiliava um capitão no commando de 
um contingent-e estacionado no quartel da força; que no segundo bataU1ão 
o official de dia, depois de se entender com o commandante mandou que 
o depoente, Benedlcto e Osmar f-ossem, corr.o foram r ecolhidos ao xadrez, de 
onde só sahiram hontem qua si ao meio-dia, sendo-lhes declarado que po-
diam ficar naquelle qua~·tel, ou no da força. E mais não disse, nem lhe foi 
perguntado, e lido achou conforme, do que dou fé e a.ssigna. com o doutor 
delegado. Eu, Felippe de Souza Pinto, escrivão, qu e o ·escrevi. - L-ub For-
ttmato àe Menezes. - .Ascendino .Alves de ,So1Lza. 

Termo de declarações que presta· Benedicto ela Silveira, na fôrma abaixo: 
Em s egu ida, presente Benedicto ela ·Silve.ira, ·com tritna e cinco annos 

de edade, .casado, natural elo Estado ele S. P a ulo, terceiro sargento numero 
cento e trinta e oito do -esquadrão de cavallaria da Força Policial do Estado, 
morador no morro da Boa Vista, casa numero -oito, em S. Lourenço, sabendo 
ler e -escrever. Declarou que em dia do mez de dezembro ultimo o -depoente 
sublocou um commodo de sua casa ao sargento Valentim Antonio Alves, que 
sendo amigo do depoente, veiu a referir-lhe que havia estado em uma re-
união politica em casa do major Feliciano Sodré com os sargentos Senna, 
Fidelis, Sebastião Moreira e Paulo Kleinsorgen e que o tenente-coronel Os-
car Gualberto Dias de Moura havia dito a elle que a Fo1·ça sahiria no dia 
trinta e um, parecendo que iria empossar o Dr. Raul Fernandes na pre-
sidencia do Estado, e que de facto não faria, emposs::t.ndo o m::t.jor Feliciano 
Sodré, que iria da Ponte das Barcas para o Palacio; que dias depois o 
depoente sendo destacado para Padua, ouviu de Valentim que Isso se dava 
por não merecer o depoente confiança a Moura, que dizia ter estado o de-
poente em uma reunião po!Ltica em Sete Pontes, reunião que não houve; 
q.ue no emtanto -o commandante o que fez foi destacar o depoente ·e outros 
companheiros pa ra o interior •por saber que o depoente e -outros viriarr.· a 
ser fieis ao governo do Dr. Raul Fernandes; que dispensado o comman-
dante no dia vinte e cinco, bem como os demais ·officiaes do Exercito que 
serviam na Força, teve ordem o depoente, ela nova administração para que 
regressasse, como regressou, ao quartel; que, no en:..ta.nto no dia trinta e um 
não conseguiram o levante da Força cleviclo á. vigilancia do depoente e ou-
tros companheiros que tinham o proposito de a impedi1· ele qualquer fórma: 
que, porém, ante-hontem, pela manhã, o depoente, por ordem de seu c-oiL-
mandante, foi com os sargentos Ascendino e Galdino á. Repartição Central 
de Policta do !Rio de Janeiro, onde teriam de prestar depoimento em um 
inqu erito, tendo sido para isso acompanhados pelo commissario de policia 
do Rio de Janeiro, Antenor Furtado e dous . civis \que com elle se acha-
vam; que, nessa repartição, no emtanto, estiveram, e nella foram dispen-
sados ás !cinco e meia horas da tarde, sem que nenhum depoimento lhes 
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fosse tomado, sendo-lhes dito, no err.tànto, pe!·o Dr. Çhagas. delega do àü~ 
xiliar, que a ·Força do Esta do sé havia sublevado, e que deveriam, a o ch~gài:· 
a esta cidade, te·lephonar ao cbmmandante do segundo batalhão de caÇa c 
dores, avisando-c qu"' iam SE: apre;;e.n tar á. elle; que, porém, clirig1ram-s~ 

logo ao seu quartel, de · onde, á noite, forarr~ levados para o do segundo ba~ 

talhão de -caçadores menos Galdino sendo dalli, com o sargento Orr.ar recó'-
lhidos ao. xadrez, para só se.rem soltos no dia seguinte; que, en1 seu qua1'~ 

ter· veiu a verificar terem tambem sublevado a Força dentre outros sargen~ 

tos ·os de nomes José Evaristo de Mira nda, Antonio Villaça da Costa., José 
Sebastião Moreir a , Paulo Kleinsorgen, F i·de.Jis Gomes Machado, Americo do 
Espírito .Santo, José Santiago Moreira, . dalli sahindo sob o corr.mando do 
ex-tenente Pedro Octaviano de Oliveira, que os encaminhou ao s egundo ba-
ta lhão de caçadoers, onde se encontram. E mais não disse, nem lhe foi per-
guntado, e, lido, achou c onforme, do que dou fé , e .assigna com o Dr. dele-
gado. Eu, F eEppe de Souza Pinto, escrivão, que o escrevi. - Luiz Fortu-
nato de Menezes. - Benedicto da Silveira. 

Sr. Presidente, achando-me fatigado, adoentado mesmo, e tendo ainda 
de ler alguns depoimentos, solicito a V . Ex. c onsulte a Casa sobre s i con~ 

sente que eu continue a leitura sentado. (Constdtada, a Camara concede a 
pennissão solicitacla p elo Sr . .Rami1·o Braga.) 

Agra decendo a V. Ex., Sr. P resi-dente, e· á Camara a gentileza que aca-
bam de t er para .commigo, prosig-o na leitura , declarando á Camara que f i:' 
propositadam ente questão de trazel-a, ponto por ponto, a.o. conhecimento do 
.paiz. De tudo o que dissE), de todos esses documentos off iciaes, inilluc1Jvel, 
de pé, fica uma força poderosa, que tudo subverteu no Estado do Rio df' 
.Taneiro: essa força foi o Governo Federal. 

Em a lguns desses depoimentos ha r eferen!Cias ao Exmo. Sr. Presidente 
da R epublica . Por 'um dever de lealdade q'Uero declarar que a mi.m s e me 
n.figura ' que os que sublevaram a força abusaram do nome do Exmo. o!·. 
Presidente da Re.publica. 

0 ISR. GALDINO FILHO: - Apoiado. 
O .SR. RAMIRO BRAGA: - . . . para incutir no animo tin~orato da solda-

dssca qÚe e1les agiam de concerto com S. Ex. 
O SR. GALDINO FILHO: - Posso assegura r a V. Ex. que o ·Sr. Presiden te 

da Republica não tinha o m enor conhecimento do que se passava. 
O .SR. RAMmo BRAGA: - Estou tambem em que ·o Sr . Presidente da R-e-

publica p essoalmente não se envolveu na sublevação da For çtt do Estado. 
Apezar de todos os pezares, a p·ezar de t er S. Ex. sido o maior r esponsa vel 
p elo que se deu no rr.eu Esta do, não acre'dito que S. Ex., pessoalmente ou 

·mesm-o .com <"'Onhecimento s·e houvesse envolvido na sublevação da Força 
do Estado. 

Agiram., sim, com o nome de S·. Ex. esses officiaes do Exe1'cito qu e ltt 
estiveram durante longo tempo e que ness:e intervallo j á preparararr~ o ani-
mo da soldadesca, já captaram as suas sympathias •por todos os modos, j il 
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mandararr~ parq.· o .interior officiaes de inteira confiança, Qbediencia á lega-
lidade e que, pelo seu espírito de disciplina, absolutamente, não pactuariam 
com o levante da Força do Estado. Exactamente QS officiaes do Exerc.to 
que lá estiveram e agora ·lá estão é .que deram esta prova extraordinaria, 
que ahi fica evidenciada ·em todos os seus pormenores, em todos os seus 
meandros, em todos QS seus desvãos, precisamente elles é que deram essa 
prova de grande indisciplina. 

Vemos, e do' inquerito isso consta, que se destacou urr.· officiat do 
Exercito como o factor principal do alliciamento, comQ aquelle encarregado 
de levar ao animo da soldadesca que elle agia com satisfação do Sr. Pre-
s idente da Republica, que queria a intervenção no Estado, para de lá clepíir 
o Sr. Raul Fernandes. Não ha duvida alguma que esse tenente Lima Tei-
xeira, por exemplo, foi uma das alrr.as da sublevação da Força; tenente 
do E:1rercito, agia com seu ascendente sobre o espírito da soldadesca. 

E, qua ndo eu disse que o Exmo. 1Sr. Presidente da Republica tem, a 
meu ver, a inteira. t·esponsa,bilidade na situação do meu Estado e na depo-
o->ição do Sr. R a ul Fernapdes, é porque, si •S. Ex. tivesse cumprido fielmente 
o habeas-coTpus com sinceridade, absolutamente nenhurr' desses factos s e 
desenrola ria rio meu Estado. 

O .SR. GALDINO no VA,LLE: - Mas teria 'sido necessario que S. Ex. offen-
desse a autonomia do Estado povoando todos os municípios com o Ex~rcito 
naeional . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Não seria preciso tal; bastaria. que no aninw 
de todos estivesse fixa, firme, a idéa, a convicção de que o ISr . Pres;dente 
da Republica cump\iria .-o habeas-co'!'pus, reconhecendo, como er a de seu de-
ver, de facto, pelo menos, o governo do Sr. R aul F ernandes. 

Mas, os prirreiros actos do Sr. Presidente da Republica precisamente 
·puzeram Nn duvida esse governo e permitiram que cQntra elle fossem pro-
:movidas todas as desordens. Quando o Sr. Raul F1ernandes, com grande 
lealdad!!, ao empossar-se do governo, em 31 de Dezembro, passou urr:· tele-
!':rar:,ma ao Sr .. Presidente da Republica, agradecendo a S. Ex. · o apoio 
q ue lhe d<·.ra a força federal na sua posse, o Exmo. Sr. Presidente da Re-
publica, a o responder a esse telegramma, S. Ex., que já tinha, em mr>nsa-
gerr:, declarado que cumpria o hmbeas-c.OTpus, implantou ainua a ma.i;; no 
Estado a dualidade de Executivo, visto como accrescentava que na mesma 
hont re~pondia ao Sr . Feliciano 1Sodré. 

Corno. então, curr.priu ·S. Ex. o haueas-conn~s? P.ois, si o habea,s-co,·pus 
não manrlava. da,r posse e garantir o exercício do Sr. Raul Fernandes uu-
rante tor1n o .periodo presidenciai, até 1926?! 

Pergunta-se : está no governo do Estado o •Sr. Ha.ul' Fernandes~· 
O S11. (:l.ALDINO oo VALLE: -Mas o Sr. Sodré se empossou á r e•·elh do 

~r. Prcsid,mte da Republica. 
ü SR. RAMJRO BRAGA: - Como, então, foi e:Jrecutado este habeas-corlJUS!' , 
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. S. Ex., desde {) momento ·em que declarou, em mensagem enviacla ao 
Con.!~TeHso, cumprir o "accórdão" do Supremo Tribunal Federal, tinha f or .. 
. çosamente, para cumpril-o, de reconhe.cer umà autoridade, a utoridade em-
bur.1 c-om a qual S . Ex. não se conformasse e cuja legitirr,idade n:~.•O> reco-
nhecesse: :rpas, em razão desse "accórdão", · tinha de reconhecei-a •como gu-
verno de facto. 

·Mas, !ó'i a verificação dessa legLtimidade não ·era uma a ttribuiçii o s ua , 
.;;orno está na mensagEm1, não e.ra da esphera constitucionaJ do St:prerrco-
Tribunal Federal, como diz S . Ex., mas sim do poder legitimo, o Congresso 
Nacional. S. Ex. qu e s·e decla rava incompetente para reconhecer essa. Je.gi-
timidade, a ffectando o caso ao Congresso estava forçado a reconhecer G 

governo de facto com a declaração de que curr.priria o habeas-corpus d.c· Su-
premo Tribunal Federal. E si S . Ex. tivess·e apenas este gesto de indiff:e.-
rença, nada absolutam ente se desenrolaria, porq,ue quando se falia em ilOVO 
é uma pura ballela. Como wcabei de demonstrar aqui. .. 

O ;SR. GALDINO Do VALLE: - V . Ex. está off·endendo o nosso civismu . 
O SR. RAMIRo BRAGA: em nenhum rr.unicipio houv·e s iquer u n1 

movimento popular. 
0 SR. GALDINO DO VALLE: - V . Ex. leu as noticias de Nova Friburgo? 
0 SR. RAMIRO BRAGA: - Não li nada de Nova F7iburgo e si V. Ex. t i-

vesse acompanhado com attenção o que venho affirma n do ... 
O •SR. GALDINO no VALLE: - !Já, eu asseguro que houve, porque estive 

pr esente, um movimento rr.era e exclusivamente .popular. A' f·r ente deste 
·povo est."'.va eu . • sou franco em declarar. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Não li nada absolutamente de Friburgo. E si 
V . Ex. tivesse acompa nhado as considerações que aqui , fiz, a . leitura demo-
rada a que p.rocedi de todos os documentos, V. Ex. não viria com esse seu 
aparte. Mas, no err.tanto, chamando V. Ex. a minha attenção pa ra est e pon-
.to, tenho de F ribur.go um documento interessan te que vou ler á Camara dos 
Srs. Deputa:dos. 

O .SR. GALDINO Do VALLE: Tenho mesmo curiosidade em saber. 
O •SR. R AMIRO BRAGA: - E' um documento f irmado por V. Ex. com ou c 

tros s:ignata.rios. V . Ex. é o ultimo desses signatarios e, corr.-o resa o brocar-
'<lo, que os· ult imos .são os primeiros, acr edito que seja tambem da autoria 
d<t. V. Ex. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: - '.ralvez não fosse. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - Em todo o caso, o nome de V .. Ex. está lá. 
0 .SR. NORIVAL DE FREITAS : 
0 ·SR. GALDINO DO VALLE: 

Está assigna do ou impresso? 
Não estou, por emquanto, contBstando o 

documento, pot'QUe não sei de qu e se trata . T enho mesmo curiosidade d e 
:o;aber . 

O .SR. RAMIRO BRAGA: - E' um boletim. Tr·ouxe-o por acaso. Não ten-
e ion.cva levar ao conhecimento ela Camara tal noticia, rr.as o incidente de 
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V . Ex. me obriga a fazel-o. Eis o boletim que foi distribuído em Nova 
Fdburgo e que tem a a ssignatura dos Srs. Francisco Celestino Berço r, pre-
feito municipal ... 

O Sn. GALDINO Do VALLE: - Era um dos vereadores. 
O SR. RAMIHo BRAGA: - . .. prefeito revolucionaria, não é legitimo; o 

Sr. Bernardo Bello P . . Bat'bosa, delega1o de policia, tambem revolucionario ... 
O SR. NoRIVAL DE FREITAS: - Todos, naquella época, eram revolucionarias! 
O SR. GALDU!O DO VALLE: -Mas que mantinham a ordem. 
0 SR. RAliHRO BRAGA: - ... e O 'Sr . Deputado Galdino do Valle. 
Eis o boletim, senhores . 
O SR. GALDINO DO VALLE: - E não ha via. revolução Já, assevero a V. Ex. 
O SR. RAMIHO BP.AGA: -Em todo o caso, o boletim existia e foi distribuído. 
Leiamos o rererido boletim: 
" Ao povo 1 A apparente perturbação da ordem, hoje verificada" ... 
E ssa "appat·ente perturbação da ordem" é simplesmente deliciosa, é mes-

mo de se lhe tirar o chapéo, em uma grande curvatura. 
A "appa.rente p erturbação da ordem" consistia na deposição da CaJma.ra, 

na deposição da Prefeitura, na deposição do collector, na deposição do officiaJ 
cln Re;;istro Civil. 

O SR. GAI.DINO no VALLE: - Empossados õe accôrdo com as nomeações e 
com os appla u sos da população . 

O SR. RAMmo BRAGA: - Com os applausos da população! 
Mas, o que é certo é que essa "a:pparente p·erturbação da acção à.o'1. Ca-

mara, na . deposição da Prefeitura, na deposição de todos . 
Imagino se tivesse havido uma desordem no municip1o de Nova Friburgo 

o que nfw haveria. Pois se a isso se charr.a "apparente perturbação da ordem", 
uma desordem seria um terremoto, e sem duvida nenhuma, ninguem escaparia. 

Passemo,- sohrf' a "apparente. perturbação" da imaginação do nosso 
collega. 

O SR. G.~LDINO Do VALLE: - Não pôde attribui-r tão sómente a mim; eu 
:-~.penas subscrevi . 

O SR. RAMmo BRAGA (contimtando a lê?'): - "A perturbação da ordem 
verifiC'acla nesta cidade, na da mais é do que '1. reconquista dos nossos dh·eitos, 
criminosamente usurpados pelos e~ploradot·es das posições rendosas." 

E' um tropo de praça publica, desses oradores inf1ammados que não con-
têm dentro de si o enthusiasmo tra nsbordante. Seu civismo revolucionario, 
sua valentia na deposição das autorida-es, vêm justamente affirnk1.r esta cousa . 

"Esta reconquista é a affirmação de que esse grande povo não desmente 
as suas gloriosas tradicções de altivez e dignidade, que sempre revelou no 
cumprimento dos seus deveres dvicos. " 

Este p·edaci-nho, -então, é adoravel. (Riso.) 

"Agora que as neces.sarias medidas estão tomadas .. . " 
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Daqui ha pouco vamos ver quaes ab med,das tomadas. E' simplesmente 
extraordinario! 

·, . 

• 
" ... damos pressa em recomm•endar toda a moderação, toda a cal -

ma, assegurando a todas as famílias poderem ficar tranquillas, certas, 
hoje IIliilis do que nunca , de que a ordem da cidade será mantida inal-
teravel. 

A força publica, livre dos <:J:esmandos de autorida des provocadoras e 
reforçada p ela dec1icação de homns dignos e respeitados, p ermitte h 
certeza de que nada absoluta mente tur'bará. a vida e u·a nquillidade nor-
mal da cida de. " 

'l'odos estamos rL ver que é im.poss<i.v el que estes home·ns dignos e r esp ei-
ta.veis se mettessem dentro de fardas de soldados da policia. 

O SR. GALDINO DO VALLE: - Não esta.vam dentro de fa rdas; é uma dedu-
C5Jão gratuita de V . Ex. 

O SR. P..AMIRo BHAGA: - Mas, no serviço do policüumento elles foram de 
uma :iec1icação ta l. que todos se 11rompt ificaram. a servir de policia . . . 

0 SH. GALDINO DO .VALLE : - Per f eitdment8. 
O Sr:. RA:;nr:o Br<AGA : - mantendo o policiamento ela cidade, q uando 

todos nós sabemos que, no gera l os homens pacatos, -dignos e respeitaveis não 
são, nestas occasiões , aqu el:c:> que es tão no meio das rua s, mas sim os· que fo-
gem de tudo quanto é m aEOhorca e ba da1·na. 

Vemos. portantc, que estes ho-mens ciignos e respeitaveis, vor uma. dacUV;·< 
extraorclmaria e especktl da natureza , em Nova Frigurgo, foram ser policias. 

O SR. GALDINO DO VALLE: - E não deshonra ser autorida de policial na ter:ra 
en, que se nasce. 

O SR. RAMmo BRAGA: - Niio foram a.utor·idade:;: ; foram policias . 

"Temos certeza de que nada absolutamente pertu rbará a · viela e 
a tranquillidade ela cidade: . . . " 

O bR. GALDINo Do VALLE: - 'De fa cto, nada houve. 
O ' SR. RAMmo BnAGA: - "Dentro dt poucas horas um. forte contingente d~ 

força federal chegará r. estG. cidade ... 
0 Si{. GALDINt.. DO VaLLE: E ' veràa,(le . 
0 SR, RAMIRO BRAGA: para a:::sumir o policiamento, sob as ot·dens 

do cúefe de policia . " 
O SR. GALDINo no VALLE: - E chegau da Capital Federal, e por signal em-

passou o •Collectm· correligionariC' d(\ Sr . RauJ Fernandes. 
O SR RAMIRo Bf!AC1A; - O Sr. G-aldmc Filho, com a rtesponsahil.idade do 

seu nome com a sua a lta responsabilidade de Deputa do Federal, em um bo-
letim, declara positivamente que é , o , Governo que vai mandar pa r a. Friburgo 
forças do Exercite 
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9 SR. GALDJNO Do VALLE: - Para cumprü· o habeas- c01·pus. 
o SR. RAMIRO BRAGA: - O habeas-c01·pzts cumpr ido pela força pOlicial 

mandada pelo Ministro da Justiça! 

o SR. GALDINO Do VALLE: - Foi mandada por inteemedio do juiz fedeeal. 
o SR. RAMIRO BRAGA: - O boletim <diz: "O Ministro da Justiça assevera 

que todas as providencias estão tomada~ e dentro em p ouco irá um gra nde 
contingente de força." Está claro que o Ministro da Justiça . .. 

O SR. GALDINO DO VALLE: -Para esse effeito entendeu que o cumprimento 
·do hal>eas-cO?·pus abrangia as collectorias do interior, desde que no accórdão 
se fallava em empossar. 

O Srr. RAMmo BRAGA: - Se no município de Nova Friburgo, que tem á 
frente de uma de suas parcialidades politioca1;, um dos nossos companheiros da 
Camara, um Deputado federal , toclos esses factos se ·deram, todas essas depo-
sições ... 

'0 SR. GALDINO DO VALLE: 
0 SR. RAl\<IIRO BRAGA: -

E sem terremoto. 
houve esse boletim , que nada. ·mais fez sinão 

insuflar o espieito publico, por ahi se póde in~aginar, toclos nós pod.emos aqui-
'Jatar do que houve •em outros municípios . 

O SR. GALDINO Do VALLE : -As autol'idades foram emposs a das sua vemente.· 
O SR . RAMIP.o BRAGA: - Se em Friburgo, as causas se p a s saram assim, 

imagine V. E x . , Sr. Presi-dente, n os municípios onáe a mentalidade da po-
pulação, digam os assim, nãoJ estava no mesmo nível intellectua l da de 
1f'd.burgo . 

São es~as as supposições que eu tt·ago á Ca m az'a para vêr o que fo'i o in-
cendio que lavrou em •certos município.;; do meu E stado, em q ue todas as suas 
a utoTicla de:;; foram depostas, ern que delegados de policia foram presos, em 
q u e cacle'as foram arrombadas, unica e exclu sivamente por intervenção dos 
agentes feJeraes, que s.e distribuíram por toé:os os cantos do Esta do, e em 
um mu!Jiocipio o de Macahé, foi mesmo n ecessa ria a int ervenção da justiça, 
dando por m eio do habe(,s-co1·pus a liberdade (c um preso por agentes de poli-
cia elo Districto Federa1 al!i ·destacados. Tenho a sent(ença do juiz de direito 
dando ha,bt:as-cO?·pus . 

Vê V .. E x ., Sr. Presidente, que se houvesse, já não digo um movimento 
Cle boa vontade para com o Sr. Raul F 0rna ndes, por p a rte do Sr. Presidente 
da Republica. mas se houvesse impa r cialidac.e . .. 

0 SR. GALDINO DO VALLE: E houve. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - ... bastaria isso para q u e no meu Estado n ada 

absoluta mente se désse. 
Ahi fica . Sr. Presidente, essa docu mentação que eu trago á Camara, do-

cumentação que prova que entraram pelo meu Estado, a dentz·o, em um tra-
balho de deposi<:ão e desordem. Contestem-na , se quizerem, mas r espeitem o 
que é cligno de respeito. o que é digno de acatamento; acatem a probidade, a 
honestidade, a honorabi!idade do Sr . Raul Fernandes, que seria incap a z d c, 



~ 622- . 

p<rmittir que · eu divulgasse documentos officiaes desde· o m~mento que não 
fÓssem verdadeiros. (lJ.f1tito bem). 

O SR. OCTAVIO RoCHA:- V. Ex. faz apenas just iça ao Sr . Raul Fernandes . 
0 SR. GALDINO DO VALLE: - Todos nós fazemos. 
O SR. Pr~siclente: -Lembro ao nobre orador que tem apenas cinco minu-

tos para ·Concluir o seu discurso. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Dentro de um minuto concluirei meu discur.so . 
Quem lançar um o!har r etrospectivo sobre o Parl-amento, desgraçadamen -

te verá que EOliE' veio de abdicação em abdiocaçãG até chegar ao estado em que 
estamos - despejado, elle, voluntariamente, das suas prerogativas as mais es-
senciaes, atiradas todas aos pés ão Poder Executivo,' porque sem contestaçã o 
possível, no nosso repmen, só te~cs um poder, o Executivo, e dentro do P o-
der Execuuvo, o Presidente da RepubJi.c:o., que enfeixa em suas , mãos todos 
os poderes existentes 0 até tud; qub poss·a existir ; E diante do Presidente df.t 
Republica os presidentes e governadores de Estado, que dis.põem, tambem, de 
uma grande somma dE' poderes, .precisam estar muito de accôrdo com · elle, sub-
mPtter-se á sua vontade, porque· a i! do presidente de Esta.do que hastear a 
bandeira, já .não digo de .upposição, mn,s a bandeira cont r aria a um . designo 
caprichoso elo Sr . Presidente da Re·pubi!ca! O que. o fizer terá, como n ós·, do 
Estado do Rw tivemos, uma dualidade tão facil de arranjar, terá uma sub-
versão ela ordem como oDcorreu no Estado -do Rio, feita por a gentes da policia , . . 
tl"ra finalmente, a int ervenção federal . 

Com a ·exposição ' documentada que apresentei, ahi fica, Sr. Presidente, es-
postejado e desnudo em toda a sua monstruosidade., o crime que foi a deposi .. 
qão do Sr. Raul Fernandes; ahi fica em faJce do paiz, que com seus ol·hos a t-
tonitos e afflictos ha cl·e vêr o que se fez no Estado, exclusivamente pela obra 
do capricho pessoal. 

Com estas palavras, Sr . Presidente, concluo, lavrando mais: uma vez o 
meu solemne protesto, que aliás de nada pó de valer. (lJ.fmito bem>· ~uito bem. 
'O o1·adD1"> é vivamente cumprimentado . ) 

O Sr. Presidente: - Adiantada a hora, adclia-se a 3" .cl,iscussão d·o pro-
jecto ·n. 79, de· 1923, approvando os decretos ele Poder Executivo que determi-
nam a intervenção federa:! no Estado do Rio de J aneiro e a nomeação de um 
interventor; t endo voto· em separado ã.o Sr. Prudente de M·oraes. ("Pa1~sa) . 

SESSÃO DE 113 DE JULHO 

Continu..'lção da, 3" cliseussão do projecto n. 79, de 1923, approvando os 
decretos elo Poder F.xE'cutivo que determinam a intervenção federal no E s-
tado do Rio de Janeiro e a nomeação de um interventor; tend·o voto em se-
perado do Sr ; Prudente. ele MorA.es ( ern 1;i1·tude ele uTgencia) . 
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o SI'. Presidente : - Acham-se sobre a mesa tres emendas que vão se1· 

lidas. 
São s u ccessivamente lidg.s, ap oiadas conjuntamente e-m discussão: a s se-

guintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 79 , DE 1923 

(3" discussão) 

N . 6 

Supprimam-se torl:ls as disposições que dize.m respeito a vereado1·es e 
prefeitos. 

Sala das sessões, 16 de Julho de 1923. - Octavio Rocha. 

N. 7 

Emendas ao projecto n. 79, de 1923. 
Primeir a emenda : 
Accrecente-se ao § 2° do artigo unico, entre a palavra "Applicavel" e a.' 

parte final, a expressão "ou conveniente" . 

N . 8 

Segunda Pmenda : 
Supprima-se o § 6°. 
Sala das sessões, 16 de Julho de 1923 . - J. La11ta1·tine . 

O Sr. Azevedo !:iodré - Volto a este> debate, Sr. Presidente, inspira 'lo 
nos mesmos santim:mto~ q•1e me animln'am q ua ndo nelle intervim pela 
rrim€ira vez. Hoje, c0mo h0ntem, nenhuma paixão p artidaria me conturba 
o ~splrito, nenhuma· nuve m n".e offusca a visão interna, impedindo-me de 
ver claro o caminho do flireüo e ela razão . 

Volto, pois, a considerar com grande serenidade o caso elo Estado do 
Rio, a estranhar a súhH::io que o Congres~o lhe vllle dar, firmando um pre-
cedente nefasto, aggr~var.do sobremaneira. a crise que ora atravessa o 
nosso regimen, e prer::tr:1nd0 talvez o leito em qu€ elle ha ele viver os 
seus ultimas momento<;. 

Ouvi com a max;ma att•·'nção os oradores que illustraram este deba te; 
a preciei dev1damente o-;: arg1:men tos prõ e contra adduzidos nesta tribuna ; 
acompanhei com vivo interesse a narrativa dos factos occorridos e bem 
assim a contradicta qup lhe foi opposta. 

~ QUtJstão já est:t perfeiLamente esclarecida . P a ra isto não era mistér 
viessenws á tribuna todos s1ÕS representantes do partido republicano do 
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Estado do Riü, e a nós se reunissem. C1eputados d e outros Esta:dos. E lla 
já estava magistralmente elucidada,, a ntes mesmo de vir a plenarios, pelo 
brilhante voto em se·oarado do digno repr:esentante paulista , Sr. Prudente 
de Mm~aes Fllho. 

O ES'l'ADO DO RIO CONVER'l'IDO EM FEI'l10I'JA DO GOVER:tW FEDERAL 

Parece-me de toda a conve~1iencia, antes de Jnlclar as considerações de 
ordem geral que me sEgger'" o caso do Estado do Rio, pôr em · destaque, 
numerando-os , os f actos mais impoi·i:antes, evidimcicados no correr d o de-
bate, .e que só poderão ser contestados por quem os apreciar sob o prisrr.a 
de um partidarisn.o intransigente . Eil-os : 

. . . . 
1° I-louve no Estado do R io u m simulac!ro dé assembléa legislativa, em 

·contraposição c:Jm a verdadei~a assemblén. legitimamente eleita, legalmente 
Í·ns tallada e que se mPn:'eve sempl'e em. correspondencia com os poderes 
executivo e jud!cia.ri•} c1o Es+ad-o e com o Governo F 'ederal. 

Flumi.nenses illustres. :"iliados á .mai-or'ia -opposicionis.ta, desejosos do 
retomar os postos pol.iti~os. e ·administrativos oocupados hoje pelo pat·tiao 
dominante, ·ma:.3 u n1a vez vencedor nas urnas, ajuntar'l-m~se cama.ra ria-
mente, e, sem diplomas, sem liv1'os eleitoraes, · sem actas n err.- outros do-
cunwntos que exprimissem a vontade do eleitorado, declararam-se Deputados ii. 
Assembléa L egislativa e puieram-se a legislar. Sua s leis não fo!·am sanccio-
nadas, ·suas decisões não fora m cumpridas, o· seu ·subsidio. não foi pago, 
ning uem os tomou a sério. e elles ao em vez de r eclamarem a quem de dl· 
reito, de solicitarerp um<c lE~'ervenção do Congresso Nacim1al, que, então 
funccwnava, allegando a pretendida desordem constitucional, q1,1edarmr.-se 
pacificamente·, durante longos n1ez.es, encerraram os trabalhos, dispersaram-se 
e só em m eiados de ·dezembro se dirigiram ao actual Presidente da Re-
publica, cujo ap~tio de' ante-.mão apregoavam. 

2• O Suprem·o Tribunal .F ·ed·eral, verificando que nem apparencias exis-
tiam de duplicat·'l de ?.sse!nbléa e que :era . perfe~tamente legal a junta apu· 

· radora inquinada ·de i'1Constltucional, prüclamou · certo, liquido e ineon-
testavel o direito do Sr. R aul Fernandes; mandando que lhe fosse garan-
tida a posse e lo em • :.t .~ sim o exercicJa. do· cargo durante o quadr iennio . 

3° , Dando cimta "'o Congresso do habeas-corpus concedido pelo supremo 
·Tribunal, S. Ex . o Sr. Presidente da R epublica declarou que o cumpriria., 
fazendo executar co.no nelle se continha, sem que isto importasse re~u

nhecer ·a legalirl<tde J o G:JVerno dos cidadãos amparac1C>s pela decisão jur:l-
ciarLt, 'pmquanto sobrP o assumpto não se m anifestasse · o Congresso 
Nacional. 

4° Sem em~arg·o d0~sa declaraçã o fermal, S. Ex. desde logp mani-
festou o propos'te d~ burla r a execução do · habeas-corpus, consentindo qu~ 
tomasse posse igual!:' f'nte o major :Jfcliciano Sodré . . . 



-625-

O SR. ARISTIDES HoCHA - Não podia obstar. Ser:ia um constr::mglmento 
illegal. O habeas- co···pus conced:do ao Sr. R a ul Fernandes não devia. ser 
concedido como um mand<tto dll prohibição da posse elo Sr. Feliciano Soclr~. 

A concessão de n rn habens-co·rp1ts póue conceuer direitos. mas não exclue 
direito ele terceiros. 

0 SR . AZEVEDO t:!CDRÉ - Perdôe-me V . .l!JX .• 0 Sr. Presidente da !te-
publica reconhecia que o GoEgresso era C> unico competente, e si não con-
vocou o Congresso n permittm a posse do Sr. F eliciano Sodré queria que 
o Estado do Rio ele Janeiro ficasse, durante cinc.o rr.ezes, entr egue á 
:tnarch;a . 

O SR. ARIS'l'I:JRS RocE.~ - Não podia cbstar a posse do Sr. So:lré, neln 
a da Assembléa QUe o reconheceu . 

O · SH AzEVf·:Do Sr·,~JIU:: - Por qu e cn ui.c intervl!·, si não foi para cum-
prir uma senten<:''' federal? 

O SI!. ARlS'r :nEs RoCFTA -- V . Ex. deve sa.ber que todos accórdãos üu 
Supremo Tribun::tl. ea: ca~os c.omo este, sã,1 concedidos si et in quant1L1n; o 
Poder Judic·ari, nunca se arroga o dirEito de intervir e derimir essas 
quéstõe~. Nesse sent•.,"o t.::mos accódãos successivos, como os casos de Mat-
to Grosso, Amaz>nas, :>-ic . 

O 8R. AzEVEDo S·'DRÉ - Então o Presid~nte da Republica não devia 
declarar que ia c>um;:ll·ir c 7wbeas-corpus . Si o habeas-co·r11us mandava in-
tegrar no Governo o Sr. Raul Fernanél·es elle, intervindo na fôrma do 
IJ.. 4 do art. 6° nãn poc1!='- rJr;,srespeit::u· esse 1wneas-co1·p1tS. 

0 SR. ARISTIDES ROCHA - Seria um acto ele J.ll'epotenc'a. 
cumpriu o ?wbeas- ccrpus m11:to bem e, comprindo-o, subm.etteu 
acto á de!iberaç':o a& Congr<>sso . 

mas elle 
depois o 

0 SR. AZEVE'DO SoDRJ~ - V . Ex. 
tem logi~a. . 

não é coherfmte; o argumento não 

O Sr.. SouzA FILHO- Aliás, eu não cumprn·m o habcas-c01'P1tS. 
o · Src Aras·rmEs :~u<:HA --- TalvE:z V . Ex. tenha razão. Mas, dada a 

harmonia que dtcve existir ecJtrc os poderes, o Presidente da. R.epublica fol 
tolerante e não quiz ·nagua!" a opinião d·J Estado do R:o. E até h oi e não 
se sab~ quem _;, o r··esi0ent(', si o Sr . Raul Fernandes, si o Sr. Sodré. 
Qrwm vae r esolver i~qo É· o Congresso . 

O SR. R.A:!\HRO Br:AGA - Diz o Congresso que não é elle; pelo projecto 
quem vae reso'Yer é o. Assembléa. 

O SR. AzEVEDo SODRÉ - .. . consentindo, Sr. Presidente, como ia dizendo, 
que tomasse po.sse. i,5üalmente, o major Soei ré, e com elle se cm·respondendo; 
tolerando qut "ste a~signasse act.os governamentaes, fizesse nomeações e 
recebesse corresppon•_:,ncia otfic!al ... 

O SR . Lurz GuA,:,\;-<.~ - Ahi está a prova ela duplicata de poderes. A 
declnt·ação de V . Ex. 111·•:va :ssu . 

O SR . AzE\-EDO SoDRÉ - A declaração não é minha; estou resumindo 
os debates haviclo:; aqu1 . 
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O Slj.. LUIZ GUA~<.lNA - Mas, desses debates se deprehende que houve 
a duplicata, pois, si o Sr. Feliciano Sodré conseguiu assumir o Governo é 
porqub h ou v.· d.nplic<~l.'"<. 

O SR. AzEvEDo SC!lRJt Si houve dupiica ta quem a fez foi o Sr. Pre-
sidente da Republica, consentindo que elle tomasse posse, sem, todavia, 
assumir o governo . 

O SR. LUiz GUt.r<.-\NA - Não podia óeixa-r je o fazer; seria um acto 
de prepotencut. 

O SR. AzEVl!IDC So.>RÉ - Então para que int€rveiu? 
O Sa . Lu1z Gu,•RANÃ - Para restabelecer a ordem, "nomeando · um 

. interventor . 
0 SR. AZEYEDO SODI-ii1: Esta foi a 2" intervenção; na primeira elle não 

podia restabelecer a ordP.m, G.eixando dous Governos funccionandc.. 
O SH\ Luiz GUAR~NÁ - Interveiu para cumprh· o habens-corpus. 
O SR. JtrLL<i.o DE CAS'l'Ho - E para ekpôr as Camaras Municipaes. 
O SR. AzFJv•;:::->o S ·•DRÉ - Si podia mandar tropa pa.ra Ni.ctheroy, si in-

terveiu, porque não ma.uteve a ordem? 
O SR. Lurz Gu.uu.NÃ - As tropas fcrar11 garantir as a utoridades, a. 

pedido do Sr . Raul ~'"ern·Jndes . 

O Sa. JuLIÃo DE CASTHo - Não apo:ado; €lementos da Policia do Dis-
tricto Federa.! f·'Jt·arn depôr a s Camaras Municipaes. 

0 SR. LUIZ GUARi Ni. - Não é isso verdade. 
O Sn. AzE:v:wo SuDRÉ - .. . (contimwnclo) permittindo que agentes da 

policia tedéral fossem -ás sé1es elos municípios depor autoridades e promo-
ver desordens ; impedindo que sahissem de Nictheroy contingentes de força 
policial enviados par<J. o int€rior do Estado pelo legitirnu Presidente, com o 
fim de garantir a orO em e o prestigio das autoridades looaes . 

5" Não estando reunido o Congt·esso Nacional, unico co~petente para 
dirimir a questão, segundo a doutrina do Governo, S. Ex. o Sr. Presid€nte 
da Republica não o convocou extraordinariamente, como o fez em caso se-
melhante o Sr. vVe1·:. ~~láo Braz, em 1914. esqu€cendo-se de que se tratava 
de um caso, de naturezn. ' urgente, e de importancia transceclental para a 
vida ela Federação. 'Jutro:;!m, não fez cumprir a ordem ele habeas-cc?·pus 
a té a reunião orclin::ria do Congresso, cc.mo se compromettêra perante a 
Nação e o proprio Congre8so . 

6" Onze dias não eram ainda volvidos após a posse do Sr. Raul Fer-
nandes , e já S. Ex. o Sr. Presidente da R epublica, aÚegando perturbação 
da ordem no Estad<J do "Rio o a existencm de elous Governos, decretou a 
intervenção federal, s~m requisição de que-m de direito; depôz o Presidente 
que elle mesmo havi:l. empossado e se ccmpromettêra a. gm·antir no exer-
cício do cargo, nome~ne!o um interventor govet·nador, figura existente no 
nosso d ireito consti;ucional . 

7° Declarancl ono decreto de intervenção que existiam dous governos 
dt! facto no Estado r~o · Rio ·~ perturbações da ordem em va rios municípios, 
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S. Ex . o Sr . PresiUente da Republica confessou implicitamente que tudo 
isso era obra s~1a, ;;;.:>rqu.1nto si cumprisse, como promettêra, o ha,bea8-
c01·pus só haverh um governo, aqu elle amparaclo pela decisão judiciaria, e, 
estando o territorio "'luminense em esta,do ue sitio, a autoridade federal 
poderia se estenc·er a torlo elle para i> fim d evitar perturbações da ordem . 

80 Depondo . o Presidente Raul Fernandes, que exercia o seu man-
da to sob. a garantia expressa da Cons ti tu ição Federal (artigo o•, n um é.-
1'·0 4 e a rtig.o 60, numero 2) . o Governo F edem! attentou contra a 
a u tonomia ·do Estaclc- elo Rio, transformar-do--o em ter ritorio amesqu i·nhacl'O, 
infligindo-lhe "a mais violenta de todas as coacções, .qual a ele vêr seus 
destinos E''1tregucs a uma aucoridade (o interventor) que o povo fluminense 
não escolheu e que ioi nonw.ada por quem não tinha poder para nomeai-a ". 

9° Submetticlo o caso · ao CongTesso Nwcional, a horu·a cla Corr.missão 
de Justiça e Legislação ela Camara, sem mais detido exame, entendeu que . . 
ha\·ia dupiicatft não 9.pparente, mas t·eal, de Presidente e Assembléa; que 
este facto indica P<Tturbaçi:.'o ela ordem constitucional, justificando uma 
intervenção por parte elo Congresso Nacional, a quem, no seu entender, 
cabe competenc:a pn v ativa par<.t. resol vel-<.o. 

Nestas condiç;ões. ao em vez ele decidir por preferencia, como se afi-
gura racional, declarando qual o Presicler te e qual a Assembléa que re-
presentavanl a vontade soberana clD povo fluminense, manifestada nas 
urnas, preferiu re~nlver <trbitrariament e, ue modo confuso e anarchico. 
julgando bôas as el·eiQões pan:t Presidente e a nnulJ.anclo as ue Depu tados á 
Assembléa, por consi;lerar inconstitucional um dos uispositivos- da lei elei-
toral do Estac1o. Tenr'c, por-ém, aclmittido como bôas as eleições para Pre-
si.cJent.,, não fez r, que era natural, logico e imprescindível; não veri·ficou 
qual o .candidato ele:f'o l)ara desde logo eDtregar-lhe o Governo do E stado, 
afim .de pôr termo a esta coacção humilhante em que se encontra uma da.s 
mais populosas unidH.des da Federação, tvansformada em feitoria do Go-
vernv Federal. 

10 O .projecto ·de io]tervençâJo, formulado pela douta Commissãv de 
Justiça e já approvar!.o pela Camara em 2• tu·rno, consagra o maior dos at-
tentados até hoje per!Jetrados contra o r egimen constitucional, pois annulla 
a autonomia municipal, garantida pelo art. 68 da Constituição de f-evereiro. 
Dissolvendr, Camaras t>le!tas installada~ quasi tod·a:; em audiencla do Trl-
bunal da Relação ·dO Estado do Rio, e que funccionavam ha mais de anno, 
o projecto entrega G Governo dos municipÍos a prefeitos nomeados pelo 
inlerventr,r federa l e demissíveis a,cl nnt1w1 . Consignando esta enorrr.ida de 
em um proj·ecto a e h .. i, não attentou a Camara para o seguinte facto: exis-
te no Estado elo R'.). como em outros E~ta'C1os da União, u~n direito esta-
b<Oiec:ido, corrente, pncifico, s,gundo o quo.J, desde que sejam, por qualquer 
motivo, annulladas as eleiçõ( s municipae~. o Governo dos municípios cabe 
automaticamente á.s C'::lmat·as do triennio anterior, que teem os seus po-
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l~ga.Jmente até á constitu içãe> defini·::-,.r:o.. novas 

De accõrdo com a Constituição federai e as leis do Estado, os munici-
pi.os sú podem sel' administrados p elos seus representantes, escolhidos e eleitos 
para ta l fim . 

A propria Comm:ssão de Justiça affirma em seu parec•er que deve ser 
respeitado o direHo existente no E~tado, e que só· quando neste direito não 
se encontrar remedir; para o caso é que o Congresso pôde resolver por 
lei sua: . O · r-eme-clio existe claro e efficaz; e a Camara, disp ensando-.o e 
approvanclo o vroj-ec,o de intervenção, salta por cima desre direito, des-
preza -o, com grave d'lmno de interesses nacionaes, es:tadoaes e individuaes. 
Est•es ultimes vão certamente encontrar amparo nas justiças (ederal e 
estadoal. O SC~premo T ribunal já deci-clh t, no cas-o . de ' Vassou l'as, que os 
actos da intervenção não attingem os ·municípios. E si esta alL't Cõrte 
de Justiça já declarou, em tempo, inconstitucionaes e nullas as nom-eações 
dos prefeitos feitas ;1elo Governo elo E stado, concorrendo com este julgado 
para que se reforma .. ,se a Constituição estacloal, com mais forte razão ha 
de annullar as nomeuç:ões qu e vão ser realizadas pelo iilterventor federal. 

iPor outr o lado, desde que -r;ão existe dupli.c'ata de Governos m u nicipaes, 
não houv·e, ipso facto> nos municípios a supposta desordem constitucional 
e jurídica, que a dr,rta C.nmmissão coris.lélera :iustifioo.clora da intervenção, 
fallecendo, portanto. <'O Congresso Nacional competencia para dissolver Ca-
maras Mun!cipaes e a u torizar a nomeação de prefeitos . 

. Este projecto de lei , gup a . Camara 'ae approvar, é, sern a meno~ du-
vida, uma construcç0o em areia, · que lnc de desabar fatalmente, porque 
ainda temos juizes no Brasil . 

O r esumo que veP·ho de fazer, Sr . Presiclente, não se destina á Camara; 
esta já está bem in1·eirad::t; sua maioria sabe eomo vae vota r e dispensa 
qualquer esclar'"cimento . Mas, no meu Est3!do e fóra delle, Jl'mita gente ha 
que se interessa vivamente p-or esse d elJ>,Lte . E' para oriental--a e para cor-
rooponder á sympathia co·m que nos vem acompanhando que nós outros 
ela minoria insistimus em oc~upar esta tribuna . 

Accresce que os factos exp•ostos summariamente vão servir de pretexto 
a commentarios de ordem geral, que farei, com o fito unico de ·desobrigar-me 
com a propria consc·iencia e de justi.ficar •o voto qu e vou dar contra o projecto 
em discussão. 

AO CONGRI~SSO NACI ONAL FALJ...gCE ODMPE1.'ENCIA PAI_;A l ~TJ<;RVJR NOS EST-ADOS 

Oiço fallar aqui, .Sr. Presidente, com _ certo entono, da competencia -pri-
vativa do Congresso Nacional 1para resolver •os casos de dualidade de governo 
nos Estados, quer se considere esta du::Lliélade como deturpação da ' fôrma 
r epublicana federativa, incidindo no n. 2 do a.rt. 6° da Constituiçfuo Federal, 
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quer se veja nella como professa o meu eminente collega Sr . Mello Franco, 
uma perturbação da ordein constitucional, comprehendida r!c n . 3 do m esmo 
artigo. 

Vejo que esta competencia se vae transformando em um p ostula do; affir-
ma-se que é doutrina pactfica no nosso direitoo publico. S . Ex., o ·Sr. Presi-
dente da Republica disse em sua mensagem que, "segundo a exegese pac-ifica 
da nossa Constitu ição, compete ao Poder L egislativo resolver o ca:;u ". A dou ta 
Commissão de Justiça., em seu parecer,considera p•r ivativa e extreme de 
qualquer duvida, esta comp·etencia. 

Sem embargo de já me ter confessado j ejuno em materia de direito 
constitucional, ouso pedir v·enia á Camara 1Para adduz.ir algumas 8onsider a -
ções, di~tadas tão sómente por esta parcella de senso commum, que todos nós 
possuimos em mai•or ou menor escala. De r esto, o direito publico, bem como 
a hygiene, são campos baldios em que todos se juilgaan .autorizados <c fazer 
incursões. Quando director de instrucçã o publica municipal, inclu i nos pro-
grarnmas da s 1escolas primarias o ensino de noções de hygiene· e de direito 
constitucional. Não admira, pois, que, com o nosso temperamento la tino, 
adquirida s noções sobre qualquer a ssumpto, nos julguemos desde logo habi-
litados a -discorrer sobre oelle. 

Ora , Sr. 'Pt,esidente, a primeira duvdda que me acode a o espirito é a pos -
sibilidade de se considerar clara, nitida, indiscutiVlel, uma competencia que 
se '!Jiresume, que não está expressa n•os textos legaes. R ef erdndo-se a este as-
suimpto, num bello discurso, pronunciado n e!!!ta Cas·a em 1911, o deputado Can-
dido 1Motta, digno repl'esentante de 1S. Paulo, prof,essor e jurista notwvel, 
disse as seguintes palavr as, que peçoo venia para repetir: 

"Somos ·hoje ch a m a dos a nos •pronuncia rmos sobre o caso da in-
tervenção ntJ E stado elo Rio; m as, Sr . Presiden te, o0 primeiro dev er 
de um ·juiz, quando lhe é affecto um negocio -qualquer, é vedfi.car si 
é co•mpetente, si cabe-lhe a sentença que se provoca. V. Ex. não 
ignora que é principio geral de direioo que competencia não se pre-
sume: ella deve resultar de t exoos claros e positivos. E si, não se pre-
sume _a compet encia em cx'tsos ordi-na rios muit o m enos en1 casos que 
envolvem um poder excepcional. E xaminando a Constituição Federal 
ninguem encontrará, não só no capitulo que r egula as attribu ições 
do. C ong-resso, como .em qualquer outro, uma unica disposiçao que 
permitta ao Congresso Nacional a int-ervenção nos Estad•os . Nem se 
argumento com o n. 54, do a-rt. 34, porq u e o que 'l.hi se encontra é a 
attribuiçiio ele f azer leis organicas de caracter gera l pa ra todas a~ 
hypotheses, e, portanto, a attribuição de legislar em these; mas n ã o 
ha 'uma uni.ca dispo!lição expressa , •e, /PIOr consequen cla não púd.E: h a -
vu· clausula alguma implicita, que nos a utorize a inter vir neste ou 
n a quelle E stado." 
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Como live occa!>iãio de dizer no meu primelro d iscurso, duranle os 10 pri-
meiros anr.os de applicação do regimén, .iato é, de 1891 a 191l., numerosas ve-
zes foi o Congresso Nacional provocado a pronunciar-se sobro ca.sos c((, 1ntet· 
vençãJo, na sua m<~.iol'ia motivados por dupllcala de governos locaes ; e, ou de-
c:larou-se incompetente, ou csquevou-:;e de dellberat·, deixando os P<l!P'eis 
esqueciclos, nas pastas das C01nmissõcs. 

Dir-so-b~<. que, tendo decretado a primeira. intervençao em 1911, o 
Congt·esso Nacional ·i.zJso-Ja,cto firmou a sua compelencia. lsto, porém, não 
aconteceu . 

Tres annrc~s depois, em 1914, o Presidente da Republic.<~. ex Jtt·re 1n·op'l'io 
decretava a inlerveaçiio no Estado do Ceará, depunha oR podcr.cs locaes e 
nomeava um ínter•ventor autorlzado a marcat• e pt'esiclh· novas eleições . Dan-
do con.hecilnen•o dos seus actos ao Congi'Cilso N:wional, e~cl'evou na mensa-
g.,w o .Prc:!lidente da R~J)Ub!ica: "Nã.o vacillet em empregat· a medida auto-
!'izadll. pelo art. 6". n. 2, ela Constitulçiio: - nfw só o seu cabimetttCI se me 
aCigul'a eviclenle, como iTicliBC<Ltivel a c011LfJCt·encia pnra a,p.plicnl-a ... , 

Ni1o me consta." que o Congresso Nae>iona,l ha.ja protestado conlt·a esta 
"incliscudvel competonein." reiv·indic:.•la pelo Poder Elxecutivo pm'l• ••osolver 
um caso rle duplicata de g-overno estacloal . Sei ape-nas que a C[l.mat·a, appro-
vou por grande mainrja. as conclusões elo parecer ela sua C01n.mü-:sã.o de Jus-
Liqa, que considerou lcg-ans e Ol~J)Orluno;; o.· ao los emanados ela in tcrvcnção. 

Sei ailllla quo o Senado, por maioria igualment., grandE., appt·ovou a con-
r:lusiio do nare er rl>L sua Com.missiio rle Constituiçf•o e Diplomn.cia., q ue con-
sidcJ•:-wa "•boa., opportun:~. e conveniente a, acçfio interventot·a do Pl'esidenle 
da Ropublica no Coará, por nfw contrn.ria.r el l:1. nenhum:-• elas cli:o;po;;içõcs elo 
nosso n••elo fundamental. " 

Já vê, pois, ,. Cnmar:1., que ess:1. compotenc•ia elo Podet· Legislativo para 
resolvei' ·cm·tos casos ele intervenção niio constitue doull·lna tão pacirirn. no 
nosso direito constitucionn l corno se vem n.Ctfi.rmanclo. E' vercln.cle que de lU'l5 
nara ci't, graças ás cwiniões que ;;obre o assumpto tinhnm os 'Pre~idcntcs 

Woncesláo Brar. o Epilacio P!:ssôa, o Congrc:ss>O N..:.ciun;tl Cliseuthl e decretou 
algumas intervenções; m:~s, isto só prov:o o que af.J'lrmol no meu primeiro 
cli st"ur~n. e vem ::1 ser que o Cong-resso HÓ vota, só delihera par11. o.stiR[a:;;er o 
ll'csirlenlo ela. Repubilca. 

O Sn. Hotwms ::.vJ:ON'l'miRo: - O S1·. Elpitacio T'oF>;;ôa,, em telegt·:tmrna dirigi -
rlo ~•o PJ·osiclcnlo do TI·ilnmal d.a Bahja, sustontn. >L cloutl'iii::J, quo V. Flx. eslít 
comiJrüondo . 

O Stt. A7.fl1VRI>o ROIJRl~: - E' jus tam cmle o qu<· estou afi:il'1n:lllt1o. Nií.o ~ó c. 
Sr. Elpit.a.cio 'Pessô1L, nmH :dnda o 8 1·. WencPsláo Braz. 

O SI<. Ro~tmr.s MoNTJilli!O: - Contrarin. fL tle V. Ex. Ning-uen 1 sm:lonla ,, 
compolenciu. do Supremo Trii.Jun!tl. 

O SK ARJS'l'li)I'H RocrrA: - IGssn dontt'ina , torl:1. ! L go11le repoll c, até c, pro-
JH'i>O Supremo 'rribunnl. 
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O SR. Azmmoo SooRf.:.: - O actual C he.fe cln. ac:ão pensa ig-ualmente que: 
a cornp~tcnc.ia paro. dirim'r duplicatas de governo es tadm1Jl é elo Poder L e-
g islativo. Mas, ao em vez de convocar o Congr esso cxlraorditm r·i::unente, ou de 
aguardar ' ' sua r cunitLO onlinaria, m::tntendo n o goveeno elo l<:~tacl•o do R io o 
presidente garantido por· 1.1111 hCLbea s"'CO>!!l'ns. ou quanrlo m u ito ent.regn nclo csso 
g>ovcrno a o Presidente elo T l' Lbun:.Ll cln. H.elnçfLO, que é o 3° VicP-Pr es iclent€1 elo 
Estado, preferiu interv·ir desde log o, cl ponclo tudo e confianrlo os destinos 
desta ünport<'Lnte unidade da F'eclel·a.çiio a um interventor c·ornpletrumonte es-
Lt·anho a ella . 

O Cong r·esso N:~eiona l vae agot·a a pp1·ovtu · lodos esses ::tC'Los, e, r elvincli-
Ntndo m ais um n. v·ez pnra si ·a. compet.oneia de intel'vir , tlec·r·ct<t :iu. lamente 
aquillo que o Oh e r e cltL NaçfLO cle»eja que se Cac:a . 

Dovo notar, S1·. T'1·esiclente . que os funrlarlore. elo r· gimcn nunca. virn.m 
com bons olhos ef<tn comp etenda elo Congt·esso piu·rt inlC'I'Vit· em o;; ncg-ocios 
peculia res ao& E stados. lVTuioos clell es RO <leclaml·:~om i nfcnsos locln. a vez que 
Rc tentou r egulamentm· o art.. 6". Cit:H"ei entt·-o ou t r·os, Cnmpos sanes, Quin -
tino. Glyeerio, .Tul·lo de Castilho~. Ramiro Bm·cell os, CaHsinno do Nascimento. 
R 'va.(lavia Conên , Au reliano Bat·bosa, Xn.vier· cln. Silveira., l\>I'~rtin s Junior. 
José Peregrino. GnJeão Ca.rva lha.I. e t.c .. et 

O espi l'ito l'\?l])ublicano quo pr·esicliu H. nossa lei . bn.sic:~. ,cioso lia. F'C' :l< 'l': lt;ií.o 
nascente e ela. s ober·ania tlos novos IO:st:ulos. quo iam cons li t llil -n, niio podin. 
absolu ta m e nte se c.on1'orm::n· com a intrnmis sÜ•O do Cong1·e:<~o N;,c!onal na 
viela intima destes E stados, UI11R vez ot·gr,ni~n.t1Gs c .iá no plellc gozo ria. sun 
a u tow..Jmia. Muito menos poderia onscnti r que C' ST~L :wlonúmirL, vcrdn.tlciro 
no!i ?nc tO.'II UCI'C elo ?~e{li?'IWn, viesso um rlia a dc pc nclcr elos cn.pridw~ ele um 
pocler "lminentem e n te político, a pa:ixonarlo, intole1·ante, rliscr eciona rlo e 
irrcspons::wel . 

O SH. A IHS'l'IDES RoCHA: - Quero ver :t q ucm V . Ex. vn C' r1:w CR>'ft com -
n etericin. . 

. O S I . Az0v1mo SoDRI~: - A Constituiçii.o tle P e\'creiro sn.biamenle cliscri-
minou .a l ntervcnçiío pacifica. que o PoclPr Leg•islativo com su,,r· !c' ~ rl f' <''ll':t-
c·ter geral, e o Poclm· Juclicm.rio com nA stw s sentenças, podem e~ercer no 
conjunclo elos J<:~Laclo!'l cl:'l. Unifw. Prolti.bi u , pOI·(·m , n. ini C' l' \'ençi'io nos n ego-
r:ios IPIOCUlinre~ a c:Hla Estado elo J1E'l' si, !'ló n. p l'miUintlo C'm quatro h ypoLh e-
se~. toéln s enas ele aro.ct er g rave tle n:ttm·eza urgon lc, exigindo um col 1·o lm-
m oclia.lo. J'tPpellil· i nvnRii.o os i.r::t.n g-Pil'fL o u tlC' um Esln.clo Pl11 ou i ro ; m nnt.Pr n 
Cónna r e p·ublicana f ederati va ; r estabelecer· a ordem nos . E st::t.dos ft r cquis içi"LO 
elos r espectivos gov er·nos: assegu ra r a excPuçiio elas lei~ e SC'nt;'n<:a •. f P<lPI':te!<. 

Ora. senhores, só na ult1mn cleo~urs hy potheses sE p6clG quadrar o caso elo 
Rio elo Janeiro. N ão houve rtlli invn.si\o estrung·ctt'a, o l'l>'<l:tclo nii.o rom]w u' o 
vinculo fetlerat ivo; as ligeiras peL·i:urbnc;õC's clP Ol'dem quo nlli occ•Dl'l'Cl'nrn não 
justificavam umn. intervcnçtw fecl<"rn.I, rnflL·menl.o ni"to l nclo hn.viclo r cq uisiçfLo 
elo respectivo Governo. 
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H avia, entl·etanto, um•a ·sentença federal a cumpT;c·, e a intervenção se 
deu, não para este effeito, mas para fer.jr a auto•nomia do E;stado

1 
pa·ra suffo-

car a vontade sober>ana do povo fluminense na escolha dos seus n1and~tarios,. 
0 SR. MANOEL REIS: - A!P•ôiado. 
0 SR. LUIZ GUARANÁ : - Não ac;•oiado. 0 Governo federal inte""cio, pri-

meiro, para ·fazer cumprir o habea.s-connLs e, em seguida, para restabelecer a 
ordem que estava completamente pertut·bada e para rceinkegrar o Estado no 
seio da fedemção <de que havia sahido. 

AS DUPI.!CATAS DE GOVERNOS ES~'ADUAES NÃO JUSTIFICAM .·A INTERVENÇÃO FEDERAL 

O SR. AZEVEDO SoDRÉ: - Eu aclmitto, Sr. Presidente, para argumentar, 
que h ou'lle no Estado do Rio uma duplicata de assembléa e de presidente. 
Constitue isso, por ventura, motivo· para uma intervenção fe·det'al ? 

0 SR. ARISTIDES HoCHA: - Basta este facto. 
0 SR. L UIZ Gl:AP-\NÁ : - Ni:"LO ha duvida . E' a opinião dos Srs. Nilo Pe-

çanha e Raul Fernandes. 
O SR. AZEl\'EDO SooRÉ :- - E is, senlK>res, o ponto fraco , fonte de todas· as 

controversias, manancial de -onde brotou directa ou indireétamente esta 
vasta e preciosa litteratura que hoje possuímos sobre a intervenção. 'F\oi vi-
sando estes casos de du,pilicat•a, justamente os mai'S communs e os que se po-
dem p!lovocm· á vonta de, que os fundadol'es do regimen se oppuzeram sem-
Pl'e á r egulamentação do art. 6•. Foi ainda sob a preoccupação· de tae:o casos 
que os nossos juristas, com uma erud·ição a.drniravel e conhecimento profundo 
da legislação co'rnpa.rada, escreveram resmas e 1·esmas ele pa p el para interpre-
tar, cada um a seu modo, o famoso art. 6" da Constituiçã o . Entr etanto, 
este artigo. tão discutido e tão variamente interpretado, p ar·a nós outros, pro-
fanos e ignorantes elo direito, é de u1111a clareza m 'ericliana. 

Era preciso, antes de tudo jtistificar a intervenção federal nos casos de 
dupl'catas de governos estaduaes. Como fazel -o, si taes casos não estão ex-
plicita nem .implicitamente indicados em nenhuma das hypotheses do art. 6" ? 
Alg uns constitucionalistas não hesitaram em ·considerar a duplicata -do go-
verno como uma deturpação da fórma republicana f eder ativa. Cmno detur-
par uma causa que 11ão existe, visto como n erihum Estado adaptou na sua 
organização intima a fórma republicana federativa ? Esta fôrma é a da 
Un'ão, que, pitra mantel-a e clefenclel-a, intervem toda a vez que um Estado 
precura 1:omper o vinculo federativo. Pretender incluJr nesta rubrica as -du-
plicatas de governo é um tanto forçado. Contra esta interprek"l:ção se mani-
festaram n esta Casa de um mo·do irrespondivel, os illustres Deputados Leo-
vigildo Filgueiras e Afl'anio de Mello Franco . 

O Sn. <I.RISTIDES HocHA: - Para responder, pedirei que V . Ex. lei•a o pa-
.recer do Dr. Prudente ele l\1oraes, que expla nou esse ponto de um modo 
exhnustivo . 



-633-

O SR. AzEvEDo SooRÉs - Sei que estou sustentando wna these que, neste 
momento historico, ninguem, nesta Casa, acceitará; sou, talvez, o u nico, mas 
creio que, dep-ois de lerem o meu discurso, muito gente ha que, n•D seu fõro 
intim•o, ache que eu tenho· razão. 

0 SR. ARISTIDES ROCHA: - E' possível. 
O SR. NAPoLEÃO GoMES: - Acceitaria a these de V. Ex. si fossemos uma 

confederação ele Estado e não uma F ederação como sorn>Os. 
O Sn. A>::EJVEDO So1,HÜ: -- Outr>Os constitucionalistas com uma dialectic:t 

mais . subH, prete;1jem ·.1u~ taes dup:icatas traduzam wna Jesqrdem 
juriclica ou constitucional, incidindo, portanto, no n. 3 do art. -6°. Com men•os . . 
argucia e mais verdade, dir-se-hia que ellas exprimem de preferencia urna 
desor.clern eleitoral, .po1· inobservancia das leis e regulamentos concernentes á 
ma.tcria, e q.ue puüe,..á :-::~:r ~·aciln'lente sanacln dentro do tli!·e~t.:> ~;st~lbP.lel:ir1o no 
IJ)roprio Estado. De resto, o numero 3 elo art. 6°, não falla absolutamente de 
"ordem constitucional e· jurídica", e não é crive! que, em assurnpw de tanta 
magnitude, os nossos constituintes peccassem por omissão. Quando comrnurn-
mente dizemos "l'l:stabelecer c• ordem e a t~an::~tülida'1". l'C[eri[)llu-nos H!ll1J'll·e 

á ordem publica, perturbada J?•Dr motins, tumultos ou revolta, inqui-etando a 
todos e impedindo a tranquilidacle. Esta é a ac-cepção vulgar corrente e cos-
tumeira. Si •os constituintes visassem além. desta ordem publica, tambem a 
ordem constitucional e jurídica, certo não teriam omitticlo estes qualificativos, 
mórmente tratando--se de excepções feitas a uma regra geral, que é não 
intervir. 

O SR. AIUSTIDES RocHA: - V. Ex. neste ponto está sózinh•o tambem; até 
ngora está só. 

O ·SR. AZEJVEDo SonRJ1:: - Hoje estrou, m as não estive no passado, e, certo, 
,,ão estarei ll•D futuro . 

A COMPETEJNCIA PARA IN'rEJRVIR É PRIVATIVA DO PHESIDENTE DA REPUBLICA El SEUS 
AUXILIARES 

Eu aclmitto ainda, Sr. Presidente, para. argumentar que as duplicatas ele 
governos esta.c\uaes ·possan1 ser incluídas, seja no numero 2, seja no numero 3 
do art. 6.0 Nestas condições, a qual elos poderes soberanos cabe a interven-
\;ão? O art. 6°, diz claramente: "O G.overno Federal não .poderá intervir em 
negocies peculiares aos Estados, salvo, etc." 

Receiosos ele uma acção clirecta qo Prefüdente ela Republica., os nossos 
constitu cionalistas entenderam por analogia e outros motivoos que a expres-
são "Governo Federal" indica a reunião dos tres poderes ~obern.nos; e, uns, 
com f>Ortes razões, avocaram para o Podm· Juclicial"io a competencia para in-
tervir em taes üasos, opi'nm1do outros em fav-or do Poder Legislativo, por se 
tratar de casos meramente, essencialmente políticos. E squeceram ambos que 
em mater'a ele competencia não se pócle aclmittir interpretação extensiva, ou 
por anal ogia. 
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Diz-se, senhores, e com certo fundainento, que os medicas de grande 
Jllustração, os professores eruditos oom.plicam muitas vezes os casos mais 
simples, não descobrindo aquillo que pessoas da família do clooente vêem com 
cla reza. Talvez se possa applicar o mesmo sin~ile ruas jurist;;ts. 

A expressão "Governo Federal" , pertence á linguagem vrilga1·, é 'Cle uso 
commum : della nos servimos diariamente, no parla;rnento, em discurso, indi-
cações, projectos ele lei, autorizações da cauda .elo orça mento, etc. ; clella se 
u tilizam os jornalistas, o publico e os proprios ministros. Lêcle as instrucções 
baixadas pelo actual Ministro ela Justiça, um elos nossos melhores constitu cio-
nalistas, destinadas ao interventor do Esta:clo elo Rio, e nellas encontrareis a 
expre,.são "Governo F ederal", empregada na accepção vulgar. São clous ter-
mos reunidos, de significação tprecisa, de u so trivial, tanto na linguagem 
commum como na official, não comportando interpretações. 

"Governo Federal", não é o Poder Executivo, como o define a. nossa 
Constituição, e muito menos a reunião d!os ües poderes soberanos, como en--
tenderam as nossos juristas . Governo Federal é o conjuncto dos funcciona-
rios que teem a seu carg>o oa suprem a administração Ido paiz e a superinten-
clencia na execução das leis; - é o Presidente da R epublica ·com seus auxi-
liares de Governo, ministros, directores e mais iunc6onarios publicas, Exer-
cito, Marinha, Policia, etc. 

Na n>::>ssa lei basica encontra-se seis vezes apenas a expressão "Governo 
Federal" :-nos artigos 6" e s• elo titul•o 1", e nos artigos 3", 4", 6" e s•, das dis-
posições transito rias. Pois bem, em todos estes artigos aquella . expressão é 
usada na sua accepção vulgar e vernacula. Ao oonirario, todas as vezes que 
a nossa Constituição se J'efere aos tres poderes reunidos serve-\Se do termo 
"União". Lêcle, senhores, . o art. 7" e comparae as ex;pressões nelle contidas 
com as dos a rts. 6". s• e 11; não vos será difficil convencer-tv-os de que a, 
1propria Constituição estabelece differença profunda entre os termos "Go-
verno Federal" e "União", empregando-os sempre ele accõrdo con1 a acce-
pç:ão vulgar e ve1·nacula . 

Digam os juristas o que quizerem; compliquem o caso com a sua grande 
erudição e perfeitos conhecimen-tos da legislação comparada; nós outros 
profanos, guiados tão sómente pelo sbnso oommum, não podemos acliroitrir 
que se dê a uma alocução de uso vulgar um ·ben tido mul diverso daquelle 
que ella possue na linguagem de toda a gente. E isso sem vantagem de es-
pecie alguma, apenas para complicar um texto constitucional d a ro como a 
luz meridiana . 

A competenci>a privativa pa ra intervir nos Estados, de accõrdo com o 
art. 6° da nossa Constituição, é do Governo Federal , .considerando·'se como 
ta.! o Presidente da Re.publica (Poder Executivo) e todos os elementos que o 
au:>-'iliam na rudministração publica federal. Aos Poderes L egislativo e Judicia-
rio fallece competencia para intervirem nos q uatro casos previstos no art. 6°. 
Nem podia, deixar de ser assim, porquanto, c>Omo já disse, esses casos são de 
caracter grave, de natureza premente. exigindo uma acção immed'ata, neces-
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sttando a mobilização de força armad«. da Policia, Exeecito ou Ma.rinhaa. Só 
o Governo Federal pôde intervir com a presteza e efficiencia que o caso exige. 

AS DUPLICATAS DE GOVERKO OJiJVEJM SER 1\ESOL\'IDA>ó Dlii ACCÕRDO COM O DllllilTO ESTABE 

LECIDO NO ESTADO 

E' bem de v·er, Sr. President~:, que eu ex-cluo da intervençãJo f ederal os 
casos de clualiclade ele Governo nos Esta.dos, e excluo porqu~. como já lll.OSt-l'e!, 
elles não se q]ladram em nenhuma elas ciecumstancias figuradas no a rt. 6° 
da nossa lei b'as·ica. 

A Camara m e pernlittirá lembrat· alguns conceitos externaclos por um dos 
fundadores da Republica, o saudoso Can1.pos Ralles que, no m eu ent.enàer, é oi 
m ais a u torizado interpr ete da nossa Constituição. R e-ferindo-se a o assumpto 
que éUscutim•:ls disse elle no. Senado: 

·• Applit:ados esses J)rincipios de accGrtlo com ~ inclúle, cat·acte-
ristica do nosso system a, é evidente que a intervenção da a.utoricl·:ulc 
f ederal · nos Estad·:l~, qua ndo faculta da rp·elo a r t . 6°, não t P.m por f ilT. 
operar qualq uer mudificaçã.o uffensiva da sua soberania, quet· se tra 
te elas a u torida des constituídas, qu er se tt·ate das sua:; instituições•· . 
E m ais a cleante accrescentou : "Mas ·então qual é a a.utoriclacle com-
petente pa ra r(lconhecer a legitimidade elos poderes f;stadu aes ? Si s .;o 
tt·ata da eleiçã.o c1 eum Govm·nador ou Presi{lenta de Estado será a 
respectiva legislatura, como o estabelece a sua Constituição, quem 
tomará conhecimento ela investidura . Do mesmo modo,. quando s<> 
trn.tm· ela composição da legislatura do E s tado, serão os seus mem · 
bros os unicos competentes pa ra a re~pectiva verificação ele poderes." 

E o venerand•o estadista, que tão relevantes serv ic:os prestou ao Fhasil, 
como propagandista , Ministro do Governo Provisorio, Senador, Presiden te ao 
E s ta do ele S Paulo e Presiclente da Re.pu'blica, não hesitou em termina~ o 
seu discurso dizendo : - "A minha convicção é esta: - no dia em que os Es-
tados não puderem m ante1· as prerogrutivas ele que gosam r[J·ela Constitu ição, 
quando a sua >•::>berania fôr atacada, será muito (lifficil mante1 a União. 
E e11. qtw n1~nca ft~i sCj)a?·a.tista, cleclaro a V . E x . qt~e nesse di<t ú se?·ei mn 
1ne11. Estado." 

As duplicatas de governos estaduaes são casos de vida dome,;tica que não 
affectam directamente á F ederação, e que t raduzem sempt·e ou uma desordem 
P.ledtora.l m•a nifesta, .ou uma desordem s!n1.u:acl:ot e adr ecte feita. p8,l 'a oh1·er a 
interv enção . .São todo« elles facilmente sauaveis dentro da.s leis e regulamen-
tos de E si<"ldo, appU.caclos .pelo seu Poder Judiciario, com r ecu rso pa r a o Su-
premo T ribuna l F edera.! toda a v ez que o portador de um titulo certo e in-
contestavel vir o se.u direito ameaçado. A nossa· Supr~mo Côrt~ de Justiç:ot 
m anterá a jurisprudencia até hoje seguida , nã.:l examinar&. aotas eleitoraes, 
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nem contará votos. Esta attribuição cabe no Estada do Rio ao 'l'rinunal da 
Rel-ação, que julga já todos os recursos eleitoraes e decide soberanamente as 
duplicatas de camaras munidpaes e de prefei•tos. 

Firme-se, Sr. Presidente, de um modo definitivo, como (, de direito, como 
ê de espírito e da lettra da n•ossa lei basica, a não intervenção federal nos 
casos de que me venho occupan:clo, e et.: garanto c1ue cessãrao <~..s dualidades 
de governo nos Estados. consegu·inclo estes a estabilid·rucle e a tranquilidacle 
inclispensaveis ao seu desenvolvimEnto . 

COMO SALVAR O RE'JIME:-;" PRESIDENCIAL F.4LLIDO 

Chamando a attenção ela CamartL ~ do paiz pa ra a crise política decor-
rente do desequilíbrio manifesto entre os tre!l ]Jooderes funclam enta es da 
Hepuhlica., e apontando os principaes factores que v êm contribuindo para a 
deturpação do regimen, eu externei no meu primeiro discurso· •os seguintes 
conceitos conclusivos : - "Desrespeitado o Poder .Tudicia1·io pelo não rum-
primenw das suas sentenças, annullado o I-oder Legislativo pela incondicio-
naliclacle ·elo seu apoio, suffocada a opinião pubUca nas ( garras elo sitio, só 
resta a autoridade do Presidente ela R epublica. chefe sup-remo rlo Exercito e 
da Armada, e em cujas mãos repousa intr'anquilla ·a sorte de todos os Esta-
dos -dA. Federação". 

E' a dictadura irresponsavel que nos governa; ê a fallen0ia completa do 
r egimen presidencial no Br<~.sil. E' a desordem constitucional e jurídica, não 
aque!Ja que o meu emirÍente a migo Sr . Afranio de Mello rranco v& nos Fls-
tados para justiücar 11ma intervenção do Congresso, mas -a desordem que, 
escondida debaixto elo manto da ordem publica conserva da, solapa e arruína 
o regimen, çoncluzindo-nos fatalmente á a n a r.chia e á revolução. N ã o sou .da-
CJUelles que conclemnaxn systematicament!" as !'evoluções: prezo-me, entre-
tanto, de pertencer a,o numero elos que tudo fazen1 pa.ra. e'Í,ital -'fl"-

Si n ão puzermos cobro, quanto antes, á esta situação grave e desespera-
dol'a em que se encontra o regimen constitucional no Bras:l, a revoluçãoo será 
inevitavel, conduzindo-nos a o parlamentarismo e, quiçá mesmo, ao desmem-
bramenúo. 

Acredito, senh or es, que ê tempo ainda rpara evitarmos tamanha calami-
dade; e, certo, h avemos ele conseguil-o Sli, todos nós que dispomos de umo. 
parcella de autori'dade nesta terra, resolverm•os ·cumprir fiel e religiosamente 
a Onnstituição de Fevereiro, que considero um 1nonumento de sabedoria, pre-
v!são e pa triotismo . 

R espeiterr.os a autonomia elos Estados que ê o noli me tangere de.]]a; 
procuremos sempre interpretai-a de um modo l ibera l, e ele accôrdo com n 
inc1o1e e tendencias do nosw povo . Não percamos de vista que a tenclenci~ á 
intolerancia e ao despot'smo ê da alma latina. A historia ele Roma, da Fran-
ça, da Hespanha e -ela Italia, o cl'emonstra de rr.odo cla1·o e positivo. Não 
fossem a ty1·a nnia dis·farçacla dos G1·acchus e a, -cada vez mais violenta, de 
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Drusus, Mario e Scylla, a republica romana nio teria sossobrado nas mãos 
de Julio Cesar. 

Para cohibk esta tendencia nossa a o despotismo, só vejo um meio effl-
caz; é fortalecermos o poder judiciario. Nos. Estados Unidos, a Suprema 
Côr te da Justiça, exerce hoje attribuições 1r.ais dilatadas do que as que lhe 
foram prescriptas na Constituição . . E o povo americano, como ninguem, 
ignora, conserva quasi todas as qualidades do povo inglez que é, sem contes-
tação, o 1JOVo mais -ordeiro, mais tolerante e mai"s cioso dos seu s justos 
direitos. 

Os nossos juizes, pela cultura especializada, pela ·educação e pelo exer-
cicio continuado das .proprias f u ncções, são via de regra, desapaixonados e 
escravos da lei . 

Fortaleçamos, po's, senhores , o poder judiciar io, tanto federal, como 
estadoal; eerquerr.ol-o de condições para que elle possa se oppôr efficazmente 
á prepotencia dos Presi·dentes . da Republica· e Governadores cte Estado, para · 
que elle poss~ conter as demasias do Congresso Nacional e das Assem-
bléas estadoaes. 

~esolva-se o Poder ·Legislativo a reint egrar-se no exercicio pleno de 
suas funcc;ões constitucionaes; não continúe abd:cando de suas melhores 
attribuições; resj)·eite a soberania popular, de onde emana, no reconheci-
mento de poder·eS, e procure tornar effectiva a respons'l:bilidade dos Pre-
sidentes -da Republica . 

.Si conseguirmos tudo isso, senhores, e mais ainda, pela obsen·ancia fiei 
das le.is e regulame.ntos, e pelo vot? secreto, garantir a verdade eleitoral, 
fundamento ' dos governos democraticos rep1·esentativos, teren·.os feito uma 
obra de alta benemerencia, de grande patriotismo e de acrisolado amor pelo 
r egimen . que fundamos, seguramente uni dos mais be.llos e mais pcr fe!tos 
entre os existentes rio mundo dviliz9.do . (ll!wito bem; rMd.to bem. O o1·ador é 
vivam.ente cumt1J1"i?n(3ntaào.) 

O Sr. So)lza Filho (*): - ISr. Presidente, não se assuste a Camara, que 
não yenho cFscutir -o projecto, porque a propria bancada fluminense já. se 
acha bastante minada a ponto de por si propria; se empenhar no sentido 
de que não se f açarr; ouvir . m ais vozes sobre o proj.ecto em discussã o. 

O grito qpe a qui se ouviu, em nome da ;falsa autonomia fluminense, já 
t.ão se ouve mais, deante da conven·encia 1r.aior ode não se demor·ar o ele-
bate sobre esse assumpto . E' por esta razão que silencio. (lli1tito bem; 

11t1tito ·bent.) 

Em seguida, é encerrada a 3" discussão do projecto n. 79, de 1023, ap-
prova ndo os decretos do Pode1· Executivo que determinam a intervenção 
fedm·al no Estado do Rio de Janeiro e a nomeação de um interventor . 

(*) N"o foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Presiàente: - A lista de presença accusa .o compa r ecimento de 
1:i9 1Srs. Deputados. 

Vac-se procedet· á votação das materias constantes da ·ordem do dia. 
P eço aos nobre Deputados que occupem as suas cade.ira s . (Pa1bSa.) 

Votação do projecto n. 79, de 1923, approvando os decretos do P oder 
Executivo que <determinam a interven çã o federal no Estado do Rio de .Ja-
neiro e a no1neação de un1 in terventor; tendo voto em sepanlJdo do Sr. Pru-

. dente de Moraes (3" discussão). 

O Sr. Presidente: - Annuncio a os Srs. Deputados que as emendas 
vão ser votadas antes do projecto . 

O Sr. João Gu:i:n1arães : - Peço a palavra p ela ordem. 
O Sr. Presidente: - Não posso conceder a palavra pela onlen·. ao no-

bre Deputa do, sinã o yor occasião do encaminhamen to da YOta çào, qué se 
dará conjunctamente - emendas( e projecto . 

Vou enu nciar a f ôrma r egimental pela qual se deven·c votar as emendas 
pa!·a, depois, collocar, em pri m eiro Jogar, aqu ella que fôr regimentalmente 
a primeira a ser yotada . Vou e:&plicar qual a ordem em qu e as emendas 
deverrc SN' consideradas de aocôrdo com o R:egin1ento . 

O SR . .J.oÃo GUlMARÃEs : - E' uma questão de ordem q ue queria levan-
ta r , antes de ser annuncia da a votação. 

O SR. PRESlDENTEJ : - A votação foi m1nuncia da e convidei os Srs . Depu-
tados a occupa rem os s eus Jogares. 

O nobre Deputado pediu a palavra depois que annunciei que ia ser vo-
tada uma <das emendas . 

O Regimento é expresso: "Depois de annunciada a votação, ·s6 se con-
cede a palavra, pela ordem, para encaminhar qualquer vota ção" . 

O SR . .JoÃo Gui MARÃES : - I a levantar uma questão de ordem, Sr. Pre-
sidente, 1r.as á vista das observações de V . Ex., ·eu me conformo. 

T erá V. Ex. a bondade de me r eser var a palavra para ·O encaminha-
mento . 

O SR. PRESIDEN1'E: - Essas questões são levantadas n o prazo que os 
nobres Deputados teem pa r a encaminha r a votação. Nessa occasião, então 
·v. Ex. poderá levantar a q u estão de ordem a que se refere. 

V a e-se proceder á votação das emendas . As enl!endas ns. 1, 7/ e 8 serão 
votada s depois, porque o R egimento m a nda votar , erre primeiro Jogar, as 
emendas suppressivas e a de n. 1 é additiva ·e as de ns. 7 e 8 são modifi-
ca tivas . 

As em endas de ns. 2, 3, 4 e 5 rucha m-se consubstancia da s na emenda 6. 
Submetter ei, porta nto, como prirr.eira emenda, a de n. 6, q ue diz: "Sup-

prima m-se tod:l.s as r1i sposições q ue dizem respe.lto a v er eadot·es e a P r e-
feito~ ·· . 
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As .emendas de ns. 2, 3, 4 e 5, m a ndam su~Jprimir as diversas partes 
,~~::eferentes a veread_ores e Prefeitos .. 

P or um melhor a nda.rr.ento dos nossos · trabalhos, submetterei, em pri-
crneiro Jogar, a emenda n . 6, que, sendo suppressiva, abrange todas as 
<Outras suppressivas anteriormente apresenta das. 

Ao annunciar a votação dessa emenda, poderão os Srs. Deputados en -
-caminha r a votação das emendas oonjunctamente com a do projecto. 

Vae ser votada a err.enda suppressiva n .- 6 . 
Votação da seguinte 

EMEJ\'DA 

N. 

Supprimam-se todas as disposições que dizem .respeito a vereadores e 
-prefeitos. - Octavio Rocha. 

O Sr. Octavio Rocha ( pela o?"CI.em): - Sr. Presidente, trata ndo-se de 
·uma emenda que consubstan cia questão de princi'j)ios r elativos á eleição elos 
·ver eadores e prefeitos, requeiro a V. Ex. votação nomina L 

O Sr. Presidente: - Queira o nobre Deputado ma ndar s eu r equ eri-
mento por escripto. 

Vem á Mesa e é Udo o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro votação unanirr;e para a emenda ri. 6. 
··sala ·das sessões, ·16 de julho de 1923. - Octavi o Rocha. 
R ejeita do. 

O Sr. Salles Filho (pela onlem) requer a ver ificação da votação. 
Procedendo-se á verificação ela votação, reconhece-se tererr: votado a fa-

vor 17 Srs . Deputados e contra 120; total 137. 

O Sr. Presidente: A votação nominal f oi r ejeitada . 

O Sr. Presidente: - Vae-se votar a emP.nd<. n. 6, que passa a ser a. 
·prime.ira· na ordem da v otação . 

O Sr. Metello Junior: ·- Pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobre · Deputado para en cami-
nhar a votação . 
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O Sr. Metello Junior : - Não senhor, q uero fallar pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: - No rr.omento de deliberar só se póde conceder a. 

palavra para encaminhar a votação, e, no prazo que tem para encaminhar 
a votação, poderá o Deputado propôr as questões de ordem que tiver de· 
levantar . 

O SR. ME'l'ELLO JUNIOR: - Insisto, Sr. Presidente, quero f a lla r pela. 
ordem. 

O SH. PRESIDENTE: - V.ou lêr o artigo que impede á Mesa conceder a:. 
palavr a pela ord·err.· ao nobre Deputado. 

O art. 230 - questões de ordem - § 3~, diz que "no momento da de-
liberação qua.lquer .questão de ordem só poderá ser iformulada e illustrada 
dentro do prazo de 10 minutos que cabe a, cada Deputado para encaminhar: 
a votação" . 

O SR. METELLo JUNIOR: - E' isso mesmo, .quero faJa r pela ordem. 
O .SR. PRESIDEJNTE: - Para encarrjnh ar a votação. Concedo a palavra, 

para encaminhar a votação. O nobre Deputado tem o prazo de 10 minutos,. 
dentro elos quaes poderá propôr as questões d·e Ol'dem que tiver. 

O SR. METEJLLO JUNIOR : - Eu não me vou referir ao assu mpto em de-· 
bate . 

O SR. PRESIDENTE: - !Só posso conceder a palavra com declaracão 
para encaminhar a votação, - e no prazo que .o Regimento concede para; 
esse encarr.inhament o, poelet'á o nobre Depu tado p'l'Opôr as q u estões de or-· 
elem que tiver. 

<Ü •SR. METELLO JUNIOR: - E u VOU faJlar pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: - Só póde fallar pela orelP.m para encaminh ar a vo-

tação. 
O SR: il\IIETELLO JUNIOR: - Vou fallar pela ordem; não q'l.ler o encami--

nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE: - Não posso conceder a pa lavra sinão para esse fim .. 
O .SR. METELLo JUNIOR: - Então V . Ex. me cassará a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: - Não cassarei a palavra . Concedo-a pela ordem• 

para encaminhar a votação. 

O 1SR. METELLO JuNIOR: -V. Ex. está fazendo um jogo de palavras. Não· 
quero absolutamente fallar para encaminhar a votação . 

O S R. PRESIDENTE: - Então V. Ex. desistirá ela palavra, porque não· 
posso conceder a palavra sinão para encaminhar a votação e nesse prazo• 
proporá as questões de ordem que tiver á propô r . 

O •SR. METFJLLO J UNIOR: - Quero fa llar pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: - :1\:ão posso conceder sinão com a cla usula para en-

caminhar a votação, porqu e não ha questões de ordem n·o momento de vo-
tar sinão para as rr.a terias susceptíveis de encaminhamento. 
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0 SR. METELLO JUNIOR: - Então V. Ex. me cassará a palavra. Em 'OU-

tro artigo do Regimento V. Ex. encontrará que não me póde negar a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: - E' o § 7,0 do art. 230 . :tv.r:as o § 3° do mesmo artiga. 
só permitte essa concessão nos termos que estabelece e . dentro delles nã~ 
ha recurso. 

O SR. METELLO JUNIOR : - Sr. Presidente, eu queria perguntar a V. Ex. 
qual é a funcção dessa emenda n. 6, que passa a ser a prirr.eira. 

V. Ex. disse que essa emenda consubstancia idéas, que essa emenda. 
viria como suppressiva de todas as outras?! 

O SR. PRESIDF.NTE: - Consubstancia outras emendas sup.pressivaà de· 
disposições do projecto; e as emendas suppressivas, pelo Regimento, teem 
preferencia na votação. Como as outras quatro emendas são suppressivas de 
dispositivos esparsos oo p'l·ojecto e essa emenda n. 6 comprehende todas. 
as outras em um só disposi>tivo, a Mesa deu preferencia a esta emenda 
sobre aquellas. 

O SR. METELLO J UNIOR: - Mas V. Ex: vae submetter á votação as 
outra s? 

O SR. PRESIDENTE: - Naturalmente terei de submettel-as á deUberação· 
da Camara . 

O •SR. METELLO JUNIOR: - Era essa a duvida que eu tinha, Sr. Presi-
dente. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a emenda n . 6. 

O Sr. João Guimarães : - Peço . a pa lavra para encaminhrur a votação. 

O Sr. Presidente: - Tem a pa lavr a , ·para encaminhar a votação o 
Sr . João Guimarães. 

O Sr. João Guimarães (para en caminhar a vota.ção) (*): - Sr. Pre-
sidente, a emenda n. 6 manda supprdmi.r no .projecto todas as disposições · 
que dizem respeito a vereadores e prefeitos. Está ass·ignada pelo m eu no-
b)"e collega !Sr. Octavio Rocha . 

Ella consubstancia, de facto, toda s as impugnações que temos levan--
tado contra essa parte do projecto . . 

Effectivamente, não se póde con1.prehender que o Poder Legisla tivo F e-
deral, a pprovando a inter venção em um Estado, em consequ encia de uma 
dualidade de Assembléas decor1·.ente de uma dualida de de presidentes, se .. 
athibua tarr.ben'l. a funcção de m a nda r annulla r eleições de vereadores e. 
prefeitos . 

(*) Não foi r.evisto ')Jelo orador. 
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Estas eleições sabe-o a Camara, porque aqui: se tem dito varias vezes, 
.for:;tm apuradas, verificadas e julgadas, em ultima instancia, pelo Tribunal 
de Justiça · do Estado. 

A decisãÕ desse Tribunal constitue caso julgado definitivo para cada 
,..uma das especies. 

E' difficil justificar que . o Poder Legislativo Federal se arrogue, nesse 
.morr.ento, a funcção de annuiiar as decisões do . Poder Judiciario, proferidas 
dentro de attribuições constitucionaes que áqueiie poder foram conferidas 
,pela Con~tituição do Estado, a menos que não se ·procure na Constituição 
Federal um texto que autorize 'O Pdder L egislativo Federal a annuiiar toJclas 
as decisões estaduaes, todos os aJCtos do governo estadual, 1nes1no e1na-
~nados odo seu Poder Executivo, quer provdndos do Poder Judiciario, quer 
' provindos do Poder Legislativo. Portanto, não se comprehenderia que se 
p9ssa, dar como não existentes eleiçõ,es julgadas em ultima instancia, como 

·é o T>·ibunal da Relação do Estado. 

O combate do ponto Ide vista dou trinaria já foi aqui travado com os 
.rr.elhores esclarecimentos. Apenas eu terei de accrescentar para seu julga-
mento, esta ponderação que ouso fazer: 

.Senhores, votado que seja o projecto n . 79, comprehenilenodo nas suas 
disposições as annuiiações ode vereadores e prefeitos, vae-se apresentar den-
tro do Estado uma situação jurídica, que constituirá, verdadeiramente, uma 
anarchia no <funccionamento dos poderes estaduaes. 

O Poder Judiciario do Estado, que já se -pronunciou em decisfLo final a 
respeito elas camaras e prefeituras, poderá em virtude da <lecisão do Po-
der Legislativo, proferida posteriormente, revogar as suas ·decisões sem que 

·o faça mediante o recurso normal? 
Parece, Sr. Presidente, que ao espirito de nenhum jurista poderá jus-

,tificar-se r esposta af!l'irmativa. 
A mim se me af.igura que, esgotados todos os recursos, como o foram 

na época, no terr.po opportuno, na occasião compete-nte, cessou a attribuição 
·do Poder Judiciario no Estado, preencheu elle -completamente a sua funcção, 
' tendo dito a u!Üma 1pal::wra sobre a hypothese . 

E como elle ha de revogar as suas decisões? 
Não havendo na legislação estaduái rienhum recurso mais a interpor, 

·o projecto · que se vae votar, Srs. Deputados, vae crea r effectivamente uma 
dualidade de Camaras Municipaes que até este morr.ento não existia. 

A primeira série de Camaras e Prefeituras é ·constituída por aquellas 
-corporações que tiveram seus poderes verificados eni ultima instancia, fir-
·nmcla pelo Poder Judioiario, poder esse que nenhum outro pod·erá revogar, 
.nem rr.esmo o Tribunal ele Justiça que o concedeu. 

A outra série ser>~. formada por essas Camaras e Prefeituras de que o 
decreto legislativo vae mandar formar em virtude de novas eleições, 

De sorte que o projecto n. 79, em cujas linhas geraes e cujo alto obje-
·•ctivo se justifica ria pela necessidade de restaurar a ordem constitucional 
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dentro do Estado, vae desgraçadamente anarchisar o Estado do Rio, cre-
ando elle proprio •tur.-a dualidalde que não existe, e, então, uma dualidade sem 
r emedio, a menos que mais tarde o proprio Poder Legislativo, revendo o-
·erro que comm·etteu , não resolva voltar atraz do seu acto. 

O Judiciario, esse n ão pôde proferir decisões sinão mediante provocação. 
Essa provocação não se pôde mais da r . 
De sorte que da dualidade deverá resultar, perante a legislação do Es-· 

tado, um unaco remedio: o do recurso especial estrictarr;ente legal, e que 
consiste em se interpôr em qualquer tempo para o Tribunal de Justiça do· 
Estado, r&cursú para decidir da dualidade de Carr.-aras. 

Pois bem; c~·eada a dualidade em virtude dessas duas series de Ca-
maras e Prefeituras, o recurso a interpor será esse . E quem decidirá esse· 
r ecurso? 

O Tribunal de Justiça do Estado. 
Está no espirito dos Srs. Deputados que essa decisão será préviamente· 

contraria . O Supremo Tribunal ha de pronunciar-se pela validade das câ-
ma ras. Elle especialrr.-ente vae julga r em ultima instancia o que já r eco-
nheceu valido e legal . 

De sorte que, além da anarchla que vae <:rear a disposição contida no. 
projecto n .. 79, vamos submetter o L egislativo F ederal a esse vexa me: o. 
Tribunal do Estado não poderá dar validade juridica, valor <:onstitucional 
ás Camaras Munki.paes e Prefeituras que o projecto n . 79 manda instituir _ 

Sr. Presidente, eu deveria exclamar ao termo destas observações que ve-
nho de fazer, que tenho o espirito aturdido com a série d!'l infracções consti-
tucionaes que nesse projecto se contém. Mas, a exclamação ·já não é mais. 
para esta hora . Tenho o meu tem·po regimental terminado, e c oncluirei af'fir-
-manào ·que me resta o consolo, neste ultimo instante, de dizer a o Poder Le-
gi~lativo Federal que além de a narchisar o Estado vae praticar um acto que 
não ·poderá ter sa:ncção perante a justiçá. T enho ·concluido. (Nhtito bem.;: 
niuito bem.) 

O Sr. Buarque de Nazareth (*) (pm·a enc011ninha1· a votação) : - SI. 
Presidente, começo f azendo uma rectificação ao que disse ao meu illustre 
collega, cujo nome· decli·no com a devi\da venia, Sr. Souza Filho, em relação 
•á posição da bancada de que faço parte, na discussão do caso. 

Ao chegar á Camara estava eu em companhia do meu corr.panheirv de 
bancada !St•. Azevedo Sodré, e o illustre leader da maioria nos declarou que· 
requereria logo no inicio desta sessão o encerramento da . discussão. 

Poderia fazer sem que de n ada valesse a nossa opposição, graças á: 
grande mai-oria que o apeia nesta Casa. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Bueno Brandão, por uma generosidade sua, concedeu que fallasse 
·o Sr. Azevedo Sodré. Nós, portanto, cedemos deante do nurr.ero; sinão, nos 
.·bateriamos até o fim. 

Dito isto, Sr . Presidente, chamo a attenção da Casa para o alcance das 
-disposições contidas no 1projecto referent<J. ás eleições de vereadores. No pro-
jecto se lê que ficarão annulladas todas as eleições -para vereadores no Es-
tado do Rio: Todas, sem a menor restricção, e o motivo é, segundo o pa-
.recer, uma defeituosa accumulação de votos. 

A disposição constitucional a que se refere o parecer data do anuo de 
1903 . E, vigorando ella de então para cá, te·em sido ele-itas no Estado seis 
legislaturas muni·cipaes. Seis vezes neste período o Estado tem sido con-
vocado para eleger as suas Camara s :Municipaes. 

Ora, .Sr. Presidente, si a lei determina ·de modo imperativo qut todas 
.as eleiçõ.es municipaes 1·ealizadas no Estado serão n)lllas, pelos motivos que 
dá a propria lei, isto é, urr.a defe.itl:losa accumulação de votos, t eremos de 
·chegar á consequencia de ve1~ nullas as eleições do Estado durante o perio-
do de quasi 20 anno~. 

A lei assim votada levará o Estado do Rio a uma desordem juri<l.ica que 
·f facil de comprehender. Já fiz sentir que muitas prefeituras fluminenses 
.rea lizaram emprestimos. Nictheroy, por ex;emplo, no terr.ve do ,sr. Feliciano 
Sodré , realizou um emprestimo de 25 .mil ·contos de réis . Campos effectuou 
um outro, no valor de seis rr;il c-ontos. Petropolis, municipalidade que arre-
cada talvez mil -contos de réis, tem contractos de grande valor, como os de 
luz electrica e de viação, e applicada a lei na sua lettra, como forçosamente 
·terá de ser, toda ·essa construcção ruirá, não só nessa municipalidade, como 
-nas demais do Estado. 

Admittindo, para argumentar, ·que o legislador fluminense, ordinario, re-
_gula·mentand-o o artigo da reforma constituci-onal de 1903, houvesse Inci-
dido em erro no tocante á accumulação de votos, força é reconhecer que 
€SSe -erro foi p.raticado de boa fé. Ora, o rigor da illustre Comrnissão de 

.Justiça, .condemanndo esse erro, destoa por completo de toda a tra)dição 
do nosso dire.ito, desde o Direito Romano . 

V. Ex., Sr. P residente, grande jurista que é, sabe que encontramos no 
Direito Romano o caso daquelle escravo fugido que conseguiu s.er magistra-
do, em Roma, e que, verificada a sua condição se-rvil, foi destituído do 
posto. Tratando-se de indagar da sorte dos actos .por elle pratica dos como 
juiz e das suas sentenças, o bom senso dos jurisconsultos romanos, pela 
voz de um dos .seus mais abalizados mestres, opinou pela va lidade desses 
acto!l. Et vero puto nihi! eo'rum r eprobari, porque, em casos t3!es, error jus 
.!acit. 

Ora, si o legislador fluminense el'l.·ou, força é reconhecer, como disse, 
que o fez de boa fé, e o erro .quando de boa fé, já diziam os jurisconsultos 
roma nos, fazia o direito. 



\ 

-645-

Nas nossas ord-enações, Sr. Presidente, encontramos caso semelha nte, 
rquando se trata de capaJCi·dacle putativa elas testemunhas nos testamentos: 
E o legislador, prevendo a hypothese de um escravo servir de testemunha a 
.um testamento, decla rava que e!Íe se devia considerar valido, desde que esse 
escravo fosse tido como livre. 

No direito actual ;en t re .muitos casos em que o erro c01nmum faz di-
reito, poderei le-mbrar a V. Ex., a alienação feita pelo herdeiro appa r ente, a 
qual, mesmo reconhecido que essa qualidade per tença a outro e não ao a lie-
nando, .e mesrr.o a nnulla:do o testamento, o nosso direito conclue ·pela va-

lidade do, acto, uma . vez que seja elle revestido de boa fé . 
Ora, ' Sr. Presidente,' de toda essa tra dição do - Direito, ele todos e.sses 

·modos de interpr·etal -o com espirito de -equidade, o parecer da Comrnissão 
•destôa, .estabelecendo um preceito que não só vem prejudicar as ultimas 
-eleições municipaes, corr;o t a mbem as cinco outras que se <procederam.. No 
·tocante á •eleição de prefeitos, o parecer da Commissão estabelece uma dou-
·trina devéras -original . A eleição de prefeitos é nulla porque a s respectivas 
·cedulas tiveram, nas urnas, contacto com a s cedulas verdadeiras, prejudi-
•caclas pela !defeituosa accurr.ulação de votos. E' , ·Sr. Presidente., em materia 
•de nullidade, doutrina inteiramente nova, á qu al eu ·charr.-arei de theoria da 
contaminação juridica. E', até, uma escola de direito novo,. que qua lifico 

Ide escola do's juristas contaminados. 

O SR. PRESIDENTE: - Lembro ao nobre Deputado que está findo o t empo 
'<'!e que dispõe para faÍlar. 

0 ISR. BUARQUE DE NAZARETH : Continuarei em outra emenda, Sr. Pre-
-sidente. (Muito bem; m1tito bem.) 

O Sr. Ramiro Braga (*) (para encaminha1· a votação): - Sr. Presl-
•dente, .essa em•enda é de tra nscendente importan.cia, sob o pohto de vista 
-constituciona l, pois que as suas ins-pirações, bebidas no nosso patriotismo, 
·tendem justamente a evitar _o mais duro de todos os gol-pes que a té hoje 
i:eem sido vibrados -contra o regimen. 

Nada rr~ais m e -espanta, 1Sr. Presidente, e confesso a V . Ex. que não 
·encontro dentr o em mim mesmo, no meu intimo, vibrações com que possa 
·profligar áttentado de tão grande vulto e de tão monstruoso relevo. 

Conversando, ha dias, com urr• dos nossos mais espirituosos collegas e 
·um dos m-eus bons amigos, que, aliás, votou a favor do projecto, contou-me 
-elle uma a necdota, ,que não deixa -de ter a sua applicação quanto ao estado 
da minha sentimentalidade nesse caso. 

Vou con.tal-a, não com o chiste, com o garbo, corr. as scin tillações intel-
1ectua:es do nosso distincto collega a quem me refiro, mas, hmnildemente, 
·sem relevo e sem maiores côres: De urr.a feita, dous amigos se desavieram , 
- e nós bem sabemos que prop6rções ás vezes assumem as rixas entre ami·-

- ' (*) Não foi r evisto 1pelo orador. 
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gos. Um delles era alto, forte, espadaúdo, musculatura de aço, e tinha:. 
o rr.qral em corresponÇ!encia com o physico. Tudo que dizia, fa zia. 

O. outro seu amigo era de constituição franzina, rachitica quasi, um 
.debil Jogo á primeira inspecção . Em correspondencia com esse physico, es-
tava o seu moral. Era moralmente, sinão um covarde, pelo menos urr.:. 
.fraco. 

Brigaram, E' ao final da altercação, o forte, solem.ne, sobresenho carre--
gfl,do, catadura sombria, mão espalmada, diz a o fraco, que, nessa anecdota,. 
vae ser o heróe: "urr.- dia eu te dou uma sova". 

Passaram-se os dias. Entram horas e sahem horas. O fraco, err< com-
pleta opposição com o seu temperamento, que era expansivo, que era jo-
vial, entrava em casa com o serr.blante carregado, rphysionomia tristonha, 
nuv-ens de tristeza derramadas por toda ella. Por mais que os aff agos, as: 
carícias da esposa aftfectuosa e me~ga, quizessem desanuviar aquelle sem-
blante, sempre tão prazenteiro e tão alegre, nada conseguia, tudo era bal-· 
dado, tudo em vão, sempre a rr.esma tristeza, sempre a mesma dôr· estam-
-pada na sua physionomia, sempre a mesma melancholia e a mes1pa hypo--
condr1a . Até que um bello dia o nosso h eróe volta ao lar radiante, phy-
sionorr.ia risonha, a satisfação expandindo-se por todos os póros. A esposa 
veiu pressurosa, contente, ao seu encontro,. e perguntou-lhe: "iMas por que-
essatransformação? Que feli-cidade é essa que te _ inunda?" O nosso heróe 
virou-se -para ella e disse: "Ora, graças a Deus, apanhei a sova ... " 

Assim, Sr. Presidente, a minha senti mentalidade, cá dentro, nada, quasi' 
mais nada vibra, e aqu ella vibração que m e penetrára_ todo, que me empol~

gára, que n'le dominára, que rr.e inundára da sua claridade, de sua santi-
dade, já hoje não existe mais, a ella dei expansão, e a emoção, quando sin-
cera, não pôde se repetir ao sabor de cada qual. Ella não é nenhuma des~

sas arias de realej-o que, aquelle que a toca, repete quando bem quer. 
Eis, Sr . Presidente, porque já nem mesmo vi-bração eu tenho deante 

desta emenda ·que estamos todos nós certos vae para o tumulo onde en-· 
cerra dos estarão os nossos princípios constitucionaes, as nossas cousas mais· 
caras, tudo o que até aqui mereceu o respetto do Parlamento, o respeito dos· 
seus homens publicos, 'O res-peito daquelles -que são responsaveis pelo re-· 
gimen. 

Juridicamente, legalmente, constitucionalniente, jé, os meus brilhantes-
,collegas rr.ostraram á saciedade, á evidencia, ao espírito da Camara, que nq· 
bojo deste projecto o que está é a !desorganização, é a anarchia, é o ch aos· 
do meu queridç Estado , Mas nada disto vale, 

Sr. Presidente, os a r gumentos, em uma Questão como esta, servem !para 
valorizar a dedicação· aos caprichos pessoaes. A Cr..mar:L não se move, não-
se sensibi.liza deante de uma situação anarchica e cahotica do E stado . 

A exploração começa desde j·á e, embora eu tenha cegura mente certeza: 
de que nada vae influir no espírito da Casa, l erei um boletim que já se-
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acha profusamente espalhadO> pelo interior do meu Estado para que ella se·· 
cap3JCite de que vae favorecer a grandes explorações. 

o· boietim é este:· 

"Ao povo - Depois do parecer da Commissão de Justiça, annul· 
lando as eleições de prefeito, não , dwem mais os contribuintes pagar · 
impostos á prffieitura actual. 

Quem paga mal, paga duas vezes. 
O prefeito interino, a ser _ brevemEnte nomeado pP.lo Dr. inter-

ventor, ficará autorizado a fazer exame rigoroso dos actos da Pre-
feitura extincta, exigindo prestaÇão de contas. 

Ef.fectua.rá a arrecadação, prorog<J.ndo prazos e recebendo sem.. 
multas. 

Esper8'm os contribuintes e paguem os <tributos ao prefeito legi-
-timo, q·ue saberá applicar as rendas com honestidade e acerto, com .. 
serviços exclusivamente municipaes." 

Eis a exploração que já começa; o resto ... t.Jlfuito bem,· 1nuito bem.)·· 
Em seguida, é rejeitada :;, referida emenda n. 6, do Sr. Octavio Rocha. 

O Sr. Ramiro Braga (pela oràe·m) r equ Q · a verifica-~ão da votação . 
Procedendo-se á ve~ificaçã_o da . votação, reconhece-se terem votado a .. 

favor ·19 Srs . Deputados e contra 117; total 136. 

O Sr. Presidente: - A emenda n . 2, diz: 
"Supprimatn-se do § 6.0 do ~rtigo unico as palav~as "e a de vereadores 

e prefeitos será fei.ta de accôrdo com. a .l.ei eleitoral do Esta do" . 
Essa emenda está comprehend.i·da · J1a emenda n. 6 que acaba de ser · 

recusada . Est;\i, por isso, prejudicada. 
A emend:;. n: 3, diz : 
"Supprima m -se do § 5.0 do artigo .unico as pa la'Vras "e dos vereadores •;; . 

e mais "e para vereadores, em 14 nomes nos municipios -de Niotheroy, de -
Campos e de Petropolis .e ',e_m nove nomes nos demais municipios do Estado" _ 

· Prejuilicada. 
A emenda n . 4 está assim r•~digidr..: 
"Supprima-se todo o § · 3. o à o ·artigo uni co. " 

• · Pr"ejudilcada ,_ 

EMENDAS PREJUDICADAS A QUE. SE RE~'ERE O SR. P RESIDENTE 

N. 2. 

· Supprimam-se do § 6.0 · -do artigo unico as pali;t.vras "e a de vereadores" 
e· ·pi:eteito·s será · feita de ·accôrdo · co.m a lei eleitoral do Esta.do. " 

Sala das sessões, 12 de Julho de 1"923. - Octavio Rocha. 
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N. 3 

Supprima-se do §· 5.• do artigo unico as palavras "e dos vereadores,., 
e mais "e .pa.ra vereadores, em 14 nomes nos municipios de Nitheroy, de 

".Campos e de Petropo!is e em nove nomes nos demais municípios do Es-
·tado." 

Sa•la das sessões, 12 de Julho de 1923. - O otavio Roéha. 

N. 4 

Supprima-se todo o § 3.0 do artigo untco. 
Sala das sessões, 12 dv Julho de 1923. Ootavio Rocha. 

O Sr. Presidente: - A e m entia n. 5 manda supprimir do artigo uni co 
··as rpa.Javras "bem como todas as eleições re<:~;~iza.das .para vereadores e pre-
feitos municipaes." 

Poder-se-i·a julgar que ·esta emenda tambem esteja prejudicada ;pelu 
votação da emenda .n. 6 .' 

A emenda n. 6 man:da suppricnir todas as disposições referentes a esse 
· assumpto; a de n. 5, .porém, manda annull&.r todas as eleiçõéB realizadas 
·.para vereadores e prefeitos municipaes. 

Vou, .portanto, submettel-a ao voto da Camara. 
Votação · da seguinte 

l!!MlllNDA 

N. 5 

Considert..não que a Constituição Federal, em seu art. 6.•, só pe.rmittt. 
: a inott:--Tvenção federal nos Estados: 

a) .para repe1lir inva:são estrangeira ou de um Estado ou outro; 
b) para manter a fôrma republicana federativa; 
c) pa ra r estabelecer a ordem .e a tran1uillidade publica nos Estados, 

. ã requisição dos r espectivos governos; 

d) .para assegurar a execução das ~eis e ·sentenças federaes; 
Consideranà.o que, mesmo que inconstitucional fosse o disposlti<Vo da. 

lei eleitoral vigente no Estado do Rio de Janeiro, quanto ã não observancia 
- exacta do que estabelece a lei f.ederal n. 3. 20~. de 27 de Dezembro de 1916, 
sobre o •veto ·Cu mulati:vo, esse facto, ou ess3. inconstituciona.lidade sómente 
póde ser resolvLda no Estado do Rio, pelos poderes estaduaes - o poder 
verificador, ou o Tribunal da Relação, e m gráo ·de recurso - e nunca pelo 

" Congresso Naciona:l, por não se enquadrar o caso em nenhuma <I:;.s hypo-
theses ·pr.evista;s no art. 6.0 da Constituição; 
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Considerando que o projecto annullando as eleições que se realizarem no 
"Estado. ·elo Rio de Janeiro .para, vereadores e prefeitos munici.paes, todas 
-ellas julga das J)l'lo poder verificador, e muitas, em grão de recurso, pelo 
'Tribunal da Relação .do Estado, "em d esf.,dhar um golpe de morte na auto-
nomia dos múnicipi·os, · creando, a:lém do ma.is, um caso de interven()ão, sub-
·metto ao estudo e dellberaçã o da Camara as seguintes emendas: 

ISupprimam-se dó § 1.0 do artigo unic0 as palavras "bem como todas 
:<..s f'leições re..'\<lizadas para vereadores e prefeitos municipaes." 

Sala {)a s sessões, 12 de Jul'ho de 1923. - OctaV'ío Rocha. 

F.m seguida é r€jeitada a referida emenda n. 5, do Sr. 0 cta.vio Rocha. 
Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 1 

Onde cc·nvier: 
Art. !Sa n ocionada a present~ lei ces-sarão os actos de intervenção ' ' 

'irnmediatamente serâ. dispensado o actual int•)rventor, assumindo a preslden-
•C'ia do ·Estado o Presidente do Tribunal da R •}lação. 

Sala das sessões, 12 de Jul'ho de 1923. - Octavio Rocha. 
Rejeitada, 

O Sr. Ramiro Braga (preZa o1·deorn) requer a.. verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da vot&ção, reconhece-se terem votado a 

favor 12 Srs. Deputados, e contra 118; total 130. 

O Sr. Presidente: - A emenda n. 1, do Sr. O.ctavio Rocha, f<Ji ro 
jeitaC!a. 

Em s.eguida são successivamente ap·provada.s ag seguintes 

EMENDA 

N. 7 

Ac·crescente-se ao parag.rap.ho 2.• -do a rtig o unlco,. entre 1!1- pal:lVI<>-
·"Applicavel" e a parte final, a expressão - "ou conveniente". 

N. 8 

"Supprimb.-se o § 6.0
" 

Sala das sessões, 16 de Julho de 1923. - Juvenal Lamartine. 
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O Sr. Ramiro Braga (pela orden~) requer a verificaçãv da . votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

!favor. ·114 Srs . Deputados, e contra 19; totaL 133 . 

. O Sr. Prel:lidente: - A emenda n. 8, do Sr. Juvenal L amartine, fo!i 
I 

approvada: 
Vou submetter a votos, em 3.• discussão, o projecto. 

O Sr. Octavio Rocha: - Sr . Presidente, o Regimento não m e permitte,. 
t>..gora, encarrninhar a votação do projecto. Pretendia discutll-o, quando f ui 
'surprehendido com o encerramento da dismt~são . Appello, em todo caso,. 
para a consciencia da maioria da Casa · pa.ra que conceda .a votação nominr..l,. 
neste terceiro turno, tal co1no concedeu .par::t o segundo. 

Vem á Me~:;, e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro votação nominal para o projecto n . 79, de 1923. 
:SH.la das s essões, 1•6 de Julho de 1923. - Octavio Rocha. 
Approvado·. 

O Sr. Presid•ente : - Em conseciuencia do voto da Camara, vou sub 
metter a votos, pelo processo nominal, o projecto n. 79, de 1923, que é o. 
seguinte: 

"O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Ficam a p.provados os decretos do Poder Executivo ns. 15.922. 

e 15. 923, de 10 de Janeiro de 1923, pelos quaes foi determi·nada a inter-· 
venção federal n 0 Estado do Rio de Janeiro e nomeado interventor o Dr. 
Aurelino de Araujo Leal. 

§ 1.• São nullas as eleições realizadas no iEstr..do do R io de Janeiro, a 
18 de Dezembro de 1921, para D eputados á Assembléa Legislativa, bem_ 
como todas as eleições realizadas para vereadores e prefeitos municipaes, 
e o interventor mandará proceder novamente áquellas eleições, devendo 
ser pela Assembléa Legislativa, assim eleita, apreciada e julgada a eleição· 
.realizada a 9 de Julho âe 1922, .. para Presldent'? e Vice-IPresi.dente do. 
Estado. 

§ 2.• O Poder Executivo Federal, dentro de curto .pr:;.zo, baixará. instru-
c\:ões eleitoraes,' a . serem cumpridas pel o interventor, par~; em eleiçõe~ . 
realizadas conjunctamente ou em dias diofferentes, proceder-se á recompo-
sição g eral dos orgãos representativos do Estado e dos municipios, · com-
prehendendo taes instrucções todo o · processo eleitoral, bem como o da.. 
apuração das eleições, verificaçãv de poderes e posse, observados, no que 
filr app.lkavel, os dispositivos da lei federal n . s ·. 208, de 27 de DezembrO> 
de 1916. 
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§ . 3.• A~ municipalida.dEls, até a constituição das novas Camaras, serão 
:.administradas por ·u.m .prefeito interino nomeado pelo interventor e demis~ 
·sivel ad-n?tt_um., a 0 qual será confiado o Governo local, mantidas, em sua 
'plenitude, todas as leis municipaes, naquillo que não contravier a. pre-
·sente lei. 

4.• Realizada a eleição de Deputados, e expledidos os re.specti'vos 
·diplomas, será a Assemb-lêa Legislativa convocada extraordinaria.mente pelo 
·interventor para o reconheci.mento de IJOderes de seu~ membros e tomar 
conhecimento das eleições realizadas a 9 de Jullho do anno .passádo, pua 
"Presidente e Vice-Presidente do Estado, julgar a validwde ou nullidade destas 
·eleições, apurar e verificar OS IJOderes dos eleitos . 

§ 5.0 Na eleição dos Deputados e dos verea.dores, · cada eleitor votará 
··~m tantos nomes quantos fõr o numero dos representantes menos um, em 
'·oito para Dep.uta{los, e, para vereadores, em 14 n~és nos municípios de 
'Nitheroy, de Campos e de Petropolis, e em 11ove nomes nos {lemais muni-
.-cipios do Jllstado, poàen{lo o eleitor accumular todos os seus votos ou parte 
deHes em um candidato, escrev-endo o nome deste tantas vezes quantos os 
'wotos que l'he quizer . {lar, observ·ados tarrrrbem os §§ 1.• e 2.• do art. 6. 0 da 
lei federal n. 3. 20-8, de 27 de Dezembro {!e 1916. 

§ 6.0 A apuração da .eleição de Deputados :;:erá feita pela junta apuradora 
·federal, d<:l a.ccôrdo com a citada lei, ·e a de vereadores e prefeitos será 
'feita de a·ccõtdo com a lei eleitoral do Estado. 

§ 7.• O Presidente e Vice-Presidente .proclamados eleitos tomarão posse 
·perante a Assemblêa L egislativa, sendo trE..nsmittido, nessa data, IJelo inte.r-
·ventor o governei do Estado. 

§ 8.• A pl'c:;:ente lei entrará em ·vigor na mesma data da sua publicação, 
·!ficando revcga<l.as todàs as disposições t'm cvntrario." 

'Os .Sm . •que approvarem o projecto responderão - sim, e os que rejei-
·tarem resp-onderão · -....:. não. 

Vae-se proce<l.er á chamada. 

O Sr. Costa Rego (1.• Secretario) procede á c:hamada dos Srs. Depu-
·tados. 

F1eita a chamada, r esponderam - sim - approvando o referido pr;ojecto 
n. 79, de 1923, os .Srs. : Aristides Rocha, Dorval Porto, Ephigenio Salles, Arthur 
Lemos, BP.nto Miranda, Chermont de · Mi:canda, Dionysio Bentes, Jll urico Valle, 
Lyra Castro, -~rthur Collares Mor-eira, Josê Barreto, Rodrigues Machado, 
Domingos Barbosa, Armani:lo ·Burlamaqui, João Cabral, Hugo Carneiro 
Marinho de Andra.de, Thomaz Rodrigues, Alfredo Pinheiro, Da niel Carneiro, 
Floro Barl!holomeu, He!'menegi!do Firmeza, Alberto Maranhão, Juvenal La-
m l': rtine, Raphael F ·ernandes, Ascerldino da Cun'ha, Tavares Cavalcanti, Wal-
fredo L ea l, Gouvei& de Barros, J ader de Andrade, Joaquim Bandeira, Ale-
:xa.ndrino da Rocha, Sou<'la FHho, .Solidonio Leite, Julio d.e Mello, Pessõa de 



-652-

Queiroz, Costa :Rego, E uclydes Malta , Luiz Silveira, Na1al!cio Camboim, R ay-
mundo de MLranda, Rocha Cavalca.nti, Carvalho Neto, Gilberto Amado, Gentil; 
Tava res, Alvaro Cova, Alfredo Ruy, João Mangabeira, P acheco Mendes', José· 
Maria, Eugenio Tourinho, Heitor de Souz3.. Manoel Monjardin, Pinheiro-
Junior, Azevedo Lima, Raul Barroso, Nori:val de Freitas, Galdino Filho, 
Luiz Gua.raná, Henrique Borges, 8arvalho Britto, José Alves, Joaq-uim de 

,SaJies, Jo,sé Gonçalves, Vianna do Castello, Antonio . Carlos, F-rancisco Pei-
xoto, José Bonifacio, Landul.pho de Magalhães, Olintho de Magalhães, Vaz: 
\}.e Mello, Augusto Gloria, Baeta Neves, Emilio Jardim, Francisco Vall&.dares, 

.Augusto de Lima , Rau'l Sá, Zoroastro Alvarenga, Bueno Brandão, Josino d& 
Ara ujo, Raul Faria, Eduardo do Amaral, Fideli·s Reis, Francisco Campos,. 
Gariba.Jdi de MeHo, Valdomiro Magallhães, Leopoldino {!e Oliveira, Camillo• 
Prates, Honorato Alves, Manoel Fulgencio, Nelson de Senna, Ferreira Braga, 
José Rohe1•to, Olavo Egydio, Barros- Penteado, João de Faria, José Lobo,. 
Ce:oar Vergueiro, Carlos de Camp.os, Americano do BrasH, Ayres da Silva, 
N a poleão Gomes, AnniJbal Toledo, João Cele~tino, Pereira Leite, Lindo'lp'ho' 
P essôa, ·Plínio Marques, Martins Franco, Adolpho Konder, Celso B ay;ma 
Elyseu Guil!herme, Ferreira Lima, João .Simp.Jicio, Antunes Maciel, Nabuco de·, 
Gouvêa, e Barbosa Gonçalves. (116). 

E respondem - não - rejeitando o referido projecto -n . 7SJ, de 1923, os• 
Srs. Figueir edo Rodrigues, Dantas Barreto. Castro Rebello, Olementino Fr&.ga, 
R a ul Alves, Torquato Mor-eira, Pamphilo de Carv:;.lho, Xavier Marques 
Bartlett J arnes, Metello Junior, Honorio Pimentel, Sa:lles F ;Jho, Azevedo Sodré,. 
Manoel Reis, Buarque de Naza.reth , João GUlmarães, Ju:ião de Castro, Ve--
ri~>simo de Mello, Domingos Marianno. Franci~co Marcon,1es, Ramiro Braga:. 
Anthero Botellio, Carlos Garcia., Eloy Chave;;, Pedro Costa, Octavio Rocha,. 
Lir..dolpho Collor, Simões Lopes e Gomercindo Ribas. (29) 

O Sr. Presidente: - Re~ponderam - sim - 116 ç - não - 2·9 Srs·. 
Deputados . 

Vae-se proceder á leitura dos nomes dos Srs . D eputados que respon-
dE'ram- sim. 

O Sr. Costa Rego (1 o Se.:Jrctm·fo) procede á leitura dos nome~ dos· 
Srs. Deput:;!dos q ue r esponderam - sirn. 

O Sr. Presidente: - Responderam sim - 116 Srs. Deputados .. 
Vae-se -proceàer á leitura dos nomes dos -8-rs. Deputados que respon--

deram- não. 

O Sr. Raul Barroso (2.0 s~cretm-io) procede á .JeiÍtura d6s nomes dos. 
Srs. Deputados que responderam - não. 
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O Sr. Pr~sidentE1: - Respo'1deram - não 29 Srs . Deputa4os. 
O proj€cto n. 79, de 1923, foi approvado por 116 votos contra 29; to- -

tal, 145. 

Vem á .Mesa e é lida a. seguinte 

DECU.RAÇÃC' DB VOTú 

. Te:ri.d·o votado c ontra a a pprovação do rrojeeto n 7~, declaro que o . 
fiz com os . fundamentos da brHhante declaração de voto em 2.• discussão, . . 
do eminente Deputado Sr . Altinp Ara ntes . 

. Sala das se>:sões, -16 de Julho de 19Z3. - Eloy Chaves. 

O Sr. Azevedo Sodré (pela o1·dem) - Peço a. v. Ex . S<J digne fazer·• 
figurar na· acta cos n-ossos trabal'hos a seguinte de0laração de voto: (Lê) ·" 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Decla ro que votei contra o projecto n. 79, ·qul!l regu1a a intervençã o l!Ó · 

Estado de Rio, por dons motivos furidamentaes: 

1.•, porque penso que a.o Congresso Nacional fallece competencia para . 
intervir nos negocias p eculia r es aos Estado3, na ·Con;formidad€ do art. 6.• ·· 
ela Constituição Federai ;_ 

2.•, .porque considero arb!tra ri0s e illegaes os actos pra tica dos no E s tado . 
do Rio" pelo Governo Federal . 

Rio, 16 de Jui~o de 1923. - Azevedo Sodré. 

O Sr. Raymundo de Miranda (pela or de-m) 
enviàr á mesa a seguinte decla ração de voto: 

Vem 'á mesa e é lida a seguinte 

Pedi a pa lav.r a: para ., 

DECLARAÇÃO DE VO'l10, SOBRE O PROH~CTo N. 79, DE 1923 

Decla ro .que deixei de a presentar emenda a o pa recer n. 79, deste a nno,., 
incluindo o Estado de Al~gõas no § 1.• do artigo unico, .porque, tratando-se -
.de reintegração do mesmo E sta do de Ala gõas na fôrma republicana federa-
tiva, - si o decreto executivo n . 15.922, doi! 10 de Jane!ro d e i92.3 invoca, . 
ao mesmo tempo, as clisposiçõee dos n s . 2 e 3 elo al't. ·6.0 da Cons tituição, 
nos t ermos incisivos do pa recer , c'om o caso da mensagem, sobre a inter-
venção elo Executivo ou Governo F edera l no E stado do Rio de Jan eiro •nad a · 
tem que ver . a disposição do n . 2 do a r tigo citado, visto que a intervenção. 
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·c.de que em tá,l numero se trata ·é a que se opera de moto proprio pelo Poder 
·Executivo e te:m a fórma não de ·p r otecção fedéràl â:s instituições· foc&.es dos 
Estados, perturbadas .p.or desordem constitucional i-nterior, mas sim a de 

... coerção contra os Estados, que attentem contra a fórma de _governo insti-
tuída para a Nação pelos &.rts. 1.0 e 2.0 da ConstituJção Federal . 

Nestas condições, perfeitamen.·te solidario com a sailutar doutrina do 
. _parecer n. 79 deste anno, da Commissão de Juiltiça da Camara, que é identica, 
.forêm melhor expressa que a que sustente. em minàla . represe,nt<i.ção ao 
-~minente Chefe da Nação, na.da ten•ho a emendar, restando-m~ .adoptar. o 
··p.J.·eceito -constitucional do parecE-r que . vem de ser consagra.do pela qua,.si 
. unanimidade da Camara ·dos D eputados. 

SaJa das sessões, 16 de Julho de 1923. - Raymundo de Miranda. 

O Sr . . PI~esidente.: - Em, virtude da urgençia concedida pela Camaxa, 
·vou submetter a votos a redacção final do _projeçto . n. ·. 79-A., de .1923 . . 

O Sr. Julião de Castro (pela 01·ãem) - Peço a pal&.vra. 

O Sr. Presidente: - Os nobres Deputados sómente ·Poderão usar da: 
.,.palavra sobre a - redacção -fina:! ; para a:p,resentar emendas . 

O Sr. Costa Rego (1.? Secretario) procede á l eitvra d-a.. . s\)g.uinte 

R edacção final do projecto n. 79-.A., ; de 1923 

N. 79-A - 1923 

.Reáa.cção final do p?·ojecto num6?'0 79, deste anno, da Camara, q1te apprdvm 
os d.cc?·etas. ào Pod6r Executivo cnetenrllinanclo a intervenção feder:al no 
Estaria do Rio de Janeiro e a nomeação de um interventO?·. 

·e 

(Justiç;t 1 e 4, de 1923) 

O Congresso Nacional decretll.: 
Artigo uni co . Ficam approvados os decretos do 'Poder Executivo n. 1p. 922 

15.923, de 10 ele Janeiro ele 1923, pelos quaes ,foi determinada a. 'intervenção . . . • ' 

f ederal no E stado 
·de Araujo Leal. 

do Rio de Janeiro e nomead_o interventor o Dr. Al.lr~lino 

§ 1.0 São nul!as as eleições rea lizadas no mesmo Estado, a 10 de De-
. ~embro ile 1921, parr,_ Deputadoe á Assemblêa Legislativa, bem como todas 
as eleições r ealiza das .para Vereadores e Prefeitos municipaes, e o interventor 
,mandará proceder novamente áqu ellas eleições, devendo ser .pela Assemblêa 
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Legislativa,: -assim eleita, apreciada e julga-da a eleição realiza-da a 9 de 
Julho de 1922, para P residente e Vice-Presid<:nte do Estado. 

§ 2.• O Poder Executivo Federal, dentro CJ'l curto prazo, baixará. instru-
cções elf"itoraes, a s er em -cumpridas pelo interventor, para , em eleições rea-
lizadas conjunct&mente, ou em dias d:fferentes, proceder-se á recomposição 
geral dos orgãos representativos do E stado e rios municípios, comprebendendo 
taes instru cções todo o processo eleitoral, bem como o d-a a puração das elei-
ções, v erificação · de poderes e posse, observados, no que fõr app!icavel, ou 
conveniente, os dispositivos da lei federal -n. 3. 208, de 27 de Dezemb.ro 
de 1916. 

§ 3.• As municipalidades, até a constituição das novas Camaras, serão 
administradas por um prefeito int'lrino nomr,ado_ pelo interventor e demis-
sível a.n-nut~~nt, ao qual será confiado o Governo local, mantidas, em sua 
plenitude. todas as leis mun!-cipaes, naquil~•J que não contra.vier a pre-
sente lei. 

4.0 R eal:zada a eleição de Deputados, e expedidos os r espectivos diplo-
mas, s erá a Assemblêa Legislativa convocada extraorclim.riamente pelo inter-
ventor, para o reconhecimento de poderes de 8eus membros, e tomar conheci-
mento das eleições rea-lizadas a 9 d~ Julho elo anno !}assado, para Presidente 
e Vice-Presidente do Estado, julgar a va!Lclade ou nulliclacle destas eleições, 
apura1· e verifi-car os poderes õos eleitos . 

§ 5.• ·Na eleição dos Deputaclr>s e dos Vereadores, cada eleitor votará em 
tar.tos nome!'! q u antos forem os l'epresentant'l>; a eleger, menos um; em oito 
para Deputados, e, para Vereadores, _em 14 nomes nos municípios de Ni-
theroy, de Campos e <b Petropo!is, e em nove nomes nos demais municípios 
do Estado, podendo o eleitor accumular todo~ os seus votos ou parte delles 
em um can didato, escrevendo o nome deste tantas v ezes quantos os votos 
que lh e qu:zer da r observados tambem ·os ~§ 1.• e . 2." do art. 6.• da lei 
federal n. 3. 208, ele 27 d e Dezembro de 1916. 

§ 6.• O Presi-dente e Vi-ce-P 1·esidente proclamados eleitos tom":rão posse 
perante a Assemblêa L egislativa, s_endo transmittido, nessa data, pelo inter-
ventor, o Governo do Estado. 

§ 7.• A presente lei entrará em vigor na mesma data da sua publicação, 
ficando revog21-das todas as dis-posições em crmtrario . 

. Sala elas Commis.sões, 1·6 de Julho de 192B _ - José Aivaro Cova. Presi-
dente. - João Cabral. - P inheiro J1tnior. - Euclides Malta. 

O Sr. Pt•esidevte: - AC'ha·-se sobre '1. mesa um&. emenda, que vae 
ser lida. 

·E' lida, apoi<\.da e posta conjunctamente çm · discussão a seguinte 
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F.MENDA A REDACÇÃO FINAL DO PROJECTO N. 79-A, DE 1923 

N. 1 

Desdobramento do a rti.go unico do proje·cto n . 79, em dous artigos, um 
até a pala vra Rio de Janeiro e outro dahi em deante. 

SaJa das sessões, em 16 de Jul·ho d a 1923. - Rarniro Braga. 
O Sr. Buarque Nazaretb (para emenda?· a reélaqção final.) - Peço " 

"' ,., . Ex., Sr . Presidente, a parte final, para forn1ular algumas emenda.s. que· 
vuu. justificando. 

O Sr. PI·esidente: - Tem 11. palavra o nobre D eputado J)or dez minutos, 
nos termos do R egimento . 

O Sr. Buarquc Nazareth: - Sr. Presidt>nte, como a redacção final do· 
projecto não foi impressa e á sua leitur<>. procedeu o no~so Hlustre colleg~. 
muito digno 1.0 S :·oretario, cujo nome declino com a devida venia, Sr . Costa 
Rego, que é vi sinho do E stado onde nasci, Pernambuco - e eu, em·tora. 
representante {}o Estado do R io, -~ou filho deste ultimo Estado, do que muito 
me h onro - apresentare-i ao projecto umas f•mendas tendentes a harmo:li-
zal-o com o nosso Regimento. o que nã o foi possível fazer dura nte a dis-
cussão, porque V. Ex. decla rou. si bem estou lembrado, que a urgencia 
dispensava todas as formalidades r egimentaes, inclus;ve a.quella que ju)go 
snbstancial, como seja a exigencia regimental de cada artige do projecto 
constituir uma p!·oposição independente. 

Com esta orient~ção, apreEento a minha primeira emenclh. pedindo o des-
dobramento do artigo unico do projecto. 

Re.;;ume o a r t ig-o uni co do projecto: "Fi;oam approva dos os decretos do 
Poder Executivo ns. 15.911 e 15.923, {}e 10 de J a n eiro de 1923", pelos 
quaes foi determinada a intervenção federal no Estado do Rio e nomeado 
1nterventot o Sr. Dr. Aure!in0 L eal. 

A m inha pr imeira emendá. visa o desdobra mento do artigo unico em 
dou~. que serão redigidos {}o seguinte modo: "Fica ap·provado o decreto do 
Poder Ex~·cutivo 15.922, de 10 <'l e Janeiro de 1923"; e o segundo, que se 
in&ereverá pela seguinte fórma: "Fica approvado o decreto elo Pojer Exe-
cutivo 15 . 923, de 10 de .Janeiro {}e 1923, pelo qual foi nomeado interventor o 
Dr . Aurelino de Araujo Leal". 

Está claro, Sr. Presidente, que emendando 1>. redacção p 2'lo modo por 
que o fa.çG nã o venho, á. ultima hora, conco.-dar com o que está decn.taclo 
na lei. Apenas ~;ubmetto-me. Snu um vencido, mas não um convencido . 
Continúo a achar a intervenção {}istoante de tudo quanto ê norma de bom 
Renso da nossa legislação e si betn que no Dr. Aurelino Leal veja um 
m estre na theoria do nosso dire'to constitucional, na prati-ca não· faço a. 
S. Ex . O<l mesmos louvores. 
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Sr. Presidente. entr-e outro~> factos .que me fazem discordar da ac.c:ã<> 
pratica d<> Sr. Aurelin<> Leal, cnmo 'constitudonalista., cito a nomeação dos 
juizes de paz no Estado. em com missã o. · 

Por mais bisonho ·que ·se seJa em ma.teria de direito constitucional, que,. 
o medico, o engenheiro,. o negociante, todos emfim, mesmo qu'e não entendam 
muito .de d:reito, percebem perfeitamente que o Poder Judiciario tem, quer 
na Constituição do E~tado do Rio e nas cem:!>..is Constituições estadu::tes, 
qner nas federaes, ·como garantiàq, a sua inamovibilidade. Os direitos destes 
são rvitaliôos, os jujzes muni·cipaes e os juizes de paz são nomeados por 
um criterio inamoyivel, durante o .quatrienmo. 

O .. Sr. Aurelino L eal contrastou a sua grande sabença de constitucio-
nalista theorico, nomeando os jui7.es ·de paz P.m -commissão. Eis a r a zão .por 
que me vejo forçado a fazer esta restricção á admiração q·ue tenho pelo 
illustre interventor do Estado do Rio. 

Ao ~ 1.0 do proj ecto, apresentei uma Jmenãa. modificando o art. 2.~ 

do prcjecto. Não tem nen1huma dependencia com o artigo unico, ma teria 
éom:pletamente ~ndependente. Nãp sei por t.jue redigir em fôrma de para-
gr<!>.pho. Muito melhor ficar;a a lei redigida ·de accôrdo com a boa et-hica 
parlamentar. Temos, n E·ste momento, um umco fito, que é o de corrigir a 
Íci, com a preoccupação que sempre nos t~ouxe á trilJuna, não tomRndr.• 
muito tem.pc á Camara, sinão aquellc inc1ispt'I!Savel á expansão das nossas 
lcléas 

.... ~.sslrr1, pois, redigtrei, cont]nuando, -o art. 3.0 , do seguinte modo; 
F •1rmularei um art'igo sobre o n. 4, e -qt!e lerei bem contra a minha 

vontade : 
"S5 o nullas as eleições reaHzadas no Estado do Rio de Janeiro." Se 

me nfLo engano, citei o Estado do Rio de J:meiro: 
O · SR. RAMIRo BRAGA: - V. Ex. -póde a ccrescenti!l.r: em qualquer outro 

Estd.do. 
O SR. BUAP.QUE DE NAZARE'l'H: - Formularei um art. 5.0 : ".São -nulla.s as 

ele-ições r·~>n.lizadas para prefe~to~" ... porque, -como tive occasião de dizer 
no ·começo, no curto t empo de ·q:te disponhü rar21. encaminhar a votação da: 
emendcJ., nd tocante âs eleições para veread01·es, a illustre Comll}issão, com-
1)osta dos maiores juristas desta Casa, abre novos horizontes na sciencia do 
di·reito, creando uma theoria nova, que chamarei de contaminaçã.o. 

Creahdo essa doutrina não sõ . abriu a Cc·mmi-ssão novos horizontes na 
theoria. ào direito, como creou uma escola a que eu ·darei , a denominação de 
escola dos -contaminados . 

Era o que tinha a dizer . (M·tt.it" bem; muito bem . ) 
Vem á mesa, é lida., apoi·a<la e posta conjunctamente em dls-cussão a 

seguinte 

(*) N.ão foi revisto pelo or'Ldor. 
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EMENDA A REDACÇÃO FINAL DO PROJECI'O N. ·79, DE 1923 

N. 2 

REDACÇÃO FINAL 

Redija-se o projecto em tantos artigos quar.U..S fore.m as disposições inde-
pendentes nelles constantes. 

· Sala das sessões, 16 de Julho d e 1923. - Bua•·que Nazareth. 

O Sr. l\letello Junior: (*) (para entenda.r a redacção final) - Peço a 
V. Ex., Sr. Presidente, que me envJe a . redacção finai. (0 orado•· é satis-
fcitQ.) 

Sr. Presidente, a redacção final deste celeberrimo projecto n. 79 sa'l)iu 
.peor, pelas suas emendas. do gue o soneto, que é, si é qu~; se .pode chamar 
a isso, uma obra patriotica : 

V. Ex . verá. que no § 1.• ha logo um erro, que me parece clamar em 
materia d~ ·d:reito, materia em que V. Ex. é mestre, e na propria opinião 
de V. Ex. vou encontrar apoio para. o que digo. 

Veja a Ca mara que, no § 1.•, a Commissão de Constituição e Justiça 
da Casa resolve: "são nullas as eleições", quando o termo scientifico da 
jurisprudencia é que essas eleições "são anr.ulladas". 

O Sr. Presidente: - Attenção! P eço ao. nobre Deputado interromver 
as suas considerações porque ;;;e acha sohre a mesa UJ"!l requeri~ento pe-
dindo a .prorogação d::.. s essão por duas horas para a · dis·cussão da redacção 
final. Vou submetter á consider:oção da Camara este requerimento. 

Em seguida é approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos p.rorogação da sessão, por duas horas, afim de ser discutida 
a; redac:ção final do projecto n. 79, de 1923. - Bueno Brandão. - J. La-
martine. 

O Sr. Presidente: - Continúa com a palavra o Sr. Metel!o Junior. 

O Sr. Meteno' Junior (contimtando) - Sr. Presidente, V. Ex. encon-
tr~trá um erro grave d e. technic'l. da. Commi,~ão, quando declara nullas as 
eleições, qua ndo não são nullas, mr.s annullaé'.as, pertencendo a outra cate·· 
gor;a a materia de direito das eleições annullaveis pelo voto da maioria da 
CanMra, e talvez do Senado. 

De outro lado, Sr. Presidente, não comprehendi a emenda do Sr. Relat or 
qua.ndo tLz: "ou conveniente". ·,.. I • ' : L't 
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De geito que nos achamos na seguinte si~uação: cumprindo taes instru -
cÇõ&s, todó p;ocesso· eleitoral, bem ·como toda apuração das eleições deverão 
ser observadas no que fõr applicavel ou conveniente aos dispositivos da lei 
federa l. 

Não sei bem o que virá a ser esse termo "ou conveniente" entrado â. 
ultima hora na redacção. 

O SR. JoÃo CABRAL - I sso· foi por emendá. 
O SR. METELLo JUNIOR: - Repito que não comprehendo o que vem a 

ser isso. 
O SR. JoÃo CABRAL: - E' m'lteria vencida; não é da redacção . 
O S;;. 1V[ETELr.o JuNlOR: - Não comprehendo absolut::!.mente o que quer 

di?iPr esse HtConvenicnte" . 

Veja a Camara que (, uma. emenda ·entregue á ultima hora sobre a 
mesa, e que não soffre discussão. 

Por m:üs que procure conhecor qual o intuito deste termo "conveniente" 
aqui, não consigo. Só si é .para · commetter actos de for ça, amparados nessa 
emenda q_ue não soffreu discussão, que foi vota.da sem que ninguem pudesse 
emitti-::- sua opinião . _. 

V. Ex. verá ainda· qrie a redacção finaJl 'lo § 1.• diz o seguinte : 
"São nullas as eleições realizadas no Estado." 
Sr. Presidente, neste ·mesmo paragrapho diz-se que o interventor man-

dará p'·oceder .nov:;:.mente "áquellas eleições" nuJ.las . De geito que é um:t 
ob.>curj.jade evidente d~ redacção. Eu creio que a Commissão de Justiça 
tfa1·ia m uito melhor si tivesse u.~ado dos terrt,os "novas eleições" e accres-
centasse: "eleiçõ?s p3.!ra tal fim". 

Parece que i&.SO -esclarece os alevantados intuitos da maioria da · Camara. 
O .Sn. BuENo BRANDÃO: - Ajnda bem qm; V. Ex. reconhece. 
0 Sr:. METELLo JUNIOR: Eu reconheço, mas sublin:o.ado. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Meu agradeci~ento, entã;., tambem será su-

blinhado. 
O SR. METE:Lr.o JuNroR: -Vê V. Ex. qu, ha sempre quem saiba corres-

ponder âs bôas intenções. 
Assim, Sr. Presidente, a minha emenda visa velaJr pelos altos modos 

de fazer a lei e pelo Congresso. 

O SP.. BUARQUE nE NAZARE'l'H: - Bea lit'!guagem na redacção das leis. 
O Sr:. METELLO JUNIOR: - P eço á Camara que veja na minha emenda;, 

o intuito de dividir esse monolito em varios artigos. Art. 1.•, aquelle que 
diz re~pPito á app.rovação -dos actos do Pod.;r Executivo, em que se talha 
para o E stado do Rio aquella felicidade da intervenção e a dupla felicidade 
de enviar para lã. o Sr. Aureline> Leal. 

No art. 2.•, estará entendido o § 2.•. da .lei votada. Termina; "a.'> 
eleições nã0 nulla.s, porém, annt!llaclas", o que parece que ê de bôa technica 
jurídica. 
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Do § a.•, eu faria. o art. 2.• da leL Do 4.• faria o 3.•; do 5.• •faria o 4.•, 
e entã o r edigiria as disposições do § 1.• .nó art. 5.•. isto é . ·q ue essa. lei 
entraria em 'Vigor logo apó~ a sua pubLicação. E no art. 6.•, ficariam .revo-
g a da!' as disposições em cont rario. 

0 SR. EUARQUE DE NAZARETH : - Que leis, as do EstadO? 
o SR. BE:THENCOURT DA SILVA FILHo: Todas, feder-ae9, estáduaes, e 

municipaes. 
o SR. METELLo JUNIOR: - E' preciso, que, afinal, a minoria tenha alguma 

bencvolcncia .para com a maioria, p&.ra con!lider a r que, quando os termos 
sejam genericos, atten dam â generalidade da.9 leis . 

Ora, Sr. Presidente, essas emendas concor-rem, cornn se v~. para uma 
>per-.feit&. elaboração desta, lei elegante, tão do agrado do . nosso b;ilhante 
collega, Sr. Galdino F ilho, que sempre me honra com os seus apartes . 

O SR. PRESIDENTE: - L embrC' ao n obre úrador que está findo o tempo 
que tem pa ra fa.]]ar. 

O SR. Mh'TELLO J UNIOR . - Não poc1endo dizer tudo quanto queria, ·envio 
a V. Ex. as emendas. 

Tenho dito . 

Vem á Mesa, é lida, a l>Oiada e posta conjuntamente em discussão a se-
guinte 

EMI·<Nl>A A' RElDACÇÃO FINAL DO · PROJEm'O N. 79 A, DEl 1923 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. • Fi<:a.m approvac1os os decr etos do Poder Executivo ns. 15.922 e 
15 .923, de 10 de J a neiro de 1923, p elos qua es foi determinada a intervenç1í.o 
federal no Estado do R io de .laneiro e n omeado interventor o Dr. Aurelino 
de Araujo Leal. 

Art . 2 . • São annulladas as eleições realizadas no Estado do Rio de Ja-
neiro a 18 de Dezembro de 1921, para Depu tados á Assembléa Legisla tiva, 
bem como todas as eleições réaJizadas para vereadores ·e prefeitos munici-
paed, e o interventor mandará proceder novas eleições para taes cargos, de-
vendo ser pela Assembléa Legislativa, ass1m eleita, apreciada e julga.da a 
eleição r ealizada a 9 de Julho ele 1922, para P residente -e Vice-Presidente do 
E~tado . 

§ 1. • O Poder Executivo F1edera;l, dentro de curto pr-azo, ba.lxar'á instru-
cções eleitoraes, a serem cumpridas p·elo interventor, para, em eleições raa.-
llzadas conjuntamente ou em d ias difi'.erentes, p roceder-se á recomposi<:ão 
greaJ dos orgão~ r epresentativos do Estado e dos municipio·s , comprehendúndo 
taes instrucções todo o processo eleitoral, bem como ? dâ apuração das elei-
ções, verificação de poderes e posse, observados, no que for a pp-licavel, Os 
dispositivos da lei federal n. 3 . 208, de 27 d:e Dezembro de 1916. 
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§ 2 . o As municipalidades, até a constituição das novas Cama.ras, serão 
administradas por u m Prefeito interino nomeado pelo interventor e demis·· 
sivel ad-nutum, ao qual será confiado o governo local, mant idas, em sua 
plenitude, todas as l(}is municipaes, naquillo que não contravier a presente 
lei. 

Art. 3. 0 Roolizada a ele:ção -de Deputados, e expedidos os respectivos di-
plomas, será a Assembléa Legislativa convocada extraordinariamente pelo in-
·terventor , para o reconhecimento de poderes de seus membros e tomar· co-
nhecimento das eleições realizadas a 9 de Julho do anno passado, para Pre-
sidente e Vice-Presidente do Estado; julgat· a validade ou nullidade destas 
eleições; apurar e vet·ificar os poderes dos eleitos .. 

§ 1. o Na eleição dos Deputados e dos vereadores, cada -eleitor votará em 
tantos non1es quantos for o numero dos representantes menos um, isto ~ em 
oito nomes para Deputados, e, para vereadores, em 14 nomes nos munictpios 
de Nitherohy, de Can1,pos e de Petropolis, e em nove nomes nos dema is mu-
nicípios do Estado, podendo o eleitor aocumular todos os seus votos ou delles 
em um candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes, quantos os votos 
que lhe quizer dar, observados tambem os §§ 1° e 2° do art. 6° da lei fe-
deral n. 3. 208, de 27 de Dezembro de 1916. 

Art. 4. o O Presidente e Vice-Presidente proclamados eleitos tomarão posse 
peJ•nnte a Assembléa Legislativa, sendo transm.ittido nessa data, p elo inter-
ventor, o Governo do Estado . 

Art. 5. o EsEa l ei entrará em vigor log-o após sua publicação. 
Art . 6_. o Revogam-se as disposições em contt·ario . 
Sala das Sessões, 16 de Ju.lho de 1923. - Metello Junior. 

O Sr. Presidente: - Se não houver mais quem queira fazer observe~ .

cões sobre a redacÇão final do projecto n. 79 A, de 1923, vou declarar en-
<'errada a discusEá.<>, 

Está enc-errada.. Fica adiada a votação, por não pod-e1· ser esta procedida 
em hora ele prorogação. 

SESSÃO DE 17 DE JULHO 

O Sr. João Elysto : - I:> r. Presidente, motivos de ordem superior e pc.r-
ticular impediram-me de comparecer ã.s ultimas sessões da Cama.ra, quando 
'teve Jogar a d iscussão e a vot'l.Ção do projecto n. 79, que trata da intervençí".o 
no Estado do. Hio. Venho salientar a minha a.ttitude a respeito, aliás, jfi 

bem conh ecida .pelas occasiões anteriores, em relação á politica do referido 
Estado. 
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Assim, se eu 'estivesse presente, teria votado a favor -do referido pro-
jecto, acompanhando, desse modo, a maioria da bancada a que pertenç:.o . 
(Muito bem). 

O Sr. Sa.lles Filho: - Sr. Presidente, a lei n. 4.632, de 6 de Janeiro-
do corrente anno, em seu art. 72, conferia aos emp·regados 'operarias, dia-
ristas e serventes do Arsenal de Guerra todos os direitos e vantagens de que 
gozam os empregados do Laboratorio Chimico e Phamaceutico Militar. entre 
os quaes se encontra o h oraria de traoalho que é das 8 ás 15 horas . 

Acontece, porém, que essa lei não estã sendo executada no Arsenal - i!e 
Guerra, por isso que o Mirústerio da Guerra não fez ainda, no boletim mi-
litar, a llusão a esse facto, e os respectivos op.erarios se ocham , assim, pri-
vados (Lesse direito. 

Parece, Sr. Presiáente, que, rpara que ella seja executada, se faz ne-
cessario que o Ministerio da Guerra, em aviso ao Director ·do Arsenal ae 
Guerra, o autorize a pôr em execução a r eferida disposição legal. 

Se a intormação quE' tenho é exacta, a Directoria do Arsenal de Guerra 
já teria por vezes provocado do M1mstro es'3a execuç;ão. Não tendo sido. 
pOI·ém, dada até o presente a autorização a que alludi, os operarias se acha m 
privados de um dir:eito, que ê claro, preciso e -definido em lei. 

Nestas condições, eu pediria ao Sr. Ministro da Guerra que providen-
ciasse n.o sentido de ser a ttendida a reclamação que aqui faço, em nome dos 
op.erarios, diaristas e serventes do Arsenal de Guerra, para que o mais breve 
possivtl, lhes seja concedido o favor a que acabo de me referir, conferido na. 
mencionada lei. 

'l'enho dito. (llfui'to bem; m~~ito bem, . ) 

Votação da redacção fi-nal do projecto n. 79, de 1923, approvando os de-
cretos do Poder Executivo que determinam a intervenção federal no Estado· 
do Rio de Janeiro e a nomeação de um interventor (em virtude de 1~rgenc\a). 

O Sr. Presidente : - A' reclacção final deste .projecto· foram offerecidas 
tres emendas. 

Vou s ubmetter a votos, em pl'lmeiro logar as emenda s . 

O Sr. João Guimarães : -Peço a palavra para encaminhar .a votaç1tu . 

O Sr. Presidente: - Vou conceder a palavra . a V. Ex., para encami-
nhar a votação. Devo, porém, fazer algumas observações á Camara, sobre 
o ,Ciue prescr eve o R egimento a. respeito de encaminhamento de votac;:ão e 
relativamente á redacção final. 

O Regimento, no art. 297, ·diz que a redacção final só s-erá sujeita á 
discussão quando emendada . No art. 304, declara que sobre a reda.cção final 
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caber11 ao Deputado fallar sómente para emendai-a ou sobre emendas', apenas 
um.a vez e por 10 minutos. 

No art. 32ti, § 4° diz que quando fôr apresentada emenda á r edacção 
!inal, será esta votada ·em primeiro lugar, podendo ser dispiensada a sua 
impressão para votação -immediata. 

No art. 327, . tratando do encaminhamento de votação, ha ~ seguinte 
dispositivo: "Ao aununciar 'ó Presidente da Camara qualquer votação. po-
derá o Deputado tisa r da palavra para encaminhar a m esma". O § 4° res-
tringe essa regra geraíl: As ma terias que não têm d:scussão não admit-
tirão encaminhamento de votação. 

A regra, em relação á redacção final ê que essa não soffre discussão, 
Ha uma .excepção a essa regra, que estabelece: A redacção final será sujeita 
á discussão quando emendada. 

Por uma ·interpretação restrictiva do Regimento, eu poderia; negar a pa-
lavra para o encaminha.mento da vota ção da r eCLa.cção final, porque a regra 
é que a iedacção finaJ, não tendo discus·são, não póde soffrer encaminha-
mento de votação. 

Ha., porém, uma excepção a essa regra: ê, quando a redacgão final é 
emendada, soffre discussão. As matarias que soffrem discussão - é uma 
outra :z:egra do Regimento - podem t er encaminhamento de votação. 

App!icando ·C.Óm eS.pirito de tolerancia es ta segunda regm, de que toda' a 
materia discutida póde s•er encaminhada, vou estabelec.er, por analogia, un:1 
processo para esse encaminhamento. O Regimento não regula o encaminha-
mento de em!"ndas da reda·cção fina l, ao passo que regula o encaminhamento 
de emendas em 11egunda e em terceira dis-c-ussões. Na segunda discussá.o, 
o encaminhamento se faz separadamente, e dos artigos do projecto, e o das 
emendas, em globo ; na terceira discusão o encaminhamento se faz em con-
juncto: project.o o emendas . 

Tratando-se de um .acto de tolera:ncia da Mesa, vou conceder a palavra, 
para encaminhar: a votação, m as sou obrigado a acloptar o processo mais res-
tricto: de aclmittir o encaminhamento como se faz em terceira discussão: 
cada um dos Srs. Deputados poderá fallar uma só vez, em conjuncto, sobre 
a.s emendas e sobre a redacção final. 

Tem a palavra o nobre Deputado, para encaminhar a votaç[u, . 
Votação ela seguj.nte emenda: 

EMENDA A' R.EIDACÇÁO FINAL DO PROJECTO .N. 79 A, . DE 1923 

N. l 

Desdobt-am1ento do artigo unico do projecto n .. 7D, em clous artigos m" 
atl. a palavra Rio de Janeiro e ou:tro clahi em diante. 

Sala das Sessões, em 16 de Julho de 1923. - Ramiro B1·aga. 
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O Sr. João Guimarã.es· (*) (pa•·a encaminhar a votação): - Sr. Presl-
<ieute, rogo a V. Ex. mandar trazer- me as emendas apresentadas á redacção 
final. 

{0 orador é attendido) . 
Em primeiro lugar, agradeço a V. Ex., Sr. Presidente, a fundamentada 

exposição em que assentou a resolução da Mesa, de conceder-me a palavra. 
para o encaminhamento da votação. 

Com effeito, quando form.ulei 1neu requerim.ento, eu· me escudava n11. 
•disposição regimenta.l que perm.itte a qualquer deputado fallar, durante dez 
minutos, para. o encaminh amento d·a votação . 

Acreditei que es;;.i. regra geral, estabelec·ida na nossa lei interna, não po-
dia ser d erogada por disposição especial, como seria aquella que nãv con-
sente a discussã.o nas reda,cções finaes. 

Como bem ponderou V. Ex., porém, se a redacção final admitte dis-
cussão, pelo facto de ter sido emendada, logicamente não se poderia negar 
ao Deputado o dire:to de encaminhar a votação, desde que se ·tinha aberto 
o debate da redacção . 

Não me p arece que haja, na d eliberação da Mesa, o si·mples arbiti-lo. como 
rlisse V . Ex . ao conceder-me a palavra; ha mais do que ist o, obediencia es-
tricta a o Regimento. ·em virtude do qual a Mesa é obrigada a applicar as 
disposições regim.entaes, supprindo as natm'aes deficiencias• ou omi.s·sões, com 
a sua interpretaçã o que, no caso, deve ser por analogia. 

Effectivamente, se se trata de reda·cção final, muito bem andou a Mesa 
em equiparai-a á terceira discur,-.são, facul tando que eada D eputado fale, en-
oaminhando a votação, conjuntamente .sobre o· projecto e as emendas apre-
sentadas. 

Entrando em 1nateria das emendas, chanto a attenção da Camara pa,ra a 
do Sr. Buarque de Na=reth, que manda redigir o projec'to, dividindo-o em 
tantos artigos quantas forem as disposições independentes, n elle contidas. 

Com esta rnP.dida, renova-se a suggestão que já uma vez eu havia feito 
f. Oamn.ra, ao iniciar-se a discussão ·do projecto n. 79. Então, alleguei que o 
art . 247 do Regimento, em seu § 3•, determina que nenhmn artigo de pro-
.iocto poderá conter duas ou mais proposições inde.p·endentes entre si, de modo 
que se pudesse adaptar uma e r ejeitar a outra. 

A nossa lei interna, consignando esta di~õposição, visou deixar á Carna.ra 
plena ~ibm·dade· na votação' das diversa s partes de um projecto e .não im-
pedir que os senhores Deputádos se manifestassem sobre cada uma das ma-
teria s contidas em C3da artigo do projecto em discussão. Julgou tão neces-
sario que esta observancia tivesse luga r, na organização dos projectos. que, 
no § 4° do mesmo artigo estatue que, sempre que urrl' projecto . não estiver 
devidamente l'ed'gido, a Mesa restituil -ha ao autor, para organizai-o de ac-
côriio com as determinações regimentaes. 

(*) Não f o~ revisto pelo orador. 
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lnf·eliZimente, não fui attendido na minha reclamação, f-eita ao set· aberta 
a discussão do projecto n . 79, e a M-esa houve per bem submettel-o a debate, 
independente da con·ecç:ào de sua. r edacçãl. r;.nmitiva.. 

Agora, chegado ao termo final do alludido projecto, renova-se a. observa-
ção. Está redig;da db rnane;ra def6ttuoss contraria b. iliSPOS!Çà(\ <'Xpressa àú 
Regilnento : <l. ja que a Mesa conslaerou aub. t.n. vu-:.ud• dr, ;-equerunento de 
urgencia, estavam dispensada s todas as outras forma lidades, e, nestas con-
dições, submetteu o pro]ecto à C..m.i.ra, md"r'enãente de neva red ... cç:ão, f 
chegado o · instante de corrigirmos o defeito inic:al dt> proJecto, manda.t,do 
que se divid·a sua materia em artigos distinctos, como são os assumptos de 
que elle trata. 

Já mostrei, e a cámara o sabe perfeitamente, que o p·rojecto comprehende 
a approvação de um decreto de intervenc;:ão. a approvação d" instrucçõe!:l 
expedidas ao interventor : det-ermina. a annullação de eleições de vereadortoe 
e de eleições Je prefeitos ; estabelece providencias a observarem-se na re-
novação das Cnrnaras, das Prefeturas e da Assemblêa Legislativa. 

Vêem os Srs. Deputados como são distinctas estas ma terias. E;'ela sua. 
natu reza., cada uma dellas deve ser contida em um artigo á parte, tal como 
e exige no Regimento. 

Estou certo que prêgo no deserto. Já a CamaTa resolveu, em sua altu. 
5abedoria, adaptar o projecto em sua integra. Não seria, porém, faltar á. 
cuherencia com seu voto, adaptar esta emenda, ao menos para que o fructo 
das suas deliberações sahisse, 8e não de substancia .perfeito, escorreito na fôr-
ma. (Muito bem; muito benL). 

O Sr. Ramiro Braga (*) (pa1·a encG!IninhaT a votação): - Sn. P1·esidente 
nomeço solicitando de V . Ex . a retirada da emenda que apresenteci á r eda-
<!Ção. visto que e. sua materia já está contida em outras. 

Acredito que, se o illustre relator tivesse vindo á tribuna explicar al-
guns pontos desse projecto e elucidar algumas duvidas, muito procedentes do 
nosso espírito, numerosas dessas emendas talvez não fossem formuladas. 

S . Ex. , gentil, affavel, cortez, como sempre, desde a segunda discussão 
nos annunciava o prazer odre ouvir a sua palavra, que, no caso, poderia ser 
convincente. 

S. Ex., porém, já havia d isparado, como já disparara aquella carabina 
que alcança longe, multo longe ... Que não se assustem os collegas; o dis-
paro foi político na Pil'esidencia do Rio Grande do Norte. Creio que, yor 
isto, S. Ex. resolveu, tambem "disparar" da discussão. 

Acredito, Sr. Presidente, que e.s suas inspirações fossem as do mais puro 
patriotismo, mas V. Ex. aabe, a Camara sabe, todos sabemos que es&<'.LS ins .. 
pira.ções têm de passar pelo nosso crivo pessoal e são encaradas consoante 
o temperamento de cada. um. Variam de um para outro; quer na esphera 
especulativa, quer no terreno social, quer em assumpto político, quer em 
rnateria religiosa, essas inspirações são muito diversas, conforme os tempera.-
mentos. 
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Em materia religiosa, por exemplo, tenho como boa as inspirações de 
S. João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, que o acompanhou em ;ma 
agonia no horto das Oliveiras, que assistia a sua transformação e que es-
c.reveu o ApocaJypse. Tenho como bôas estas inspirações, e não sei em 
que juizo as tem o nobre Rela tor; mas as do Se'l.l irmão, Sr. Presidente, 
isto é, as inspirações de $ão Thiago, eu as tenho por más e subversivas 
mesmo e tambem :qão sei em que preço as tem o Hlustre relator. 

Eis, portanto, Sr. Presidente, como em tudo, até em ma teria r eligiosa a s 
inspirações tanto divergem, de temperamento para temperamento: as de 
S. João Baptista para mim são optimas, as de São Thiago para mim são 
más e é possivel que no espirito dÓ nobre relator seja o opposto, seoj~m 

pessimas as de S. João Baptista e boas as de São Thiago .. . 
Encarei, Sr. Presidente, este projecto sob o ponto de vista das· suas 

consequencias, perturbadoras da vida normal de meu Estado. Vejamos as 
consequencias na politica - e a. politica, no caso escrevemos com "p" pe-
queno, dando a interpret.ação costumeira; vejamos essa s consequencias po-
liticas para o meu Estado. 

A presa é bôa, a seára é vasta, opti-ma; dahi, tavez, que já lavre a dis-
cordia no campo do Agrama nte, porque mesmo no tocante a essa questão 
presidencial, vemos a ·corrente adversa, hoje situacionista, como que f ra-
gmentada: de um lado, um triumvirato, súb a inspiração e a orientação do 
triumviro-mór - "á tout seigneur-, tout honneur" - Sr. H enrique B orges. 
e composto de S . Ex . e de nossos d istinctos collegas Srs. Galdino Filho e 
Joaquim Moreira . 

Mais além, Sr. Presidente, vemos o duumvirato, dos Srs. Noriva l de 
Freitas e Luiz Guaraná. Destes dous, não sei qual o mais valoros·o; ma~. a 
julgar pela!;j palavras aqui proferidas neste rec1n,to pelo Deputado flu-
minense do segundo districto, creio que a palma cabe ao Sr. Noriva.I de 
F1·eitas, visto que discursando o Sr. Guaraná da ultima vez e qua ndo, 
mngestoso quasi, com muita emphase, at,tribuia, de começo, nas conside-
r a ções prelimina res ao discurso que leu nesta Camara, ter sido eleito um 
D eputado, unica e exclusivamente pelo prestigio popular; no momento em 
que foi colhido pela impertinencia de alguns apartes que realçavam a feia 
ingratidã o, S. Ex. mudou de rumo e diss·e que não t inha a culpa de ter 
sido um "ga to morto" na mão do Presidente Raul Veiga, contra os St s . 
José de Moraes e Feliciano Sodré . 

0 SR. GALDINO DO VALLE: -A expressão "gato morto" é de V. EX. 
O SR. RAMIRo BRAGA: - O Sr. Lui z Guaraná foi quem empregou e~ta 

e::..".pressão, que se a cha reproduzida no Diari o do Con gresso. E stou apenaE 
a repetil-a. 

Assim, a julga r por esse proprio depoimento, pelas palavras a qui pro-
f eridas. acr edit:.> que do duumvira to, o mais poderoso seja jus ta mente o 
Sr. Noriva l de Freitas. 
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. Na Cwmara ê isso; no Senado, vemvs o · ú.numvirato -...: se me permit-
tam a expressão - do respeitavel e digno Sr. Miguel de Carvalho; e, fóra 
do Parlamento, ha ainda o Sr. Alfredo Backer, a ouvir estrellas. 

O SR. GALDINO no VALLE: - Nada disso tem fundamento. E' méra suppo-
sição de V. Ex. O que ha no Estado ê urna· forte ' corrente, contraria á po-
litica do Sr. Nilo Peçanha. 

0 SR. RAMIRO BRAGA: 

bem .. ) 

' Era o que tinfa ~'~-· dizér. (Muito benv; ·muito 

O Sr. Metello Junior: - Sr. Presid~nte, 'tive opportunidade de apre-
sentar á redacção final ·do projecto n. 79, uma emenda pela qual preten-
dia cooperar para que uma lei .dessa importancia sahisse da Camara es-
coimada de senões que me pareciam evidentes em face da boa ethica da 
organização . dos proj-ectos de lei. 

Insisto, Sr. Presidente, em pensar que, logo no começo do artigo uni co, 
ha um grande err'o em materia de direito, que ê naquelle ponto em que a 
Commissão diz: "s-ão· nullas as e.leições", quando são de facto annull~das; 

e V. Ex. jurista qu!'l é , vê que a minha observação procede. 

Ha uma outra ponderação quanto á propriedade da lingua gem, cr'3io 
que no paragrapho 2" e ha a questão da boa divisão dos paragraphos do ar-
tigo unico em . artigos que devem constar de uma lei bem elaborada. 

Sinto, porém, que a Camara, depois de votar o formidav.eJ atr()pello 
que o projecto 79 contém, c-ontra as municipalidades e Prefe;turas do F.s·-
tado do Rio, não vai ter muitas duvidas em atropelar a regula r organização 
da lei e a propriedade das expressôes, a syntaxe, a g rammatica e outras 
cousas que, nestes tempos de escassa instrucção, pouco valem... (Muito 
bem, m.u·ito bem..) 

Não "desejo tambem arrancar da maioria um voto que seria um bolo 
de palma.toria de mestre-escola á sua Commissão de Redacção e, sobretudo, 
não desejo fornecer á maJoria uma opportunidade, porque ella servindo â 
boa grammatica, serve á minoria. 

Dest'arte, Sr. Presidente, peço a V. Ex. conS'ulte a Camara se con-
cede a · retirada da minha emenda, porque julgo que ella ê perfeitamente 
inutil; depois da votação, desta lei não ê possível que a Camara vote a mt-
nha emenda. 

Consultada a Camara concede a retirada da emenda sob o n. 1 do R r. 
&1.mJro Braga. 

O Sr. PI-esidente: - O St~. Deputado Metello Junior .tambem pedJu a 
retiro da de sua .emenda sob Ó p. . . 3. 

Consultada .. a Cam.ara concede a ·retirada .da seguinte 



-668 

ElMEJNDA A' REIDACÇÃO b'INAL DO PROJECTO N. 7!1 DE 1922 

N. 3 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. o Ficrun a pprovados os decretos do Poder Executivo n. 15 .922 e 
15.923, de 10 de Janeiro Q.e 1923·, pelos quaes foi detern1.inada a interv'lnção 
federa) no E sta.do do R io de Janeiro e nomeado interventor o Dr. Aureliu o 
de Araujo Lea.J . 

Art. 2. o Sã o annulladas as eleições no Estado do Rio . de Janeiro, a 18 
de Dezembro de 1921, para Deputados á Assemblêa L egislativa, bem como 
t oda s as eleições realizadas para vereador'es e .prefeitos municipaes, e o in -
terventor .ma ndará proceder novas ele:ções para. taes cargos, devendo ser 
pela Assembléa L egislativa, assim eleita, apreciada e julgada. a · eleição rea -
lizada a 9 de Julho de 1922, pa ra Presidente e Vice-Presidente do Estado. 

§ 1. o O Poder Executivo Federa l, dentro de curto prazo, baixará instru-
cções eleitoraes, a serem cumpridas pelo inte~entor; pa ra, em eleições r ea -
lizadas conjuntamente ou em dias diffenmtes, proceder-se á recomposição 
geral dos orgãos representativos do E stado e dos municipios, comprehen-
dendo taes iThStru<:ções todo o processo ·eleitoral, bem como ·o da apuraç5.o 
das eleições, verificação de poderes e posse, observados, no que for a.p.pli-
cavel, os d1spositivo~ da lei federa l n. 3.208, de. 27 de Dezembro de 1916. 

§ zo . As Municipalidades, até a constitmção das no\as Camaras, serão 
a clministrada !'l por um Prefeito interino nomeado pe~o interventor e demissvel 
ad.-ntttt,m, ao qual será confiado o Governo loc-al, mantidas, em sua plenitucl ~· · 

todaR as leis municipaes. naquillo que não cont ra vier a presente lei . 
h.rt. a•. Realizada a eleiçii.o de Deputados, e expedidos os respectivo~ 

diplomas, será a Assemblêa L egislativa convocada e:r...-tra ordinariamente pelo 
intel'Vfmtor para o r econhecimento de poderes de seus membros e tomar co-
llhecimento das eleições realizadas a 9 de Julho do anno !iassado, para P re· 
s:,1ente e Vice-Presidente do E stado; julgar a validade o a nullidade desta >< 
eleições; apurar e ver ificar os poderes dos eleitos. 

§ 1 o. Na leição dos Deputados e dos Vereadores, cada eleitor votará em 
1:."\ntos nomes quantos fõr o numero dos representantes m enos um, isto é, 
~m oito nomes para Deputados, e, pa ra vereadores, em 14 nomes nos muru· 
<:iy>ios de Nictheroy, de Campos e de P etropolis, e em nove nomes nos ãemais 
municipJos do Estado, podendo o eleitor accumula.r todos os seus votos ou 
paTte ãelles em um candida to, escrevendo o nom .ed.este tam:.a.s vezes quantos 
os votos que lhe quizer dar, observados t ambem os ·§§ l'' e 2° do art . ~· 

d<> lei federal n. 3 . 208, à e 27 de Dezembro de :í.916. 
A "t. 4". O Presidente e Vice-Presidente proclam ados eleitos tomarán 

posse perante a Assembléa Legislativa, sendo transmittido nessa data pelo 
interventor o Governo do Estado. 
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At·t. 5°. Esta lei ent rará em vig or Jog o a pós sua publicação. 
Art. 6° . Revogam-se as disposições em contra~·io. 

Sa la da s ses~ões, 16 de Julho de 1n3 . - M et ello J-u.n·ior . 

E 1n sE:•guida, é reje.itada a seguinte 

.. EMENDA Á REDACÇÃO FINA!, DO PROJ EC'l'O N. 79, m: 1923 

N. 2 

R,EDACÇÃO FINA!, 

R edija -se o p r ojecto em tantos artigos quantos forem as disposiQões 
independentes n elle consta ntes . 

Sala das sessões, 16 de Julho ele 1923. Bua1·q1te d e 7-laza reth. 

O Sr. Ramiro Braga ·(pela m:dem) requer a verificaçã o da v otaçã o . 
Proceàendo-se á verificação de votá ção, reconhece-se terem votado con-

tra 123 Srs . Deputados e a favor nenhum; total 123. 

O SI:'. Presidente: - A em enda n . 2, do Sr . Buarque de N azar eth, roi 
r.~jeitada. 

Vou . submetter a vot0s a reda cção final do projecto n. 79, de 1923. 
Approva da a seguinte 

RE!>ACÇÃO 

N .. 79-A - 1G23 

RedacçíJ,o final do projecto n. 79, deste anno~ da Camara, que approva os 
aecTetos do Poder E x ecutivo clet erminando a inter v enção f ederal no E s-
ta.do do Rio de Janei ro e a 'nomeaçíJQ de 7tm inte?·ventor. 

{Justiça 1 e 4, de 1923) 

O Cong resso Nacional decreta: 

ArF g o unico. Fic-am approvado·s ClS decr etos do P oder E xecutivo nU!'!':;e ros 
15 .922 e 15 . 923, de 10 de .Ja neiro d.e 1923, pelos quaes f oi det erminarln. ;; 
intervenção federal no Esta do do Rio de J a neiro .e nomeA.do in terventor o 
Dr. A:.trelino de Ara ujo Leal. 

§ 1 o. Sã o nullas as eleições realizada-s no mesrrio E stado a 18 de 'D e · 
?.embro de 1921 pa ra Deputados á Assembléa Legislativa . b em como tocl>ts 
a~ eleições realizadas paro Verea dores e P refeitos municipa es , e o fnter-
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VE>ntor manda.rá proceder novamente as eleições, devendo ser pela Assembléa 
Legislativa, assim eleita, apreciada e .julgada a eleição rea:lizada a 9 de 
cTulho de 1922, para Presidente e Vice-Presidente do Estado .' 

§ 2•. O Poder Executivo Federal, dentro de curto praz<', ba ixará instru-
cc;ões eleitoraes, a serem cumpridas pelo interventor, para, em eleições r ea-
lizadas conjunctamente, ou em dias differentes , proceder-se á recomposição 
geral dos orgãos r epresentantivos do Estado e dos muni.::-ipios, compreh en-
dPndo t ae::: instrucções ·todo o processo eleitoral, b em como o da a puraçã•J 
l!!ls eleições, verificação de poderes e posse, observados, no que fõr appli-
cavel, ou conveniente, os dispositivos da lei federal n . 3 . 208, de 27 de D e-
z _mbro de 1916 . 

§ 3• . As Municipa lidades, até a constituição das · no·vas Cama ras, serão 
administra das por um Prefeito interino nomeado pelo intet:ventor e demis-
:;,'vel aà-nuttLm, ao q ual será confiado o Governo local, m a ntidas, em SU'I-

plenitucle, todas ·as leis municipaes, n a quillo que não contravier a p re-
SPnte lei. 

§ 4•. Rea lizada a eleição de Deputados 'e expedidos os r espectivos diplo-
:rnas, será a Assembléa L egislativa convocada extraordinariamente pelo in-
terventor para o reconhecimento de poderes de seu s membros, e· tomar co-· 
rhecimento das eleições r ealizadas a 9 de Julho do a nno passado, pa r a Pre-
s idente e Vice-Presidente do E stado, ·julgar a validade ou nullidade destas 
eiições, apurar e v erif-ica r os poderes dos eleitos . 

-. § 5• . Na eleiçã:o' dos Deputados e dos Vereadores, cada eleitor votar!\. 
f·m tantos nomes quantos forem os r epresentantes · a eleger, m enos um ; 
t m oito pa ra Deputados, e , para Vereadores, em 14 nomes nos municipios 
de Nitheroy, de Campos e de P etropolis, e em nove nomes nos demais 
nmnicipios do E s tado, podendo o eleitor· accumula r todos os seus votos ou 
1.1:1.rte delles em um candidato, escrevendo o nome deste tantas v ezes qua n tos 
' '" votos . que lhe quizer d a r, os §§ 1• e 2• do art. _G• da lei federal n. 3.20S, 
!.te' 27' de D ez'embro de 1916. 

· § 6° .' O Presidente e. Vice-Presidente procla m a dos eleitos tomarão posse 
perante a Assembléa Legislativa, sendo transmittido, nessa data, pelo Jn-
ti,rventor, o Governo do Estado. 

§ 7° . A presente l ei entra r á em vigor · na ínesma data <ia sua publicação. 
ficando 1·evogad'l.s todas as dis p-osições em contrario. 

Sala das Commissões, 16 de Julho de 1923. - ' Jose .A:ves Oovr.i, Presi-
s idente: - João Oab1·al. -. Pinheiro Jttnior . - Euctiàes Malta. 

O Sr. Octavio Rocha: - Sr. Pres idente, pedi a palavra para fa zer a 
l'<<:guinte declaração de voto (lê): 

" Votei sempre contra o projecto n. 79, ·de 1923. 
Quem quer que l eia o parecer e o projecto terâ a sensação de se haver 

transportado ao t empo ·e roque -os monges da m é dia idade raspa r a m dos per-
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gaminhos os textos de Cicero e Tito Livio para sobre elles escl'ever os seus 
;;ommentarios e summulas, t a l a doutrina ao projecto sustenta da contra o Di-
!'eito, a justiça .e a Lei. 

A Camara deu seu assentimento ao projecto n. 79, p elos fundamentos 
que passo a, em synthese, expôr para que fiquern nos A.nna.es estas pala-
vras, e sejamos todos julga dos pelo .Tribunal da opinião . 

P a ra crear a dualidade de Assemblêa foi preciso que ·a Camara decre-
tk'sse que uma lei do· Estado do Rio de J ane iro fere a Constituição elo 
mesrno Esta do, - e que, por isso, a Junta. Apuradora ê <inconstituciona l, 
n•vpgando um Acórdão do Supremo Tribunal Federal, que decla t·ara inexis-
tente tal' inconstitucionalidade. A Camara, neste regimen ele poderes linü-
r.:cdos e ·independentes, arr ogou-se o direito de conhecer da constitucionali-
da de das leis e declarou qu e uma · assemblêa, sem titulo algum idon eo, er a 
;üo A ssE>mblêa L egislativa como urnn. outra compost'1. de deputados eleitos, 
clíplomaclos e r econhecidos em processo regular . 

Para dissolver as Municipaliclades e nomear novos V•õreaclores, po1·que 
a tanto equivale fazer uma eleição em estado ele sitip e presidida por um 
inter ventor federa l, o fundamento · foi, rasgando os diccionarios ele nossa 
ling ua, declarar que tó1·ma e systema de voto são t erm os synpnimos. Para 
e:ommetter tão innominavel attenta do foi preciso, depois ele quasi 34 annos 
de r egimen, decla ra r que o voto secretp, em cedula fechada, accumulaco pot· 
dGus, dado a os vereadores, não tem a fónma do voto ela lei Rosa e Silva. 
porque não ê modalidade dp systema acoptado pela mesma lei, systema que 
r.ode ser na razão do terço, do quarto, do quinto·, numa razão qualquer,. sem 
siquer deixar ele ser systema ct~mulativo· . 

Tão fragil a rgumen tp, n em siquer defendido em plenario, a peza r de 
vigorosamente combatido, foi o funda m en to de um sin~, dado descuidosa e 
displicentemente .. 

Quanto ã eleição de prefeitos, o caso ê mais grave. A Ca;mara julgou-se 
no uso do direito da força de annullal-a porque, apezar elo v oto ser unino-
minal, foi da do ,na n~esma urna en~ que se fez a eleição de vereadores, come 
si fosse possível ao Poder Legislativo conhecer dessa nova peste que conta-
mina votos pelo simples acto de presen ça . E ainda m a is deuretou que o v oto 
dado para PresiC!ente e Vice-Presidente, na mesmissima u:·na, estava vacci-
nado contra o vi1-us que, na sua parcial decisão, a Camara acaba de descobrir 
dentro de unm urna. 

Foi por este m eio que a Camara conseguiu fazer a derruba da da s'tu a . 
r:fio politica dominante no Rio de Janeiro, meio inedito, funesto precedente, 
attentado ao -regimen, decretando nullidades por fundamentos ridiculo~ e 
descriminando, ainda assim, que as novas eleições· sejam feitas sob a tutela 
federa l e em estado de sitio. 

Fiquem as glorias desta solução para quem a inventou, e si uma outra 
Camara, baseada no precedente, em futuro m a is ou menos r emoto, quizer a 
:Tresma cpusa decretar, t enho fê que D eus me cónserve bem luciclo o espirito 
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tJara, si della _porventura fizer parte, continuar a dar combate a tão absunl>< 
'J revoliante med-ida. 

De Ludo :sto uma co usa ficou de pé : a lea lda de política, a dignidade c\:.; 
a ttitude da banca.cla fluminense; cujos r epresentant•es, se-rri excepção de um 
só, ficaram fi·rmes e dignos a alado do -chefe, que á vjva f-orça se quer depôr _ 

E' um helio ·exemplo nesta época de tra ições e de felonias. 
O SR. MANOEL REis: - Cumprimos o nosso dever. 
0 SR. RAMIRO BRAGA: -Agra decemos a V. Ex. 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - Foi, talvez, o motivo principa-l da minha att-i-

tude irreductivel contra o projecto, porque merecem respeito e admiração 
os que não se entibi·a:rn nem se acovardam d-iante dos golpes desta nossa 
mal facada politica nacional. 

Como ultimo dos representantes elo Rio Grande do Sul (muitos ncío 
c.-poiados), nesta hora em que o seu chefe benemerito, cidadão de r aras v~r

tt;des cívicas e privadas, se vê tambem alve-jado pelos adversarios ce anmas 
J;a mão e pela felonia e diffamação conscientes, sinto v;ivo prazer na atti-
tude Irreductivel d abancada fluminense, porque como ella tambem não 
abandonei, não atraiçoarei nunca o meu chefe, com quem marchal'ei con--
tente para o sacr-ifício, si a tanto tiver de chega-r na Juta 1·io-grandense. 

0 SR . LINDOLPHO CoLLOR: - Com V . Ex. estará toda a bancada do R io 
Gr·anC:e do Sul. 

O SR. OCTAVIo RoCHA: - Estou certo disso. 
Dando o meu vot_o contrario ao projecto, respeitando como me cumpre 

a manifestação dos que entenderam approval-o, eu me t-into bem com a 
minha consciencia, e é quanto basta_ .. 

O SR. NELSON SElNNA : - Cada um de nós se sente bem com a sua. 
(A.poiad'os.) 

O SR . OCTAVIo RoCHA: - Ve ncido, fico com as minhas crenças e a mi-
JJha fé , porque eu não quero ·que a minha Patria seja uma mona rchia ele-
t.tiva, como a idealizada por Napoleão III, mas sim uma Republica de po-
deres limitados, independentes, harmonicos, na fôrma ·ela Con~tituição de 
~4 de Fevereiro. 

Não tenho soberanos. A unica soberania que conheço é a· da idéa. 
Fico com os princípios e espero ainda do Senado um gesto republicano 

,~o votar este projecto. (lli1bito bem; muito bem. O orado?· é cum1J1·imentado. ) 

O Sr. Salles Filho: - Sr. Presidente, env-io á Mesa a minha declaração 
cc voto sobre o projecto de interv en ção no Estado do Rio, mas · quero cle-
c:arar, desde Jogo, que não é m eu intento discutil -o, do ponto de vista ju-
riclico . Este aspecto já foi a mplamente elucidado. antes mesmo da d-iscussão 
''o plenario, quando, a inda na Commissão de .Justiça o projecto era r eclu-
z\<'lo ás proporçõ·es mais ·m'seraveis pela palavra 3/utorizacla e r es.peitabilissi-
rna do illustre Deputado por S. Paulo, Sr. Prudente de Moraes Filho . 
_J:;sm face, dessa monstruosa injustiça, já foi completamente ventilada e 
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c!ella só resta aquillo que realmente r epresenta : uma inqualificavel sophis-
taria para disfa,rçar· uma .deslavada mentira . 

Senhores, eu não podia e nem devia tomar parte neste debate, porque 
o mão estado de minha saude· não co~porta, sem grave damno, ás emoções 
cue elle me desperta. Mas a causa é tão relevante, encerra proporções tão 
!tvultadas e envolve princípios tão sagrados que eu não m e sentiria bem 
com a minha consciencia se não sahisse a campo para defender esses princi-
).ios cpmo m'o permittirem as minhas forças combalidas. 

Senhores, do que se tra ta é na apparencia de uma simples qu estão de 
f(.r.mas l egalizadas, pant clistra hir o passe ele m-agica com que pt·etencleir, 
transferir u ma -situação pol-itica, elas m ãos de seus legítimos detentores 
l;«ra ·as dos amigos e correligionarios; m as, na realidade, p que se vai con-
sumar é ~ mais violenta, a mais gt·osseira e selvagem aggressão ao r egi-
PJen republican o . 

Fiqu emos no terreno dos factos . Do que se t rata não é de hypotheses 
que o palavrorio, m ais ou m enos pretencioso, possa illudir, é de factos :?. 

factos q u e se ·passaram sob nossos olhos. 
Não fu ja m os á sua eviden cia . 
Por que a intervenção? 
Por que houve no Estado do Rio uma duplicata ele Gov<' l'no? Ma!'< -:iurae'-

~;ob vossa hom·a que houve no Estado do Ri•o uma duplicata? Se m'o 
affirrrnaes então eu vos cligp q ue a vossa intervenção é dua s vezes mons-
truosa, porque encerra um ·crime e uma mistificação. O crime é um atten-
t.-ldo contra a lei e a n'listificação um attentado contra a verda de e · vós .1 

•Jm tempo attentaes contra a lei e a nústificação. um attentado contra a 
't'rclade e vós a um tempo attentaes contra a Constitui<:ão e os fa Ctos . 
Si me respondeis p ela affirmativa eu vos digo que fostes vós quem .. fez 
a duplicata para. justificar a intervenção. Sereis capaz de me contraclictar? 
Que é um a duplicata de Governos? E ' um Governo legitimo que se consti-
~ue pelas fórmas e processos legaes em fa ce de um Governo il!egitimo 
r;ue quer usurpa r pela força, pela violencia, as funcções que não lhe p er-
:encem. Mas, .para que esse Governo illegitimo subsista e se· mantenha é 
preciso qu e elle tenh a por si a força; isso é evidente ~~ vós clizeis que o 
vosso Governo tin ha por si a força . Mas, q uem lhe deu essa força ; onde 
!' ouve elle o a poio p'a ra enfrentar a u toridades legalmer. tt. constitu i da s e 
<o pplicadas por um habcas-co?·pus que é a expressão· de um direito inap el-
1avel? P ela · vossa mão; pelo guante do sdtio e pela Policia m acabra do Ma-
rechal F ontoura com que tolhestes os movimentos, asphixiastes e r eduzistes 
á impotencia o Governo lega l . Eis a hi os fact.os; não 1;rocureis negal-os 
porque é inutil. · I nventastes a duplicata para agora justif.ica1· a intervenção . 
B com ella pensaes muito .ingenua m ente r ealizar apem;s uma obra rl<' 
Gdio e de vingança, levando a o ostracismo o vosso · adversa1io. Quem vos 
d~ra senhores que assim fosse. Que as cousas se passassem com essa sim-
I•liéidade . Estariamos no reina do de Simplicio ou na Republica de Ça,!in_ç_. 
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Mas, infeilzmente a verdade é outra. O que vós destruis são os princípios 
cardeaes do regimen e as leis fundamentaes da Republica. O que vós des-
truis é o primeiro principio da democracia; é o principio da soberania nacio-
:lal, fructo e essen cia do suffragio uri.iversal, fazendo governar um Estado 
por um funccionario do Governo Federal, longos mezes, para entregai-o, 
agora, a .donatarios da vossa estima e da vossa qonfiança. Senhores, o que 
uestruis é a egide do regimen federativo, é a au.tonomia de um Estado, de-
!•Ois ele ha vei-o escravizado. O que vós destruis é a cellula elo regirmen 
republicano - a autonomia dos municípios até onde levaes a vossa inter-
venção pa ra a rra ncar-lhes as camaras municipaes. Vécle, ;;enhores, a vossa 
cegue1ra a que absurdos e a que disparates vos conduz. E agora· dizei-m<! 
se o anniquilamento elo prestigio Politico de um homem com todos os seus 
erros e com todos os seus defeitos, vale tamanho sacrifício da dignidade 
ele um Estado, da honra de um regimen e da liberC.ade de um povo. Da 
honra de um r egimen, repito, porque quando ·o vosso adversario começa r a 
perder o seu prestigio, vós tereis acabado de p erder a vossa autoridado 
moral e a fé da vossa palavra que era o juramento de que havíeis de de-
fender e zelar por essa Constituição que ides polluir com o vosso acto . 
::-Jepojs disso, quem TI1·ais póde confia r na prua vra elo Esta do, se elle. q u · 
sojs vós, se volta contra a arca santa das leis e dos mais nobres princípios 
dl:;. Republica? Senhores, perdoae-me se vos fali o urna J.inguagem que ta lvez 
"os pareça estranha, mas a n1inha indignação e o meu desalehto arrancam-
me do coração, com as magoas que o envolvem, verdades que eu não sei 
occultar. O vosso Governo e os vossos processos incompatibilizam cada vez 
rr.ais o povo com o Estado. O Estado é uma instituição detestavel e na me-
lhor linguagem um mal supportavel. A sabedoria dos Governo está em 
fazel-o menos antipathico possível, mas vós só tendes ao que parece uma 
preoccupação: cavar, cada vez mais fundo, o valle de odios em que, em 
outras nações mais cultas, se teern abysrnado thronos seculares e dyna stias 
imrnemoriaes! Dizei-rne Senhores, na hora em que as vossas preoccupações 
de homens de Governo se restringem a este .objectivo infinitesimal: destruir 
a prestigio de um homem, que é das vossas finanças, que é dos problem as 
fundamentaes ao progresso e á felicidade de um povo? Das vossas finança.s 
vós mesmos já dissestes que se abeiram da insolvabilidade . e outra cousa 
r.i1o fazeis senão aggravar essa situação pelo vosso d·escaso e pela vossa 
falta de patriotismo. 

Os problemas fundamentaes ao progresso de um povo são o trabalho 
;o a ·instrucção; e o que é que fazeis pela organização do trabalho e pela 
cliffusão do ensino? Nada, porque o vosso tempo é escasso e mal chega 
pa ra destruir os vossos adversarios . Senhores, eu não vim discutir o pro-
jecto ele intervenção . no Estado do Rio; quiz apenas cornmentar comvosco 
algumas consequencias moraes desse crime que ides praticar friamente, 
<'Ujos remorsos hão de acompa.nhar~vos para sempre e cuja consununa.ção 
suá a lousa que fareis correr sobre o tumulo do regiii).en! Fiz o meu dever. 
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Para terminar; quero apenas fazer uma reminiscencia: Em Roma , houve 
um tempo em que as · cousas eram assim; o Senado era. convocado par::t . 
escolher o melhor molho para cozinhar um peixe; võs, agora, cuidaes do 
r.1elhor molho para deglutir o Sr. NHo P eçanha ... 

·Sr. Presidente, voto contra o projecto. -- Salles F ilho. 

O Sr. Presidente: ' -".· O projecto n . 79-A vae ser enviado ao Senado. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO DE 19Z ~ 

" Senhores Membros do Cong resso Nacional. - Tenho a h onra de levar 
ao vosso conhecimen to que o Suprem o · Tribunal F ederal eoncedeu habeas· 
crwp1ts a os Srs . R aul F erna ndes e Ar thur Lea ndro de Araujo Costa, para 
';qu e estes possa.m, no dia 31 do corrente, liv res de t oc1o e q ua lq uer constran -
gimento, t.om a r p os•se e exer cer as f u ncções inher entes ao~ cargos ele P 1·esi ·· 
•J0n.te e Vice-Presidente do E stado do R io ele J a neiro . " 

Em m ensagem a nter ior submetti á vossa deliberação a qu estão da dua li -
dace de poder·es no r ef·erido E stado. 

Assi,m , em vista da doutrina pacifica e u niforme qu e, em face da Con-
~tituição, a ttribue a o P"od.er L egisla tivo da R epublica a competencia para 
<li~er a ultima paí::w.ra em tul materia, essen cia lment e politica., não 
c:tbia rro Poder Executivo en t r a r na apreciação da dual•idade, julgai-a 
procedente ou imp.roceclen te, fundada ou não, pois seria isso sobrepôl'-S'" 
li vossa a utorida de e prejulgar caso ele v ossa compet encta , 

Dizer q u e uma dualidade não procede, não tem assen to legal, não pos-
suo reaJi.cJ'ade p olitica ; rE·solver qual o po<ier legitimo, é precisamente o qu<' 
t' ele v ossa competen ci-a e n ã o dos out r os poderes. 

E' cla ro q ue, dada a dua lidade, uma das organizações será necessaria · 
mente legitima , p orqu e corno clout r·inava o Minis tro P edro L essa. "é absu t -
élo exigir, pa ra h aver a dualidade de assembléas, que a mbas se constit uam 
,;, m desacatar as leis ou sentenças dos t1·ibunaes•. Desde q ue toc1as· respei-
tem as leis, nã o ha dualida de possivel de assembléas ou cie presidentes .. , " 
(documentos pa.r lamentar.es vol. 8, pagina 512) . 

Era e é precisamente a decisão de qu al dos poderes se constituiu sem 
r1esacatar as leis - a rnateria de v ossa compet erwia, já reconhecida pelo 
Egregio Supremo T'ribtma l F edera] em m uitos acórdã os, en t r e os quaes o:> 
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ele n. 3. 513, ele Abril de 1914, 3. 545, de 16 de Maio de 1914, 3 . 688, de 13 
de Dezembro de 1915, . 4. 238, de 18 de Abril de 1917, • e 6. 008, de 7 de 
Julho de 1920. · 

Nada resolvestes ainda e terei que acatar a vossa decisão, como emanada 
elo poder constitucionalmente competente para pôr termo á situação oriunda 
ela qualidade . 

Sobrevindo, porêln, o habeas-C01'1J1ts de que vos dou noÜcia e não que·· 
rendo o meu Governo dar motivo á desharmonia dos pode:·es .políticos, sem-
l1re funesta ás instituições, entendo dar cumprimento ao referido habeas-
crl?'ptts, fazendo-o ex;ecuta;r como n elle se contem, com a declaração de que 
isso nã.o importa reconhecer a legitimidade do Governo· dos c·idadãos arrnpa-
rados pela decisão judiciaria, emquanto sobre o assumpto· não se manifesta1' 
o Congresso Nacional, a o qual continúa submettido o .:-aso . 

Só assim, posso, respeitando a Constituição, não violar a autoridade 
que eUa vos confere sem quebrar a harmonia dos poderes institucio·J1'aes 
elo nosso regimen. 

Aproveito o ensejo para reitera r os protestos da minha elevada consi-
eleração e apreço. 

Rio de Jane·iro, 30 ele Dezembro de 1922. - A1·thu1· B 'et·nard'es. 
A' Com missão de Constituição. 

O Sr. Nilo Peçanba (movi'rn.ento de attenção): - Sr . Presi.dente, ·ao 
contrario da doutrina ela mensagem que acaba de ser lida, e que resulül 
ag, Constituição é · o imperio elas ordens e sentenças da magistratura federal, 
sobre todo o t erritorio ela Republica, abstrahicla a .sua divisão em Estados . 

Não cabe ao Poder Executivo examinar os f-u ndament os .elos actos elo 
I 

l-'oeler Judicia.rio e não ha nenhu'ln poder con1 a u tor·ielade pa ra rever as 
sua.s sentenças. 

Si taes actos no conceito ele individuas por elles atti.ngidos violam di-
reitos, ha na Constituição, nas leis r ecu r sos para tornai-os• inocuos . 

O papel dos gove-rnos é cumpril-as e fazel-as cumprit·, só lh es cabendo 
indagar a l-egitimidade d a sua origem. 

l<'oi sábia a Constituição, R" ·cuja guarda confiou as regalias e os· direitos 
elos cidadãos nessa esphera su perior e dominante .. 

Si não o tivesse feito e como qum· o Sr . Presidente da R epublica 
tornasse depe·ndentes as suas decisões de boa ou má vontade dos governo~. 

c'.o seu espírito de absorpção, ser·ia. então uma. burla a dec:ruração ele direitos 
ela Constituição e estaria dissolvida a Federação no Brasil . 

O Se. Presiüente ela. R epublioa decla ra cumpt' it· o ;~·rbeas-C01'1J US con-
ced-ido ao Presidente Raul F ernandes, n1as declara não reconhecer-lhe a 
:otutol'idade. 

O Governo F ·ederal cr eou a duplicata. de Governo no Esta do elo Rio el e 
Janeiro, impede a al'l'ecadação ele impostos, e vae jmpossibilitar o paga -
mento do "coupon" ela divida extern (l. do EstaC.o, em . . qett,imento do creqito 
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de toqo o .Paiz. ·O Sr. Presidente ua Rep.ublica vae fazer agitação no · Rio 
de Janeiro, e Deus sabe, põe em .perigo a vLda, a ordem e a :felicidade dos 
nossos concicadãos. 

E para que não se, veja nas minhas palavras a pa.ixão de f luminense, 
leio a o Senac!o estas palavras de Ruy Barbosa: 

" Assim se manifestou o Sr. Ruy Barbosa em 1914: 

-" Não posso conceber, nem a !llnittir siquer como hypothese 
que o honrado Presidente da Republica se esquive, por qualquer modo 
a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federa l. Seria uma of-
fensa ao conceito que de todos nós eleve m erecer .a cultura jurídica 
co Chefe do Estado. 

Materia tã,o elem enüú· em nosso direito constitucional, só en tre 
os que exploram as ins tituições republÍcEI!na& em beneficio dos seu il 
interesses· f acciosos ou ignoram de todo essas instituições póde sof-
frer debate" .. 

Mais adiante, ponderava S. Ex ., depois de r ecorda r o que determina o 
a rt. 59 da Cons·tituiçã,o: 

"Cla;ro está que este Tribuna l supremo é quem decide sobre a 
valiel.ade ou invalidade, sobre a constituc·ionalidade ou inconstitucio-
nalidade, sobre a competenc.ia ou incompetencia dos actos do Poder 
Executivo, como do L egislativo; ne.n~ a wm nern a 01bt1'o, mn hypo-
tJhese absolutarmente nenhwn~a ass·iste o cli?·.eito ele 1·eve1· essa.s de-
cisões. 

Po•rque, . n este caso, não ha v·eria acto ele um ou ele outro, q u e, 
clecla·raclo inconstituciona l, inva lido, incompetente por uma sentença, 
deixass·e eie s-e-r conrtrariado, violado, r epeUiclo por aqu elle d esses 
dons poder es, a quem conviesse m ascarat· a clesobediencia co·m a 
taxa de u sm'pação irrogada á jus-tiça. E en tão o 'l'·ribunal Supremo 

seria o Executivo, o Tt·ibuna l Supremo seria o JJegi·slativo, csacla 1 ·quant'l 
aos seus actos, elimina ndo-se , assim, por uma orgia. ele sophis·m as . 
esse artigo 59 ela nossa magna carta , que faz do Supremo Tl'ibuna l 
Federal, o arbitro cornrrnum, urriversal , irrecOl·rivel e!Yl todas as con-
t r over s•ias de tal natur·eza." 

E conclue: 

"O honra do S1:. Presidente ela Repubhca não pó de ser a lheio fl 
estas noções ruclim.entares, que coi1stituem a propria base do r egimen. 

No m eio dos seus já incomportaveis infortunios, a nação hra -
sile-ka es·pera de S. Ex. um eXiemj,llO de respeito á justiça, como o 
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confort.o necessarjo contra tantas . calamidades. El' ·o - que S. Ex. 
prometteu ao Brasil. Quebrado esse compromdsso, es.tâ. quebra do ·o 
l-eme do barco . A R epublica soffr.eria com o golpe uni· rombo no 
costado, em meio do temporal. Não .hav-erá então mais ·nada que 
esperar." 

O Sr. Alvaro de Carvalho (movimento de attenção): - Sr . Presidé.nte, 
para prestar as homenagens a que t~n1 direito o illustre Senador que me 
;;r ecedeu nesta tribuna, sou forçado a roubar os -preciosos momentos· do 
Senacro ... 

O SR. IRINEU MACHADo: - Q~em é o Zeaàe-r? 
O SR. ALVARO DEl CARVALHo: -Replicarei a S . Ex. e c:omo não costumo 

fazer-·me de surdo, -direi a quem pe-rgunta quem é o Zeade1· que eu fallo 
como Senador da Republica, embaixador do Estado de S. Paulo,. no Senad:o 
Federal. (Muito bem.) 

Não sou Zeade1·, porque senia p·retenção impor-me como leadf!r: ao S·enado 
F'eeleral . (Não apoiado.) Leade1· do Senado t enta ser q-uem tem à ousadia 
ele annunciar que nã.o consente ç1ue passe uma tal disposição, porque a ob-
struirá. Leader elas_ assembléas a que pertencem, são os representant es que 
valendo-se elo seu n1cerecimento intellectual ... 

0 SR. !RINEU MACHADO : - Não tenho n enhum . 
0 SR. ALVARO DE CARVALHO: - . .. abu sai11 da attenção e elo . tempo das 

nssembléas para reclamar o direito de fazer ·eleitorado. 

Não s ou Zeacle1· do Senado, não disputo tal posição . 
O SR. AzEREDo: - Mas pôde ser. 
0 SR. Ar,VARO DE CARVALHo: - Reclamo para 111Ím, porém, O direi-to de 

Ja llm· á Naçiio c~m toda sinceridade, bem como ele }Jrestar ao Sr . Nilo P e-
•;:anha, cujo nome decLi-no com o m aior respeito, a consideração q u e S. Ex. 
me rríerece. 

Meu desejo é antes de tranquiHza l -o; mas pergunto: que devia fazer '' 
Chefe da Nação, o qual, antes da decisão do Supr-em o Tribunal , tinha sub-
~~·letticlo ao Congresso a deliberação -do caso do Esta do do Rio de Janeiro? 

Cumprir ·o habeas-corJJUS, m as dar conta ela sua attitude ao Poder Le-
~islativo, unico poder competente. dentro ela. Constituição, para deliberar a 
rP.speito desse caso. 

Não, meus s enhores; tenhamos calma. Sobre esse assumpto, já fi7. 
t~ma referencia, que não deve deixar duvida sobTe a minha orientação em 
casos taes. 

Não tem porocec1,encia o que rec!an1a o illustre s-enador pelo Estado elo 
T-do ele Janeil~o. O Chefe da Nação p•resta obediencia á deliberação do Su-
]Jremo Tribuna l , obedece ao habeas-corpus, mas não pócle r·etirar elo Podet· 
LE:g·islativo o di·reito de deliberar sobre o a ssumpto, cl-ireito que lhe é con-
fer ido pela Constitu~ção. (Apoiado·s; muito bem.) 
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O SR. NILO PEÇANHA: - Eterndza uma dualidade -que não existe; crêa 
uma . dualidade. 

0 SR . ALVARO DE CARVALHO: .- Srs . Senadores, infelizmente p:xra S. Ex., 
o Sr. Nilo P.eçanha, é a segunda vez em que, a proposito ela politica do 
Estado do Rio de Janei·ro, o Poder Jud·iCJim'io é ch a m ado a decidir casos po-
laicos, que são, incon~estav-elmente, ela compe<ten ci-a do Poder Leg1islativo, p ela 
Constituição elo Brasil. (Apoiados>· m~Lito be1n. ) 

O SR . N ILo PEÇÁNHA: - Eu busco ju s tiça nos tribun>:es , já que a poH-
tica não m'a tem dado. 

O SR. ALVARo DE CARVA;LHo: - .Si o .nobre Senador procura j ustiça, . tenh:t 
esperança e m que o Poder Legislativo lh'a faça. 

0 SR. NILO PEÇANHA: - Deu s O ouça . 
0 SR. ALVARO DE CARVAf>HO: ::;_ Si o 'Estaclo do Rio de J a n eiro tem cli-

rd to, por que duvk ela clelibm·a ção elo Poder L egislativo? 
0 SR. PAULO DE FRONTIN : - E' um golpe politicó. 
0 SR. ALVARO DE CARVALHO: - 0 Presidente da Republoic:>a, que tiniu 

sujeito o cas.o á cleHberação elo P-ocler Legislativo, vae ob:odecer ao lwbeas · 
cO?'jJus> mas não reti.ra a questão elo poder co•mpetente p a r a onde a en ca. 
minhou, porque n ão tem o c1lre'i.to de f a zel-o . (Muito bent; ap o·iados.) 

O nobre Sen a dor h a de lembrar-se da, cautela com q u e justifiq u ei a pa! --
:xf..o ele S. Ex., n aqu elle dia em que aqui terçámos as arma.s Cla p a lavr a . 
Comprehende que S. Ex. recl•aJme a . atten ção elo paiz pa ra o caso elo R'o 
ele Janeiro ; mas não ser ia justo dar ao Chefe da Nação o diTeito de reti·rm· 
daqui a cleliberação a Pespeito desse caso, uma vez q u e para a.qui elle h aviu 
s ido e n caminhado •em resp eito á Constituiçã o. 

O SR. NILo P EÇANHA : - Mas o ca so já es ta.va a ffecto a outro poder .. 
O SR . EUZEBIO DE ANDRADE : - A deliberação é ela exclusiva competenci:t 

cic Pofier r,egis1ativo . 

O SR. ALVARO DEl CARVALHO: - Senhores, s-ou claqu elles que, p or isso qu'3 
o Suprenw · T ni•buna l é rodeado sóm•ente pela a ureola do acerto elas su a s de-
cisões e é um poder que ClJeve fazer a h armoni·a elos tres p ode1•es, por isso 
que elle não tem ·m eli.os efficazes de torna r effectivas as suas deliberações, 
s"u claqu elles que p en s·an1 que os outros p oderes elevem rocleal-o ele a b solu t o 
respeito . 

Por i·sso. o' Pres·icle nte da R ep ublica va e res peitar a decisão elo Suprem n 
'!'ribuna l. Mas não s·eria justo que o Poder L egislativo ;fi<;a sse priva do do 
c~i:noyito cl:e deliberar a ·esse r espeito. 

Si eu pudesse dar um conselho - embora sem a utoricl:J.de p ara tanto -
l)ücleria a o Sr. N!ilo Peçanha que <tivesse confiança n a cloeeisão . elo Póder 
L egisla ti v o. Si a su a ·causa é boa, talvez este poder possa.,' uma clla, merecer 
dt• S . . Ex. tanta confia n ça quanto lhe merece o P-oder Judicia l'io, ao qual 
S. Ex . Ja r ecor reu .d;u a s vezes, pal·a conserv_ar o Poder no E sta do em 
em e na:;;ceu . (Mu.ito bem.>· .1n~t-i-tÓ ?Jent . Apoi ados.: o oraclor é O'llimpri-n?.entaclo.) 
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O Sr. Nilo Peçanha: - Sr. Presidente, respondo ás ·observações do H-
lustre Sr. Senador Alvaro de Carvalho. A . questão do Rio de · Janeiro era e 
?. uma questão jur:idiC<'L . O Gove.rho Federal entendeu considerai-a uma ques-
u•o poliúica. O Poder Executivo fez urna manobra para afastar obliquamente 
a competencia do Poder Judiciario. Qua nG.o chegou a mensagem, já a questão 
estava affecta ao Supremo Tr,;ibunal. Elle a decid.iu . O S·r. Raul Fern.andes 
é o Presidente legal do Estado -do Rio de Janeiro •Ei não ha poder capaz 
ele annullar a sua allltorida.de e a sua 1nvesti<!ura. E, Sr. Presidente, s.i 
t emos ido por vezes buscar a protecção da' Justiça, para defender o nosso 
direito violado é porque a politica nos t em fe·chado as pot'tas e ao· vereiiiotWJn 
da opinião ,.,,~blica. (Mt~ito bem; 1nu-ito bem .. Apoíados.) 

.SESSÃO DE 4 DE MAIO DE B23 

O Sr. Nilo Peçanha.: - Sr . Presidente. a mensagem com que o hon-
nado Sr. Presidente da Republica abre a presente •sessão desta L egislatura é, 
infelizmente, um clesafôo á novas lutas, a e ternização de motivos de belli-
g-erancia sobre uma q uestão já finda, ao ·envez de ser um documento ele m e-
ditação serena, •exanünanclo as condições geraes da Nação .. 

Nunca. como neste momento, .Sr. P residente •. a N ação anci::>u tanto pelos 
debates e pelas reivindicações da tribuna parlamenta r . O espirito publico 
como que ia contando as horas desge interregno do Congresso e ele pro-ro-
gação indefinida elo estado ele si>tio, sinão ·.para acompa nhar a nossa acção, 
tão clesilludiclo elle a nela do rigoroso desempenho das nossa s funcções consti-
tucionaes, mas para saber elos dorr.inaclores deste .paiz o que é feito do seu 
pa.trimonio, elos seus direitos, ela a utoriclMI.e e ela soberania da justiça, ela 
:wtonomia elos EstFLdos . . elas trruclicções do seu regimen r epresentativo, elas 
suas finanças, elo seu cambio, que nunca desceu no Brasil a um nivel tão 
baixo; do seu cambio que entra pelos lares brasileiros todos os dias no preço 
elo gaz, no da .electriddacle, no .dos gene1' os importados, pertu'rbando a sua 
vida, a larmando o comrr.·ercio, gerando a miseria e roubando •os altos es-
forç;os elo trabalho nacional; do seu .cambio, Sr . Pl'esidente·, que não é, nesse 
caso, s inão o inclice das condições geraes deste paiz, da sua moeda, da sua 
balança commercial, da ·confi-ança nas suas leis e -da capacidade da sua admi-
nistração. 

Mas, senhores, o que represe·nta esta n~ensagem, sinão o achincalhe ao 
eandidato vencido á Presidencia ela Republica. a quem tudo se tem tira do, 
in clusive a sua velha provincia, reduzida á condição de colonia?! 

Quaes são as grand·es m!edidas indicadas ao Congresso Nacional paxa 
a ttenuar este mal ·estar que vae inva-dindo todas as espheras, diminuindo a 
fortuna e valendo pelo sequestro elas nossas libe rdades t ra.diciona:es ? 
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Não pare.ce, S1·. Presidente, que a noss;,c cTivida externa é de quat1·o 
milhões e 200 mil contos; q ue a nossa divida inten1a consolidada ultraJms-
sou dous milhões ·e 800 mil; que o funccionalisrno civ;J e mi litar nos custa 
annuallr.ente 500 mil contos - em un1a receita pa.p el q_ue nunca chegou a 
<150 mil contos! 

Os orçamentos, nestes ui ti mos tempos dobram. O da Justiça , de 50 mil 
contos, va.e a 78 mil, e o Sr. Presidente da Re-publica, nesta mensagem., ain-
da reclama o a ugrr.ento da Policia Militar desta. Capital, pelos g randes ser-
viços que ella .presta á. segurança publ1ca e que prestou ao paiz na. su.ffoca-
ção da sedição mi!ita.r de 5 de Julho. 

O Ministel'io do Exterior, de 2 mil c.ontos, Sr. Presidente , dobrou - c 
V. Ex. sabe tão bem quanto eu que o orçamento da. Gu erra, de 60 mil con -
tos vae a 122 mii . Eu j á. nã.o que.ro falla r no orça.mento da Agr1cultura , 
nascido com 12 mil contos e q u e já at<ting-e á cifr a. de 50 rr.il . 

• senhores, não parece esta mensagem de um per·iodo em que temos• as 
nossas rendas todas hypothec<"ld::ts. Rendas federaes, rendas estaduaes, ren-
das municipaes· ,os portos e as estradas d:e ferro, o Porto do Ri-o de Janeiro, 
a Central do Brasil, t udo foi dado em garantia de emprestirr.os externos. 

Os l<Jstados já devem no exter1o1· 1 . 291 .000 cont'os. E ao envez do 
Presidente da Repuhlica, nesse largo periodo de inten egno, t er impedido 
que os Estados continuassem a celebrar operações no exterior, e pelas quaes 
somos responsaveis, dada a resolução da Conferencia de I-Iay<"l, em que o 
Brasil combateu a these de Drago, que vedava a cobranÇ<L executiva das 
dividas externas, por isso -que entendia, então, que isso valerÜL pela consa-
gração do calote offi.cia.!; ao envez elos nossos banqueit·.os de parte do Go-
verno desautorizarem operaçõrs dessa importancia, já. celebrararr. tres Es-
tados, sem nenhum deslustre, devo dizer da tribuna, pan1 :lS pessoas dos 
governadores, celebraran-, tl'es Estados emprestimos que ta nto aggravaram 
as nossas condições e o nosso credito. 

Que diz a 1nensagem, a não ser o tripuclio sobre ·vencidos? 
No prirr.eiro 'documento ·que então foi lido lançou-se á. conta da guerra 

ela Europa todos os males que nos pesavam. 
Eu sei be-m, todos temos repetido, que eSS<"l guerra d'e 1914 custou 192 

biliões de dollars, mals ·que todas as guerras do seculo JJassad·o ; as guerras 
.I 

napoleonicas, a guerra da Criméa, a gúerra da Cessessão a1neri·cana, a 
gu erra sul-africana, a guerra .Cino-Japoneza, todas reunidas, não gastaram 
24 biliões. 

E' certo que os encargos impostos á economia do trabalho do horr.em 
não podiam ser reemb,oisados no curso de uma geração, que os seus effei-
t-os faziam a volta do mund-o; · nenhum povo pócle s ubtrahir-se á sua in-
fluencia, uma vez que a paz não restabeleceu ainda a unidade e a solidarie-
dade das nações. 

Mas, Sr. PresiCLente, as nações, mal sahirarr.- da guena, enfrentaram na. 
Euro·pa o problen1a. da reparação das suas finanças, '.rodas ellas tratam de 
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lJreceu~r á a~gun1entaçâo do~ inlpostos u1na politica. >::Tnergicc ... , .----'·<.t. .,.a.rL·~

orçamentos todas as clientelas da .politica. Para não citar a Italia de Mus-
solini, porque €sta, emfim, -com a r€forn.a que o grande estadista lançou 
ao seu paiz, como qut: vale por uma parada de regimen representativo, mas 
da Inglater ra, qut: reduziu a:; despezas de 42 o/o, nos orçamentos, que resga-
tou 82 milhões de libras papel, dos 380 milhões que tinha errAtti-do sem 
lastro, durante o periodo da guerra. 

O que se dá aqui? O que já fizemos? 
Eu não diria nada,, estaria no meu papel de vencido, si não sou provo-

c:ado h:oje, pela m::tnhã, c:om e;;;se desa;fio de novas lutas, com esse custe o 
qtte custar, que c1 grande -e saudoso Nuno de Andrade, não via sinão o en-
genho, o esforço, o trabalho, a energia para vencer um jdeal. E o q u e fez 
o Governo? 

Transferiu pa1·a o Banco do Brasil o direito de · enlittir papel -moeda, en-
tregando-lhe o stoclc ouro, que era de 10 rr.ilhões de esterlinos. 

A m aldição ha c1e cahir sobre a .cabeça dos qu e r-evogaram a lei de 14 
de novembro, para dar sahida ao ouro amoedado, ao· ouro em barra, que 
estava servindo de garantia ao papel-moeda existente, não obstante a .pena 
db respon~abl!idade do Presidenlo, dl> ministro, e a pena de demissão do 
funcc·ionario q ue o· tivesse executado. Repetiu-se, sim, a experiencia dolo-
rosa de 1908 a 1920, de 1853 a 1855; as experlencias ãe 89, a experiencia do 
Governo p 'rovisorio, que todas terminararr.· pe.Ja encampação pelo Thesouro 
elos excessos dos Bancos . 

Que fez o Gov€rno, dado o aviltam.ento do cambio? 
Aggra vou •OS im.postos ouro nas portas das Alfandegas! Prorogou o es-

t~Hlv de sitio nas ,ves-peras ela reunião do Congresso, affligindo a alma liberal 
de !Minas, quando medida ide-~1ti-ca em 1\farço d€ 14 mereceu solemne repulsa 
do Partido Republicano ele S. Paulo, notadamente . do illustrad-o Presidente 
da Ca rr.ara, .Sr. Arnol:flo Azevedo, en>tão membro ela Conunissão ele Jus-
tiça, que entendia não pod•er o Governo prorogar o sitio por prazo maior 
que o da duração das sessões do Congresso, e q·tle dizia com_o. si fôra hoje: 
"cess-ou de facto tudo quanto poderia razoavelm€nte explica r_ a permanencia 
do s-itio. O que agora a tudo sobrepuja, ·creando anormalidade, produzindo 
apprehensões, paralyzando os negocias, atrophiando as relações commerciaes 
e prejudicando os creclitos do paiz no exteri•or, é o proprio sjtio inconstit•J.· 
cionalmente prorogado até o fim do a nno, fazendo crer que a naçí:\.o brasi-
leira está profundamente abalada por grave commoção intesti-na:'. 

Desse s itio preventivo, dizia Ruy Barbosa que valia pela t h eoria do an-
tigo absolutismo russo, sitio que se dilatou o anno passado para permittir 
o crime da occupação militai' do Estado do Rio de Janeii"o, e a depósiçfío 

·do seu Presidente, não obstante decisão do !Supr-emo. Tribunal Federal , que 
consagrou o seu direito, siti:o que já tem no seu passivo o assassinato de 
pn.triotas nas prisões do Estado, a execução summaria de chefes .d·e ~amlli~ 

na sua propria casa, . sitio que rr.ata por asphixia, q ue emm:udece a im-
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prensa independente e manda na imprensa official insultar os venciaos, sllw 
·de qú e o Presidente, tal como os doentes da morphina , não prescinde mais ! 

Senhores, affirmou o Sr. Pr-esidente da Republica t er em mãos prova;; 
de que se conspira contra a ordem constitucional. Que venha.Jn irr.meclial,:-
mente a o conhecimento do Congresso essas pr.ovas . 

Tod<> paiz sabe que isto é uma falsidade; mas o Congresso qu-e r etoil;e 
as funcções que lhe confiou a Constituição, que as requisite desde já; po:-
que, si ha Deptua dos e si ha Senadores comprometticlos, qu e sejamos des 
terrados ou presos con·.o quizer a clictadura, com a cum.plicidade dos podere~ 
ciue ella t en1 aos seu s pés, mas que se r·estitua a liberdade á Nação, que Se 

susvenda ess., estado de sitio humilhante da civilização brasileira, qu e s,-
clê, senhores, treguas ao paiz, ao con1mercio, á n1arinha, á iln.prensa, a0s 
trabalhadores das cidades como dos campos, treguas ao Brasa, senhores! 

SESíSÃO DE 8 DE MAIO 

u Sr. Miguel .de carvalho (*): Sr. President-e, só h oje posso v ir á 
tribuna fazer a lg umas considerações acerca da oração profer;da. pelo m eu 
nobre collega <le r epresentação, c;ujo nome peço licença pant declinar, o 
Sr . Nilo Peçélinha, por isso q ue depois d<>s ui timos feriados esta. é a pri-
meira sessão do Senado. 

Rogaria a V . Ex. que m a ndasse avisar a S. Ex. o ·Sr. Nilo P-eçanha 
c1ue estou na tribuna, tratando do caso do Rio de Janeiro. (S. Ex. é atten-
à-ido). 

Forr.os todos testemunhas da fórma acalorada, póde-se dizer mesmo ini· 
tada, com que S , Ex. occupou a tribuna, prendendo a attenção ele todos 
nós com as considerações que julgou conveniente fazer . 

Estranhei que o velho patlla.mentar e antigo pol'itico não se tivesse apre-
sentado, tratando d esse assumpto, com a calma correspondente á sua irr.-
portancia. Ao contrario, si S. Ex. profundamente impressionado com factos 
e bar baridélides praticados no nosso Estado - penmtta-se-me nàJo . usar do 
termo p1·ovincia empregado por S. Ex. 

(Nesse momento ent1·a no 1·ecinto o Sr. simadO?' Nilo P eçanha .. ) 
Eu pedi q u e V. Ex., (diriginclo- se a.o S1'. ,Senado1· Nilo Peçanha) fosse 

avisado do facto de me . ·encontrar t ratando do discurso ultima men te pro-
ferido pelo meu nobre collega; e prometti a mim mesmo .procurar t rn n 
quillizal -o, colhendo informações, esclarecimentos das autoridades que actual-
mente teem a .responsabi<lidad-e administra tiva -do Estado do Rio de Janeiro 
as quaes, dadas por mim, sen:~ sciencia prévia, d.irectas, poderiam parecer 
más, deficientes ou defeituosas . Dahi, não ter eu respondido incontienenti 

(" ) Não foi revisto pelo orador. 
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· a · S. Ex. , externando, o que naJquella occasião pCideria fazer, que os act ua es 

éli!'igentes do Estado elo Rio de J a ne iro, alheios aos interesses e á s pa ixões 
partidarias que o teem agitado, pessoas de responsabilida de notaria , não se-
riam ca pazes de animar a .pra tica de ;factos da or·dem do a que s e re f eriu 
S. Ex. e muito menos deixa i-os impunes . 

Não tenho relações pessoa es de rr.aior valia com os actua es dirigentes 
elo Estado elo Rio de J a neiro. Uma v ez apena s fui cum primentar' o -inter-
ventor, desejar-lhe uma administração f-eliz; e, não tendo ra zões para n ova -
m E'nte ir rouba r-lhe t empo, já ma is compa reci ao .pa lacio, não conhecendo 
mesrr.o o c h e·fe, nem tampouco os outros funcciona r ios da ·Secreta ria do 
li:sta do . N,ão tenho procurado approximar -me da quelle illustre politico, me-
nos ainda de s eus dignos auxiliares. 

Entreta nto, pela s informações e n oticia s que tenho, estou convencido de 
q ue qua lquer delles é inca paz de se presta r a instrumentos de actos de tã o 
r evoltante crueldade. 

No dis·cu t·so do honrado S ena dor h a um trecho qu e se desta.ca destas 
considerações que a cabo de f a zer e que sã o ele sumn1a importancia . Quero 
ref erir-rr.e ao ponto em que S. Ex., tratando da m ensagem do Sr. P resi-
dente da Republica , suppõe que se dirija á sua . p essoa em phra ses .pouca 
a ttenciosas, provocadoras 1nesmo . 

Estou c onven cido de que, si m e não occupa sse desse assumpto, da ndo " 
minha impressã o pessoal, podia parecer ou ·pouca considera ção á pessoa do 
honrado Sena dor ou incliffer ença pe1a elo 1· . Presidente ela Republica . 

As impressões que vou · da r são pe:;;soaes. A>ffirmo a V. Ex., Sr . Pre-
s idente, que, nem directa , nen~ indirectamente, procurei saber qual o pen-
sa mento elo 1Sr . Presidente da R epublica, qua nto ao to pico ela m ensagem 
que magoára o meu honra do oollega de r epresentação . 

Movo-me nes te instante p or um sentime nto natu ral d e fazer justiça, 
como ainda o a nno passa do, por occas·iã o de se t ra tar de urr.a mensagem 
envia da a o Cong resso pelo Sr . Epitacio .Pessõa , em divergencia . com o meu 
honrado collega, o Sr. Dr. Ve spucio cl.e Abr.eu , vim á t r ibuna dizer-lhe que 
não lhe a ssistia ra zão, porque não era possivel que o Ch efe da N a ção, ho-
mem intelligen t e e iHustrado, se dir igisse a o Congresso Nacional na quelles 
t ermos. que havia fa talmente a lgum equivoco, e que, ;porta nto, não podia 
ser s olida rio corr~ a queixa , com a magua que tinha esse meu collega . quanto 
aos termos da m ensag-em . Entendi que ·S. Ex. não se dirigia a nós outros. 

Dous dia s depois o nosso então colleg-a IS.r . Cunha P edrosa occupou a 
tribuna , tra nsmítti!idó ao · Senado o pensam ento integral elo Sr. · Presidente 
fia R epublica, inteira m ente .conforme com a s a preciações que eu h avia feito. 

E' n es ta situação que venho h oje dizer a S. E x . o Sr. Nilo .Peçanha, 
nüo ser possivel que o Sr. Presiden te da Republica tiv;esse, na sua nlensa-
gem , corr,o pensa S. Ex., o proposito de achincrulha1-o. A!chinca.lha r quer 
dizer ridicula riZa r, s.egundo o nosso v ernaculo. E pa rece-me que n ã o é um 
termo proprio para um documento da quella importa ncia , feito .por um ho-
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mem do valor n:oral e intellectual do Presidente em Republica; não é um 
termo que possa ser empregado com referencia a q ua.Jquer poli tico e muito 
menos a um Senador. 

O meu collega de representação foi injusto e ingrato, ou melhor, não 
foi justo nerr.: grato. 

Não foi justo porque o Presidente da R epubli.ca, a bsoluta mente, não lhe 
declinou o nome, não lhe deu nenhum qu alificativo, não fez refere ncias, 
donéle, pela logica, pela ligação dos factos, se podesse descobl'ir segundas 
inteções, sobretudo quando é certo que não lhe fa.!ta cora~;·em pa ra en-
frentar a situação e os homens. 

Não foi grato porque S. Ex., da da a intenção qu e a pprouve ao hon-
rado rrtpresentante do Rio de Janeiro descobrir-l·he, p1·oporcionou -lhe ensejo 
para, aproveitando-se dos documentos, satisfazer desejos seus . 

Da mensagem teve S . Ex. a noticia na manhã do dia em que nos deu 
o prazer· de ouvir-lhe a voz . Na sua oração, ha referenoias, ha aprecia ções , 
que fa:T.err. lembrar o a proveitamento de notas, de informações colhidas para 
serem usadas durante a sua excursão política e que não tivera m opportu-
n ldade de ser trazidas a publico. 

Foi, porta.nto, em virtude dessas a preciações feita s pelo h onr ado Sr. Pre -
sidente da Republica q u e o meu honra do collega teve o ensejo pa ra a pro-
veitar o fructo do seu estudo e do seu trabalho até en tão não trazido a 
publi·CO. 

Não. foi grato porque o emprego da phrase - cus:e o que cu sk'lr -
sublinhada por S. Ex. como que dirigida á s·ua pessoa pelo m eu illustre 
collega, teve a verdade'ra inte!1pr etação que se lhe devia da r. 

A interpre.tação do - custe o que custar - que se tornou, por assim 
dizer,' lemma de. guerra, n ão quer dizer, segundo nos inforrr.ou o honrado 
representante do Esta.(lo do Rio de Janeiro, senão aquil~ o q u e Nuno de An-
rlraclc D.chava que devia significar: - o emprego da energia, da tenacida de. 
ela cons ~ancia para se conseguir um ideal, pa ra se r ealiza r um desiàe•·at1t117. 

Ora, não foi esse o sentido que se lhe clei.I. O custe o que c·usta'r signifi -
cava o emprego ele todos os m eios, a violencia, a força, a luta, o emba te 
elas ondas revolu-::iona rias contra o Governo constituído. S. Ex., porém, ve·o 
explicar o caso e disse: Não; este é que é o pensa rr.en to do custe u que 
c1~sta1·. 

Po~·tanto, S. Ex. não pócle ser soliclario com todos os act.os que consti-
tuem um vei·clacleiro attentaclo contra a fôrma constitucion::tl. 

S. Ex. não pócle a pprovar a luta a rmada ; S. Ex. nã o pócle a pprovar 
o desvio das força s armadas para longe do ün-reno em q ue as collocou a 
Constituição . S. E x ., portanto, diverge de t odos aquelles que se se rvintm 
desse· lem1na para perturbar~rr..: a ordem, derran1arem sangue e destruiren1 
propriedades nesta Capital. 

Honra, pois, a S. Ex. 
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Não foi grato ao Sr. Dr. Bernardes, quando foi elle quem proporcionou 
o ·ensejo de •S. Ex. esclarecer bem o seu pensamento. 

Poderia alonga r-rne nestas considerações, mas estou ancioso de entrar 
no período em que procuro levar a tranquillidade a<> esp:rito de :::; . Ex. 
quanto ás informações inexactas que lhe foram dadas ácerca da perturba-
ção da orderr;, de actos de barbaridade praticados no nosso Estado. A outros 
mais ' competentes do que eu, a outt·os que tenham credenciaes para tu.nto, 
incurr.biria desenvolver mais este caso, se assim parecesse conven ·ente ou 
agra ela vel ao Sr . Pres:den te da Republica. 

Eu jisse ex-propria parte o que penso . Não quero ser portador de galas 
falsas nem apresentar-me com credenciaes que me não forarr. dadas. 

Com relação ás perseguições, ás crueldades no nosso Estado, prestei 
..tttenção mais cuidadosa do que a outras partes, porque se prendiani a 
tactos locaes, que não podiam desinteressar a todos os fluminenses; e q uiz 
tra zer ao honrado representante do Estado do Rio de Janeiro documentos 
officiaes que rr.ostrassem que não lhe tinham dado informações fidedignas. 

Ha um ponto que ouvi IS. Ex. ferir na sua oração, mas que não en-
contrei no discurso publicado. E' aquelle que sé refere a .uma criança ama r -
rada á cauda de um cavallo, e que me fez lembrar a iMazeppa corTendo 
pelas estepes da Russia naquella situação triste que todos conhecemos. Não 
tendo visto no seu discurso este ponto, deixei de colher informações a res-
peito. Limitei-rr.e a dous outros: a<> caso do Sanna e ao do Sr. Luiz Bar-
bosa, que estava doente na Santa Casa. 

Em resposta ao meu pedido, tive dos que dirigem a administração pu-
blica no Estado algumas tiras que estão á disposição ele -8. Ex. para lêl-as 
na integra e d::;s quaes não .posso deixar de lêr alguns topicos., embot-a route 
algum tempo e abuse ela paciencia de S. E .x. 

Dizem as notas que possuo: 

"O sub-delegado de policia daquella. loca.lid::l.de, dando cumpri-
mento a uma ordem de prisão contra Evaristo Gomes Marins Junior, 
requisitada por officio do sub-delegado do s.• elistricto, dirigiu-se á 
casa de Victor Machado Motta e Silva onde constava achar-se 
Eva ris to homisiado. Foi a po]jcia recebida com hostilldaàe pol' 
Victor Macha.du, .quo:: tentou contra a vida da autoridade, desfechando 
contra o sub-delegado tres disparos." 

Estabeleceu-se o conf.Jicto e o commissario Antonio Fari;;., do s.• dis· 
tricto, portador do offlcio requisitotio, em defesa do sub-·del'egado, fez uso 
da arma que tra z:&., fazendo foge. contra ü aggressor do sub-delegado. 
Ass!m occorreu a morte de Victor Machado. Entretanto, afim de apurar a 
responsabilidade do cr:me, procedeu -se o inqu::ri1o policial, em que ficaram 
caracteriza dos o elesa.cato e a resistencia, e jf.t foi remettido ao juiz co~pe· 

tente, estando o facto entregu., a ju>~tiç;,. 
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O inquerito foi presidido por autol'ida cie outra, o sub-delegado João 
Mazy, que na êp.oca do crime e:.-tava fóra do ext>r...:.cit, dL cargc-, sendo, por 
outro lado, desde .então, afastado das suas funcções polici·aes o commlssario 
Fá.ria. 

A senhora do morto foi submettida a exame de corp.:> de delicto e apre-
senta- dous ferimentos de natm·eza leve 'no t erço anter ior do braço (cort-
tusão) e em uma das extremidades infenores da .perna, conoluir,do 011 

peritos que taes lesões foram r esultantes de quêda. 

E' necessal';o dizer que não so Evaristo Mt.rinho, como tambem Victot 
Machado, mantinJ1a1n pelas a u toridacles actuaeo; o rr.aior desprezo, agentes 
ambos de propaganda contra o governo, sendo publico e notorio que aconse-
lhavam o desres·p eito ~$ . autoridades da intervenção. Nesse senti-do é oppor-
tUJ•v tr· ... n.:~cre·v-er trechos çle -cC>rres.[Jonder.cla ot1flclal do delegaao r e.gional, 
d<• zuna resp~::ctlva, o Dr . . M . Lopes Cardoso Filho. Releva referir· que 

·estie moço é completamente extranho á pohtica do ·Estado, tendo chegado 
alguns dlao; antes da intervenção, do Est:..do de Alagoa:.. 

Escreve essa autoridade: 

.. Sobre o caso cte Sannu., logo que tive conhecimento, por boa tu,, 
otficit:i ao sub-del&gado. pedindo urgente,; informações e recomiHea-
dando-.Jhe que agisse com calma e m uito criterio . lm:mediatamente 
:veiu a esta c,dade (tMacahé), o 1.0 supplente daqueHe distr icto, que 
se achava em exerci-cio e que. chefiava a diligeucia., quando se <.leu 
" lameHtavel facto, narrando-me -com segurança o occorrido. Para 
uru;ntaçâu da policia devo levar a 0 vosso conheoiment:o que os o.pfJu-
si·cion..istas ou partidarws nilistas timbram em Inenosl)reza r as actuae::~ 
auwridades, nom.eadas pelo Inte·rventor e que nE'sse s e-ntido leem 
agentes pelo interior, prégando o clesa.ca.to aos que estão investidos 
u<~. espinhosa. fun.cção policial neste :c:stado. Um desses agentes de 
propaganda contra as actuae-s autoridades, Evaristo Gomes Mttrlnhu 
Junior ; depois de haver commettido desatinos em CachofdirC>s e de 
ha;ver desacatado o sub-dei.;,gado do 7.0 distri·cto, dirigiu-se par&. 
S"-t':n"' onu-. fo.r-u. abri~a.au por VJ.ctor .. ,Ma.cha.ao Motta e SiJ·va., ex-
sub-delegado e hom: m que no antigo governo praticou violencia.,, 
espan-cando presu:; e f~zendo toda a. sorte de barbaridades. Além 
disso era tia o como perverso e temi elo no logar. Foi esse home ... 
que da porta de sua casa r ecebeu a cliligencia com improperios e " 
tiros de revolver, o que occasionou a sua 1norte, pois, um cornmis-
sa.rio vendo o sub-delegado a lvejado, em legitima defesa deste, :..ti-
rou sobre Vi-ctor Machado, prostrando--o morto. Quando aqu i chegou 
a triste noticia do assassinato do rl ~legado de policia , do Carmo, 
houve quem applaudisse tal facto, clJzendo que assim deviam M 

actuaes autoridades ser tratadas." 
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Vem aqu i .cJe molde tratar des te triste caso do delegado d o Carmo quu 
o meu 'honrado cullega de representação conhece. 

O jorna l desta capital, A Noite, em seu t.umero de 17 de março, diz o 
seguinte: 

" O Dr . Salvador Concelçi.i.o, chefe lle Pollcl!l do Estado do R1u, 
a caba .cJe regressar da cida de do Carmo, onde fôra toma r conheci-
mento do assa>~sinio alli ultimamente praticado do delegado de Poli-
cia José Silveira, que tombou victimaclo .por um bando de scelerado~. 

quttndo em , crurninho da I!.ha dos Pombos, onde ia a serviço do seu 
cargo . Do a~;;a.lto resul.tou mais a moc·te de Jovino de tal. 

S. S. encontrou e deixou a cidaüe em situaÇão -de ca lnta. e ordEm, 
ab~oluta, nüo oiJs ta nlL' o estado de cons ternação geral dos habi-
tantes dea.nte da bruta lida.cJe do crime . Carece de proceden cia, entro-
tanto, uma noticia de ahi se terem ef<fectuado para mals ct.e 40 
p risões. 

Com ~s provas colhidas no inquerito a policia requisitou e o 
Dr . Juiz de Direito decr etou a prisãc preventiv:~ de sete indiciado~ 
autore~, na sua maioria, altos funccicParios da administração mum-
cipal, contra os quaes formul ou o "~lH'esentante do Ministerio Pu-
blico a respectiva denuncia . E s tilo recolhidos â. eadeia. da cidade, j ll. 
entregu es, portanto, â. justiça local ." 

Fac t-:..s desta ordem, Sr. Presiden te, é que nós, com as responsabilidaüe, 
que temos, elevemos evitar, acon selhando os nossos rumigos a r espeitar em aH 

autoridades que dirigem a Policia no E s tado do Rio de Janeiru, e aguar-
dando a solução de!'lte importante caso que se acha affecto ao Congre~sv 
Na;clonal. 

1Não é derra ma ndo san g ue uns elos outros que ha'V'emos ele a clcan tar um 
passo nesse importante ca.so. 

Cont·InuanclQ as informações que me fo1·a m for necidas pela Policia de 
Nicther oy: 

" R eflicta S. l!:x . o ~?r. Senador .Nilo Peça nha. sobre o h istorwv 
elo cr ime do Sanna., e, eertamcnte, cr,nvirll em que nã o se trata de 
"execução summaria de c:hefes de fa=ilia., na s ua propria casa" . 
Nada disso. 

Agora, 0 cl'lme elo clelegaclo do Ca rmo a que aquella autoridfLde 
allu rle , na sua. car ta, é s implesmente revoltante, na sua bru talidade, 
e foi p eJ·petr<J·rlo por· autoridades municipaes, pa rtidat·ia s da facc;5.o 
polltica do JI:xmo . Sr. Senador Nilo Peça nha . 

Ncss~~ c:daclc o delegado de Policia, José Andrade S ilveira, qua uclu 
!le dirigia pa ra a " Ilha dos Pombos", 3.• districto, rufim de attendcr 
a, requisição da g erencia dos ser·viços da Light, para providenciar 
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sobre a morte de um operario, vict!ma de accidente de trabalho. 
foi, com sorpresa e coval'dü~. sitiado e assassinado a tiros de r evol•ver 
por um bando de n ove cavalheiros, todos funccionarios ela a dminis-
tração municipal , dentre os quaes se contavam presiden te, secreta rio, 
th csoureiro, proetu·aclor ela Cama ra, sendo um Deputado, ou ex-
Deputado .. Proc·ess;;.dos pela autori-dade policial, denunciados pela 
Promot'oria Publica, acabam ele ser pronunc:ados pelo Sr . Dr. Juiz 
de Direito os a u tores elo ba rbaro assassina to, actualmente entregues 
ê. Jus tiça, presos na cadeia elo municlplo, aguardando o v ereàictum 
elo Tribunal do Jury . " 

Eis, s ·r .. Pt,esidente, um facto decorrente da má interpretaçãJo que teem 
ela do ao " custe o que custar". Entendem ou entendiam e.sses cidadãos que, 
pela pratLca de actos de força, ê que se deviam collocar dentro do terren c 
da lel. 

" Esse crime r bvol tan te. ,serviu d e oojecto para os elemen tos d es-
ordeiros e adversarlos do Governo a conselharem pelo !nterior do 
Esta do, aos eeus adeptos que ele ig ua l maneira deviam ser t r1,ta das 
as demais autorida des da intervenção, bask1.ndo citar exemplos de 
Entre Rios, Itaguaby, Rio Bonito, Cambucy, etc., onde se procura 
apoucar e n eutraliza r o poder elas m'!toridades polieiaes, fa zendo-se 
propaganda que as autorida.cles d a intervenção n ã o são legitimas 
sfw transito rias e não se lhes eleve obedecer ·e respeitar . " 

Sltua.t;õe.~ dessa orttem, V . Ex. ·comprehende, Sr. Presiden te, não podem 
tr~ zer sinão r esulta dos tristíssimos, ou porque reagem a s a utoridades ou 
porque os ac1versarios políticos não se queir am s ubmette'l' á le i tyranni.ca ele 
ser o 1mais forte qu.em man.de e não a quelle que tenha por si a lel. 

"A moderação e a tolerancia, porém aconselhadas diariamente 
pelo Governo, toem t ido a virtude de evitar choque9, cujas conse-
qu encias não seria. facil prever . N em outro é, certamente, o motivo 
por q u e a. ordem publica. se restabeleceu no Estado . " 

Isto ê o que m ais interessa na,s notas 1ue me viera m ás mãos e que 
na sua. integ~a estão ê. disposlçio do m eu honrado collega ele representação. 

Ha 11m outro caso. embora não est~?ja accentuadamente declarado no 
cliscurso de S. Ex ., m as peço licença para ·ihe dizer (!Ue S. Ex . se quiz '· 
refPri r ·a o Sr. Luiz Bal'hosa da Silva, no ·pm~to em que tratou do individuo 
que st,f,freu ma.rtyrios na policia. 
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O que colhi com relação a esse caso ê o termo de c.l~claração do Sr. Luiz 
Barbosa <'la Silva. Diz elle: 

"Que .hoje pela manhã, estando detido em um quarto da Ins.pe-
ctorin. rla .Segurança Publica, logo depois de accordar f.oi á privada 
e ao voltar, passando pela varanda d:J 2.• andar, da Poli.cia Central. 
em um mov;mento de loucura, sem que tivesse havido a men.or pr .. -
me<'llbl.ç:ão, galgou a grade da varanda e atirou-se em baixo, cahind0 
na varanda do 1.• andar, em vez ele; tombar no :pateo, porque, se.-
gundo ·lhe parece, alguem t entou evitar que o declarante praticasse 
aquelle a cto; que o declara·nte tem estado a doenta .a 0 oom uma oollite, 
fazen rlo appHcações de e!ectricidad" e attribue ao estado de nervo-
Bismo produzido por essa molestia, o acto de desespero que hoj~ 

praticou; que no quarto da Inspector.ia ele Segurança, onde se a,cha va . 
t;nha C'omo companheiro o individuo c ujo nome ignora; e m ais nãll 
disse . " 

Este termo tem va.l01· integral, primei-ro porque nã o foi lavrado na po 
llelil .onde .se poGerir, ·dizor ·qu.; fOra escriplo. conforme os desejo!'! da au-
tor!cla1e. 

Foi elle lavrado no Hospit:tl da Santa Casa ela Misericordia, onde se 
a:chava. em tra ta mento o enfermo. O -' que quer dizer, no pleno gozo da sua 
liberdade, sem a menor ·COacção. Tivemos ocC'asião de dizer a esse infellz, 
ao vi~ital-n no domingo ele P aschoa ou num dia proximo que a Santa Casa 
de M•isericordia n5o era uma enferma ria dependente da Casa de Detenção, 
que elle esta va e m plena liberclael ' e que, si o quizesse expel'imentar naquelle 
momento, que •m'o dissesse , porque eu mesmo o levaria ã portaria pa ra 
seguir o destino que lhe a pprov.esse. Portanto, como ' se acha va ,não era 
coagido a fazer decla 1·ações que não fossem verdadeiras . 

Ainda h a um segundo a rgumento ta1vez de ·m a ior va lia elo que este: é 
qu<e o t 0rmo lavrado na Sa n.ta Casa cuja leitura a:ca bo ele proceder tambem 
fni assignado pelo fil!J.o do enfermo, assim constatando com a su a assig.natur a 
a vercladA do ·que dizia o seu pae. 

-Infelizmente, apeza r dos cuidad os prestadr.·~- . o exa me ca.daverico enumera · 
tonb.s a~ lesõ~s àecorren1.es ela formida,vel qu éda que deu , o enfermo qua ndo 
se .prer;ipitou do J.oga r onde estava detido. 

Tne~ são a s informações que pude colher, danclo-~ls ele publico COI!ll 

toda.s as minu.ciosicla cles, para que o honra.do S e na nor ·p elo Esta d:o do R io 
de .Janeiro tenha occasião de V<'rificar que o•: que lhe tn:.,zem es·sas noticias 
r evoltantes de <fa c tos que não são · m a is compAtíveis com o grão ele adean-
la m e nt.o elo Esta do do Rio ele J a neiro, com a elevação moral dos seus actuae~ 
dh·!gFmtE>s, intC'ir.'l;mP.nte imparci&es na s divergencia s que teem hal'\rido, não 
lhe são fieis ou felizfs na exposição que a S. ··Ex. fazem. 
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Comprehen·do, .porque jâ me ter.ho visto nessas situaçõtss, que se rece-
bam i·nformaçõ:·s apaJxon&das. Muitas vezes dá-se até pÓr morto um indivi-
duo que não morreu . (Riso.) Mas devemos todos possuir, sobretudo em 
certa idade, com as graves respons~bilida-des. que temos, a prudencia . neces-
sil.rh para a--fastar, ·principa-lmente -do Senado, noticias dessa natureza. 

Estas minhas .palavras não envolvem uma censura ao honrado repre-
sentante ·do Estado do Rio de Janeiro, nem di;;so seria capaz. Apenas exponho 
o meu modo de pensar. S. Ex., - a-ssi~ p enso - dPvir aconselhar, aos seus 
amigos que comprehendessem a ·situação tal como D honrado Senador a 
comprehende . S. Ex. 'disse uma, -duas, tres vezes no seu discurso: " eu sou 
um vencido". Ora, isso é tra.nsrriii1:tir aos seus -companheiros uma noçãe 

exacta do que é um vencido. 
E' Ir..ais di·fficil sa,ber ser ve.ncido do que ser vencedor .. 
l~'fo·r·cei-me em toda a min'ha. vida em mostrar.-me ma.is elevado, quando 

·;encido, ·do que ma.is alto, qua:ndo v.encedor . E appello para o meu digno 
colloga, represent&nte do Rio de Janeiro. Vencido, nunca. dh:ninui uma -linha 
siquer na consideração e estima de meus eorrel!.giona.rios e de meus adversa-
rios. Transito hoj é\ ·come, tenho tran,;itado em todos os tempos, nas época-s 
de maior exacerbação política, sós-inho, sem uma arma, por todo o Estado 
do Rio de Janeiro, cumprindo com o meu jev.er. Sabia e sei ·11er <vencido , 
E não me arreper.do de não ter s&Jbido ser vencedor, como muitos .pensam . 

Não digo que seja isto motivo .para ponderações de S. Ex. que não 
precisa de que lhe chamem a attenção para punto algum .. 

Este t em si-do sempre ·o meu procedimento e, es.pero e;m Deus, morrer 
assim (Mui te bem j· muit~ bem ,) 

O Sr. Ni.lo .Peçanha:. - Sr. Presidente, ·como .pretendo ter a honra de 
responder ao discurso do nobre Senador pe)o Estado do Rio de Janeiro. 
espero a sua .publicação e assim p•eç·o a V. Ex. que me reserve a palavra 
para amanhã, na hora do expediente. 

O Sr . . Presidente: - V. E:x:. ser<á satisfeito. 

SESSÃO DE .11 DE MAIO 

'".'ó Sr. Nilo Peçanha: - .Sr. Presidente, que sejam as minhas primeiras 
palavras nestes poucos momentu~ em que vou occupar esta tribuna, de ho-
menagem ao meu illustrado c>Ollega de representação, cujo nome peço Ji.cença 
P:tra declinar, Sr. Miguel de Carvalho, pela alt·a circunispecção do seu dis-
rurso de ha tres dias. 

Uma: rparte tão sómente das considera-ções que tive a honra de fazer nn. 
semana, passada, sobre >á situação geral financeira, economica e :política da 
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Republica, através da mensagem presidencial, mereceu a critica de S. Ex. L i -
mitar-me •ei, portanJü, hoje, a contrapôr ás notas da . policia do Rio de J a -
neiro e desta capital , de que S. Ex. nos deu conhecimento a descripção des-
ses crimes de attentados á vida e á liberdade dos nossos concida dãos, p elos 
quaes _sei bem, não P•Odem ser e não são responsaveis nem o Sr. Pr·esiden te 
da Republica, n em a s altas a utoridades que o cercam, na U nião e no Estado, 
tão deshuma nos elles são; mas crimes e attent:.télos que infelizment~ vão pe-
sar no julgamento definitivo do seu g>overno. 

L im 'to-me, por isso, a lê r essas. peças, não querendo antecipar >O debate 
sobre a gi-an cle questão a que ellas dizem respeito; a questão da interven.ção 
n>O Rio de Janei.ro que virá a seu tempo ... 

O Senado vae, conhecer o dep-oiment o ou o testemunho de um dos orgãos 
m a is autorizados da imprensa fluminense, o t erceiro :•orna i em antiguidade,, 
do Brasil, e tanto mais insuspeito quanto esse jornal não combate, antes, 
cerca de todo o prestig'o o interventor do Estado do R'o de J a n eiro. 

D:7.ia elle, precedendo as noticias d•OS· acontecimer,tos : 
"O que ·~. e está passando em quasi t odas as localidades elos Estado, rela ti-

vamente a~ violencias praticadas pela policia, notadamente em Macahé e São 
JoiJ.o da Barra, merece ainda a lguns re paros da nossa parte, pois nãD podemoa 
tolerar que ·v iva m .por a hi a f óra a tru cidar p acatos cida.dãos, dando cse com 
is<o um pessimo exemplo da nossa cultura civica. 

E s ta mos em acreditar q u e todas essas scenas yai1clalicas se passam ·sern 
que cheguem ao conhecimento do Sr, interventor 1'0 Estado, v isto como ele-
vemos fazer justiça a S. Ex . . que, a.Jém ele ~.e r um espírito muito esclarecido, 
é tambem incapa7. de apadrinhar semelhante deshuman'dade. 

As infol"mações que nos chegam todos os dias do interior do E stado. 
istoa é, das di·versas localidades onde se •p·rocu ra a.fzer politica á força do sa-
crifício d·e v ielas preciosíssimas, d·eixa muito comprometUda uma meia duzl~ 
de pes~oas ·capazes ele· tenta tivas as m ais ignobeis, pa r a alcançarem demons -
tra r um pre<.tigio politico que nunca tiveram e que r.ão terão nunca. 

E' mister fiqu e bem claro n ão estarmo~ aqui a o serviço ele •Jua lquer elas 
correntes politico-·partidarias das que se clegladiam n-o mom ento, não ; n 
nosso e~.côpo é u nica e exclusivamente evitar que continuem as violencias. 
principalmente pm· p a rte ela poli-cia, contra os Eeu s desaffectos, o que é po-
sWvamente deprimente e cúmtp·romette séria m·ente os que se aventuram nes· 
sas scenas ele v erda de;ra selvageria. 

Ao que parece. os cargos de autoridades ]J01icia es, com raríssimas exce-
PGÕes, fora m parar á.s mãos de gente clescriteriosa, sem a men>Or noção do que 
seja o respeito devido ao proximo, o que representa um perigo para a estabi-
lidade da ordem e para a garantia individu al. 

Contra 8em elhante an oma lia, e depois de p epaJ·mqoo; bem a~ nossas r espon -
sabilidades !orna li stiC'as, fazemos daqui um appello aos Exmos. Srs. Drs . Au-
l'el ino L eal e, Salvador Conc.eição, afim . ele que SS. EE~s. t r a n•smittam ordens 
sever a:;; a>Ds prevaricacloreR para q u e reC\lem sem tar(lança da "'enda do crime 
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dando com isso uma exuberancte prova de que ainda somos um povo orga n i-
zado." 

Desf!reve ' eUe agora a sc-ena vandalica pra ticada no Sa nna, no município 
da Macahê ; 

"E' incrível o que se esti'L pas.~ando no visinho município de Ma cahê, onde 
a policia pa ssa do assalto .'l.O·S livros da Cama ra á a m ea ça de morte e ao as-
sassinato para expulsar os correligionarios do Senador Nilo P eçanha . 

Tivemos hontem ·em nossa redacção pessoa foragida de Ma cahê pa ra nã o 
ser a ssassinada e não rE>velamos s·eu no1ne para não expôr s ua família a o 
bacamarte dos as~assinos que por politica passa ram a o ·assassina t o, nã o con-
sentindo nem ao menos que as victimas sejam enterradas e desrespeitando 
la res, atacando tnd<;>. á luz do sol ou pelas cala das da noite. 

E ssa pessoa, qualificada, que assume a responsabilida de ela s declara-
ções, contou-nos entre outros muitos factos os seguintes, basta.ntes, cada 
um ele per si, para cansa r a mais intensa ci~'s revoltas·. E como não acr e-
ditamos que nenhum homem de honra pactue com taes bandidos , vamos r e -
g-istai-os para sciencia ele quem de direito . 

Antonio Lins M~achado, sub-delegado, n omeado p elo Dr. Aurelino Leal 
pa ra o 7.• i!istricto, m a ndou intima r, sem razão, só por uma per seguição po-
litica. um filho do Sr. Evariste Gomes Marin ho. escrivão d e pa z , demitticl0 
p8lo seu interventor, pa r a ir á sua presença Sendo o intima do a visado de· 
qUF• o bandido Antonio Selleiro e outros comparsas, arvorados em commissa-
rios ele polida. pret Pndiam clesfeiteal-o e q ue este era o m ovel da intimação, 
fugi o para Jogar ignora-do. 

Então, o Sub-delegado organizou. com Selleiro, a ca-ravana ela m _orte e, 
á noite, cercou a casa de Evaristo Marinho, pai, a pretexto de prender o 
fil ho. a rrombou a- porta e varejou a casa, não r espeitando ~equer os quartos 
das filhas do dono da casa 1 E os {mproperios, os insultos, as pa lavras im-
meraes?! 

Não ' encontrando o filho de E va.ris to. fora m á casa do ex-subdel.ega,do 
Antero Machado. homem ele grande r espeitabilidade, e que não se el)contra-
vn em casa e repetiram a s-C'ena elo cet·co e c omo não en cC!ntrassem Marinho. 
e"bordoaram um amigo ele Evaristo, o Sr. Quintino da Costa Freire, qu"' 
encontra ram na estrada e dispa rara m muitos t iros para. esta belecer panico." 

Ewtristo Marinho, . pai, e seus tres outros filho~ não podendo s1]ppor-
tar as a ffrontas e temendo ser mortos, fugiram elo c]istricto, a bandona ndo ·es-
po~a e filha s moças. 

Mas o $Uh-delegado não se conformou com a fuga de E varis.to Filho e 
seguto com a caravana s inis tra em perseguição do fug itivo. 

D emandou o ' Fra.<'le, ·inva dinclo ·outro dis tJ·icto, o 8.0 , e a lli, •cort·eu á casa 
do Capitão Antero Alves de Souza . homem 6E:tima clissimo e· r !3speitavel , para -· 
a~~.assinal-o. E sse c-avalh eir o .iá f oi obrigado h a. pouco, a vender quanto ti-
nha no 7.o districto, e n em n c .R: 0 ficou livre· da san ha ele ·Lins· Ma chado. 
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Mas, Antero, avisa-elo de que ia ser assassinado pela caravana da poli-
cia, fugio. E a fa mília mostrou a casa para q ue vissem que seu chefe e Eva-
l'is to Fli!ho a li i não estavam. 

Da hi, o grupo seguio para o Senna , 9.0 districto, onde ch egou ás 2 ho-
ras elA. ma drugada do dia 23, entra ndo a.hi a a u g mentar o grupo do sub-d<--
legado local , Francisco Barbosa de Ara ujo e m ª-is outros "valientes". 

E a essa mesma hora cercaram u. .casa <lo Ca pitão Antonio Alves d;; 
Mattos, homem de gran~e conceito, trabal•hador e honesto, o fizeram apenas 
por ser elle n ilista ·e fiscal da Prefeitura. 

A ,~;.;sa h ora mesmo fizera m-no abrir a porta e varejaram toda a cas•1, 
nàu respeitando sequ er o qua rto em qu e estava a su a esposa, a inda ele r es-
g uardo ele parto r ecentíssimo . Ahi, no quarto, á vista da senhora enferma, 
dous sicarios a ponta ra m a nnas pa ra Ma ttos. E' facil ele se calcular a scena 
desenrolada nt>sta hor:;t, pe<'!inclo a pobre senhora pelo amor de Deus, que pou-
passem a vid~ do esposo. E Ma ttos foi obrigG.clo a fugir . abandona ndo a es-
posa enferma, tomando o trem em Tra jano de Mora es, porque o ma ta riam ~e 
tomas!'fe o trem no Fra de. O grupo de morte inUm.ou 1\l[attos a abandonar c 
mn nicipio, prohitindo-o ele volta r . sob pena àe morte . 

A ~eguir, pa.ra espavorir e fazer fugi r ele Ma ca hé, o -gru.po cercou as ca-
Rfls dos n{)gociantes Lourenço Machado, Fra ncisco J osé Bohe1·er e outro<; 
que tivera m de a ba ndona r familia e bens . 

:Mas, ca·da v ez crescia a valentia. e o A.rdor do grupo ·• glmioso" . 
Victorioso, pois ninguem queria se medir com taes ba ndidos, o grupo fol 

A casa de Victor Mach a do da Motta e Silva, primeiro· juiz de paz do t\istricto, 
hom em de n"al valor, a migo do prefeito L obv Junior. 

Ahi. pelas 4 h orHs da manhã. cerca ra m a casa e batera m . Victor, que ~ 

caridoso e a ttenclia até em remedios a qu em o procurava, abre a porta e re-
cebe uma desca rga das garr uchas dos ba ndidos . E morreu instantaneamente! 
D . :M:a ria Machado, sua esp osa, ouvindo os t i!'OS correu a ver o marido. E tJ 

grupo de novo descarrega as suas a rmas contr a a digna senh ora, que foi 
a tting ida e ficou com o braço fra~.:tura~o. E~ ta senhora está gravida, pres-
tr•s a da r ft luz. Dian te da quelle quadro ; vendo o m a riélo morto, fe rida tam-
bem. ficou louca e ~aio p ela estr a da a gritar, como es tava . 

T em oito filhos menores, que acor âaram e fica ra m a sós,. com o pa i moJ -
to. a mãi louca, e a chorar, a gritar . 

Nem es~a scena tocante commoveu o grupo da morte. Entre g ritos de 
alegria. ei>Re g rupo não deixou ninguem encostar sequer pa ra · so~coyrer a~ 
cria nGas. Ao quP consta, o corpo de Victor ainda está insepulto. E a inda ha 
o 'lU e narra r. l\II.o'l.s , por hoje, parece qu p .i li. ·disse demais, pa ra 'que · haja 
uma providencia . 

Eis a qu i, agcora. a carta em q u e \. senh ora de Marinho escr eve a scena 
n.nterior, cart>t clirigiõa ao prefeito ele Macahé: 

· · "L, evo ao vosso conhecimento que h ou · d · · ve aqUl gran e arruaça, promo; 
viela pelas autorida des . Quinta-feira a o a noite, a qui tudo calmo, ern nad:l 
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esperar-se; fomos d0rmir tranquillos, eu , meu ,narido e os filhinhos. A' s 2 h o-
raE da madrugada, mais ou menos, acordámos sobresaltados·, com for tes pan-. 
cadas na porta e gritos q ue a bríssemos, senio seria a r rombada. Meu ma rido 
abrio inr.ontinenti e E"ntrar a.m o sub-delegadc. Francisco Ba rbosa de Arau-
jo, Genuíno Cunha e mu itos ou tros , qut> d iziam ser com.missarios de policia., 
int imando a entregar as a rmas que tivesse em ca.tla, tendo elle entregu e ·., 
unico revólver que possuía para defeScl da n ossa casa .. Em seguida , q uando 
meu marido fugio de casa, com receio de outras violenc'as, foi perseguido 
por Ni·comedes , B rasil e An tonio Solleiro, qUI'), de r evólver em punho, o perse-
guia m; nessa oceasião, eu e minhas filhinha:;, pedimos pe lo amo:· de D eus, 
que não o matassem. Graças á Divina Providencia, eJ.le conseguia f ugir, e 
não sei por oncle anda . Uns dizem que foi pa.ra Macahé, e outros pa ra São 
F1ancisco . Se ell e a pp:u·ecer a h i, o senhor õiga-lhe que não pise a qui , que 
será morto. poiR, depois f!UC elle saio. eu olln.ndonei a casa e os bandidos fi-
z~ram completa devass8 , p egando nOf.'.'R crlar;ão. m ata ndo e esqua rteja ndo. 
jogaram n o terreiro. 

Ataca ram tambem a cása de H enrique IJ&mes, ,dando dous tiros na pa. 
rede . Depois var eja ra.m ainda outrns casfls e fcq·am a ele V.ictot· Machado, ma -
tando-o a tiros e ba.lean,do tambem Maria nna., ~ua m ulh er . 

Coita do elo Victor, t rabalhou. ta nto e deixa agora oito filhinhos pequeno~ 
mt m i,eria. D<:>pois ela morte ele Vir.tor. f izer nm quasi uma festa . O grupo 
dos bandidos a! ncla está a q ui e .consta que querem mata t· ou tros . 

O" amigos mais fortes estão fugindo. pois eJ.les procu mm a torto e i L 

rlireito. a té meu velh o pai tem sido debicado . Está um horror isto a qui . P.eço 
ao senhor providen ciar pflra qu e a mot·te de vm ch efe de familia como aqu el: 
le não f ique impnne e diga a meu marido, se a hi rhegar , que mand·e m e bus · 
rnr, pois, decididamente. não podemos mais mora1· aqui. pois não quero ft-
t•nr viu va, como Marian na. . - (AP~ig. ) Sophla Mattos . " 

E sse" são, Sr .· P resicl<?nte, os casos de S<' n nn.. do mnnicipio ele Maca h é 
a que all udio o nobre Senador. 

Qua nto a Luiz Barbosa. o ch ef e r epublicano ele Barra do P.ira hy, é pre .. 
,.n co~o dezenas ele eicladãos o são clim·lnmente !)esta capital. sem ne-
nhuma t'a?:ã.o, p or m otivos p ol iticOF<, eom um unieo crime. o crime do p ensa-
mPnto. t a lvez: ê conservado preso, dura nte 7 ou 3 l'lifl s, clu!'ante esses 8 dias 
não dotTnE' "'f'não 2 h oras c;acla noite, de momento R momento lhe acordRm 
P'lra nmea~fl l -o se não fallaRse. PP não dissesse tudo: vê outros det idos sof- · 
frerem vexa t-res torturaF< : de resto. A esse um velho· processei da policia, não 
s6 cl e.ssn. policia como da p olicia de · $empre : annunciam-lhe que na manhii 
SPgui nte Sflria essa a sua sorte. Barbo2a, homem de vergonha . a o · romper rl CI 
dia atirou-~0. do 2° anelar da policiH em baixo, ·é Tecolhido á Misericordin, qua. 
' i em estado clese,·perador ; · ainrla assim lá vai ter a policia e e.lle teve <?'' . 
n~si~tnar :-1 rl (?ClRração qu e as · autoridades er an1 innocentes. Aqui estão a~ 

ralnv r•as que .el! e. esse meu querido amigo 1111) dieigio em seguida: 
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"Dr. Nilo: VP-nha me vêr pois estou em perigo de v!da e tudo fiz para 
evita r os supplicios e as tortura~ da policia . Ainda neste estado m e fizeram 
a ssignar .papeis é ao filho. - Ass . - Luiz Barbosa . " 

Se o Senado tem duvidas sobre a uuthenticida.de desse grave d o.cumimto, 
m<~ nde por uma com-missão do seu seio, de senadores governistas intimar ' 
viuva deste infeliz republicano e verá o pa iz da sua dolorosa ~xposiç3.o que 
elJe, f oi a primeira victima dess€ esta do de sitio . 

Por estes e outros factos é que a interven·~ão, que é norma l, é regular, f: 
corrente, é uma regra em muitos paizes, porque no Brasil é uma excepçãr,, 
começa-se 'L r ecebei-a não mais como uma g o.rantia a direitos ou como uma 
condição ele pnz. mas, como motivo de alarma e das mais graves inquieta-
ções da soci€dade. 

R evivescencia do caudilhismo milita r que libertou as colonia s americana~ 

da tutela hespanhola converteu-se em uma arma Q.os despostas, em facho 
de cliscordias cJUe tan:to perturbaram a vida do Continente. 

Não sãc isola dos os casos, como os de Mendoza e Sa-h Juan, na presiden-
cia Urquiza em 1R6S, em que o Se11ador _Argenino teve de su spender a in-
tervenção, taes foram os seus excessos. 

Não fosse essa medida levada a effei to na t erra. fluminense e eu não te-
ria tra:r.ido ao conhecimento do Senado esses acontecimentos, como, em 30 a n-
nos de vida constitucional , nunca ecoa ram neste alto r ecin to, nem quando o 
E s ta.do elo R io de Janeiro estava sob a direcçã<J do partido de que é ch ef e o 
illus tre Sr . Senador Miguel de Carvalho, que, a liás, se desempenhou dessa 
fu ncção, com elevada honestidade, nem no p.;riodo ·da. direcção do partido a 
que tenho a honra de obedecer. 

S. Ex . terminou fazendo um appello 
vencidos. 

á resigração por par te dos 

Resigna do estou eu desde ha muito, Sr. Presidente, mesmo porque não 
se me tomou o meu Estado, pelo voto do povo,_ mas por um acto de f orça. . 

Entretanto, acceita ndo o conselho de S . Ex. , que se nie permita dü·igir 
de~ta tribuna. uma pa lavra. ao Sr. Presidente da R epublica : "Lembre-se 
S. Ex. eles te conceito se bem me lembro do velho Guizot. tão prudente sem-
pre "é um grnnde mal quando se considera a política uma sciencia de dedu-
cções geometricas. qu€ !!e pret enda leva r · um'l. idéa boa ou má ou um plano 
bom ou não, ás consequencias mflis extremadas. Tu elo se perd.e qu:1.ndo não 
se quer disting u ir entre o que é m ons truoso " o q u e é humano, lmtr e o que 
to nrhitrario e o que é regular ". 

S•·. Presidente. esse conselho, siga -o. ou não S . Ex. , não m e Rprov·eita 
ma is. porque, nessa campanha de dous a nnos perdi muito. Não perdi honra · 
ri aR e cargos - isso seria o menos - já pa ssei por enes ; mas perdi muitc 
rle illu~;ão - essa forçn cr eaclora da vida - oa. gloria , do amor da Patria, r, 
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illusão do caracter dos homens e de que no Brasil pudesse ha.ver uma opí·-
nião livre! 

(Muito bem; muito bem). " 

SESSÃO DE 28 DE JULHO 

.As Commissões conjuntas de Com;tituiçiiv E dt Justiça e Legislação :.. 
que foi presente a proposição da Camara dos Deputados n. 20 de. 1923, depois 
de m·editado estudo, vêm tra zer ao Senado 0 seu parecer a r espeito da grave 
questão que con sÜtu e objecto ela mesma : a mtervenção f eclet·aJ no Estado elo 
Rio ele Janeiro. De facto, ê . essa uma c1as materias mais delicada s do nosso 
system a politico, e. quiçá, a mais cont:-overtida elo nosso Direito Cons ti t ucio-
nal. · EJ a prova disso está na vasta litteraturu pa rla menta r que se tem for-
mado em torno elo assumpto. constituindo, em pouco m ais de tres decaclas, 
quinze a lentados volumes de annaes. 

Foi, pois, tendo em vista essas difficuldades, que estas com.m.issões ju!-
garam do ·seu dev·er encarar a intervenção sob todos os seu s aspectos, desde 
as suas generalidade a tê a solução do caso concreto que ora occupa a a t ten-
ção do Senado . P a ra isso, dividiram e llas o seu trabalho em varia.s pa.rtes 
que se vão su ocedendo, segundo a gene ra lização decrescente dos principias 
abstractos ao facto vertente. 

Feitas essas cons-iderações pPeliminares, passemos ao exame do m agno 
)J.roblema ·am f.oco, oomeçan<!o- por justificar a correlação que existe entre 

Federação . e intervenção 

Coube a P. Laba nd, notavel jurisconsulto ·allemão, a primasia de h aver 
cl(.-limita do nitidamente a conteàemção e a feàemção, de modo a não ser hoje 
mais possível se confundirem essas duas entidades políticas . E, no . seu a ba- . 
J.isado c•onoeito, "a diffe•rença essencia l, fundamental, oaracteris·tica" entre 
uma e outra, consiste am que, naquella, "ê o poder do Estado particular 
(Einzelstaatsge1,valt) ". e, nes.ta, o "poder . central (Centralgewalt) q ue é so-
berano". (Le D1·oit Public de l'Empi?-e Allemanà, vol 1°, pag. 102) . 

Estudando as relações do poder central de uma federação e dos Estadml 
particula res que a constituem, ensdna aquelle em.ine nte professor da Uni-
versida de de Strasbourg: 

" ... Territorio e habitantes estão precipuamelllte submettidos ao pode!' 
de um Estaéio subordinado, e este, por sua vez, ao poder de um E s ta do su · 
perior a que chamaremos Impocio (Re·ichsgewalt) . O objecto directo e im-
Inediato dos direitos de soberania · designados pela expressão - poder de 
imperio - são os Estados , que, consti.Cterados como unidades, pessoas mo-
raes de direito publico, são os memb~·os, os subditos do Impei'io. Os territo-
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l'i Os dos Estados particulares são inilirectamente territorios d'O imporio e os 
Lidadãos desses Estados são indirectamente subdiitos ételle. A natm·eza delle · 
eonsiste na •media.tisação dos Estados, não na oppressão ou qissolução dos 
mesmos; o Estado particular, visto de baixo, ê dominador, e, encwrad.o de 
C'imá, sub dito". (Op. cit. pg. 104). 

Esse conceito de federação, seguido, aliãs, por quasi todos os publicistas 
mode·rnos, familiarizados com a entrose dessa fôrma de Estado, ê largamente 
combatido pela escola franceza a cuja frente estão L. Duguit e L. l·e Fw·. 
Para elles a soberania faz parte integrante da noção de Estado, portanto, 
si os membros de uma redera.çào não lem aquillo a;ttr.buto, nao podem ser de-
nominados Estados, no sentido technioo do termo. E o primeiro desses au-
tores leva o seu dogmatismo doutrinaria a ponto de não admittir a menor 
ctistincção jurídica entre os membros de um E s tado fedei·ndo, e as provín-
cias de um Estado unitario; e o segundo só dã ãquelles essa denominação, n!l. 
,'nrencia de outra mais apropriada, sem. que isso importe contradicção com 
a sua doutrina a ·l·espeito. 

O. Orban, cathedratico da Universidade de Liêge, explica a fede ração, 
procura~do um meio termo entre a theoria allemã que admitte Estado.;; 
J•ão soberanos, e a franceza que só os acceita com a soberània absoluta. 
i>ara elle, "a soberania ê o signal caracterjstico de todo Estado" . Mas, no 
u :u entender, em contrapo:;ição ã op:·nião de muitos, ella não é " a bsoluta, nem 
illimitada, nem indivisivel. E' perfeitamente susceptivel de restricções; sub· 
siste ainda que dirninuida". '·Não temos, pois, conclue eJle .. o men01· embn· 
raço em: conserva.r aos membros do Imperio allemão ou dt> uma federação 
silhilar~ o nome de E stados, que lhe convêm e que elles podem e devem pre-
tenC.er". (Droit Constitucional de la. B elgique, vol. 1°, pag. 241). 

Essa opinião, comtudo, não constitue novidade em direito constitucional, 
porquanto, ha mais de um seculo, Hamilton, um dos ma's legitimas evan-
gelizadores do regimen federativo, nos ESJtados Unidos, já doutrinava ao 
povo do E stado de Nova York: 

"A Constituição proposta, longe dJe a bolir os governos dos Estados, tor-
na-os partes constitutivas ela soberania nacional, concedendo-lhes uma re-
presentaçãO' d-i-recta no Senado, e o gozo exclusivo de varios a ltributos im. 
portantes da soberania. Ist o estã de perfeito accôrdo cam a 1dêa que se 
f&r:ma de um ·governo federal, tomando-se essa expressão no seu sentido 
rna.is razoavel" . (Le Fédé1·aliste, n. IX) . 

A controversia the orica, suscitada em torno da denomi nação a dar-se 
a os m embros de uma federação, não t~. todavJa, a me nor irnportancia para 
a determinação do grão de cleperidencia existente entre a.quellas entidades 
politicas e o Estado fed.erndo ele q ue façam pa.rte. Dêm ·lhes ou tro nome, 
cu chamem-lhes Estados, ou E stados-membros ou particulares, afim de, 
cuns·ervando-lhes a mesma denominação jurid.ica que tinham os povos sobe-

. ranos, antes de se congregar para fO'l'IIlar as p1'<imeiras comr,ws·ições estadicas, 
wodernas, não confundil-os com o Estado federado por elles constitui do. O 
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que é, porém, fóra .de .G,uvioda é que, si elles não gozam da s preroga.tivas da 
soberania, s·egundo o conceito class-ioo do te.r;mo, têm, comtudo, uma somma 
ãe poderes politicos que não possuem as circumsoripções administrativas eLe 
u.m Estado unitario por mais descentralizadas que sejam. Si não podem, pois, 
st:r eq·tiiparados para todos os effe~tos, a um E stado, não sa conclue da:hi que 
valham tanto. quanto um simples dêpartamento. E a diffarEnça capital en t r,e 
o membro de um Estado federado e a provincia ·de Estado uni·tal'io, está em 
que só a ql!elle; como muito bem demonstrou G. Jellinek, profesor da Univer-
siüade de H eldelb'e,·g, (L'Etat Moclente et son DTo·it), pos-sue a ' CL1t to- o,·gani-. 
zação, isto é, o poder de se cons•tituir . por s1 mesmo, obedecendo apenas o:; 
principws bas'icos, estabelecidos pelo Estado f ederado de que é membro· e 
r1ara cuja soberania corTe. 

Os Estados particulares de uma federação, portanto, g ua rda·in com v 
l<Jstado composto, formado por esta, o gráo de dependencia que lhes é im-
posto pela res.pectiva Con>S.tituição F ede•ral. E, por conseguinte, dentro dos 
l ~miltes por esta traçadps, gozam da m a is ampla autonomia, e lhes é permit-
tido 1'estabelecer r egras de di.l'eito obrigatorio" , no dizer de Laband. (Op. 
cit., pa g. 178). 

De accôrdo, pois, com esses preceitos regula dores do regimen federativo, 
todJos os povos que o adoptaram, tiveram o cuidado de separar de um modo 
mais ou menos nitidü, a esphera ele acção elas duas orelen" ele poderes co-n-
r u r.rentes, e ao mesmo tempo, decretar medidas ca pazes de solver os ·con-
flictos·, quiçá resulta ntes da inobserva ncia dos disposdtivos constitucionaes, 
estatuidos a resp·eito . E' assim que, a,o lado da autonom-ia outorgada Rios 
Estados particula res, a total~dade dos estatuaos politicos que regem . as fe-
derações, ~eserva aos poderes oe.ntrees a faculdade de intervi.!'em na vida 
Ciomestica dos mesmos, afim de compelil-os a respeitarem o8 pr:incipios fe-
àet·a tivos . E " a v,iolação C.esse dever de obediencia, por um E stado-membro. 
T•óde levar ·o Imperio a coagil-o p e4J. força; a manter . fidelidade aos deveres 
feclei·aes que lhe impõe a Constituição" . (LABAND, op. c-it. pg. 180). 

A intervenção dos pode res centraes , nos negocios p eculia res aos Estados 
particulares, tem, pois, por Lm ga rantir a exist.enc:a ela prop1i a f ,ederação; ~. 

portanto, uma consequencia i.neluctavel do regi:rnen federativo, que, sem 
esse m a nto protector, perderia a coh esão ind.is-pensavel ã. persor\.alidade 
<Jolitica do E sta do . E estão ele .tal nwclo .Jigactas a i.nten;enção e a te-
clem ção qu e os mai·s abalizados constitucionalistas ainda discu tem si a quella 
(• um dire-ito ou . um clevf>r ·de;; ta, ou ambas as c v usas ao m esmo , tempo. 

"A intervenção, ensina -o egregio João Ba rbalho, é a san c.ção do prin .. 
c1pio f·ecler ,ttivo; sem ella a União . seria um nome vão. E as garantias '~ 

V1Lntag.ens que a federaçã,o deve p·rOp()lrciona r aos Estados e ao povo se 
reduziriam a simples miragem. · 

E' .ella, com efLeito, q u e assegura o laço f edera l. Nos Estados oompos-
tvs não pó ele deixar de existir .. V8'1Uol-a inherentes · áSI Confederações de E s-
Wdos, como cla;usula essencial para impõr o cumprimento dos deveres fe-
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deracs, quando esquecidos ou · sophismados; e aos quaes podem os Es·tados 
Confederados ser' chamados até por meio da força material. Dahi natural-
mente passou para a organização politlca conhecida pela denominação de 
"Estado f~derativo ", como medida necessaria para a efficiencia e oonser-
'J.'l.\;ão do systerl')•a, que sem ella m ent 1i a: aos seus f ins. (CU'nMnenta?·ios " 
Constituição Federal Brasilei1·a, pg. 21). 

H.eferindo-se ao dispositivo da Constituição argentina que pi:!·mitt e .l 

intervenção, escreve Peorfecto Araya: "O a rtigo sexto não· é anjo custodio da 
vonliade caprichosa de povos ou governos, é uma gara ntia da integridade 
<lu direito, dentro das prescripções constitucionaes e uma gara.ntia da inte-'· 
g>·idade ter.J·itor!al e politica dos l!Jstado&". Comentarias e la Const·ittw·.ón. 
vol. 1", pag. 148). 

E Julian Bal'ra.quero, notavel public·ista platino, combatendo os a nti-
intervencionistas systemativos, diz que, no dia ent que as suas theorias fos-
sem victoriosas, "teriam desapparecido não só a paz e a harmonia entre as 
pro-yincias argentinas, mas tambem os direitos essenciaes do homem" . 
(Espiritu y Pmctica de la Const. Arg., pg. 175). 

Em vista, pois, do exposto, não ha razão para a celeuma que se levant.'l. 
contra a intervenção da União, na vida política dos Est:ados, uma vez que 
tudo se taça dentro dos princípios ·constitucionaes, e nos linútes estTeitos ~ 

intransponíveis doQs 

Casos de inte1·venção 

As Constituições federaes, bem que accordem quanto ao principio inter-
vencionista, divergem, todavda, em relação aos casos de intervenção. Ha, po· 
rém, alguns que lhes são communs por isso que decorr.em da propria fórmu 
federativa, taes com.o: para a execução de leis e decisões federaes, para a 
defesa da orcem interna, e para impor aos Estados particulares uma fórmu 
de gx>verno analoga á do Estado federa do, bem que a Allemanha, ao mesmo 
tempo que era monarchia, tinha no seu seio as cidades r epublicanas. de H am-
bourg, Bremen e Lubeck. 

A Constituição de 24 de Fevereiro de 1891, sEmdo a consubstanciação do 
r egJ!len r epubliC'ano-feC.erativo proclamado no Brasil, aos 15 de Novembro 
de 1889, não podia, pois, afastrur-se neste particular, das suas congenere~. 
então ·em vigor no velho e novo mundo. E, de feito, consagra de um modo 
nítido os princípi-os mais salutares sobre esse magno p1·oblema de direito 
constitucional, como se verifica do art. 6°, que estatue: . 

"O Governo Federal não poderá inte['vir em negoc:ios peculiares aos 
Estados, s&vo: 
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1", para r epeltir ·invasã.o estrangeira, ou de um Estado em outro; 
2_•, para manter a fórma republicana federativa; 
3•, para restabelecer a ordem e a tranquillida de nos Esta dos, á r-equisi-

ção dos respectivos governos; 

4°, para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. '' 
Estudando-se a genese desse dispositivo, vê-se que elle resultou das 

ietéas aventadas nps ante-proj·ectos dos illust res republicanos . Americo Brasi-
liense (a rt. 7•) . Pestana ·e Wel,neck (art. 6°), e Magalhães C~tstro (art. 6°), 
· ondensaclas poJ' eJl.es no a:-t. 6° do projecto que em commissão elaboraram po-l' 
determinação do Governo Provisor>ió, para servir de base aos trabalhos da 
Constituinte Republicana . Este artigo, que foi ligeiramente modificado pelo 
Coverno P ·rovisorio, pas-s.ou quasi incolume através elas éHscussões da Assem-
b~éa Constituinte, pois esta apenas lhe alterou a reclacção, como se conclue 
do confronto dp_ t exto actual, c.om o do decreto n. 510, de 22 de Junho 
ele 1890, art. 5•, 

O primeiro daquelles ante-projectos dizia: 

''O GoNor ·no Peder((.l não interv·irá nos territorios do-s E stados, salvo: 

1 •, para exercer attribuições consti.tuc-ionaes; 
2•, para 1·epeHi1· invasões de forças estrangei1·as ou de outros 'Estados; 
3• paTa ga1·ant·i1· o regim.en interno e manter, 8111- s1t.as fumcções, as au-. 

toridades legalmente constituidas, quando estas o requisit8111-." 

O segundo dispunha: 

"O poder fedm·al só pó de inte1·vir no gu·verno dos Est.c'l.dos, para ga;,-an-
r-!1·-lhes a j61"ma 1·epu.blicana, a sancção das sentenças feeleraes, si fôr con-
tlariacla pelo mes·mo gove-rno, e, 8111- caso de c01Winoção inte1·im·, 1Ja~·a resta-
Lelecimento ela o1·dem, sob recla71tação elo Gove1·no elo Estado ... Dando-se 
i~•vasão est1·ange·iTa, o Governo Federal nãq carece de prévia r.eclarnaçã;o do 
Governo elo Estado." 

E o terceiro determinava: 

"o Gove1·no Fede1·a! não poderá envolver-se em assumptos ou negocias 
t>ec1üia1·es aos Estad.os,' sal'l(.o havendo req1Lisição por pa1·te delles ou de wmi 
celles; e só terá direito de intervir, ou para to1·nar effect·i1;o o 01t11np1'imentv 
integral das disposições cons<ignadas na Gonst·itu·ição F ederal e do-s Estados, 
ou nos ca:;os o e s-a lvação publica, invasãu do ten·-itoTio, epideJinia ou flagello." 

Da fusão desses preceitos communs em essencia, aos memb-ros da Com~ 
rr_issão, e apenas des>Semelhantes quanto á fôrma, resultou, como se ev:idencia 
elas expressões gryphadas, o . texto do projecto primitivo: 
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"O Gpverno Federal não poderá intervir em negocies peculiares aos 

li;stados, salvo: 

1•, para repe!l1r invasão esttrangeira ou de outro Estado; 
2•, para garantir a fôrma republicana; 
3°, para !'estabelecer a ordem e tranquilidJade no · Estado, á requisição do 

seu respectivo governo ; 
4°, para gaxa.ntir a execuçãp e cumprimento das sen.tenç<as federae s·. " 
O Governo Provisorio, porém, revendo o trabalho da refe<rida commissão, 

afim de ado-ptal-o e subimettel-ü, como base de estudps, "á represen~ção do 
padz", deu a esse artigo a seguinte redacção cujas innovações vão asS'i•gna-
ladas por grypho: 

"O Governo Federal não ·poderá intervir em negocips PE·culia res: aos E~ 

ta dos, salvo: 

1", para -repell~r invasão estr<>.ngeira, ou de um Esiado mn out1·o; 
2•, para n~anter, a fói'Jila republicana tede?·ativa; 

§ 3°, para restabelecer a ordem e a tranquillidade n os Estados, á r e-
quisição dos poderes locaes; 

§ 4°, para asseguran- a execução das leis do Congresso e o cumprãmento 
das sentenças federaes." 

Nesses termos, foi a qu!lstão submettida ao Congr•esso constituinte em 
cujo seio não despertou o interesse qUJe era de se esperar, da ® a sua ma-
gll'itude e a circll'mstancia de se tratar de um dos pl)ntos mais de!ica<l'os 
aa futura lei magna, justa;mente denominada por Oampos Sanes "coração 
da Republica", e cpnsiderado g1er3ilmente a chave do r eg<imen federa tivo. 
Pois apenas algumas .emendas e um discurso s e referem ao difficil pro-
bJ.ema, conforme teS'tificam os tres alentados volume;;~ <ias Annaes ela 
Constituinte. 

A pl'imei-ra emenda apresentada é da lavra do Sr. VIrgi!io Damasio, o 
"-flsim red!igi•da: "Ao n. 3 do art. 5 - Em vez da expressão - dos poderes 
locaes - diga-se - do Governo do Estado ou d:a sua Assembléa Legisla-
tiva" . Essa emenda foi substituída pela C<nnnl'issão dos "V•intJe e Um", por 
esta: "Ao art. 5 e no n . 3, oop.ois da pal•avra - tranq uilli-dad!e - diga -se 
- nos Estados á requisição dos respectivos Governos". "Annaes, vol. 1°, 
pag .. 88). O ultimo alvitre fd.i o a ccei.Jto ·pela Constituinte e >incorPorad·o ao 
actual art. G• da Constitu;i.ção. 

Na primeira discussão, foram offerecidas as seguintes emen-das: 
"Substitua;m-se as palavras - em negoci•os peculiares aos Estados 

por estas .putras - no te.rritorio dos Estados. 
SubstdtU'a-se o § 4• pelo seguinte: Pa,ra wssegura;r o .cumprimento das leis 

da Un•ião e a execução d'as s entenças P,os tribunaes fed'eraes, nos ter.mos em; 
que uma lei especial regultar essa inter,venção. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1890. - Chagas lJo.ba.to. " 
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"A .. o art. 5• .,.-- Substi•tua-se p·elo seguinte: 
O Governo federal nã.o intervirá em caso algUJill nos negocios peculiares 

a-os Estados. 

A- bem dos interesses da União, porém, Clliil+~re-lhe: 
1°, !'lepelHr invasão estrangeira <lU d~ um Esta1io em outr:o; 
2•, manter a fórrna •re.publicana federativa; 
3", restab~ecer a ord'em e a tranquillidade, á requisição da respectiva 

Assembléa l.Jegis%ut.iva ou do respectivo Governo, quando aquella não estiver 
funccionando; 

4°, a ssegural" a execução das leüs· do Congress-o Na cional e o cumpTim.ent~ 

das sentenças· e d!e quaesquer outros ac.tos fede raJes. 

Sal·a das sessões, 13 <Te dezemb'l'o de 1890. - J. M. M eim ; de Vasconcel-
los. - João Barbalho. - Bellarmino Carneiro.~ 

"Ao a,rt. 5" - Substitua-.se .pelo seguinte: 

"O Govern:o federal não poderá determina r a intervenção da força pu-
Olica nos Est•ados, salvo: 

1•, para re pelltir a invasão estrangeira ou de um Estado em outrc; 
2°, para assegurar a fiel execução da Constituição e das leis f~der:aes e o 

cumprimento das sentenças e decisões dos jui2!es ·e trJbunaes da União; 

3°, para á requis1ção dos respectivos Governos, restabelecer a ordem e 
a tranquillidade. - F. Veiga.;, (ánnaes, vol. 1", pag. 152.) 

"Ao art. s• - Substitua-s'€ pelo seguinte: 

Sem requisáção dos <respectivos Governos ou Camaa;as Legislativas, o 
Governo Federal não pouerá li-nter:vir em negocias peculia r es aos E stados , 
salvo: 

1 •, para ma;nter a fórrna republicana J'eder ativa; 
2•, parra ass•egura.rr a execução das le is do Congresso e o cumprinwnto 

da·s sentenças fede,raes. - OyriUo de Lemos . " (Annaes, vol. 1", pag. 215). 
Cumpre observar que e·sta emenda figura nos Annaes, como arttinente ao 
?.rt. 6•, m a s , na realidade, pertence ao •5°, segundo indica o seu assliln p to 
e a l'eclamação do seu autor, feit'a á Mesa e por esta attendida . . (Annaes, 
vol. 1•, pag. 224.) 

'fundo o Cong>resso ap·provado o texto do proj'ect:o, com a modificação 
proposta pela Comrmis·são dos "Vin:te e Um", o Presidente oo.nsLderou pre-
judicadas todas ess'as emendas. (Annaes, vol. 1•, pag. 301.) Algum'as dellas, 
porém, foram reiteradas CO!lll ou smn alteração, e, outras novas, offereoi.das 
no cor•rer da segunda di·scussão como se vê: 
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O Governo federal só poderá int<ervir nos Esta dos: 1•, 2•, 3• e 4" (como 
está no projecto), accrescentando-se o seguinte : 

Para grapho unicu. Em caso algum, porém, intervirá o m€smo Governo 
ua s q uestões peculia 1·es dos E stados . (Pelo m odo po·r que está redigido c• 

n rt. 6° do projecto, par ece qu€, nos casos nelle pr€vistos, o Go·verno F ederal 
póde intervir a té mesmo nas questões p ecttUa·1·es dos Estados, o q u e, penso, 
não lhe deve ser perrnittido em hypothese a lguma.) 

Sala das sessões, 26 de .Janeiro ele 1891. - F ·rancisco Veiga." (Annaes, 
v oi. 2•, pag. 47&.) 

"Ao art. 6° . E1n vez de - s€n tenças federa;es, . diga-se - sentenças P. 

<'.ecisões do Tribuna l Federal de Justiça. 
Sala das sessões, 26 de Janeiro de 1892 . - L eovi.g·tldo Fi.lgue;·ras. " 

I Annaes, vol . 2•, pag. 482.) 

"Ao art . 6°. Na prirneira pa r t€ desse artigo, em vez das palavras 
n5.o poderá intervir, diga-s·e - não intervirá em caso a lgum nos . . . 

Supprima-se a palavra - salvo . 
Antes do n. 1•, acorescente-se as pa lavra s seguintes 

teresses da União, porém, cumpre-lhe: 

Nos ns. 1 e 2 s upp1ima-se a pala vra - para . 

A bem dos in· 

pa lavras - . pa.r a. - e - nos E stados, 
goveuws - a s . seguint€s, - ou das 

l\"<0 n . 3. s uppt-imam-se as 
ac:crescente-se depois da pa la vra 
respectivas Assembl<~as Legisla:tivas, q uando estiveren1 es·tas fu nccionanclo. 

No n. 4, suppl'i•ma-se a pa lavra - para - e accrescent€n1-se depois de 
Congresso, a palavra - N aciona l - e depois de sentençaJs, as palavr as - c 
C.e quaesquer outros actos. 

Sala das sessões, 26 de Janeiro de 1801. - il'Iei-1·a de V asconcellos." (:i n -
naes, vol. 2•, pag. 493 . ) 

"Ao ·art. s• § 2• (deve ser 1 •). Substitua -se a palavra estrangeira -
pela pala vra - €stra:nha, e supprimam-se as palavras que se lhe seguem. 

§ 3°. Supprimam-se as palavras - nos Estados . 
§ 4•. Depois da pa lavra ...:._ sentenças, accr esoen'te-se - e act os . 
Sala da·s s essões, 27 de J a neiro de 1891 . - Gab1·iel 111a,q•.r lhães . " (Ann aes, 

vol. 2°, pag . 524.) 

'·Ao art. 5° (deve ser 6°) - Substituam-se as palavr!ls - em negoc'os 
p eculia r es aos Estados - por estas outras - no territorio dos Estados. 

Substitua-se o § 4• pelo seguinte - P a ra assegura r o cumprimento elas 
leis da União e a execução das sentenç-as dos tribunaes federaes, nos ter-
mos em qUe uma lei especial regulaJr essa intervenção. 

Sala das sssões, 13 de Dezembro de 1890. - Chagas r,obato." (.tinnacs, 
v oi. 2•, pag . 594.) 
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Suhm ettidas a votos, todas essas emendas fora.m t"Bjeitadas, sem que ti -
vessem soffrido a m ais ligeira impug nação, como, a liás, já t;nham a contecid') 
por occasião ela primeil'a discussão. (Annaes, vol. 3•, pag. 22.) 

Eis tudo qua nto em si con tém, .a respei·to dessa m ate1·ia tão delicada, o 
vasto r epositorio d!os trabalhos da Consti t uinte. As r azões q ue levaram essa 
m.em oravel Assembléa a r ejeitar systematica:mente todas a Quellas modifica·· 
ções, e a preferir-·lhes o texto elo ·pwjecto primitivo, .não figuram a lli os 
alhures . De onde as cl\fficuldacles com q ue v.em lutando o exegeta para, n:J 
uusenc-ia quasi a bsoluta .do ele.mento h'storico. r estabelecer a rn ens nlegis qu·~ 

)Jresicliu á ·elaboração dessa pa 1-te da n ossa Constituição, e da qui a g rande 
controvers•ia que se nota entr e os n.oss os m a is abaJ.isa dos jurisconsultos, sem-
pre que são chamados a interpreta.r alguns dos dispositivo~ const ituciona es 
rJe que ora nos occupa;mos. 

Ma s, si esse material não é sufficiente pa r a , com elle, se r econs tituir 0 

J1ensamento do !egisla.dor constituinte , em toda sua pureza ideogenica , r epre-
senta incontes•tavelm·ente um ·contigente p1·ecioso' para se firmarem as ex-
t~·emas dentro da;s quaes se deve procura r a verdadeira interpretação cla -
c.uellies preceitos legislativos . 

E' assim que, ,cotejando-se as diversas r edacções propostas para o ar-
tigo 6° se ve1oifica d iuturnamente que o p poposito invariave: C.os seus a utores 
fo i es tabel·ecel', como ,,eg1·a geral, o p r inoipio de n ão ser permittido a o Pocler 
Central intervir nos negocios peculi<u·es nos Estaclos, e a pena s consentil-o 
ros ca sos ex.pn,ssa.lnente determinados . " O Governo F edel"'Vl nt'i.o ·inter v iní .. . . 
sa lv o" (ante-projecto, A . Brasilien se); "o Poder F eclm·al só pócl.e i.nte1·vi1· ' 
("nte-projecto, W erneck-Pestana); "o Governo FedE:ral nrí.o 1Jocle1·á .. . salv o" 
(ante-projecto, M. Castro); "o Governo F eder al não poclerá i n te1·vi ·r .. . 
w lv o (projecto da Commissão); "o Governo Federal nrí.o poderá i.nte1·vi·r . . . 
sn.lv o" (proj-ecto do Governo Provisorio-); "o Governo Federa l não pocleTá 
d··tenn·iniJII· a inte1·venção ... salvo", "o Governo Federal só pode1·á ·inten ;k" 
(emendas F. V eiga); "o Governo F ec11era l não pocle1·á inte1·vi.r. . . sal·vo" 
(emenda C. L emos) . O SI!" . Meir•a ele Vasconcellos parecia m a is r a dica l c, 
rm emen:da a;ss•ignada por elO e e pe}o eg-reg!o J. Ba.rhn.lho, propunha : "o Go-
veJ·no F ede1·aJ n ão inten;i1·á e•rn caso alg·1mn" ,· mas accrescentava qu e, "a 
bem c·os ·interesses da União", a esta cumpria p ra ticar os actos especificaclo3 
nas a lineas elo artigo em quesl:c'io ... E , justif i·canclo a sua opinião. d isse clle 
ela tribuna : 

"Pa rece q ue ha na disposição uma visivel con tr acli cçãc. · Ninguem clir (,L 
que repell ir invasão estrangek a ou ele um Esta do em outl·v, m anter a fórm<t 
rf,pubJ.icaona feclera.l, re.stabelecer a ordt>m e a tra nquilliclade e a ssegurar a 
r-xecução elas Je.is do Congresso e o cumprimen to de sentenças federaes, con-
stitue nego cios peculia res aos Estados. Todas essas causas são de inte1·essP. 
,-,eral é por cons·egui.nte da competen cia . elo governo f ederal." (An n a.es, YO -

lume 1•, pag. 248). 
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Infelizmente não podemos concordar com os illustres, signatarios dessa 
em,enda cuja razão está explicada no trecho transcripto. Pois, a nosso ver·. 
tod:a,s as hypotheses alli enumeradas importam, com excepção da primeira 
(repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro), que, por sua 
natureza, pe>rtence â o.ompetencia fuderal, "negoc:ios .pecu.liares aos Estados". 
Porquanto, send~ inherente â a uuomonia dos Estados regcn."ffi-se elles pela~ 
lets que a doptarem (Const. F1ed. art. 63), a União impondo-ll:l!es a fôrma 
r-epublicana federativa, inte,rvem manifestamente em negocio' que lhes é ' 
peculilair : ca!Jendo-lhes tarnbem a manutenção da ordem e da nranquillid:ade 
dentro dos respectivos territorios, o auxilio que o Governo Federal lhes ve-
nha prestar para esse fim, iredunda incontesrtavelm:ente na interferencia em 
z:egocio peculiar a e]l]es; cu:mprindo-lhes finalmente tornar .effectiva a exe-
cução das leis e sentenças fedel'aes os actos da União nesse sentido implk am 
igualmente a p.ratica de negocio pecuua~· a eUes. Exercencl.o, p o1·tanto, essas 
attribuições, bem que de "interesse g.era,l", o Estado federado invwcle a ·esphem 
de acção dos Estados particulares. E , Sli assim não fosse, ilsto. é, si a pra -
tica desses .actos esrtivesse naturalmente dJ<mtro da competencia cnormal e 
ord'inaria dos poderes federaes, o legislador oonstitui:nte não teria necessi-
dade de com.m,ettel-os expressaiiTente a . esses po<ier-es, s·ob pe,rra de ser :mdun-
da:nte; defeito esse que .se lhe não pódie attribuir, sem se trrogar u ma 
grave injuria á sua sabedoria, 'e contrariar o velhe preceito de hermeneutica : 
leges, nihil in eis debet esse im~tile, ao superthumn, sine vvinisterio CLliquid 
O]lerCLndo. 

E essa é, aliás, a: d!oumm:u sustlentada pelo proprio Barbalho, nos seus 
notavcis Commentarios, quando, ·depo1s de se referir a cada uma das hypo-
tneses em que a Constituição permttte a intervenção, Qon:clue: 

"E ESSES CASOS imP'Õetm-se evidenteme;tte a ACÇÃO INTERI'ENTORA, energiea 
e promp.ta, Dos PODERES FEDFJRAES, cahendo a inieüativa âquelles desses poderes 
que ·as c:ircuinStancias, o moonento e a natureza do negocio indicarem. " 
(Pag. 22). 

São, por conseguinte, .casos typicos · de intervenção, reoonhecidos- pelos 
nossos melhores constitucionalistas, cünsignados na lei fundamental dos Estados 
Uni·dios (art. IV·, secção IV), e na Argentina (art. 6°) que se1'vkam de m o-
dele;> ã. nos·sa, e acceitos pelos mais oonspi,cuos publicistas ' des~es dous 
paizes. 

Tendo sido, como ficou demonstraCLo, o propos1to do legisla dor cónstil:uinte 
só admittir a i n tervenção federal nos casos por elle expres10amente dete!'mi. 
nados, a interpretação dos res•pectivos textos deve ·ser stricto sensu, afim dt 
que as excepções alli abertas â regra federativa que manda ,r.es•peitar a a;u· 
tonam.ia dos E stados, não s-ej3.Jill ampliadas por analogi·a ou paridade, a hY· 
potheses arbitrarias, creadas pelas conyeniencias políticas de occasião, e, pm 
isso mesmo, perigosas, sinão fataes, á estabilidade ·da pro·pria fede,raç..o'í.o , 
.Benigna re/Jtringenda, odiosa amplianda. 



- 709 ____, 

Nesses termos, a acção do Governo Federal deve gyrar <!entro dos lim!· 
res estreitos e int.rnnsponiv'eis que sabiaímente lhe traçou a nossa lei mag&'\ 
c constantes das alineas do a.rt. 6°: invasão .estrangeira ou d'e um E s-tado .em 
outro, Vliolação da fórana republicana federativa, perturrbação da oi'dlem e da 
tranquil.Jidade, para cuJo restabelecimento o Govevno do E stado interessado 
invoque o a uxilio da União, e finalmente ·recusa daJS a utoridades estaduwes 
e e:x;ecut.arem as leis e as s entenças federaes. 

Diante desses principios, o hermeneuta chaJmado a r es!ol;:er jurid:cament<~ 

um caso concrelo, deve, em pl"imeiro !ogar, estudar cuidc"1l!üsarnent~ o facto 
que se lhe offerece, e, depois, ve·rificaJr si elle se enquadra perfeitamente em 
uma das hypotheses constitucionaes, p.révia:mente inte.rpr<ltadas. 

Ora, o caso que se nos antolha ~ste momento, foi capitulado em o n. 2 
do a rt. 6°, ·conforme a ·me nsagem presidencial de 23 de Dezembro de 1922. 
Ve.iam•os, pois, o que se deve entender por: 

Essa expressão, como f.icou demonstrado, veiu do ante-projecto-Werneck-
Pestana, coou mn ·addendo do Governo Provisor:i.o, proposto pelo Ma recha l 
Deodoro, em runião por es·te presidida, e em que se procc<leu á reV'isão <:10 
p~·ojecto elaborado pela Oommissão Especial. (J. C. GoME'! RIBEIRO, A Ge-
?!l'se ·Histo?"ica da aoo.stitl~ição Federal, pg. 228). E é tudo o que exis.te nas 
Contes, a respe·ito desse dispos.itivo cuja il:i.terp1,etação •tem suscitado tanta 
celeuma no Parlamento 'e na imprens·a, S'l'mpre que se oogita d'a sua ap-
plicação. 

De f•eito, d efinitr de um modo prec~so aqUell~ ~oouçãJO ve-rbal , afim de se 
podet· determina·r c0111 exactidão quaes as aberrações ·do conceito po' ella, 
t raduzido, não nos parece uma tarefa de facil execuçãq; a;ntes, pelo con-
trario, a s torrentes de eloquenq.ia e de tinta que, para isso, se t eem destH'.n-
tliélo, convencem-nos das grandês dif·ficuldades .da ernpreza. 

Foi Madson quen;r primeiro p•rocurou delimitar o sentido em que deve 
ser empregado a exp•ressã.o fórma. rep11,.blicana. Na sua ep:i:&tola ao pov<l do 
EPtado de Nova Ynrk, d!izia ellle: 

. ded'imimos uma Republica, ou b.qudUo a que ,se pócle dar 
esse nome, um Governo que tira todos os seus poÇli?ires di:recta ou 
indirectamente da grande •massa do povo, e que é adlminisbraclo J}Or 

pessoa;s que deteem as suas funcções a titulo precario, por tempo 
determinado, e:mquanto bem servi:r.em". E ma;is adiante: "E' bas-
tante, para es~a fó:runa de governo, que as pess•oas que ·o exerçab:n, 
sejam nomeadas quer directa, quer indirectaml:ente, pelo povo, e ob· 
tm1haa:n a sua nomeação por um dos modos que acahamos de espe · 
cificaT; sem isso, todo o .governo, nos Estados Unidos, ou aJgures 
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ainda que · tenha fônria popula r, seja bem · organiza do ou execu ta<'I'J, 
não terá o caracter republicano". (Féàémliste, n. XXXIX . ) 

Mas, E..pe<:a r de adaptada p or va1·ios pub!ic:stas, a noção de jórma 
repubUcann, es tabelecida pelo gra nde apostolc das instituições politicas dos 
Estados Uni~os, não repr esen ta integ ra lmente a r eali'dac:e dos f actos, por-
quanto, nas R epublic<>.s mai~ democratas, como a daquelle propr·io paiz, 
ha autoridades que não receb em a sua inv<>stidura do povo e n em p or 
t empo à E:terminaclo . CooLEY chega até R :'ldmittir a bypoth ese ele uma 
Republka monarch'ca, com um r ei heredi ta.rio e u m · Parlamento eleito 
pelo povo; mas, n o seu entender, a forms. de governo ga rantida pela 
Constituição norte-:uner Lcana, é a:quella em que n ão si\ os r epresentantes 
do povo fazem . ás ~eis e os seus a.gentes r~dministram a execução dellas, 
como tambem o povo directa ou inclirecta,mente elAge o Executivo. (P1·inci-
1Jios ge·racs ele D i reito Constitucional, trad . de A. Cruz, pg. 225.) 

Como ·se vê, pa r a este constitucionalista o que ca~·actcriza a fôrma repu-
blicana é a eleição popula r da legislatur a. E, pa ra PASCHAL, "a represen-
tação é uma das condições essenciaes dessa fôrma . (La Constit11.cion de l os 
Estados Tinidos, trad. de CALVO, § 475 ·.) 

Os publicista.s a·rgentinos, bem acceitam em principio a noção de fórma 
r epublkana. cl&.da ·pelos norte~americanos, rest:ingem, todavia, o seu 'conceito, 
fazendo-a dimanar das condições em que a Constituição argentina permitte 
e garante a organização politica das provinch.s, nos termos do a r t . 5.0 : 

"Cada província dicta rá para si u ma Constituição sob o EYstema r ep·r e-
sentativo republicano, de a.c.côrdQ oom os principias, declarações e garantias 
da Co!lstituição Nacional, e que a ssegure a sua administra ção de justiç:1., 
e seu r egim en muni·cipal ; e a a ducação prima ria. De baixo dessas condi-
ções . o Governo Federal garante a cada. provincia o goso das suas insti-
t uições . ·, 

Aq s eguintes passagens demoustr<cm P,lenamente a proc·edencia da nossa 
asserção: 

"O art. 6." ua Constituição é consecutivü a o 5.•, e estabeleCe os meíos 
para se torna r effectiva a garantia dach ás provinci;;.s . " (M. J. EsTRADA 
Curso de D erech o Constitucional, vol. a.•, pag . 151. ) 

"O art. (6.0 ) presupõe a existenoia d e um gover·no antel'iormente orga-
nizado d e accôrclo com o art. 5.• que estaheJ.ece as condiçõ·es ela gara ntia 
federal." (AnusTIN VEDIA - ConsUtu.cion A1·gentina, pag. 54.) 

"As provindas de\•em. organizar-~e politicamente conform<' o art. 5.•, 
e então .a.o governo, .para que a sua pro1nessa de amparo não seja um&. 
m<"ntira, cumpre servir-se do d·ireit o de intervenção que lhe faculta o a rt. 1 •." 
(P. ·ARAYA. Op; cit., vol. l .0 , pag . 148.) 

"AI ém desses car ac'teres geraes e historie os da fó-rma republ:icana a 
Constituição argentina requer nos governos organizados pelas provincia s : 
1.•, ha1:monia· com o que ella estabeleceu pa r a a nação, e 2•, qua esteja.m 
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de accôrdo com os seus princípios, declarações e garantias. · (JOAQUIM GoN-
ZALEZ, JYianual de la Gonstit1tción .Aygentina, pag. 722.) 

"E' alguma causa differente a doutrina que surge dos textos a do 
espírito da Constituição Nacional. O art . 3° não se limitou como a secção 
IV do art, 4° da Con.stituição do . norte, a offerecer a g<>,rantia de uma 
"fót·m·a r epublicana", m a•s offerece-a pa r a o goso e exer cício elas instit1dções 
JJ1'01!'inc-iaes. donde r esulta, de prompto, uma differ ença que depois commen-
ta.?·ei . Em primeiro lugar, as constituições devem ser calcadas dentro do 
systema representativo-republicano, àc accôrcl0 com. os p1·incip·ios, dec1araçõe8 
e ga1·anti.as da Constituição Nacional e neste ponto é que se· nota unta 
diff.erença alnda mais importante .. . 

Com effeito: essas declarações, princip,jos e garantias indicados no 
a rt. 5°. nã<> são tão sómente os r~lativos á ·:iberdade civil e política, sinão 
também os r elativos á organização do Governo que a Constituição t em em 
vista, isto é, do governo repr esentativo- republica no que ella adapta e segundo 
ella o estahel e·ce (art . 1°). GoNZALEZ CALDER0N, Derecho P1(blico P ·rovincial, 
pag . 1-64.) 

E finalmente BARRAQUERO, "buscando luz na historia e na tradição ar-
gentina, no direito comparado e nos princípios geraes da sciencia", chega 
á con~Jlusão de que, si .a texto das constituiçõf's n orte-americana e a r g entina 
são identiC'flS. "o seu espírito e o seu sentido são cliv~õrsos. " E assim o 
demonstra: 

".Pelo r-wt. 5.0
, impõ·e -se a caÇla província a obrigação da adaptar uma 

constituição concordante com os preceitos da Constitu ição nacional, como 
condição par:ot lhe ser em garantidos o goso e o exercício das s uas instituições. 
A nossa Constituição assignala, pois, os caracteres da fórmli. republ icana , 
que prnmE>tte garantir . A Constituição americana, porém, Hmita -sa a dizer: 
" Os E~tados Unidos garantirão a cada um do~ Estados da União uma fórma 
!'epuhlicana de governo", etc. 

Esta differença tem uma importancia ca.pital, como regra de interpre-
tação con·stitudonal , tratandn-se de intervencões levadas a effcito, ·em nome 
nos princip.ios é· d.ireitos garantidos p elã Constituição nacional. (Op . cit . , 
pags . 17r, a 188 . ) 

Ora, a nossa Constituição, sobretudo nest[\ parte, se in s pir ou na ~ •. rgen-
tina, como é fac.iJ verif icar-s•e, cote.ia ndo-se o ante-projecto Werneck-Pestana 
(tinic'o qu e trata ela fórma r epublicanf.,) com os dispositivos da Constituição 
argentin't. Por ahi se vê que o art . 6.0 do ante-.pro.i~cto é ·tambem, como o 
argentinfl. uni desdobramento do anterior, assim r edigi-do: 

"Cada Elsta!do governar-se .. he por suas proprias leis con~titucionaes e 
m·dJnari'ts , com [\ restricção . de moldai-as ao systPma republicano e de 
rcspeihw e fRzer :iura r e respeitar sobre as . suas proprias l eis, os preceitos 
da Con,titu<cão Federal." 

Eis, pois, a norma segundo a qual os Estados se deviam constituir, e , 
no artigo seguinte, a 5·ancção em que incorrer~m, caso não o f ize:;$elT\. 
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Ha entre esses dous dispositivos uma relação de dependencia tálo intima que 
um não põde ser interpretad·o sem o outro, tal qual acontece na Argentina, 

. conforme a Iição dos· escúptores supracita dos, todos accordes em encontrar 
nos d{)US artigos ·m enciona dos uma •perfeita suocessão d e Idêas pela qual se 
unem e se completam' 

E' verdade que os textos primiti vos dos arts . 5.0 e 6.0 , comqua,nto 
mc.ntirlos quasi integ ra lmente ·pela Constituinte, ·não se .encontram proximos 
um do outro em 0 nosso estatuto ibasico. E' ·qu~ a Commj.ssão nomeada 
pelo Governo Prov.isorio, adoptando o pénsamento do ante-proje•cto Werneck-
P ·esta na, antende u, todavia, passa~· a •materia do art. 5.0 para o titulo se-
g undo do seu proj.ecto, que se dnscreve - Do Estado - e onde, sob o 
n. 71, tem a seguinte redacção: 

"Cada E stado governar-se-l1a .pelas suas prop.r~as· ~eis constitucionaes e 
ordinarias, cO'l!l a. condição d e amuldal-as ao r.egimen repubUcan(} e aos 
princí-pios fundamentaes consignados nesta Constituição. " 

Como se vê, pelo ante-projecto, os .Estados era m sõmente ·obri.gaidos· a 
AMOLDAR as suas leis ao systerna. republicano, e a RESPEITAR ?S preceitos da 
Constituição F eilera.l ; a:o passo que, pelo p·rodecto, deviam am.fJt ilal-a·s tambem 
a os principias tundam.entaes da Constituição F ederal . A . ·lei basi-ca da R epu-
blica deixará, assim, de ser um objecto d e respeito, a;pe·nas, p ara servir de 
modelo ás organizações püliti.cas estaclua·es·. Sübre ella, porba,11to, dev·iam ser 
calcadas &.s Constituições dos m embros da F ederação Brasileira. 

O Governo prov.isor io, no decreto n. 51(}, de 22 de Junho de 1890, con-
servando o dispositivo do art. 71 do projecto, deu-~he. com tudo, sob o n . 6~. 

a seguinte redacção: 

"Ca,da ·Estado r eger-se-ha pela constituiçã:o e pelas leis que ad:optar, 
comtanto que se ·orga.rvizenL sob a fÓ?'ma 1 ep1~blicana., não contrariem. os 
principi.os consUtucionaes da União, respeitem os direitos que esta Consti-
tuição assegura, e observem as seguintes r·eg ras: 

1.0
, os Poderes EX"ecuti\'o, -Legi'slativ;o e Judici'ar1o serão disc.riminad;os e 

:.ndeopendentes; 

2.0 os ·governos e os membros ela legislatura ~ocaes serão electivos; ; 
3.•, não será electiva a magistratura; 
4.0

, os magistrados não serão demdssi·veis sinão por sente nça ; 
5.0 , o ensi-n o se-rá leig·o e liYI"e em toàios os grãos, e gratuito no· p·ri-

Jnari{)." 

o "regimen repu!JJ.J.i.cano" !foi substitu'ido por "fórma republicana", e a 
obrigação dos E sta dos tomarem por m odelo das suas Constituições os prin-
cíp ios funda,memt&es da Feder a l, m udou-se para ü de<ver de não contrariarem 
elles esses princípios; e .impoz-se-l!hes a übserv-anoia daquellrul' I"egra,s, que 
deviam ser cousa diiffe·rente da fóf"TYW, r epublicana ·e dos principias constitu-
ci0?1aes, a que s e refere o co:npo do artigo . 
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Submettido o :proj.e.cto ao Congresso Constituinte, a Com,missão dos 
"Vinta e "Um" propoz a suppressão daquellas regras. E o Sr. Nina Ribeiro 
offe·receu-lhe uma emenda assim dustificada da tribuna: 

"Estabelecem-E.e nesse artigo <:ondiçõ·es ·e regras para a constituição dos 
Estados, que além de superfluas, e desnecessarüz.s, imp.ortam uma restricção 
á soberania que não !lhes ·pôde ser contestada. 

A emend-a substitutiva que temos a .!honra de submetter á consideração 
do Congresso, .consagra o :principio da soberania dos Estados, reconhecen-
do-lhes o direito de se regerem pela Constituição e pelas leis que ado.ptwrem , 
sem outra restricção que não o respeito aos princípios constituci-onaes da 
União. (AnnaesQ, vol. I1I, pag. 162 . ) 

Eis a emenda: 
Cada Estado rPger-se-ha pela Constituição e pelas leis que adoptar, 

respeitados os princípios constitucionaes ·da U;lião . - La?tro Soà1·é e outros." 
Ora, o Congresso, approva·nclo essa emenda, concordou com o seu de-

fensor, isto é, que ella, na reaUdade condensava, se·m condições e regras 
"superfluas e desnecassarias", todo o arttgo do · projecto. E, portanto, alli 
devem estar incluídas não só aquellas regras mas tambem a "fôrma repu-
blicana", que desap·pareceu do texto para se '.ncorporar aos "princípios· con-
stitucionaes da União. " 

;Fica dess·e modo provado que o actual art. 6)l da Const ituição é , em 
essencia, o 5." do ante-projecto-Werneck-Pec>tana. e, pm· consegu-inte, que, 
entre aqueJle ·e o 6.• actual, ha uma ·correlação ele i'déas que os une indisso-
luvelmente apezar de collocados em capítulos w .versos. 

De feito .o art. 63 .estabelece o paradiguna dentro do qual os Es•ta;dos 
se elevem constituir, e o 6.0 indica o meio de se tornar effectiva aquella 
condição. Essa é twmbem a opini\io do insigne BARBALHO. (Op. cit., p ag. 268.) 

Do ·confronto desses dous &.rtigos, conclue-se que a "fôrma republicana", 
garantida pelo .n. 2 do ·6.0 não é uma -causa vaga, abstracta, alli empregada 
para significar apenas que se exige a;os 'Estado!?' nãJo adoptem a monarCJhia, 
segundo la opinião de· Madil.son, àJed'uZlida, alilis, :muito iog'j.cam:en~:e •tlos 
termos generleos da Constituição dos Estados Unidos. O ·nosso legislador, 
ao contrario do norte-americano, delimitou, individuou, -concretizou a fórm&: 
republi-cana que impõz a os Estados, traçmnclo-lhe as extr emas nos " :princi-
pies constitucionaes da União", em que elle a incluiu, -como demonstramos. 
E esse proposit0 :;jncla se torna m ais patente com a aggregação do adjectivo 

"federativo", á E):xipressão - fôrma republicana. - dE> .que se serviram 
as Constituições que nós tomamos para modelo. 

Como é sabido, a :pala~ra - federati~o - segundo ensinam os lexicolo~ 
gistas, signifi·cr.: da t ·ederação, ou pertencente a ella. E, portanto, "fôrma 
repubJ.i.cana federativa" quer dizer fôrma r epub'licana da fedm·ação. isto ê, 
acloptada por -ella e consubstanciada nos seus princípios· constitucionr.es, e. 
que os Estados se devem submetter, sob pena de incorrer na aancção da 
fl.1iuea 2. do art. 6•. 



-714 -

Não é esta a primeir1.. vez que se ·procura interpreta r o art. 6.• com . o 
a uxilio do 63 . Já em 1892, a Com missão E special, incumbida pela Camara 
dos Deputados, .de examinar a organização dos Estados. dizi:~., no seu bri-
lhante parecer: 

"Corroboramos a inda a interpretação que julgamos verda deira, confron-
U..ndo a disposição do dito § 2.• do a rt. 6.•, com a do art. 63, pela qual OR 

Estados r~ger-se-hão pelas Co.nstitu ições e leis que adoptarem , 1·espeitados 
os princi1Jios constit1LCionaes ela Uniüo. Quem põe em effectividade esse res-
peito? O Governo F ederal, por meio do poder explicito ele manter a tónna 
11e1J1Lblicana t «clerativa." (Docwmentos Pa?'la.m en ta1·es, - Intervenção nos 
Estados, vol. I pag. 120 . ) 

"Aquelleo a rt. 63 é a r azão de ser do art. 6.• e elo projecto em discussão, 
cuja ex·ecução suppõe conhecidos os principios constitucionaes da Uniã o e, 
pois, .vale a examin&-r ciuaes são elles", disse da tribuna do S enado o n otav·el 
jurisconsulto conselheiro Coelho Rodrigues. (Does. Pa1·ls. op. cit., vol. I, 
pag. 420.) 

Tambem da tribuna do Senado, doutrinava no mesmo sentido o .grande 
BARBALHO : 

"A Constituição Federal n ão impoz a os E stados a obrigação de pt·escre-
verem necessé..riamente este principio no seu regimen; no art. 63 diz unica-
m ente que cada E s tado r esp eita rá os princi·pios constitu c.ionaes da União, e 
isso no ponto de que trâ.tamos, r eduz-se a m a n ter a fórma 1·ep1LbUcana te-
cle?·ativa". (Does. Pa1·ls ., op. ci.t . , vol. II, p o..g. 46.) 

Ha, porém, a lguns illustres exegetas da nossa lei fundamental que, le-
vados pela iden idade Jexica, existente entre 1.. expressão - fórma republi-
cana federativa - empregada no art. 6.•, n . 2, e a que se en contra no 
art. 90, § 4.•, entend·em que a intervenção federal , autorizácla por aquelle 
dispositivo, só deve verificar-se n o Estado que pretender .sahir da federação 
e tornar~se independente . Essa interpretação. porém, não nos parece proce-
dente, porquanto, a nosso ver. parte d.e um presupposto falso, qual o de se 
suppôr que aq u ella expressão tenha o m esmo sentido em a mbos os a rtigos. 

No art. 90, o legislador, prohihinclo que as futuras refonnas constitu-
tucionaes aboliF!;em a "fórma r epublicana federativa" . teve. em mente hn-
peclir que o Brasil ·deixasse ele ser u m a Republica federa tiva, isto é um 
E stado federado. con~tituiclo. portanto. ele Estados autonomos, ou em outros 
termos. uma federação ele Estados sujeita ao r egimen r epublicano. · T eria 
elle, quando, no inciso 2• do art . 6°, autorizou a intervenção "para manter 
a f órma r epublicana federativa. u sado dessa expressão naqu elle mesmo sen-
tido aclmittindo que cada E stado da União constituisse uma republiqueta 
federativa, isto é. um PP.queno Estado federado, f ormado, portanto, de Es-
tadinhos autonomos . submettidos 110. ,·eglmen republicano? Não nos parece 
que alguem seja capaz de resuonder aff;rmativamente. Logo a expressão 
foi empregada em s.~ntidos differen tes, em um e em outro artigo, o que. 
aliá,s, é freq1,1ent~. mormente tra,ta ndo-se de pa:lavras . 
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Mas aumittamos, para argumenta r , que o dispositivo em qüest âo s6 

permitta a iuterve'nção na hypothese de um dos Estados j)retender separar-
se da U nião. Ora, a separ~tção tanto pode ser material, -como juridica, isto é, 
um Estado membro de uma federa.ção póde sahir della , não só desnitegrando_ 
o seu' territor':io, mas· t ambem · deixa ndo · de r espeitar as- leis federaes; por 
isto ou por aquillo, elle rompe os laços f-ederativos, e torna-se, por· con-
seguinte, independimte . Logo, , àinda por essa theoria , a inobservancia dos 
"princi·plos constitucionaes da União" importa violação da fôrma republi-
cana federativa, e dá Joga r a ·intervenção federal, 

Consistindo, pois , nessa fórma, como já ficou dito, o r egimen politico, 
ins tituído pela Constituição de 24 de Fevereir·o, é indubitavel que o Es-
tado que, na orga nboação ou na applicação do seu mecanis-m.o governatnen-
tal, se afastar dos princípios const itu cionaes da União, isto é , dos pr·eceitos 
funda mentaes, essenciaes d esta, que, em summa, contravier estatica ou dyna-
micamente com os preceitos basilares do Governo que acloptamos viola a 
fórma republicana que o art . 63 manda r es-pe.itar, e, por conseguinte, in -
corre na sancção do art. 6°, n. 2 . 

Multiplas e polymorphicas, porta nto, são as modalidades que essa in-
fracção cons.titucional póde assumir, como, com muito brilho já disse o 
aba l-iza do e i1lustr'e .membro desta Commissão, Sr. Lopes Gonçalves: "Com 
effeito, não ha quem desconheça que por· diversos m odos e · differentes pro-
cessos se póde a ttentar contra a fÓ;'1na ?'ep1tblicana f ede1·a·t iva .. Não ha, por-
tanto, quem ignore que mutiplos são os elementos cons tit u tivos· dessa fórma 
de Governo." (Retonna Constituc-ional, pag. 17) . 

Sendo assim, dada. a emergencia de um facto ou acto polí tico, a pontado 
como perturba dor da "fórma r epubli.cana f edera ti v a", cu mpre verificar se 
realmente e.Jle viola um dos pr.incipios constitucionaes da Ur1ião, isto é, um 
dos dogmas juri-dicos que servem de alicerce ás instituições republicanas, 
consubstanciadas em a noss·a lei f unclamenta l. 

lnterpr·etado desse modo o texto em questão, vejamos agora qual 

O PODER COMPETElNTE PARA I NTElRVIR 

Como se sa.be, o a r• . 6°, princ. autoriza o "Governo Federal" a intervü• 
nos Estados, sem declarar , todavia, a quaJ dos· tres r amos em que se divide 
o poder publico compete essa missão. I sso deu lugar á . dis.p utada contro-
versia entre os nossos mai.s aba lisados publicistas, q u erendo uns que a. pa-
lavra ~ g-overno - a lli enwregada, tivesse sido tomada no sentido restricto 
ele poder exect~tivo, e ent endendo ou_tros que o legisla.clor tivesse usado del•la 
na accepção mnpla. Esta ultima o.pi·nião acabou, todavia, por· vencer, e 
hoje é ponto pacifico em nossa hermeneutica constitucional que a expressão 
- ".Governo Federal" - foi usada no sentido rigorosamente tcchnico, corn-
prehendendo o conju nto dos tres poderes estaclicos. 
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Os publicistas modernos estão de accôrdo em coru;iderar o Estado, como 
constituido de tres elementos essenciaes: nação, ten'itor i o e g01Jer.no. A este 
ultimo elemento Blu ntsCihH chamou "a Qpposição dos governantes e dos 
governados" . (Théoril3 d e l'E'tart, pag. 13). Duguit, "a vontade dos gov.er-
nantes" ; ' (TTaité de Dro·it Cons-'titutionel, vol. 1•, .pag. 85)·. Orban, "duali-
dade entre governantes e governados". (Op. cit . vol. 1•, pag. 145). E G . 
J ellinek, "o poder estadico". (Op. cit. vol. 2•, pag . 61) . Todos, porém, são 
accordes em lhe attribuir uma. acção àirectora , coactora e coordenadora da 
na.ção, e em di·stribuir as suas fu·ncções .por varios orgãos, segundo os · ensi-
namentos d e Montesquieu , sobre a divisão de .poderes. E outra não é a 
veJ.ha lição de Bentham, assim exposta : "Sup.pondo um certo numero de 
pessoas (a que se podem chamar . s ubditos) esteja no habito de obedecer a 
um cidadão ou ::t. um grupo de c idadãos conhecidos e determinad·os (a que 
se pó de denominar g01Jerno), - o conjunto desses cidadãos r eunidos (sub-
ditos e go1;e1·no) dir-sc-ha em estado d e sociedade politica". (F1·agments sur 
I e gouve?'1tenwnt, cwp . I , § 10) . 

E não foi sómente nesse passo que a ·nossa lei fundamental empregou 
a paJavra - governo - no sentido amplo, como demonst ra o egregio Bar-
baJ.ho: 

''O emprego das mesmas pa lavras em outros artigos da 0onstituiç;ãu, 
pa ra expri·mir o co·njunto dos pocler es fedJeraes ou a "União Federal " (e não 
restr·ictamente o Poder Execu t ivo) , como nos arts. 8, 24, 54, n. 2, e 66, 
§ 2", bem como no art. 6" ult ima parte, das Dispo·stções 1'ransitoria·s: e o 
emprego das palavras "Poder Executivo", quando a este, independente-
mente dos outros poderes, quer se referir ã Constituição, arts. 23, 29, 34, 
§ 2" e 2.1, 37 pr. e § 3", 3!1, 41, 60 b, 71 § 2• b) e 80 § 1•. (Op . cit. 
pag.20) . 

Ademai·s , outro não podia ser o p ensamento dos aut ores do nosso esta-
t u to basico, dada. a fonte em que se inspiram - a Constituição Argentina , 
que, a.o ·contrario da n or te-americana c ujo art. IV sec. IV, emprega a ex-
pressão - Estados Unidos, usa das palavras "governo federal " , com a si-
gnificação do conjunto de poderes, segundo a opinião dos seus mais aba-
lisados interpr etes q u e ass'im s e manifestam: 

" O Gover no F ederal, como poder interventor, é constituído do poder. 
Executivo, L eg islativo e Judicjario, sendo qu.e cada um delles intervem de 
modos differentes . 

A faculdada para intervir,- dada pela Constituição ao Governo F ederal, 
não é privativa de nenhum delles, isoladamente". (Araya - op. cit. volume 
1" pag . 152) . 

Dissemos que a s intervenções em geral, segundo a sua natureza e os 
seu s fins, e quando importam excepções ou restricções á soberania local. 
são exercida.s ·Pelos tres poderes da Naç;ão" . (J. Gonzale:ll - op. cit. 
~ 731.) 
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Firmado, pois, ·esse criterio interpretativo da exp1·essão constitucional, 
a dif:ficuldade do problema da intervenção consiste apenas em determinar a 
coiiiiPetencia de .cada um dos tres ramos do Pode r Federal, na solução 
pratica dos casos vertentes. A . esse respeito, as opiiruões divergem aqui e 
na Argentina, mórmente no tocante á mantença da fórma republicana, bem 
que a corrente mais :porrderavel seja a que adrnitte,· nessa hypothese, a com-
petencia cumulativa do Legislativo e do Executivo, com exclusão absoluta 
do Judiciario, por se . tratar de um_<t questão eminentemente politica . 

Ouçamos a respeito os constitucionalistas platinos começando por Gon-
zalez Calderon que ensirra: "<Óom relação aos poderes ;egislativo e executivo, 
a intervenção, ·como é ·sabido, nos dous p1~imeiros casos do art. 6" - " para 
garantir a fó.rma republicana de Governo ou repellir invasões eJ>:terio1·es" -
é um ài1·eito e em certo sentido um dever, sendo este ultim.o tão sómente, 
nos outros dous casos, - "a requisiçã? das a utoridades constituidas das 
provincias para sustental-l!JS ou restabelecei-as, se tivessem sido depostas 
pl'la sedição ou por. invasão de outra provin.cia." (Op. mt. pag. 88). 

J. Gonzruez opinz. G. respe!to· "Ess& (o poder politico) foi confiado ao 
"Governo Federal", nos divernos casos em que está referido . Não obstante 
co!llo a. maior somma e essenCla de poder politico se acha depositada no 
Congresso ou Assemblêa do povo nacional e das Provincias, estabeleceu-se 
que " ·a intervenção nacional em todos os caso~ em que a Constituição a 
pe1·rnitte ou prescreve, é um acto politico por sua natureza, cuja verificação 
pertence exclusivamente aos .poderes politicos da Nação; e este:; são o Con-
gresso e o Poder Executivo, sem nenhuma .participação do Judiciario" (as 
palavras entre aspas pertencen1. a um 2:Cc01·dão da Suprema Côrte de Jus-
tiça Nacional), (Op. ci.t.. pag. 738). 

Essa é tambem a doutrina norte-americana, seg'U.ndo 'POntiffcam J. 
Bryce (La Rép1~bZiq1~e Amê1·icaine, 1• vol., opag . 90) e Paschal (Op. cit. 
n . 233). E o proprio Poder Judiciario dos Estados Unidos, desde o celebrtl 
accôrdo relatado por Taney, sobre o caso de Rhode-lslanét, decr·etou ~ sua 
incompetencia .para sentenciar a respeito. 

Entre os nossos pu.blicistas de nomeada, apenas Aristides Milton de-
fende a •COIIIIPetencia do Judiciario para julgar da violação da materia do 
n. 2 do art. 6". (Do·cs .. Parts., op. cit., vol. 1", 1r>ag. 203.) 

A maioria, senão a unanimidade elos escriptores que attribu.em aos dous 
poderes politicos por excellencia a fa;culdade de intervir nos Estados, .para a 
manutenção da fórma republicana, é de opinião que ao Legislativo cabe '"' 
primazia e •que, só na ausencia deste, o Executivo, dada a urgencia de uma 
acção immediata e acauteladora dos altos interesses nacionaes, póde intervir 
si et i n quan'twn, até que o orgão competente ·se manifeste e determine as 
medidas que lhe parecerem necessarias ao perfeito restabelecimento da tó~·

'lna •·e:zmblican.a, obliterada, Eis a doutrina; 
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\'E!JU - ".A jurisprudencia americana estabeleceu igua:lmente que o re-

conhecümmto da legalidade de u m Governo de Estado é um acto de natu-
reza politica, e pertence, portanto, ao departamento politico, is·(o é, ao 
Congt·esso. Incumbe assim a este poder dizer, s upposta u rna dualidade, qual 
é o verdade.r·o Governo estabelecido em um Estado, se é republicano ou não, 
e se é opportuna a ga rantia a que se refere a Constituição. A decisão do 
Congresso será: obrigatoria para cada um dos demais departamentos do 
Governo e não poderã ser impugnada ante nenhum tribunal. O Poder Judi-
ciario serã, nesse caso, obrigado a acata r a sentença do departamento po-
litico." E mais adeante: 

··Sendo, como são, fundanienta1rnente ic1entica~. as clausulas da Consti -
Luiçào americana e da Argentina, neste ponto, as regt·as da primeira são 
ig ua lmente a pplicaveis uqui e têm sido com eUeito invocados em casos 
bastantes frequentes s0bre questões de fôrma r epublicana de a lgum Go-
verno de província". (Op. c·it. pa g. 55). 

J. GoNZALE?.: - "O . poder de intervir, sob as duas fó.rmas do art. 6", 
!em sido implicita e pr-imariamente conferido ao Congres-so. A este corpo 
cot-respondem todas as f aculdades creadas para manter e reger as relações 
das províncias entre si e com a Nação, na sua capacidade politica de E s-
tadus confederados, elle deve decidir que genero de Governo é o que se es-
tabeleceu em um Estado; se é republicano ou não, segundo a Constituição . .. 
Em relação ao cosa de sedição, o Congresso pôde averiguar e j ulgar--se a 
fôrma republicana estã ou não ·alterada, indic.a t· . ou dis.pôr os meios neces-
sarios pa ra r eatabelecel-a ou garantil-a ã provincia." (Op. cU. n. 732 . ) 

ARAYA: "E', pois, indubitavel que o art. 6° da Constituição, quando diz: 
··o Governo Federal intervem no territorio das províncias, etc." , falia dos 
tres poderes .publicos, e que, se .pt·ünar!amente todos reconhecem que ao Con-
gresso se concedeu a faculdad·e de intervi!·, tambem concorre ao exercício 
dessa faculdade o Poder Executivo, além de no seu caracter de collegisladt;r: 
1°, "como chefe supremo da Nação, encarregado de fazer cumprir a Consti-
tuição e as leis; 2", como commandante em ohefe do lj::xercito e Armada; 
3°, no uso dos seus poderes incidentes para declarar o estado de sit·io, em 
caso de ataq·u e exter-ior, com approvação do Senado." (Joaquim Gonzalez1 

e, ent todos os casos que pertença/m, ao Cong1·esso, não estando ewe reuniclo". 
E em nota , ajunta : Separa mo-nos nesta pa rte das opiniões do Dr. Joaquim 
Gonzalez, porque pensamos que, nesta situação, as attribuições elo Poder 
Executivo são mais extensas do que crê esse a u torizado constitucionalista." 
(Op . ci"t . pag. 153 e n . 4.) . 

BARRAQUEJIRo: "A Constituição Nac-iona l confere ao Poder F ederal a fa· 
culdade de intervir no territorio das Províncias -para os effeitos que que e!la 
mesma indica, mas não determina a. q ual dos poderes compete dizer se é 
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chegado o momento é!·e intervir; Entre nós não ha jurisprude ncia estabele-
d da. Uns têem acreditado que é uma funegão méramente executiva, outros 
têem sustent:;ulo, e a nosso ju:zo, com razões fundadas, que é ao Congresso, 
que c3!be decidl1· por m eio de uma lei, em cada caso occurrente se se deve 
·ou ~ão levar a intervenção a uma provincia." E, e1n .onti·o pas•so, a junta 
esse escriptor: "Essa faculda de que, por s ua natureza, com.pete ao Congresso: 
tem . sido exercida exclusivamente p elo Poder Executivo que, int eressado na 
composição dos governos provinciaes, ·tem espezinhado a autonomia das pro-
víncias e a s tem ·envolvido na anarchia e na guerra civil." (Op. cU. pags. 196 
e J 97.) 

Não é diversa da a rgentina a lição dos n ossos constitucionalistas, como 
se vai ver, a partir do maior delles, RuY BARBOSA, que po1· m eio de um projecto 
provoca o Poder Legis lativo a resolver sobr·e a obliteraçã o da fôrma repu-
b licana, n estes termos: "Considera ndo que, por essas anomalias, inconci.lia-
veis com a substancia do nosso systema de governo, assim ·como pela situação 
de arbitrio e desordem que a lli r eina, se verifica a eventualidade, prevista na 
Constituição da R epublica, art. 6", n. 2, de intervir o Governo Federal pa ra 
manter a fôrma republicana federativa : ·o Congresso Naciona.l resolve: Ar-
tigo J. o O Governo Federal intervirá no Estado do Amazonas pa ra I>reser-
var n·aquelle Estado as instituições essenciaes da fôrma r epublicaüa federa-
tiva, ora alli subvertida, mantendo a sua justiça, o seu Poder · L egislativo, e 
a. sua Constituição." (Does. Parls., op. cit. vol. 12 pag. 420 ). 

BARBALHO: Entretanto, Se\ a com.petencia para a intervenção é pdma -
riamente do Poder L egislativo. que é o poder politico por excellencia, nem 
por isso ficarão sem acção os outros poderes. Aquelle é o regulador do caso: 
o Executivo cumprírá ou fará cum.prir o que fôr, para esse caso ou pot: 
determinação geral, le~islado pelo Congresso N acional e terá mesmo a ini·· 
ciativa da intervenção (subordinadas as del iberações . do Congresso) ·se ur-
gente fôr intervir pelo perigo da ordem publica e tornar-se necessar io o 
immecliato empr ego da força arma.da." (Op. cit. pag. 2<1). 

PEDRo LmssA: "Mas a hypothese do n. 2, do art. 6°, tem uma feição 
completamente diversa. Acim a ela necessidade da intervenção, qu e não é 
tão urgente, está a de garantir a autonorr:.ia dos Esta dos contnt as usurpa-
ções e · abu sos do Governo F ederal. 

Determinar o que é a fôrma republicana feder a tiva é assumpto s ujeito 
a controversias, como se vê nos e:::b·:ptores norte-americanos e a r gentinos. 
Confiar esse caso de inter venção ao Execu tivo é abrir a porta a possiveis 
ou talvez provavcis abusos. Por isso os constitucionalistas norte-americanos 
e a rgentinos, interpretação disposições . semelhantes ás nossas d outrinas, di-
zem que ao Congresso compete a intervenção, nessa hypothese. (Rev. do Su.p . 

Tr. vol. 1•, 1• parte, pag . 5·33). 
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CA.RLOS MAXIMILIANO: "Releva advertir que a competencia do C'ongress() 
·vara resolver o,; caso;:; do art. 6° n. 2, não deve sm· entendida de um modo 
absoluto sobretudo sP. tratando clrt dualidade ·de govm·nadores ou de al:\sem .-
bléas locaes . 

Desde que ha ja desordem e sej(L a intervenção impetrada, não pôde o 
!'residente da Republica ficar impassível até que as cama.ras fecleraes se re-
una m e deJ'be;·em após as oostrucçõeR em voga sempt·e que se debatem 
ques tões po]iticas." (Oommentcwios á Oonsti.t1dçéío Bn~sileira., n . 1.43) . 

Vrvmmos om CAsnw: "Eu, porém, p enso que a faculdade ele intervir per-
tence aos dous po(leres essencialmente politicos - o L egislativo e o ];)xecutivo 
- ' v is to se tratae ele uma funcção que tambem é de caractet· privativam€tlte 
politico . " 

"A iniciativa eleve sPr do poder que, no momento, pôde agir na. esphent 
das suas (Lttribuições. 

Ora, achando-se o Congt·esso funccionanelo, :;:e p ela intervenção se trata 
Cla suspensão ele uma lei, 0omo neste caso recusar-lhe a iniciat;va? 

Ausente o Congre~so, .se a intervenção se Ímpuzer como necessidacle de 
ordem publica , por· qu e não f;t:--el-a o Poder E xecutivo, como no estaclo ch< 
sitio, ail r-etcr-enrlmn ao Congresso?" (Es't1ulos ele Dh·e-i;to PttliUco, pag. 4ül.} 

ARAUJO CAS'I'RO: "Na. Argentin:t., a iniciativa da inl€rvençiio cabe; em 
~odos os casos, ao Congresso, ficando a acçiio elo Executivo clelirnitada ao 
período elos in tet"vallos rias sessões. " (llfamua.z da Oonstümção .B1·asileü·a, pa-
gina 39; Manual G-i.'l/ico, pag . 35.) 

No m esmo sentido, rnan:festam-s·e AMPIIILOPJUO CARVALHO, CoS1'A BAr!HA-
DAS e A. CAVALC'.\N'1'I. (Does. Pa.1·ls. Op. cit. vol. 1° p rtgs. 221-223 e 561). 

Até a qui fallaram os autores cujus opin!ões se medem p ela cap acicladP 
lnclividual ele quem as em itte, ouçamos agora a voz elo colJ.enclo Supremo Tri-
bunal Federal, através· da sun r espeitavel jurispruclencia., f it·mada pe la capa-
cicla clo collectiv(L elos seu s em :n entcs m embros, nos seguintes accorclãos: 

" - . . . Consiclcranelc que essa clual!clacle ele !f·gislatura. importa p erl:ur-
ba<]ão ela fó t'm .J. republicana federativa, e, portanto, autoriza , par·a resta be-
l ecer a normalidade clesta., nos termos elo art. G", § 2", ela. Constituiçào F o-
éleral , a intervenção fP,deral, que conforme a melho1· doutrina cabe,, na es-
pec:e, verlonte, r.o Cor.gresso l'\aciona.l e, em sua. auscncia quando h a ja. u r -
genc:a, ao Pocl€ t· Executivo ela. União provisoriam~nte, excluído ele t al con~
petencia o Pocler Jucliciario por se t· o caso ele natureza essencialmente po-
Iitica." (.A c c. 3. 3-17, ele 16 ele Abril ele 1013 . ) 

" ... Considerando que essa clualiclacle de l egislntura irnportEL pertu rbrt-
ção da fórm.a republicana federativa, e port~ITito, autoriza para restabelecor 
<:>sta, llC's termos elo al't. G• n. 2, ela Const;tu iç_ií.o F eclerail. fL intervenção M-
cleral que, segundo .1. melhor doutrina cabe., nn. especie v ertente ao Con· 
g!·esso Nacional, e em sua ::wsencia, qurmdo h a ja urgencia, ao Poder l1lxe-
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cutivo da União, provisoriamente, excluiclo ele tal competencia o Poder .Tu-
cliriario por ser o caso d·e ·rmturez-1. ·es sencinlmentc política." (.tlcc. 3. 3'l8 dt' 
lH de Abril de 1913). 

"Ao Congresso Nacional compete pl'imariame nte a intervcnoã.o no casn 
do art . u•, n. 2 : eme t·gencias, comtudo, podem surgi!·, que jusl'ifiqu em. <'omo 
no cas o de ne •:essiclade . de immediato. el eclar:u;:iio c1.e gue JTa, ou ele •'s (::u1n 
c1o s it io a n.cção is olada do Executivo, ainda q u e s ubm·dinacla [J, cleliht'l'f~çilo . 

elo Congresso, em sua primeira rcuniii.o ." (EJJum t:a. elo a cc. 3 . 513, el <' I de 
Abril ele 1914). 

"A intervenção ela União F'ecleral nos E stado>! é um acto essonckllmentt! 
político; pot• isso fallece compotencin. ao Pode r .Tuc1icial'io pa 1·a conhecct· elo~ 

motivos que detern1inara m esse ac·bo, ou elas com;cquonc :a s elo na tJJJ'PZ:L p o-
lilica elelle elE.corr en tes, sendo nb~;olutamente inclehitn. ft su a. ing-ercncia n ss:1 
materia . " (Em. acc. 3. 545, de 1Gele Maio el E> 1014, t'el. P oeira Mib 'oll i . ) 

"l\1as, se no primeit·o, n o t er ceiro e no q ua.rl? caso ele intervençt'w do 
ar t. fi" ·da Constitu 'çfto, ao Ex~·cutivo cumpre dm· log o as n ocessarü.s provi-
dencias, impostas p elas circums tan cias, no segundo caso de in tet·venção, is to é, 
q uando se trata d e man ter a fót'm á. r epublicr,na f ecloraLva, ao Congresso é 
que incumbe l)l'inc ipalm.ente i n t c t·vit'." (Acc. 3. 548, ele 25 elo Maio c1c 1:JH, 
rei. L essa) . 

"Consid~ranc1o quo, qua ndo se dft, orn um E stado, a dualidade ele a sHom-
bléas legislativE,s, ao Congr esso compet e .re~olver a que3lilo, sendo facultado 
ao Pr02sidente da Republica intervir, unicamo11 te qwtndo ha perturbação da 
ordem, o que ex·g·e pt·omptas providen cias . E s ta é ::t. 'dou trina v erdade ira, :;, 
unica a dmissivel em face do m·t. 6• ela Con s tituição, que veda a in terven ção 
nos n egncio.s p eculiares aos E s tados, exceptu ar1os os quatro casos a lli indica-
elos". (Aco . 2. 688, de 12 de Dezembro ele 1014, l'el. L essa) . 

Considerando que o Poder J'uclirin rio tem a s u a a.ctiv:dade r estricta aos 
clireitos indiv iduaes . . e que os dire itos politicos sómcn te se tornam incliv;cluaes 
dop.ois ele J1t"·enchiclas a s condições c1e investidu n" e exet·cic: o : considerando 
CJUo o Cong resso Na·cional , cuja compete ncia paxa r esolvei' definitivamente a 
duplicata ou confU cto politico, oocorrklo n o Amm:onas, foi sempre r econhecida 
por este Tl' ibuna l. " (Acc . n . '1.238, d 3 18 de Abril ele 1917). 

"Considerando que, t endo h :wiclo uma. c1ualic1ac1o de govcn10 no Estado 
elo Amazonas, ;já o Cong1·e~so Nacionfl.J, o pocler compet e n te para o cas o r e-
solveu a contenda: o S u t)remo 'rribuna l F 2·deral 11ão conhece do pedido, por 
nfi.o ser ca s o ele " habeas-corpus " . (Acc. de 2D {le Setembw de 1917, r ela tor 
Lessa) . 

MJ.s, nií.o sfw só a doutrina e a. jurisprudencia, os j urista.s e os juize>l 
lfll.e proclama.J11 a competE>n cia elo Poder L egisltüivo para solucionar os casos 
•1c violaçii.o da fôrma r epubli·can a federativa, o proprio legislador cons t ituinte 
deu -l he essu. attri·buição, qnando cleterm' .nou no art. 2° das Disposições tran-
sitarias, que ." o lTista do que até o f im elo ann!1 de 1892 n:i.o h ouver decre tado 
a sua Constituição será submetticlo, por nclo elo Con gresso, á ele um dos 
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outros, que mais convenienté a essa adaptação ·parecer, até 'que o Estado 
s ujeito a esse regimen a reforme, pelo proeesso nella determinado." Dos 
tres poderes, pois, .foi esse o que lhe pareceu apto para julgar da organiza-
ção pol;tica dos E stados e força l-os a entrar no regimen constitucional, co-
nhecendo das convenien cias de cad:;, um e impondo-1hes uma Constituição 
adeq~ada . 

Do exposto, portanto, devemos concluir .com um peregrino espírito : "To-
dos os a u tores sus tentari1 que esta competencia é do Poder Legislativo: e 
a lguns clelles teem doutrinado, e entre nós isso se tem aclmittido pelos u sos 
do nosso cl:reit0 constitucional, que, na a usencia do L egislativo, para por 
termo á anarchia e evitar que a fórma federativa desa p.pareça, o Executivo 
lanc(' mão de remedio est[·~belecido pelo a rt. r;o n. 2, da Constituição, inter-
vindo provisoriamente, nunca defintivamente e devolvendo, entregando a 
s olu.çi\.0 defir.itiva do caso ao Congresso Na eicnal." 

Resolvido assim qual a a utoridade compc~ en te, vejamos agora 

O 1Jrocesso ela intervenção 

A nossa Conetituição, ·.segundo, aliás, o ~>xemplo norte-&.mericano e ar-
gentino, limitou-se a a utorizar a intervenção, sem dizer, todavia,- o modo· de 
se proceder a ella . Cabe, pols, a o legislador ordinario. estabelecer o processo 
respectivo. Para isso t em e.Jle dous cami.nhoB a. tomar: votar uma l ei geral, 
regulamentando todas as hypotheses possíveis ou decretar uma norma para 
·Cada caso verten~e. A primeira solução, porém, ainda não logrou plena aco-
lhida não só entre nós, c omo na Argen tina, e dahi a disparidade que se 
observa nas varias &.ppl1cações que se teem fei.to do clis.positivo c onstitucio-
n al. Referindo-se ao seu · paiz, disse um notavel constitucionalista · portenho 
o que podíamos, com a m esm a verda de, dizer do nosso: " A jurisprudencia 
parlam entar ou a dministrativa não existe: cada caso tem sido resolvido 
sempre com criterio politico, mas não de política institucional, senão da-
q u ella outra que tanto se rep~te e corresponãe ás c onveniencias pessoaes e 
.parti darias ." (Gonzales Calderón, op. cit., pag. 88). E q uem percorrer os 
annaes dos ·dous P a rla:n'lentos vizinhos, terá disso a certeza absoluta. 

Em vista disso, é escusado r ecorrer-se a os antecedentes, na esperança 
de se encontrar a lgum que possa servir de modelo a resoluções futuras. As-
sim, pois., só os · principias geraes que r egem a mater ia, pódem offerecer ele-
mentos para a determinação de um paradigm:J. capaz de dar uma orientação 
segura á a pplicaçã0 do preceito constituciona l, a os casos concretos·. 

Constituindo o ins tituto da intervenção uma excepç5.o á regra que con-
sagra a autonomia dos Estados o emprego desse remedio constitucional ·deve, 
'POrtá-nto, verificar-se só mente nos casos ·expressa mente determinados, e nos 
limites estri.ctamente necessarios , ·o quantum satis para a extirpação do mal 
que se tem em vista sana r; é preciso que o · doente não morra ela· cura, e, 
po'r conseguinte, que a intervenção · não mate &. federação . A acção federal, 
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pois, deve circumscrever-se â; par te a.ffectada -dos negocias peculiares a.os 
Estados, respeitando-lhes. a legislação e as proprias autorida des, desde que 
uma e outras não sejam a causa maxima da intervenção, ou não estejam 
p0r · .elJa contaminadas e não devam, por isso, ser substituídas, c omo faz o 
cirurgião que poupa o mais . possível o organismo são, tirando delle· a penas 

,a porção indispensavel ·a evitar a propagaçã.o do mal, e substituindo uns 
,orgãos por outros. 

Essa é tambem a opinião de Barraqu ero: "A intervenção do Poder l!'e-
deral n<J.s províncias é deJi.cadissima: ella não importa wbsorver a .person&.li-
dade e as funcções de todos os pode1·es constitu cionaes da província intervin-
do; o poder intr.rventor não de'Ve ir investido senão .daquellas faculdades ln-

.dispensaveis ao .fim da intervenção, e cessar simultaneamente com o desa.p-
pareciniento do facto ou causa que a determinou. 

P r ocedendo assim, as interv·enções consultlt.rão a autonomia e dignidade 
cias províncias, e, a o mesmo tempo, !JS interesses e deveres da Nação." (Op. 
cit., pag. 196) . 

Es»e é a inda o pa r ecer de Barbal'ho . (Op . cit., pag. 25). 
Occorrendo, portanto, em um Estado, um facto qu::._lquer que possa dar 

,Jogar á applicação do art. 6°, o poder federal, eomp.etente conforme a hypo-
these, pa ra tomar conhecimento, deverá, caso o julgue proceden te, decretar 
a intervenção, delimitando expressamente >t extensão della e estal)elecendo .o 
modo de tornal-a effectiva. 

Tratando da acção do Poder Legislativo, escreveu J. Gonza lez es tas pa.-
lavras magistraes que não podemos furtar-nos ao dever de transcrever: 

"De todas as doutrinas e}:postas, disse o emerlto constitucionalistfl, pla-
.tino, da na~ureza e . do •caracter pratico elo Governo, deduz-se que o Congresso, 
quando Exerce essa. faculclad·e, póde dispor de todos os meios necessa.rios e 
proprios pa ra 1orna.r exewüvel o poder conferido com o proposito ele .res ta-
belecer nas provinda.s intervindas a .forma republica.na, ·ou as a.u torida des 
estabelecícias ·pelas EUa.s p1:oprias Consti tuiçõ2s. Assim, a.s leis que elle di-
cü<.r pa.ra cumprir esta cla.usula., poderão ser: 
.···· . . . . .. .. .. . . ·. ···· · ··· . ......... . . . 

2.0 Especiaes e determinadas, quando do estudo ou analyse dos fa.cto:'l 
que constituem a perturbação ou a violencia na ordem governativa. provin-
cial, s"ja possil'·el fixar em fórma clara, cer ta e ncmina.tiva., os fins ela. inter-
.venção, quer se trate de res tituir a 0 povo ou a o Governo aigum dos poderes 
ou funcções essencia.es a uma fórma repubu.-:s.na., quer de sustentar ou res" 
tab elecer, conforme a hypothese, alguma das "autoridades constituídas, 
ameaça.da ou submettida .Pela força a outra forma inconstitucional. 

3.0 Assim, tambe111, as leis con,terão as dema.is medidas autor:zaclas ou 
impera.tiva.s que se julg-arem necessaria.s pa•·a. rea.liza.r 03 seus propositos ... " 
(Op . cit., pa.g . 733). 

Decretada a. intervenção, o Presidente da Republica, a quem, em ultima 
analyse, .compete executal-a, quer a.ja em virtude de determinação dn . Con-
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grc.~so, quer ex auctoritate p1·opria., nomeará uma p essoa de sua confiança, 
para, em seu nome, exercer os actos decorrt!ntes da intervenção, e perma-
necer nessas funcções, até que a normalidade volte á vida política do Estado. 

Ref.erindo-se a esse aspecto da questão, disse uma grande autoridade: 
"A Constituição F ederal não disse como o Governo central deve inter-

vir: d;sse ap·enas ·quandO, t axou as hyp-othc~es de intervenção, 1nas deixdu 
ao criterio dos poderes federaes (conforme as circumstancias), o modo, o 
meio p1~atico, a escolha do orgão para preenc:her a tuncção da alta policia 
política, que decorre, para a União, da sua soberania em confronto com as 
·relativA-s a utonom!as estaduaes. 

Casos ha em que ·o Poder Executivo pôde' effectuar directament<;~ a · in-
tervenção ; em outros, não, e torna-se, então, indispimsavel incumbir esse 
serviço a um emissario, a · um funccionario da sua confiança, a um iilterven-
tor, até mesmo a uma com missão de delegados." 

Variâ-S teem sido as denominações propostas para o representante do 
Poder Executivo: agente, delegado, detentor, enüssa1·io,. interventor, etc. Pre-
ferimos, porém; esta ulti,ma, por ser um substantivo derivado vern.<tculamen-
'tc do verho inteTvi1·, e significar - o que int;o>rvem, isto é, a pessoa incum-
bida de exercer a.quella acção. E , aJém disso, é um termo· consagrado pelo 

· constitucionali~h1o argentino, em cujas fontes o nosso le?islador wbeberou . 
A respeito do caracter dE\SSe agente do Poder Executivo, esct·eveu J. Gon-

zalez, transcrevendo trechos de accõrdãos qa Suprema Côrte de · Justiça Na-
Cional: "Não é possível, sa.lvo o caso de guerra externa ou civil, e'm qué o 
Presidente da R epubHca queira collocar-se á frente dos forças militares. 
como "cammanclante em chefe" d ellas, que elle ·ein pessoa execute as leis·. 
Por isso .faz-se· representar por agentes ou commissarios, que pódem se1· os 
·seus proprios ministros ou um funccionario especia l . Este tem o nome de 
intcrvento1-. E'· um m ero representante directo do Presidente da Republica , 
·que ex·erce uma funcção naciona l, em cumprimento de lei, o Congresso, su~ 
ieitando-se ás instrucções que receber daquelle". Seja quai fôr a. extensão 
das faculdades que o Presidente me outorgUE·, serão ellas sempre desempe-
nhada sem nome e por autoridade do Govet·no Federal. Esse funccionario 
não r epresenta., portanto, a Provincia, ·nem se identifica com o seu governo, 
porque apenas exerce poderes nacionaes, expressos e transitorios, ele garan-
tia c reconstrucção ·do regimen local, alterado ou subvertido. "A sua no-
meaçi?,o não se .funda em disposição a.Jguma provincial , <: os· seus actos não 
estão s ujeitos ás !'esponsabilidacles nem ás acções que as leis locaes est<~~be

·~ecem em r elação aos seus proprios governantes, mas ás que lhe imponha 
o );}oder ·nacional em ·cujo nome funcciona" . (Op. cit., n. 737; no mesmo 
sentido Araya, op. ci t., vol. I, pag. 171). 

Aoerca da figura elo interventor, suscitou-se nesta Casa uma polemica, 
verdadeiramente notavel, _entre os •Senadores Ruy Barbosa e João Luiz Alves. 
O primeiro sustentava a necessidade da creação l egislativa do cargo, por 
meio de. autoriz::.ção expressa ao· Poder Execu;Jrvo, -para a nomeação daquella 



á'utoridade, o que lhe dava um ·m.racter eminentemente politico. E o segun-
do combateu essa entidade nos termos em que foi ·collocada pelo egregio 
·representante da Bahia, porque,' no seu · entender, "interventor, o Governo 
Federal .póde ser sempre, nos termos da· Constituição, por prepostos seus, já 
existentes, com funcções delimitadas por ess"' propria Constituição". (D()-
cumento~ Parlamentares, op. dt., vol: 12, pag. 125.) 

Ora, segundo a passagem que acabamos de transcrever, de um dos mais 
reputados J?Ublicistas pl<.tinos, o interventor, na Argentina, o paiz classico 
<las intervenções., é ·considerado um simples funccionario administrativo, 
mandatario fiel do Presidente da R :publica, como acertadam ente opiniva o 
a ctuál Ministro da Justiça. 

E, ainda nesse sen~do, empregou .J mesma palavra o Deputado Fausto 
Cardoso, ·cujo. talento masculo alliava ao poder penetr&nte do aço, as scintil-
:lações mirificas do diamante: "Quem é a quel)e que intervem? E' interven-
t or. 'Ora, a intervenção faz-se directamente ou por delegação. Sim, o Presi~ 

dente da Republica pócle intervir ou por si mesmo ou por meio de ag~nte, 
conforme permittam a situação e as -condições elas causas. Logo, ·este agente 
ou este interve-ntor, por delegação não é ifigura contraria ao nosso Direito 
Constitucional. E' um cot·ollario logi-co e jurídico ela obrigação elo Governo 
Federal intervir nos Estados; nas·ce na inclole da nossa língua, de affirma-
>')Õ·es categoricas e positivas ·elo nosso Pacto Fundamental. Leia-se o artigo 
'48, n . 15, deste: "Corripete prh,ativamente ao Presidente da Republica de-
-clarar por si ou seus agentes ?'esponsaveis o est&do de sitio em ·qualquer 
·porito do t erritorio nacional". E o art. 34, n. 21: "Compte ao Congresso 
approvar ou suspender o sitio que houver sido declarado p elo Poder Executi-
vo ou seus agentes •J'esponsaveis". Qua l é esse agente responsavel, por meio 
d o qual o Presidente póde declarar o sitio em qualquer parte do paiz'! E' 
aquelle que por delegação do Governo F ederal intervem. E' o interv·entor. 
O interventor é o orgão normal da intervenção do Governo F ederal nos Es-
tados, nos -díversos cas-os em que as forças sociaes em conflicto solicitam a 
influencia do principio coordenador -do coração". (Does. Parls., op. cit., vo-
lume 6, p::.g. 278). 

A pra tica ·de in,tervenções na Argentina, segundo o t estemunho autori-
zado de J. Gonzalez, "desde 1860 até 1906 tem sido sempre" pela concessão 
ilellas "em termos mais ou menos g e-ra'ls, quanto á amplitude dos poderes 
(·onl'eridos a 0 Executivo" (Op .· cit., n. 736). 

Entre nós, ·poucas teem sido as intervenções lev:;.das ·a efl'eito, em vir-
t ude de resolnçõ=·s legislativas, e os projectos a pre~entados a respeito, ora Se 

cifram em decretar a medida, mencionando apenas o seu objec.to, ora auto-
r iz:;.m o Executi>vo a fazel-o, sob cleterminacl ... s condições. e ora .finalme.nte, 
derJaram a intervenção e escabelecem o procesEo pa,ra a sua realização. Esta 
111tima forma foi a preferida pe·lo egreg;o e s'ludoso Senador b::.hiano, no 
<~so do Amazona·s. E parece-nos que esse é o melhor alvitre, porquanto, 
·<.·.ompetindo ao Congresso a solução do caso, lhe cumpre tambem indicar cir-
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-cumstanciadamente o caminho q u e o Executivo deve seguir .para tornar effe-
:ctiva a sua resolução, estabelecendo para isso preceitos especiaes, ou m~n, 
<dando ·appl1car a 1-egis•Jação ·federal, se a -IocR.! for viciosa ou inadequada ;i, 

·e:mergencia. 

O caso f(uminense 

,, Em m ensagem ·de 23 de D ezembro do anno p assado, o honrado Sr. Pre-
_sidente da Republica submetteu á deliberação do Congresso N acional as rec 
·.Presentações que recebera dos Srs. Horacio Magalhães Gomes, Oscar Penna 
Fontenelle e Edgar Ballard e do Sr. Feliciano Pires de Abreu Sodré, nas 
,quilas a quelles, dizendo-se presidente e secretaries da Assembléa L egisla tiva , 
e · este, presid-ente eleito e reconhecido, do E stado do Rio de Janeiro, recla-
mavam provi-dencias contra · os .Srs. Arthur L eandro de Araujo Costa e Raul 
.Fernandes -que tambem s e diziam presidente da mesma Assemb-Jéa, e presi~ 

dente eleito e reconhecido do mesmo Esta do, respectivamente. Tratava -se, 
.pois, de uma dualidade de legislatura e possivelmente de presidencia do Es-
-tado. E, em vlsta 1 disso·, o Poder Executivo Federal, :.ttendendo a que .a o 
.Legislativo competia decidil-a, aguardava a mc.nifestação deste ·para os f ins 
.de direi to. 

Em 30 do mesmo m ez, o illustre Chefe õa Nação, em nova mensagem, 
.communicou a o Congresso que o SuprGmo Trir, unal Federal ·h avia concedido 
·uma · ordem da "habeas-corpus" aos Srs. Raul Fernandes e Arthur L ea ndro 
.de Araujo Costa, a-fim de que -os mesmos pudess·em, livres de todo e qualquer 
constrsngimento, tomar .po~se dos cargos de presidente e vice-presidente do 
-Estado do Rio de Janeiro, e exercer as funcções a elles inherentes. E · accres-
·centava S.- Ex. que, comquanto continu asse a considerar o Legislativo o 
poder competente para solu ciona r a q uestão, iria dar cumprimento á deci-
são judi-ciaria, si et in quant1tm., até que o Congresso s e m a nifes ta sse a 
respeito·. 

Em vista dessa attitude do Poder ·Executivo, aqu ella unidade da F ede-
ração passou a t er dous presidentes que entraram a governar, e, corno era 
natural, disso resultou tão grande anarchia que o hon~ado Presidente da 
-Republica se viu ·na contingenc:a de ·intervir · irnmediata mente no Estado, 
afastando do podE.l' os dous presidentes e asaumindo a gestão dos negocios 
estaduaes por interrnedio ds um delegado de sua confiança (decreto n. 15.922, 
de 10 de Janeiro de 1923). 

T~is , em synthese, o cas o concreto, cuja soluçã0 p ende agora da delibera-
ção do Senado . 

Ora , segundo f ic<Ju exubera ntemente demonstrado, "a dualida de de le-
gislatura , como. a -d'..l alid~de ele governos, irnport!. necessariamente em offensa 

:ao nosso regimen político, comprornette a fórma republicana federativa, 
,pertu rba a vida social e política do Estado e lesa os direitos dos cidadãos . 
-Cumpre, pois , a os poderes politi cos f ederaes intervir urgente e efficazrnente, 
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.com o fim de restaurar a normalidade constitucional do E s ta:io, restabelecer 
a sua ordem politica alterada e garantir a paz". E ao Congresso c::...be c6-
,nhecer da especie, e resolvei-a definitivamente, ·de preferen;::ia a qualquer 
_dos outros poderes f.eder::..es. 

' ' Deante, porém, da decisão do Supremo Tribunal Federal, 
habeas-corpus a um dos grupos litigantes, cessa a competencia 

c oncedendo 
do Poder 

Legislativ,o para dizer em ulti?na ratione, sobre a contend::...? E, conhecendo 
della, está adstricto a obedecer o decreto judi·ciario, ou póde dar ao feito so-
lução differente dessa? E' o que vamos estudar e resolver em face dos prin-
,cipios juridicos que regem a especle, sem outr~ ·preoccupação senão de 
rtcertar e bem informar o Senado. 

A Constituição Federal, -consa grando no a rt. 15 a v-etus ta theoria f or-
mulada pelo immortal autor da obra geniwl, i-ntitulada com muito acerto 
Espl·it des lois, sobre a divisão dos pocleres, cleclarou-os "harmonicos e in-
dependentes entre si", e t.raçou-Jhes, na parte relativa ás attribuições de cada 
um, uma espher::.. de acção perfeitamente delimitada, da qual n enhum delles 
pód·e sahir sem attentar contra a i-ndependencia dos outros, e destruir a har-
monia que lhes ê imposta. Os actos praticados por um delles, d en t ro da sua 
propria competenci::.., devem ser acatados pelo<; outros; ao pass o que os que 
della exorbitam, não merecem resp3ito por inconstitucionaes e porta nto, 
nullos. Esses prin.cipios appli-ca m-se in.distinctamente a os tres poderes, bem 
que algum já affirmasse que o Judiciario .não está sujeito a r egra s d e com-
petencia, se limita ::.. si mesmo e extende, po1· conseguinte, a sua acção até 
onde p6!le chegar a sua ·vontade! ! ! Admittir Essa hypothese equivale a pro-
da.mar a clict'l.durn. juclic'aria, indiscutivelmente a mais perigosa de todas. ,. 

Ora, a incompetencia do Poder Judicia rio para solucionar a questão ver-
tente, já ficou irretorqu:velmente demons trad::.. em face da doutrina, da pra~ 
t ica . de outros pa'zes de regimen politico igua l a o nosso, e da propria juris-
J)rudencia ,do Supremo Tribunal, manifestada nos varios accórdãos citados, 
sobre feitos identicos a este, dos quaes não tomou conhecimento por esc::...-
parom á sm1. competencia . E, além, disso, o hrtbeas-co1·p1ts foi sempre por elle 
Jonsiderado. um meio iclonea pa ra gara ntir direitos liti~·iosos, como er a a 
.presi:1encia do Est.ac1o elo Rio, disputada por dous cidadãos que se julgav a m 
com direito a ella. 

Neste sentido, pontificava o illus~re e saudoso Ministro P edro L essa, o 
1l?"imu.~ inter 1Ja1·es: "Ma8, desde que o pa chmte quer exercer funcções que 
. .lhe são contestaãas, qqe o juiz a quem se impe>tra o "habeas-corpus" nã·o 
sabe se realmente lhe competem; desde que ha questões, contendas, duvidas 
sobre a regularidade da investidura do cargo, não póde ser da da a ordem 
de "habeas-corpus" porquanto o "habe:ots -·corpus", meio jurídico de rito 
.breviss!m'o, sem fórma e nem figura de juizo, processo em que não se ga-
rante a . exhibição de allegações nem de provas, não póde ser a pplicado pa ra 
a .r esolução de questões, que só se ·dirimem razoavelmente p elos meios con--
tenciosos" . E mais adiante:· 
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""O qn0 temos deante dos olhos n estes autos ê uma questão de dualidade 
de. presidentes em um Estado. O Senador Nilo Peçanha al1ega que receia 
·constrangimento á sua liberdade pesFloal porque, pretende tomar posse· do 
cargo de pr2sidente elo Estado e sabe que o &.Ctual presidente do Estado, 
eleito por elle com tr.nto esforço e carinhp, e investido na~ funcçôes do cargo 
·em meio ele um nwre magmtm de ha.beas-co·,·pus des r espeitados, lhe -nega a 
qualidad-e de Presidente eleito. Sem julgarmos primeiramente que o paciente 
ê o · pr<?siclente legal, não podemos concede·!"· a ordem impetrada". (Revista 
do · Sup. T1·ib., vol. 3°, pr.gs. 111 e 113). 

I 

Ao a·ccórdilo que traduziu a decisão, desse modo ·combatida, o mesmo 
Ministro oppoz o voto vencido em que se encontram estes p'eriodos magis-
traes: "Par-ece á primeira vista que o accónlão acceita estas i-dêas que te-
-mos r esumidamente l embn,do; pois, quer que o paciente exhiba uma prova 
i mmediata, ilm·e de duvidas sc1·ias, liquida, do seu direito. Mas, no decidir 
esta especie, acceita como liquido o que ê mu;to duvidoso, não sabendo nin-
gueni no Tribuna l, nem pod:mdo saber pelos autos, quem é o presidente real-
mente eleito do Estado do ·Rio de Janeiro". E ajunta: 

"Averiguando que o direito-escopo ê questionavel, incerto, ao juiz ê ve-
dado dirimir a questão relativa a esse direito no processo de habeas-corp1ts, 
sem fórma, nem figura de juizo; sem as gara Ptir-s judiciarias que offerece o 
processo contencioso". (Rev. do Sup. Trib., vcJ. 4°, pags, 15 e 18) . 

E o eminente Ministro Guimarães Natal, justifica.nclo o s eu voto favo-
ra:vel á mesma decisão, escreveu em seguida á sua assignaturr.: "Ora, tendo 
sido o impetrante o candidato proclamado·, pela Assemblêa legalmente consti-
tuída por funcciona r sob a cl:recção d&. mesa legal e com o quorum consti-
tucional , liquida era a situação juri-dica que invocara perante o Tri-bunal, 
para rccl\lmar ~s garantias á liberdade de -locomoção, necessarias ao exerci-
do elos dire:tos decorrentes da tal situação, .li-berdade ameaçada, como de-
.monstrou, de imminente constrangimento illegal. Por essas razões, concedi 
a o"rdém impetrada, não obstante ser dos que não dão ao instituto do "ha-
beas-corpus" a amplitude que lhe dá o relator do accó>:dão, mas dos que, 
com o Sr . Ministro Pedro Lessa, que com t a.nta felicidade synthetisou a 
·doutrina a respeito, o m antêm dentro dos limites que lhe teem traça do a ju-
risprudencia do Supremo Tribunal por u rr•.a já longa serie de decisões" . 
(Rcv. do Sup. T1·ib., vol. 4°, pag. 20.). 

E o egregio Ministro Pedro MibieHi, discordando tambem da conclusão 
do tal accórdão, justirficou o seu voto vencido nos seguin tes termos : "0 
" habeas-,corpus", no conceito com.mum, que ê aquelle de que se serviu a 
nossa Constituição no art. 72, § 22, ê exclusivamente a assegurar a liberdade 
individual, ele cujo u so e · goso dependem virtualmente o exercício de outros 
direitos e a satisfação ele deveres de ordem moral" .. . (mais r.deante) "Com 
eile e por elle, se inv-estem fun ccionarios publH'OS no -exercicio das suas func-
ções: se conferem fu ncções políticas e el•'lcti'vas"... (e a ccrescenta) .. , 
"O -qu e ê certo e está co~1sagraclo pela uniforme -e constante jurisprudencia 
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deste ·Supremo Tribu nal, é que as questões ne natu.reza politica escapam li 
e ompetenc:a do Judlciario, e nada ha tií.o profundamente politico, que enten-
da com a vida. politica de um Estado ou da União, como a organização dàs 
mesas das suas assembléas legislativas e a investidura do c h efe· do· Exe-
cutivo. Intervir. o Judiciario na organização c funccion a m ento dos outros 
orgãos do apparPlho govei·nan1ental, quaesq:a-r que sejam a fôrma. judicial 
empregada e os motivos que provocarem a sua interferencia, é a subversão 
<lo regimen que assenta sobretudo na indep~ndPncia e harmonia dos denomi-
nados pcder es politi.cos ; é a dictadun!- t•·ia elo Jucliciario, que, a titulo ele ha-
'l:er prote?·ido 11-ma decisão, ele sua natU?·eza pol·itica, invest-:; contra a au-tono-
mia dos Estados, ar1·ogando-se compe~encia que a Constituição lhe não con-
:fio?t, ~ 1tS?lrpanclo tuncções privativas elos ou.tros poderes." (Rev. do Supremo 
Tribunal_, vol. 4°, pags. 25 e 27). 

O preclaro Ministro Hermenegildo de . B~rros, assignando o accordam 
.n.- 6.008, de 7 de Jqnho de 1920, que n egou "habeas-corpus" e:m um caso de 
dualidade, declarou que acompanh&.va o Trib unal por não caber na Bspecie 
:1qu:'lle recurso, e p ·w ser uma questão politica . 

Dada, assim, a opinião individual de cada um dos m a-mbros mais cons-
pícuos da nossa AHa Cõrte de Justiça. citemos os accórdãos que a corro-
boram: 

Acc . . 3.484 de 14 de Janeiro de 1914. -.,.. .llf. Murt-inho, Vice-Presidente. 
_--- Oamlto Sa1·aiva, Relator. - Anéas Galvão. - Seba.stião Lacerda. -Ama-
ro Cavalcq.nti. - Pedro Lessa. - Ped1·o Mi1Ji ell-i. - Guimar(íes Natal. 
Ooálho e Ca.mpos; acc. 3 . 508, de 31 d 'e Janeiro de 1914. -H. Espírito Santo, 
P resi-dente . - Gúi'illarrí.es Nata-l, Relator. - .VI. Mm·tinh(l. - Anw1·o Gava.l-

. canti. -- Pedro Mibielli . - P edro Lcssa. - Enéas Ga.lvão. - Canuto Saraiva. 
- SP.l>r:-stião Laoerda ; acc . 3.684, _de 9 de Dezembro de 1914 . -H. Espírito 
Santo, P~·esidente . - Pedro Lessa, Relator . ..:_ Ama1·o Ca.valcanti. - Oliveira 
nibçiro. - Coelho e Campos. - Leoni Ra.mcs. -· Canuto Sa1·aiva. - Se-
õast·ião Lacerda. - And,-é Cavalca-nti. - G-wimarães Natal; acc. 4.309, de 
10 de Outubro -de 1917. - H. Es11irito Santo, Presid!'Jnte. - Sebastião La-
ccrcla, Relator. - PiTes e Albnquerque. - · Pedro Lessa. - P ecl,-o M-ibielli . 

João Mencles . - L eoni Ramos. -Edmundo Lins. - Vivei1·os de Castro. 
- C. e Campos. - Goclof?'eclo Cmtha. - André Ca.valcanti. - Camtto Sa-
mrva. --- Gu.ima.rães ·Natal; acc.c. 4. 477, de 30 de Jameiro de 1918. - André 
Cavalcanti, VicE)-Presidente. - Sebastião Lace1·cla, Relator. - João ])fendes. 
-- Pcd1·o L essa. - V ·iveiros ae Castro. · - Goclotredo Cunh·a. - Pi1·es e Al-
b1tq1wrq1te. - Camtto Sara-iva. - Leoni Ramos. - Eclnt1tndo Lins . - Coelho 
e C'am>.j)os' .. - Gui1naníes Natal; acc . 4_. 511, de 20 de Abril de 1918. -H. 
flJsp i.1·if:o Snn.to, Presidente. - Echnunclo Lins I].elator. - João Mendes. -
Cotlho e Campos. - Goclotreclo Cu-nha. - Pi•·~s e .Albuq1te-rque . - Guima-
rães Na.tal. - Leoni Ramos. - .flnclré Cavltlcanti. - P edro L essa. - Se-
bastião Lacé1·da. Vi'!-·eiros de Castro; ac~. 4.090, de 27 de Setembro de 
1916 ; Rcc. . 4.434, de 17 de Novembro de 1917 : acc . 4.·668, de 30 de Outubro 
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;9e 1918; ~cc. 4.698, de 11. de -Dezembl'O de 1918; . acc. 4 .-723, de 15 de J a,neir<> 
de 1919; acc. 4.741, de 22 de Janeiro de 1919; acc . 5 . 075, de 1 de Julho de 

,1919; acc. 5 .443, de 22 de· Novembro de 1919; acc . 5 . 451, de 14 de Novem-
bro de 1919; acc. 5. 515, de 3 de Janeiro de 1920; acc. 5. 554, de 24 de J a-
neiro de 1920; acc. 5.570, de 31 de J a neiro de 1920; acc. 5.606. de 28 ·de 
·Abril de 1920; a.cc . 5 . 613, de 17 de Abri1l de 1920; acc . 5 • 865, de 12 de Maio 
:de 1920; acc: 6.35X, de 6 r1e Setembro de 19~0; acc . . 6.367, de 13 de Setem-· 
bro de 1920; , acc. 6.538, de 23 de Outubro de 1920; acc. 6.613, de 4 de D e-
zembro de 1920; acc . 6. 680, de 22 de Janeiro de 1921; acc . 6. 756, de 11 de 
Abril de 1921; acc . 6.816, de 25 de Abril ·d 9 ln21; acc. 6. 820, de· 25 de Abril 
.qe 1921; acc. 6. 856, de 18 de Abril de 1921; acc . 6. 992, .de 29 de Janeiro· de 
,.:1,921.; ·acc. 7 .. 121. de 3 de Junho de 1921; a·cc. 7.554, de 12 de Setembro de 
1921. (Vide R ev. ào Sup. Tribunal). 

Por essa longa serie de trinta e tres ·accórdãos, col•hida em rapida Íll· 

cursão atravez da jurisprudencia do Supremo 'rribun:al Federal, de 1914 !t 

' 1921, esta <Veneranda corp-oração, nemine disc1·epante, considerou reiterada.-
mente o habeas-corpus, me:o inapto para assegurar direitos que não fossem 
"liquidas, certos e incontestaveis". Só uma. decisão parece á primeira vista, 
á:berrar dessa regra indiscutível ; e a que concede habeas-co1·zn~s 'ao illustre 
Senador Nilo :Peçanha, parfL, em 1914, tomar posse da presidencia. do memrl() 
·Est::..do ·io Rio. Mas, p.elo deljate que se trato•, no seio do Tribunal na o<.c•l· 
~ião do julgamento desse recurso, e pelos fundamentos do proprio accórdfw 
3. 697, de 16 de D : zembro daquelle anno, verifica-se que não constitue e'!e 

•uma excepção, · porquanto, os juizes que lh e foram f avoraveis, entendiam 
que o direito por elle garantido, era l iquido, certo e incontestavel, visto · co-
· mo d~corrla do reconhecimento de poderes do -presidente do . Estfi.do, · feit r~ 
·por u!na · ·AsserqJjJéa que o mesmo Tribunal já havia julgado legitima . 

Para o habeas-corpus- 8 .800, porém, ne!h esse pretexto houve. O E gre-
gio 'Tribunal, 'rompendo duplamente com a sua jurisprude.ncia uniforme, 
'julgou-se ·compete•nte pw·a tomar conhe-cimento de uma duplicata de legisla-
·turas, verificou, · de pla no, os poderes dos ml'mbros deEa s, considerou u ma 
verdadeira, e m a nd-ou summ.al~;amenté empossa1: nos cargos de presidente ~ 
·vice-pres idente do E stado, os candidatos reconhecidos por ella ·. 

Ora, assim procedendo, o collendo Tribum.l sahio da sua esphera de 
ac.Qii.o, "arrogando-se competencia que a Constituição lhe 11ão co;nfiou, e usur-
·pando funcções privativas dos outros J?Oderes", como muito bem disse o Sr. 
M:nistro M ibielii, em hypothese semelhante a actual. A sua incompetencia 
é . "clara, evidente e incontest:;._vel", como exige Carlos Maximiliano (op . cit., 
pag. 2.52, nota 2"). E, nesse caso a té o Poder Executivo, como ensina Cooley 
(op. cit., 185 constitÚci.onal Limitations, ·pag. 65) e Foster (ap1~à C. Maxi-
milia no, op. c!t.) , pó de negar -cumprin,1ento ás decisões dos tribunaes. 

, "Usurpando a competenci:;._ dos porleres politicos, expõem-se os juizes a 
.:rão ver cumprido o seu v e1·eàictunt, conforme s u ccedeu varias vezes no Bra-
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sil' e nos Estados Unidos, com· a.pplauso dos publicistas", ·escreveu C. Maxr-
miliano (op. cit., pag. 601). 

O Congresso, portanto, dada a sua compet'"nci&. para toma r conhecimento 
da especie em apreço, não está adstricto a obedecer o habeas- co?·plts>· ao con-
tra rio, eum.pre-lhe fa?:er delle "tatula ?'QSa> e julgar a questão tJ?'Í?na faoe> como 
se outra a utoridade se não tivesse interposto á sua. 

Tomemos, pois, o caso vertente tal qual noJ-o apresenta a mensagem 
presidencial -de 23 de Dezembro cit::.,da e solucionemos a dualidade de as-
sembl€as, de que resultou a de presidentes · do Estado. Para isso, vejamos 
qual dellas é a v erdadeira depositaria da vontade popular, m &.nifestada de 
a.ccõr-do com os .preceitos legues que r egem a materia, dentro do t erritorio 
fluminense. 

A douta Co~missão de Constituição e Justiça da Cama ra dos Deputados, 
cot~jando a l ei cle.it.oral estadoa.J com a r espectiva Constituição, encontrou 
pontos de divergencia entre uma e outra, e, em vista disso julgou· a primeira 
inconstitucional e, por conseguinte, nullos o.s actos praticados de conformi-
dade cem ella, e contrarias á segunda. L evantou-se, porém, a respeito desse 
modo de decidir a objecção de que só ao Poder Judiciario compete julgar da 
constituc:onalidade das leis. Não .parece toda.y:a, procedento essa impugnação. 

A nosso ver, qualquer dos tres ramos do poder publico, chamado a appli-
car a 1e·i a um caso concreto, submettido á sua d~liberação, tem o direito de 
in terpretai-a, e o dever de lhe n egar validad·!, sempre que, no s eu entender 
t>lla colliàir c-0m· a lr,i m agna: porquanto, no conf.Jicto das duas, deve preva-
lecer esta, segundo determina um preceito comez~nho de direito constitu-
cional. 

A Constituição Federal, longe de attribuir essa missão exclusivamente 
ao Poder Judici:o..rio, -dispõe ·no art.' 35 n . 1: "incumbe, outrosim, ao Con-
gre~so, mas nã.o privatirvamente, velar na guarda da Constituição e das 
leis ... " A elle, pois, -eump•re tambem, no exercicio elas suas attribuições·, de 
fender · a intangibi!idade da lei suprema; e, para tanto, é precizo que tenha 
a faculdade de declarar a nullidad~ de todos os actos contrarias a ella, dos 
quaes lhe competir tomar conhecimento, no desempenho de funcções que 
lhe sãn propri&.s. 

" São interpretes d<.. Constituição, diz C . Maximiliano, os tres· poderes 
Bm que se divide o Governo Feder<Ll". E ma is adia nte accrescenta: 

" A · .conducta do Congresso e . do Executivo é muito differente da que se 
prescreve para o Judiciario: aquelles, na duvida se pronunciam p el::., inconsti-
tucionalida de, este pela constitucionalida de de um acto. Assim é que póde o 
Supremo Tri•bunal não 0 julgar em desa·ccõrdo com o estatuto b asico· e pos-
tericrmente · o L egislativo opinar .ele modo c~iverso." (Op. cit., pags . 115 
" 118). 

Evidenciada assim essa erronia que, á força de ser muito repetida , vae 
adquir.indo f6ros de exioma constitucional, passemos a estudar os vicios 
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encontrados pela outra Casa na lei n. 1. 723, de 3 de Novembro de 1921, que 
regula as eleições n o Estado do Rio . 

De facto, em dous pontos, essa lei in~ringe a Constituição Estadoal : 
quando dispõe sobre a organização da. junta apuradora d<.s eleições de depu -
tados, e quando estabelece a fôrma do voto. 

O estatuto polftico ·do Estado determina no art. 7,5: "Os m agistra,dos 
não poderão ser nomeados para cargo, emprego ou .commissão que não lhes 
competir por accesso na magistratura". Deante, pois, ·desse dispositovo claro 
e taxativo, os juizes. fluminense só pódem exucer funcções que lhes estejam 
reservadas pela lei ele organização judiciaria, e, portanto toda a nomeação 
para co..rgo, emprego ou commissão que arlJi não estiver especificada, é in-
constitucional. No emtanto, o art. 95 ela lei eleitoral manda que a apuração 
das eleicões de deputados seja feita por uma junt:;, compcsta de cinco juizes 
d~ direito, deisgnados pelo Presidente do Estado, quinze dias depois da elei-
~ão. E' isso de uma inconstitucionaligade tão flagra nte que os defensores da. 
lei orclinari:;, se servem de simples jogo .de palavras, dizendo que os mem-
bros da junta não exerc3m uma cont?1_~issão, mas uma funcção, não são n o-
meados, e sim clesignados, como se os actos publicas pudessem perder o seu 
caracter, conforme as denominações mais ou , menos capciosal';l que se lhes 
deem. 

A outr:;, inconstitucionalidade não · ê menos evidente, como se va:e ver. 
O art. 103 da Constituição Estadoal dispõe que "a forma do voto será 

a determinada para· as eleições federaes". Int3rpretando esse dispositivo, a 
ma!ori<. da illustrada Commissão de Justiça óa Camara entende que a ex-
pressão - fórma do voto - quer dizer "o modo pelo qua.J o ·el eitor deve 
distribuir pelos differentes candidatos, os votos de. que dispõe". E, n esse 
caso, a lei eleitoral, mandando, nos a rts. 2-6 e 29, cumula~- v otos para Depu-
tFtci.os e Ve1·eadores , de maneira diversa ela rcrcscrip.ta pela lei que actual -
m 'inte regula as eleições para os cargos federaes, violou claramente a Con-
stituição do Estado. 

O abalizado Deputado Prudente de Mor:;,~,f;, porém, rlivergindo dos seus 
coUegas cl l Com missão, attribu e ã.quella expreszão outro sentido . P a ra E!· Ex., 
ella signif,ica "as solemnidades extrínsecas que devem eercar o ,voto " , isto é, 
s>Jc?·eto ou dcscobe?·to. E, assim sendo, a r eferida lei na cla te·m de i.nconsti -
t u cionõtl. 

Não se nos af;gura, todavia, que o ta.Jenloso representante de .S. P aulo 
tenha razão, quando, interpretando ele modo differente o dispositivo const·-
tucional, ·conclue pela con~ormidade entre a· lei eleitoral e a fun"damental cto 
Esta do. Acceitemos, porém, para argumentar, a su a definição de "fórma do 
voto" de que faJ:a a Constituição Estadoal, .:: vejamos se a lei que r eg ul<t 
as ele:ções na quelle Estado, respeitou nessa parte a sua congenere federal. 

A I c> i n. 3. 203, de 27 de D ezembro de 1916, que regu!a as eleições f edE.-
raes. dí~põe no :;,rt . 4°, fJUe "a ele 'c:ão será por escrutínio secreto, sendo .per-
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mittido ao eleitor votar a descobm·to sómente no. caso previsto no art. 18. E 
este, por sua vez determina que: "No caso de não haver eleição em qualquet· 
.secção eleitoral DA SÉDE Dos M:U:NICIPIOS. . . poderão os eleitores da referida 
secção votar PERANTE A M:ESA DA SECçÃo mais proxitna na m encionada séde, 
sendo admittidos a votar depois que o ultimo eleitor da secção houver vuta-
do, fazendo-se de tudo menção na acta. Os votos destes eleitores serão rece-
b-idos e apurados pela 'mesa em separado. 

Se a secção eleitoral qtte não f ·ttnccionou FOR SI1'UADA FóRA DE SÊDE nos . 
MUNICIPIOS, poderão os el2itor es da referida secção votar na secção mais 
proxima, ou 1·cqtte1·e1·. . . que sejam tomados os seus votos EM CARTORIO PELo 
TABELLIÃO que fôr desigm,do. 

Deferida a petição, se·rá la.vrado o termo no livro de notas, INDICANDO os 
ELEITORES OS SEUS CANDIDATOS." 

Como se vê do texto transcripto, duas são ·as hypotheses estabelecidas 
para a effectivação do voto <lo eleitor, cuja secção se não reuniu . Se ess&: 
está situada na séde elo múnicip:o, os seus eleitores só póclem votar 1Jerante a 
mesa da secção mais proxima, dentro ela m eEcionacla séclD Se, porém, a sec-
ção que se não reuniu, está situada tó1·a ela séde do municipio, o's seus elei-
tores póclem ir votar, na secção m ais proxima, ou requerer seja m os ' s ; us 
votos tomados em carto1·io. Em f~.ce ela ·lei federal, pois, só os eleitores das 
secções situadas jóra ela sé de elos municipios, pódem votar em cartorio, e, 
COlllO só o voto em cartorio pó ele ser des-ccberto, segue-se que só mente a 
estes e.Jeitores é permitticla esta fórma ele voto . 

O legislador .fluminense teria ob :>clecido !'strict!,.mentc á lei federal nesta 
parte, como preceitua a sua Constituição? Não, como é facil (lemonstra r-se. 

O art. 77 pr. e o § 2° ela lei n . 1.723, ele 3 de. Novembro ele 1921, que 
regula as Pleiçõ ~ s no Estado do R!o, estal;lelece que "quando nenhum<.. MESA 
Do DISTniCTo, SÊDE Do MUNICIPIO, ou de qualquf'r outro se reunir, os eleitore~< 

nelle, r espectivamente, comp·rehencliclos poclercio . . . 1·eque1·er, NA SÉDE ao juiz 
de · cli1·eito O?t 1n1mic·ipal. . . que sejam tomados os seus votos perante elles 
em carto1·io." . 

"D:iferi-clo o requerimento, será lavrado o termo no livro ele notas, INDI~ 
CAo'IDO. OS eleito1·es OS seus CANDIDATOS. ,,-

Como se vê clarc..mente nesse texto, a lei estacloal faculta tambem aos 
ele:tores das secções ela sécle elos municipios a .votação em. ca?-to,·jo, isto é, o 
voto descoberto, quando a lei federal, como vimos, só o p ermitte a os de tóra 
da séde. Creou aquel1a, pois, ma is uma hypothese d2ss<.. especie de voto, es-
tenclencloco a eleitores que, por esta, estariam .clelle privados. E , sendo as--
sim, é indiscutivel que a legislação estadoal se af~stou da federal, e violou 
a Constituição elo Estado. 

Demonstrada desse moela tão ins"phismavel a inconstitucionaliclacle da 
lei eleitora·], -conclu e-se que são nullas as elEições realizadas na vigencfa 
della, porquanto, sendo a fôrma do voto o revestimento do acto de votar, e 
senclo nullo o acto que affectar. fórma d.iv:ersa da .expressamente prescl"ipta 
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;por lei, á. manifestação da vontade do eleitor que se não· revestiu da fôrma 
· n~gal, é· nuUa , e nullos são,. pois, ab initio, todos os pleitos eivados desse vicio. 

Compete ao Poder Executivo Federal manda r proceder a novas eleições, 
.observando para isso a leg:slação estadoal, combinada com a · federal, · de 
~ccôrdo com os preceitos esta t u: dos p 2lo Congresso, para este caso. 

Empossada a · futura Assemb!éa L egislativa, estará virtuá.lmente resol-
vida a dua lidade -de presidentes e finda a m issão do Governo F ederal com a 
investidura .do que fôr por ella r econhecido par~ aquelle cargo. E reintegra-
do assim 0 E stado do R io de J a neiro na oruem constitucional. 

I sto posto, as Commissões conjunctas. considerando que a pro·posição da 
Camara dos Deputados está dentro dos principias que eHas veem de defen -
der, !>Ubm·ettcm-n'a á approvação do Senado, a,guardando, todavia, as sug-
gcstões que, r.o debate, possam apparecer e melhor solucionar a questão 
c ujo estudo lhes foi confiado. 

Sala das Commissões, 26 de Julho de 1933 . - Euzebi o de A.ndmàe, Pre-
sidente . - "lfarcilio à e Lacerda, R elator. - Bernardino Monteiro. - Fm·reiru 
Ohave.~ . - L opes Gonçal·ves. - Antonio llfoniz, vencido quanto á doutrina 
e á 'Conclusão . - Manoel Bo1·ba, vencido. - 01mha llfachado. - Affonso 
Oarnargo. - J e·r·onvmo llf onteiro, vencido. 

Mensag em a que se rete1·e o pm·ece·r 

Srs. ·membros do Congresso Nacional. --- T enho a 'honra de submctter 
ao vosso conhecimento e esclarecida decisão as inclusas represen tações 
.documentos que a s instruem . Em uma dellas, os cidadãos Horacio de Maga-
lhães Gomes, Oscar Penha F ontenelle e EdgRYd Ballard, a llegando a su:. 
.qualidade de Presidente ·e Secretarias da A~sembléa L egislativa do E stado 
do Rio de J a n eiro, pedem providencias para o seu· funccionamento, sem co-
acção por parte do Governo do mesmo Esta do. que dizem a mparar a pertur-
·bação causada p-ela cons tituição de outra A~sembléa Leg:slati'va, pr esidid.;. 
p e;lo cidadão Arthur L eandro de Araujo Costa, e cuja organização reputam 
inconstitu ciona.l e illegal : 

Em outra o Major F elicia no Pires de Abreu S odré, invocando a sua 
qualidade de Presidente do Estado, legitimamente -eleito e r econhecido pela 
As~embléa . presidi-ela p elo Dr. Horacio de Magalhães, r eclama contra a per· 
turbação da sua posse e exercício, pela posse <'e outro cidadã o que o partido 
.situacionista intenta collocar no governo. 

Verif:ca-se, pois, um:;. dualidade de assembléas l egisoJativas, respectiva-
m ente, presididas pelos Srs. Horacio Magalhães -e Araujo Costa e de presi-
dentes de Estado - os Srs . Feliciano Sodré e Raul Fernandes, como é pu-
blico e notaria, caso em que a decisã o, segundo a exegese pa rec.ida de 
nm;sa Constituição, compete a o P oder L egis-la tivo, n ão podendo resolver o 
E;x:ecut;vo, porquanto só na a usencia do Congresso Nacional ser-lhe-ha licito 
_providenciar, submettendo os seus actos ao julgamento do m esmo Congresso. 
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·Aguardo, pois, a vossa deliberação par::.. os fins de direito . 
Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de 1922, 101• da Independencia e 34° 

.aa· Republica. - A.rthur Bernardes. - A' Commissão de Constituição e 

.Justiça. 
Sr. ' l.o Secretario da Camara dos Deputados. - Tenho a lb.onra de trans-

'rnittir-•vos, para o destino converüente, a mensagem em que o Sr. Presidente 
da ·Repubiica communica que o Supremo ·Tribunal Federal concedeu habeas-

·C01'P1ts aos Srs. R~ul F -ernandes e Araujo Costa, para que possam tomar 
·posse e exercer os cargos de Preisdente e Vice-Presidente do Estado do Rio 
"de Janeiro. 

Aproveito o ensejo .para renovar-vos os protestos da minha elevada esti-
·ma e distincta consideração. 

Rio ele Janeiro, 30 de Dezembro de 1922. - João Luiz A.lves, Ministro 
-•da Justiça ~ âo Interior. 

- Assemblé<. Legislativa do Estado do R;o de Janeiro: 
Exmo. Sr. Dr. Arthur da Silva Bernardes, Presidente da Republica. 

_A_ Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pede licença para 
·trazer ao alto conhE"cimento de V. Ex., como supremo responsave1 pel<. or-
·dem constitucional do paiz no que respeita á normalidade de sua vida fede-
rativa, os factos que .passa a expor e que colloc&m 0 Estado do Rio n a im-

·minencia de uma grave é desastrosa: desordem juridica e politica, affectando, 
."em sua essencia, <. fôrma republicana representativa. 

Preliminarmente e para boa intelligencia dos successos que vão occor-
_ reJ~do no Estado, ~ neces~ario informar o .governo -de V. Ex. qua nto aos an-
·tecedent-es po1iticos da questão -creada, no Estado do Rio, pela incontinencia 
dos processos partidarios postos etp. p_ratica pelo situa-cionismo, vencido na 
opinião publica fluminense e nos comicios elÉütoraes pela opposição, em 

·maioria nesta As-sembléa. 

Qu&ndo, em 1921, a campanha para escolha ·e fixação dos nomes . á sue-. . 
-.cessão presidencial da Republica sublevou as paixões e os animos partidarios, 
duaél forças ·politico-eleitoraes se de.frontaram n o Estado do Rio: - o situa-
cionismo contrario ás candid&turas sahi-das da Convenção de 8 de Junho e 
a opposição, ao principio disp•ersa em varios nucieos, e, mais tarde, unifi.-

·C.1.da em to-rno do candidato, hoje supremo magistrado da Republica. 

Esse combinado politico que teve .como orgão de acção pa r ti-daria a Com-
miHsâo Opposicioni·sta Fluminense, concorreu á eleiçã o de 1 de Ma rço e, 
feita nella a sua primeira e m agnifica demonstração de prestigio, preparou-
se ;n:ra participar da reconstituição d& Assembléa do Estado. O situacionis-
:no percebeu que a luta era ameaçadora para· o seu despotico dominio e, 
apoiado em medidas do governo que lhe est<.va e está entregue, entrou a 
pra.ticar a compre~são, em todas as suas vanas fôrmas, afim de impedü· o 
·surto eleitoral e politico C!a opposição. Apresentou, assim, para a Assembléa 
-uma chapa com oito nomes em nove para cada -clistricto; ordenando a pratica 
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immoral do rodizio com o intuito de arranja r ,. ·mes1no· sem maioria de· votos, 
uma Assem!Jléa unanime . 

. A opposiç.ão p<i>r sua vez organizou sua ~h<bpa, d~ixg_ndo. a,o· parti-ao, ad~ 
v ersaria a possibi~idade de eleger a lguns representantes. 

O ]lieito t:transcon;eu mais ou menos regularmente·, v,.;ncidas, pelo denodo. 
·eivico. da opüüã0 , opposidoniBta , as m edidas· e attitudes, de v-iolencia postas 
em pra ticn patr<;, anredal-a do. pleito ~ da s urnas. e a opposição· triumphou . 

O situacj·mnisnHilJ armára, entretanto, contra a verdade dos suffragios uma 
•manobra que &.lll:P·P.unha invencivel: - substüuir as einç.:>, j u.ntas de <;,pura-· 
ção geral, constituídas que er am, em cada d·i~tricto, da totalidad~ dos .respe-
ctivos magistrados, con vocados a utomaticamente .pela lei, por uma só juntat 
composta sóme.nt<' de cinco juizes escolhidos arbitrariamente pelo Presidente 
,dn E stado, para, assim, ter e,m suas mãos despoticas o processo da for m ação· 
do Poder L egislativo e conseguir pol-o á sua f eição pa.rüdaria. 

A opposição, .segu,ra de que essa junta .composta de tal modo, era incon-
stitucio;nal (Reforma Constitucional, art. · 75) e a ttentatoria do primeiro· 
Constitucional da União e elo E stado, segundo o qual os · poder es devem ser 
independentes, sem. que n a Constituição do Legislativo possa. influir . qual-
quer ou.tro, iJnpugnou, a referida junta . 

Em verdade, S <;) 0 , regiiTren representa tivo, fundamental para "' forma re-
publica na adaptada pela U nião e os E stados, quer dizer a soberania popul<;,r 
exercida por meio de r epresentação ou delegP.dos, o facto do ch efe do Exe-
cuHvo .nomea r á sua escolha, os juizes da a puração do p-leito para compor O• 

Poder Legislativo, frauda esse principio basilar que, na opinião de todos os 
constit ucionalistas, pôde ser illudido, não apenas na organização estructural 
do systerna ele gover.no, nras no exercício ele seus poderes organicos e na 
_Pra tic-a e jogo das instituições. 

Um notavel constitucionalista, emerito p-rofessor de dir eito publico, O· 

Dr. J. Ma noel Estrada escreveu: - "A Nação garante não só mente a fór -
ma republica·na, senão o exercício regulá-r ·da s instituições . " 

"Se o despotismo se constituiu em um E stado, diz Story, a Federação• 
está affectada, arruinada ." 

João Barbal'ho, em notavel discurso na Camara preceituou: - "A fór•ma 
republicana não designa s·imple.smente o apparelho forma.] da Republica, 
não cornprehende unicamente a existencia do mecanismo, da ·engrenagem, 
que constitue o systema rep-ublicano, mas envolve impl)êitamente tambem o 
·seU: f unccionamento regular, a sua pra tica ef:fectiva e a realidade das ga-
rantias que este systema esta.belece." 

No dia em que essa junta se reuniu, os candidatos opposicionistas com-
.parecerám, apresentando protesto contra a maneira de sua -composição, por 
cinco juizes escollüdos pe.Jo P r esidente do Estado, isso contra a lei m á-gna: 
do Estado e· contr a a legislção e a pEaxe de wcla a sua vida republi9a-na. 

Esse· pr>otesto (documento n. 1) não foi· acceito contra o disposto no, 
·á-r.t . 99 da propria lei' em ·Virtu de da qual funccionava a Junta . Deante disso,. 
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os op.pos·i.cionis.tas se dirigiram· aoi• Ju-izG Ft!Cferal' onde fizeram: um proteste-. 
~documento· n. 2)., q•Ue roi• tornadb por- teFm0·. 

Chega·do o dia àesignado pela Constituição e p€1o RP-gime.nto da· Assem-
blêa pa ra sua primeira sessão pr,epaTat0ria , Gornparecera-m os candidatos· 
opposicionistas ao• edificio àessa; A:ssem'li>-lêa e ah1• foram, mamL-miJlitari, im-
ped.idos de entrar. Esse impedimento lhes• :liei c0mmunit~ado· pelo Tenente· 
J•@vita diis Chagas,' officia;l da Força P '0lidai: elo Estadó, q'lle· a: todos deciarou 
estar cump1·índo ordens directas do 0hefe de Po-l~cia>. Essa a utoridade orcTec 
nãra que e.mpregasse mesmo a violencia• pa•r a &bsta-r a entrada dos q-ue não. 
fossem diplornados do Governei'. 

]}ra uma arbitrariedade inaudita. Enh·e os · candidato~ opposicion·ista s . 
estava;m ex-deputados estadu aes e ex-cleputados federaes e presumiclamente 
outros que pretenc1ia1n apresentar .contestações. 

A todos a ordem ·arbitraria attingiu e quando, no exercicio do seu di-
•reito, a lguns candida-tos - precisamente tres ex-deputados estaduaes, su- · 
biam as escadas, os soldados de armas desembainhadas lhes oppureram re--
sistencia, ameaçando-os de acção material. 

Ocoorrido esse facto, que foi publíco, aill1Plamente notic-ia do e testemu-
nhado por mais de quinhentas pessoas, escorraçados a sabf'e pela policia do-
Estado, fm:am a e Juizo Fede·ral onde ·fizeram um· pt·otesto e acceitaram o-
abrigo que lhes foi dado no ed!fioi:o da; Oa.mara Municipal de Nictheroy e 
~.hi, dentro das preseripções do Regimento; fizeTc'lim o reconhecimento de 
pccleres, que terminou pela constituição da Assemblêa L egislativa . 

O facto d:e não serem- os ca;ndidatcs opposicioruistas porta d'ores d e diplo-
TI'as. não poderia autàrizar o procedimento da policia do E stado . Na verdade· 
nem os proprios C'and.idatos governistas· püssuiam cliplomft, porque não é · 
tal um do.cume·rito exp·edido iJor Junta inoonstitucional. A refm'ITia constitu-
ciona l determinadamente estabeTec-eU': "0s magistrados não poderão ser no-· 
mea.dos paTa cargo, emprego ou· commissã;o que não lhes· competir por acc0sso·-
na magistratu·ra." 

Esse artigo se .conjuga ao 108, ela mes-ma Ref·orma, que preceitúa: "Uma 
lei especial regulará . o prooesso e as incompatibilddacles ·eleitom·es, de a.ccô1·do· 
cont o wisposto nestq, Constituição." 

Ni'í.o s<> c-omprehende, a lém disso; o Presidente de um Estado nomeando 
escolhicamente as · pessoas que devem apurar eleições ele deputados., isso seria 
inconstituci·ona l e immoral'. 

De resto. o• situacionismo do Est:a:do di1·igido pelo Senador Nilo Pe-
eanha, não tem autoridade politica e moral pa ra firma r a doutrina ele que, 
s~m c1iplorna, não póde a lgu em pleitear reconheei·mento ou a. simples entrada' 
r>.{) edifício do- poder verificador e presença ás suas sessões. 

Elm 1914 d·iplorna. ele deputado· ;nada valia· para esse pr-trtido. A prova 
estã nos Aniw:es da Assembléa Fluminense. :Ele· facto, em J 914 a Assem.blêa-
que acompa;nhava o Sr: Nilo Peçanha· (IA:ssem]jjêa·, a liás, em dua lidade), em· 
~essão ·de 19 de Junho· r econheceu- o actu al• deputado f ederal, Sr . Domingos. 
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.Ma;rianno, que havia sido derrotado a 12 do mesmo mez, isto é, 7 dias antes . 
cse reuniu no prazo da lei, diplomou o outro candidato, 0 eleito, Sr. João 
·werneck, o qual não foi l'€Conhecido pela assembléa soJ.iCaria com o Sr . 
. :Nilo Peçanha, assembléa que nem tomou conhecimento desse diploma! 

'l'ambem em 1895, como deputado .federal, o Sr. Nilo Peçanha em vot:;t·-
j;;ão normal, legitimou a Assembléa L egisla tiva de Sergipe oonsHtuida po1· 

-·eldadãos não diplomados e votou contra a ou~ra assembléa const:ituida por 
-candidatos toé!os diploma_dos. O projecto vindo do Senado, legitimava preci-
samente a assemblé'a dos diplomados, mas a Camara, em sessão de 29 . .:ie 
Outubro, depois de •largo debate, o rejeitou em votação nominal, pqr 91 vo--
tos contra 48. No numero dos 91 votaram os Srs. Nilo P eçanha, José B e-
·viJacqua, Tavares de Lyra, 'l'orquato More1ra, Bueno de AndrÇLda, Dino 
Bueno, Paé!ua Salles, Glycerio, Lauro Muller •e 1;rmitos outros de grande 

-evidencia política, no momento e depois. 

O proprrio Congresso Nacionalsabe bem qual o valor dos diplom as qual).d>) 
se referem a ca;ndidatos vindos de pleitos em Esta{!os tyrannizados p-elo ar-
bítrio e ainé!a no ultimo cas•o flurnjnense de reconhecimento de poderes, para 

·preenchi<m·ento de uma vaga na representação do Estado, a Camara dtante 
.-ãB um .diploma que dava quatro mil e tantos votos a um candidato e mil ·e 
tantos a outro, a·nnullou o diploma e reconheceu o outro candidato, por ter 

.. verificado as irregula ridades e fraude s do pleito. 
Continuemos, entretanto, a exposição dos factos. 
Eleita a Mesa Provism:ia da Assembléa opposcioni.sta e realizadas a s 

.. sessões nec·essarias, foi fe~to o reconhecimento regulrur de poderes d-os depu-
·tados, ·installando-se na época lega l a Asserrnbléa Legislativa que elegeu a 
Mesa -d9finitiva, e funccionou nor-malmente durante os tr-=s mez.es do ppazo 

-constitu cionaL Nó -decurso desta sessão ordinarla, votou, ~ni.re outras, a lei 
··de força e o -orçamento ·e apurD71 a;s eleições para suocessão presidencial do 
:Estado, reconhecendo e pt·.oclamando eleitos para presidente e vice-presidente 
respectivamente, os Srs. Felic1an.o Pires de Abreu S-od:ré 'e Paulino José Soa-

:r-es de Souza, •aos quaes officiou nos termos do -wrt. 200 do Regimento 
.Interno. 

A 31 de Outubro, termi-nada sua tarefa -annua, e ncerrou seus trabalhos. 
O situacioni-smo, entretanto, forjou uma ·duplicata. Livr e do-s -candidatos 

·cuja. pres·ença -o incommodava e que o Governo do Estado -impedira de 
-exercerem seus -d'i·reitos políticos, o p-artido domi-n-ante Slimulou um reconhe-
·_ cimento de poderes, deu por installaçla urna pretensa kssembléa s-ob a pre-
sidencia do Sr. Arthur Leandro -de Araujo COsta, a qual votou r-esoluções 

-que o Presddente do Esta_d<? sanccionou, tendo ig1.1almente noti-Ciado liaver 
reconhecido, para a successãJo .governamental do Estado, os Srs. Raul F er-
nandes e Arthur Leandr-o de Araujo Cos ta, presidente da mesma Assernbléa. 

:P-or seu turno, e ·no cump-rimento do ·dever que lhe impõe a Constituição, 
·'o pres·Ldente d a Ass·embléa Legislativa, abaixo assignado, T>l'Omulgou as íeis 
--votadas e que, rem-ettid!as -a o Poder. Executivo não tiveram sa:ncção ou .v éto . 
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Elstâ, assim, produzida a desordem jurídica e constituci-onal no E s.tado .: 
Jurídica, porque ha leis emanadas • de duas corporações que se presumem· 
Assembléas Legislativas o -que estabelece para o pubHco e os· ínte1·esses pri~ 
v-ados uma situação d'e duvida e de alarma que pôde comp·rometter séria--
mente seus dire.ítos. Constituciona l porque onde, em vez de um Poder Le-
gislativo, dous p·retendem ter exi-stencia, é como si de facto nenhum existe., 

No seu parecer, reconhecendo valid'o o governo do Sr . ~estor Gomes. nQ· 
Estado do Espirito Santo, escr eveu 0 Sr. Afranio de Mello Franco: - "A 
Onlem de que falla o texto do n. 3 (do art. 6• da Constituição Federal) :ni'í"' 
póde ser sómente a ordem constitucional e juríé!Wa . . Aquella - a ordem ma--
terial - pôde existi-r ·muitas vezes com a perturbação da ordem constitucio-
nal do Estado - casos em que, a nosso ver , a intervenção, pode realizar-sé 
para o restabelecimento desta ultima, desde que haja a necessaria reqUisi-
ção . Nos casos de duplicata de orgam dos poderes publ!icos locaes qualquer-
dos que se attnibuem a legitimidade funccional, pôde requisitar a íntervençãc).' 
- pocque antes da. decisão federal não se sabe qual seja o orgam legitimo e· 
o fim da intervenção é justamente declarar ·essa legitirrnidade." - Af?·anio· 
de Mello Franco - Parecer n. 28, de 1920., pag. 3. 

Por outro lado, o facto de fun<ecionar a o lado de· Assembléa legitima,. 
um agrupam.ento que se quer tambem fazer ela Assembléa constitue ni•tida-, 
mente, uma defonnação do reg!im.en rep·resentativo, tal como estabelecemos. 
entt'e nós·. 

De facto, tanto quanto .não pôde a Uriião consentir que um Estado se-
brgan:ze politica.m ente com exclusão de um dos tres PodeQ·es soberanos; istn· 
é, tanto quamto não pôde a Uni'ão Federal toleraá" que um Estado se consti-
tua sem 'Um Poder L egíslwti-vo regular, sem um Poder Judici'é!Jrio e sem um 
Poder Executi-vo, tambem não pód:e consentir que viva um E s.tado com dous 
Pode11es L egislativos, que a tanto corresponde a existenci-a de duas kssem-' 
b1.éas . O que -constitue a fôrma republicana. representativa, tal como a ado-
piou: o Brasil, é o facto prec·isaiDJente da harmoni·a dos tres p ocleres, fazendo-
se reciprocas !im-itações. 

E allinda mais., o que o Estado rep-ublicano, no sentido generico 'ela ex-· 
pressão, assegura a o povo, pela organização democra tica e pela estructuraçã.o 
do Governo, apoià.cltó nos tres Poderes e quipotentes, é indicar-lhe, de modo 
absoluto e preciso: num caso, qual é o Poder Judiciari-o, isto é , quaes são· 
as a utordda cles que -devem zelar e defender aJS suas relações juddicas; e , nou-
t ro cas0 a.inda, · quaL é -o Poder Legislativo, isto é, aquelle Podm- competente 
para fa~r as J.eis.· Essa ·é ·. uma. d'as ·ma!is fundam entaes gara ntias do .regimen, 
que assim assegura ao· '.cidamão que ha um p.oder que a dmin:istra e esse & 
o Executivo; - tal outro que protege o seu dir-eito - e esse é o Jud.iciario,. 
- ·e tal outro que produz a.s leis - e esse ê o Leg-islativo. · O.ra, se nurrn 
Estado se dá a situação de dous .agrupa;mentos se julgarem Assembléa le-
gitima, falhou ahi, evidentemente, o objectivo do -regimen , isto é, não es.tá 
ahi, de modo preciso, i.ndicado qual o Poder encarregado da producção das. 
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Leis. O povo póde vacilar q.uanto á Jegiti:midade de um ou de outro dos 
~ous agn;tpa·mentos, a lci de·ixa de ter ·o alto .e indiscutivel _presti.~io que· ê 
.a sua força, e a anal"c'hia ol!mstituct·ona~1 ·d0'ITI.ina · a v.ida dt;Sse Estaà:o . 

Tal é, Ex•mo. Sr. Presidente da Repub!ica, a situação cre franca a nor-
lnaMdade em que se encvntra o .Estado ·do Rio de J aneiro 'si não · o ampara 

·o Poder Federa l p SJra restabelecer a ordem republicana en tre os seu s orgãos 
·l)oliticos. 

Dentl"o do Estado não ha soLução para o easo, que irroo:npeu predsa-
ro.ente de uma luta, que envolve o .seu pl".opdo Poder EX'ecutivo, réo de 
franca e insohta parcialidade em fayor do partido, q·u e tem a s suas graças 0 

-que, por suas ·medicras dJe arbitr<io, se quer perpetuar no domínio político. 
A Assembléa Legisla tiva do Estado do ruo de J aneiro; verrn por isso 

·solicitar ao Governo de V. Ex. que, rro des1empenho de seu a lto mancrato 
·constitucional, a<'Lopte as mecridas e pr:ovü'l;enc'ias ne.cessarias para garantir 
·O .seu funccionatnento o exerc~cio tranquillo e pacifico de suas funcções, 
rmeaçada pelo dispotismo do governo estadual e a execuç?"w dos actos ema-
·nados d·e sua ~-egular actividade, quer como Pocrer Legisla tivo. na feitura 
·de va:rias le•is, quer eoo:no Poder Vm,ificador da eleição prura presÚJente e 
v;oe-presidente do Estado, l1JO proxtzno quatr<iennio, o qual expediu diploma 
-aos candidatos que os comícios ele!i.toraes elegeTam e que estão reconhecidos 
·e proclamados. 

Nictheroy, 11 de Dezembro de 1922 . - HoTacio Magalhães Go1nes, P re-
.sidente. - Osca1· Penna Fontenerle, 1° .Secretario. - EdgciTd Ballard, P sup-
_plente, servindo de 2° Secretario. · 

Exmo. Sr. Dr. Arthur da Silva Bernardes, Presi.dente da Republica. -
·Candidato á successão governanient8!1 do Estado do Ri·o de Janeiro por ln-
·dicação de todos 'OS ·eleanentos .oppooioi·onistas colligados, que nesse Estado, 
"e reuniram em torno dos nomes escolhidos na convenção de s· de Junho, 
'á successão presidencial da Republica, tive a honra '1" receber o alto 
.C dignificante manda to de presidente. para o quatriennio de 1922 a 1iJ2G. 

Esses votos, resultantes de um pleito em que a pujança das forç-as elei-
toraes o::•posidonistas põd:e levwr de vencida todas as artin1ar.has e manobras 
postas' em prati-ca .pelos mamdatar<ios ao governo estãduwl, for·am apurados l'"l-

.gularmol•tf> pela Asserrnbléa Legislativa do Esta do que, em conseque n<:ia 
-dcs<:l a ;mrac;:ão ~ do reeonheci·m·ento a qu·.~ p~·· .. red·•m. procl:unou o m.eu nome 

. como 'F t·e~i(•ente eleito para o p-roxhno perkdo g-o,·ernarnental, eonforme a 
·communl•.';Jção regljmental constante do e.ffwio que junto tenho a honra de 
·envja.r a \'. Ex. 

Acontece, porém, que, no proposito -criminoso de perpet uar-se nas posi-
ções de governo, 0 partido situacionista prepara uma situação de facto que 

'l'he permitta, contra a decisãc soberana de sua Assemblêa. L egisla t iva e con-
·,tra a opinião publi-ca, empossar seu candidato, derrotado nas urnas, embara-
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-çando a .posse do legitimJaTnente eleito e reconhecido e pertlirbando a norma~ 
liàade de seu exercício. 

N essas condições e para resguard0 de mi·nha autoridade e ela orden1 
jur.idica, politica e constitu cional do Esta do do Rio de .J :m e iro, t enho a 
honra de solicitar da suprema a1:1tor.ida de de V. Ex. , as ppeohsas indispen·· 
.saveis providencia.s e medidas de governo qble me assegm'ern , a 31 do· em·· 
rente, a posse do cargo para que fui eleito e o tra nquHlo e normal ·exerdcio 

·das funcçõ·es pol:i.ticas e' administrativas que me cabem, . mneaçadas uma e 
·c<Jtra, pel1l!S deter:minações e actos do situacioruismo, 

De facto, apoiado na so1id·ariedadle que lhe dá o 1l!ctual G ov erno d:o Fs· 
taào, esse situacionismo está praticando a ctos que lhe con;,intam , no éLia 81 
do corJ-ente, imtredir violentamente a minha p osse e o exercido do m anda to 
·que a eleição de 9 de J·ú11ho .me outorgou e a Ass embléa do Estado legitimou . 

Ao conhecimento de V . . Ex., oomo o ·m a is alto representa n te da auto-
1-i·dade politica •da União e l'OOpons'avel pela ordem constitblciona l e politica 
·do paiz, no cohjuncto dos Estados que oompõe.rn a · familia f edera t iva , trago 
•essa o.ecun·encia.s, segur.o de que não · m e faltrurá, como presidente eleito e 
reconhecido d<o Estado do R:i.-o de Ja;neiro, o a mparo de que necessito do Po-
·der Federal pwra empossar-·1ne a 31 éLe D ezem.bro corrente . 

Nither-oy, 11 de Dezembro de 1922 . - F eliciano Pires de A b1·eu Socl?'e . 
Assembléa L egislatíva ·dO Estado do R io de J aneiro - Ni theroy, em 5· d<l 

Setembro de 1922 . 

Exmo . Sr. Felicúano· Pires de Abl'eu Sodré . - Tenh·o a honra de com-
IYtUnicar a V. Ex., n os t ermos do a rt . 200 do R egimento Inter n-o desta As-
s&mbléa, que em s'eSsão de hoje, depois de a pprovado por votaçã o nominal o 
pa recei· tia commissão especial eleita de accôrdo com o a r1·. 193, do m esmo 
r egimento, foram V. Ex. e o Dr. Paulino José Soares de Snuza , procla -
r.la dos Preslidente ·e V·ice-Presidente do Estado para o quatriennio c1e 1922 
a 1926. 

Prevalecendo-me d<a opportuntdade para congratular-me com b Esta do 
do R io de J a neiro pel•a el•e:i.ção de V. Ex. , para tão elevado cargo, tenho a 
honra de apresentar -lhe, por motivo de seu reconhecimento os m eus respei-
t osos cumprimentos. - Horacio Magalhães G01nes, PI"esidente. 

Juizo Federa l da Secção do Ri-o de J a neiro - E scrivão, J. F . da Matta 
- Protesto - Dr . Homero Drasiliense Soa res de Pinho e outros, sup-
plicantes; Juizo Federal desta secção, supplicado . 

Aos dezesete -dias do mez de Janeiro ~e mil novecentos e vi;nt e ~ dous , 
na cidade de Nitheroy, ·em meu ·ca rtorio, a utúo a petição e p r otes to que 
a diante segue. - O escrivão do Juizo, João F1·ancisoo ele 11![att os. 

Exmo. •Sr. Dr. Juiz Federal - Homer o Brasiliense Soa res de Pinho, 
A meric!o Valentim Peixoto, Custodio de Ara ujo Fadilha, Horacio Mi.lga lhães 
.e Osca r Penna Fontenelle protesta m nos t ermos inclusos cont ra a apu-
ração das eleições esta duaes feitas por nossa junta presidida p elo Exmo. 
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Sr. Desembargador Procurador Geral do Estado e composta de juizes -de· 
direito designados pelo .chefe do Poder Executivo, com os fundamentos de~ 
duzidos. ·pedem a V. Ex. que, tomada por termo o protesto, e intimaão• delle 
o Sr . Desembargador Bittencourt ·Sampaio, Procurador Geral do Estado,. 
sejam os autos entregues aos supplicantes para o fim de direito, visto ter 
o presidente da junta se escusado a consignai-o na acta dos trabalhos . ·E ·.-
deferimento. 

Nitheroy, 17 de Janeiro de 1922. - Homero -B1·as~lien.s'6 Soares de Pi--
nho. - Arnerico Valentim Peixoto. - Custodio de Araujo Padilha. - I-Ioracio-
Magalhães. ~- Oscar Penna _Fontenelle. 

PROTESTO 

Os c!andidatos a Deputados á Asse mb-léa Legislativa do Estado do Rio-
de Janeiro, que esta subscrevem, vêm protestar contra a a,puração geral do-
pleito de 18 -de Dezembro proximo findo, por esta junta, fundados na in~

constituci-onalidade de sua organização. 
a) - A Re!oqna Co-nstitucional óe 15 de Novembro de 1920, lei n. 1. 670,. 

art. _75, declara que os magistrados não pode•rão ser nomea dos p·ara o cargo,. 
emprego ou co?n?Jvissão que não lhes com,p-etir p-or accesso na m ,agis'tratura" . 
A disposição constitucional é imperativa : "os nwg·istrados NÃO podc>·ão ser 
nomearlos .u. 

Trata-se no caso, e evidentemente, de uma commissã:o, e commissãD re-
munerada (lei n. 1.723, art. 95, § 5") , estranha por compl-eto ás que lhes 
~ompetem por ac!cesso na . -magistratura. Dos cargos d-e juizes - de dire-ito,_ 
dentre cujos membros :oão càmmissionados os jui~es da J unta Apuradora, 
só ha vor accesso na magistratura, _ -os de . Desembargadores da R _elação-
(Rc>f _ Const. art. 70) _ 

b) - N as attribuições conferidas ao Poder Judiciario não se encontra a 
de apurar eleições. O regimen adaptado no Estado, de accôrdo com os prm-
cipios constitucionae·s -da União, é _- o de poderes politicos in~epenclentes" d'is·; 
crirninados e harmànicos (art. 1 • da Ref. Const.) Ora, a unic!a attribui--
ç~o éonferida ao Poãer Judiciario pela Ref. Const., em -materia el-eitoral, é-
a de decid.ir o Tribunal da Relação, em grão de recurso, da. validade ou in-
valldade das eleiçõc>s municipaes, em caso de contestação. (Ref. Const. , 
art . 84, n . 12.) 

Nem se nos apponha que t a l commissão, de a purar o resultado das elei--
ções para Deputados, se possa inscrever entre as que se comprehen<lem nos 
chamados porle1·es implícitos, não só poDque a respeito della se encontra a, 
prohibição imperativa do texto a que acima nos referimos, como tambem 
por não ser daquellas que se .devam considerar estri-ctamente necessarias· 
ao exercic:io e pratiéa ·dos poderes expre-ssos e enum-erados. 

c) - E' ainda insconstituc.ona ! a organização da junta porque na or-
ganização do P-oder Legislativo a unica a ttribuição dada a o Presidente do. 
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Estado pela Reforma Constitucional, é a de "m-andar procecie1· á eleição parar. 
os cargos electivos ão Estado" (Ref. Const., art. 56, n. 12). -Essa attribui-
ção aliás, elle só. tem ensejo de exercer no preenchimento de vagas, pois 
a eleição para renovação d.o mandato de Deputados, tem dia -prefixado em··. 
lei ordinaria. 

1Sendo a independencia dos poderes um dos princípios cardeaes do re-
gimen consagrado na Constituição de 24 de fevereiro (art. 157), pela qual 
sa hão de modelar as organizações estaduaes (Const. Fed. , ~rt. 64:· 
Ref. Const. do Estado, art. 109), não se ~omprehende essa interferencia do . 
Poder Legislativo, ao qual incumbe a pura r a eleição e veri·ficar os pode-
res do Presidente eleito; autorizar a accusação, nos crimes communs, do 
Presidente do Estado, e, nos de responsabilidade, processado, sendo o julga- · 
mento feito por um Tribunal, composto de D eputados e desembargadores, .. 
em numero igúal. Tão importantes são estas funcções, que, autorizando a 
a.ccusação ou declarando-a proéed·ente, a assembléa ipso facto suspende O·· 

Presidente do Estado do exerci cio de sua;; fun~ções . . . 

A Assembléa Constituinte de 1920 encontrou como orgãos de a puração· .. 
geral das eleições para Deputados, cinco juntas, correspondentes ao1; cinco .. 
districtos em que para e13se fim a Constituição dividira o·· Estado, compos-
tas dos juizes municipaes e de direito das respectivos termos e comarcas. 

Não lhe convindo, ·por motivos que só honram a magistratura do E sta- . 
do, uma tal organização, i-nteiramente impessoal, o .legislador fluminense, es- · 
quecido de que, em um regimen de poderes discrimina dos, não commette- -
ra explicita, nem implicitamente tal attribuição a o Poder Judiciario; de 
que prohibira mesm-o aos juizes aceitar qualquer cargo, emprego GU com-
missão, que não, fosse de accesso;· de que, em materia eleitoral, só confe-
rira ao Presidente do Estado a faculdade de m a rca r dia para a eleição; creou ·· 
uma Junta Apuradora ·<:!omposta de juizes designados pelo Presidente do Es- · 
tado, presidida por pessoa da sua immediata confiança ! Os mais ekmenta-
res princípios de moral republicana r epeli em um. tal absurdo. 

E', pois, inconstitucional a Junta Apura;dora instituída pela lei n. 1.723, . 
de 3 de Novembro de 19.21, pelos fundamentos seguintes: 

1•, a R eforma Constitucional de 1920 n ão commetteu a os juizes de di-
reito a attribuição que lhes competir por accesso na m agistratura ; 

2°, a reforma citada :prohibiu aos magistrados aceitar commissão, . 
cargo ou emprego que lhes não competir por accesso na m agistratura; 

3°, fallece ao Poder Executivo competencia para designar a junta que 
eleve expedir os diploma;s para a constituição do Poder Exe~utivo. 

Da inc'onstitucionalidacle ela junta, decorre a. nullidacle elos diplomas que-
ella venha a . expedir, e em consequencia, tambem a nulliclade das leis, actos 
e resoluções elo . ajuntamento que com o titulo ele Assembléa Legislativa, re~ 
sultar da r ·eunião dos Çlete{1tores ele taes diplomas : Entre os actos e leis · 
nssim inquinados ':iscera lrr.ente ele nulliclade, · estão a apura ção ela eleição -
e verificação ele poderes do Presidente que eleito fôr para o futuro qua- -
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~ triennio e a lei do orçamento da Receita e Despeza pa ra o exerCicio se·-
- -guir,te. 

Considerando-se legitima mente ·eleitos Heputados, os abaixo assigna:dos 
.:-faa-ão val,er seus direites pelos meios que a Oenstituiçã:o e · as leis da R e-
publica e do E s tado consagra m e requerem se.ia es te protesto ·incluido em 

. ae'ta dos trabalhos. 
Nitheroy, l7 de Janeire de 1922. - HomMo Braz:bliense 'Soares !Xe P i -

:.nho. - Dr . Galeli no elo VMle F'ill'bo. - Dr. Alf?·eào Rangel. - Dr. Edua?--
. do PorteUa. - Dr. Euge.'WÍo aord·eiro. - -Gumercindo Po1·tugal Loreti. -
- .A1·naido Tavares. - Albm·to Frede?·ico de :Moraes .úamêgo. - .Ame?·ico V a-

. lentim P eixoto. Feliciano P i res de Abreu Sodré. - Fidelis Si -
nwringa Arêas. - José de Souza Lin~a. - Thie•·s Cardoso. - Carlos ele 
Fari a Sou.to. - Gu.stoàio d e A,ra~tjo Paàilha. - ,{osé A n tonio ele M oraes. 
- Joaquim Sobri nl'bo Nogueirf!L da Gan~a. - Mario Leitão Cunha. - M o-

. za1·t Lago. - Saài Gosta V bei1·a. - Antonio Joaqwitm de Mello. - Albffr!'to 
.i'Joares de Souza e 111ello. ~ Edgard Va;llaàão - Mau1·-icio Nc;po~eão ·Go1nes. 
- João Mari a ela Roc:ha Almeida. - Sylvi o L eitão oo Cunha. - Panlino J. 
Soares d ÇJ Souza. Netto. - Antonio Braz de Moraes Ba1·bosa .. - Osco.r P en -
na F'onten elle. - Oswaldo D~to-1·te. - Peelro Rodova~ho L&te Ribeiro. -
111a1•0el de Mat'tos DuGII"t e Silva. 

Reconheço a s firmas r etro de Homero Braziliens·e Soares de Pinho, 
Dr. Galdino do Valle Filho, Dr. Alfredo Rangel, Dr . Eduardo Portella 
Dr. Eugenio· Cordeiro, Gumercindo Portugal Loreti, Arnaldo Tavares,. Al-

·.·berto Frederico de Moraes Lameg-o, Americo Valentim Peixoto, F elíciano 
Pires de Abreu Sodré, Fldelis Simar inga Arêas, José de Souza Lima, Thiers 

"·Ca rdoso, Carlos de Faria Souto, Custodi-o de Araujo P a dilha, José Antonio 
de Moraes, bem como as supra d e Joa quim Sobrinho Nogueira da -Gama, 
Ma rio Leitão da Cunha, S. Mozart Lago, Sadi Costa Vieira, Antonio J oa-
quim de Mello, Alberto :Soa r es de tSouza e Mello, Edgard Ballard; Horacio 
Magalhães Gomes, João Maria da Rocha Werneck, Sylvio Leitão da Cunha, 
Paulino J . Soa r es de :Souza Netto, Antonio Braz de Mora es Barbosa, Ose'ar 

· Penna Fontenel1e, Oswaldo Duarte, Pedro Rodovalho Leite Ribeiro e Manoel 
-- de Mattos Dua r te Silva. 

Em testemunho de verdade (signal publico), 17 de J a neiro de 1922. -
. Pedro de .4.lv arenga Themaz. 

TERMO DEl PROTESTO NA FÓRMA ABAIXO 

Aos dezete dias do mez de J a neiro de mil novecentos e vinte e dons, 
· nesta cida de . de Nitheroy, Capital do E s tado do Rio de J a neiro em ear torio 

compareceram os doutores Homero Brasiliense Soares de P inho, Americo Va-
" le·ntim Peixoto, Hora.cio Ma galhães . Gomes e Oscar P enna FontenelJe e o 
•·Coronel Custodio de Araujo Padilha e requereram a o M. M. Juiz F ederal 
:. segundo a petiçã o que offerecera m, fosse tomado por termo o protesto que 
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•com esta mesma p etição .e n a qnalidade de candidatos eleitos Deputados á 
.Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro formularam ·contra a 
.;hmta Apurad(:}ra das eleições realizadas . .para aquelles cargo em dezoito de 
Dezembro de mil novecentos e vinte e um, em virtude me S\')r a mesin''L j·unta 
,;reputada inconstitucional. Dissevam .mais que fa ria m valer os seus direito 
pelo modo por que legalmente lhes Jiorem os mesmos assegurados e pediram 
.que deste termo fizess-e parte integrante o protesto que com a petição of-
feree'eram, conforme ficou acima referido . lido . e adwdo conforme, assi-
.gnam . Eu, Oscar Julie de Carvalho, escrevente juramentado, o escrevi. · E 
.eu, João Francisco .da M atta, escrivão, o subscrevo e assigno. - HDTneTo BTa-
s·iUense SoaTes de P ·inho. - .ti'rnerico Valeti nt P eixoto. ·- C1wtocUo de A1·au-
,jo .Paclilha. - Ho1·acio Magalhães G-on·~es. - OscaT P enna Fontenelle. 

Certifico e dou fé que, nesta data e em. cartorio, intimei o Procurador 
·Geral do Estado do Rio ·m·e Janeiro, excellentissimo senhor desembargador 
doutor Francisco Leite de B ittenc'ourt Sa mpaio Junior, em sua propria 
pessoas, por· •toélo o ·Conteúde da petição, protesto e termo; fica ndo bem 

:sciente . 
Nitheroy, 6 de Abril · de 1922 (6-4.22). - João Fmncisco de li'Iattos. 

ENTREGA 

E faço entrega dos presentes autos aos supplica ntes na pessoa do dou-
tor Homero Brasiliense Soares de Pinho, e lavro este termo. E eu, Joã o 
Francisco de Mattos, escrivão, o subscrevo . Entregues em 6 de Abril de 
1922 . 

Juizo . Federal da Secção do Rio de J aneiro - E scrivão, J. F . da 
Matta - Justificaçã o - ·Dr. Horacio Magalhães Gomes e outro, supp!ican-
·tes : o Juizo F ederal d esta seüção, supplicado. Aos dezoito dias do mez de 
.Janeiro de mil novecentos e vinte dous, na cidade de Nitheroy, em meu car' -
torio, autúo a petição que adeante segue. - O escrivão do Juizo, João 
]l'Tancisco de Mattos. 

Exmo. •Sr. 'Dr. Juiz Federal - Horacio Magalhães Gomes e Homero 
·Braziliense Soal'es de P inho precizam justificar os seguintes fact os: 

1°, que em · .o dia 17 do corrente mez, em o edifício da Camara M·uni-
·cipal de Nitheroy, reu niram-se os juizes de direito da 3" Vara d:e Nitheroy 
das comarcas de ·S . Gonçalo, Nova Iguassú, Magé, Nova Friburgo, sob a 
·presidencia do Desembargador Procu nidor Geral do Estado do Rio de J a-
ne iro, ·para o fim de, constituídos em " junta apuradora", apurar - e ex-
pedir diplomas - as eleições realizamas em 18 de Dezembro do anno proxi-
mo passado para a renovação da Assembléa Legislativa do Estado ; 

2°, que essa reunião effectuou-se ás 1'5 heras ·do mencionado dia; 
3°, que as actas authenticas das eleições menc!iona das e as de apuração 

parcial não se encontrara m em poder do Presidente <ia "junta " e só a esta 
.'Presentes foram ás 15 horas do dia indicado, porque estavam ellas no cofre 
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da Thesouraria do Estado, que funcciona no edifício da Secretaria Geral do• 
Está do, com o thesoureiro respectivo; 

·4°, que pelo presidente da "junta" foram essas aétas requisit;;tdas, por-
officio, á Secretaria· Geral de Estado; 

5°, que Jogo em seguida á installação da "junta." pediu a palavra o' 
Dr. Hm·acio Magalhães Gomes e o-ffereceu um ·protesto-assignado por trint:J. 
e dous deputa?os eleitos á Assembléa Legislativa que leu e · requereu cons·· 
·tasse da "acta dos trabalhos da junta"; 

6°, -que o presidente da junta negou-se a deferir o requerimento do-
Dr. Horacio Magalhães Gomes e ma,is ainda de submette·r ao conhecimento 
dos demais membros da junta o referido protesto, acto que praticóu vio·· 
lenta e desattenciosamente, de mencionai-o na acta: 

7°, que a.ss!m <OS protestantes vferam a este Juizo Seccional, no mesmo-
momento, e r equ ereram fosse tomada por termo o citado protesto, o que· 
de facto se fez . 

Por isso requerem os sup•plicantes se digne , V. Ex : de ordenar sejam. 
designados dia e hora, com a intimação do Dr. Procurador Seccdonal, em. 
que possam ser juradas as testemunhas . ab:'Lixo arroladas e julgada por sen--
tenoa seja entregue a presente aos supplicantes independente de traslado. 
Dá-se ~ esta o valor de 200$000 . Termos em que 

P. deferimento - Ho1·ac·io Magalhães' Gom.es. Nitherohy, 18 de J~neiro-
1922. - Home1·o Braziliense Soares de Pinho. - Rol. - Gonlinhlo Bruno-
Pinto. - AàarnastoT V erguei1·o ela C1·uz. - Ho1·acio Gui rna1·ães Bahiense. - -
E1Lgenio Fa1LStino j}Jacharlo. - Altevo d:o Valze Si.lva. - 1i'1·ancisco M m·;a: 
Esteves. 

S. como requer. 
Nitherolw, 18 de Janeiro de 1922 . - Rousso1Llieres. 
Designo o dia 24 do corernte, ás 11 horas, em oartorio . 
Nitherohy, 18 - 1 - 922. - O escrivão, J. F'. Mattos. 

Certifico que em virtude da presente petiÇão e seu respeitavel de&J?acho,. 
intimei ao senhor doutor PJinio de Freitas Travassos na qualidade de P ro-
curador da Republica nesta secção, e a,s testemuiJihas Giordano Bruno Pinto, 
.Adamastor Vergueiro da Cruz, Horacio de G.uimarães Bahiense, Eugenio 
Faustino Mauha,do, Altevo do Va lle SHva e · Francisco Maria Esteves, por· 
todo o conteúdo desta mesma petição e desi-gnaoão do . 9-ia, _e hora p ara o' 
_fim requerido. Recusaram contra-fé. Dou f é . Nictheroy, 18 de J anei:ro de· 
1922. - O official -do Juizo, A1·thur Dut1·a cl'e Anà1·aãe. 

Assentada - Aos vinte e quatro dias do mez de Janeiro de mil n ove-
centos e vinte e dous, nesta Cidade de Nitheroihy, Capital do Estado do R io 
de Janeiro e em _ a sala das audiencias des-te Juizo, onde se achava 0 ' 

•l\1. M. Juiz Federal senhor Doutor Leon RousseuJ.i·éres, ·-commigo escrivão-
·de seu cargo, a hi presentes as partes por seus procuradores doutores Ho-
mero Braziliense de Pinho Junior e Plinio de Freitas Travas-sos, Procurador· 
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da Republica, forarr, inquerldas as testemunhas como segue. Eu, . Oscar 
Julio de Carvalho, escrevente jura1nentado, escrevi. E eu, João Francisco 
ode Mattos, ·escrivão, subscrevü .. 

1" testemunha - Horacio G,uimarães Ba hiense, brasili)iro, residente nesta 
·Ci.da,de á rua Visconde do Rio Branco .quatrocentos e cinco, com vinte e 
-cinco annos de idade, dactylogra pho, solteiro, sabendo Ie.r e escrever. Aos 
.~ostumes .disse nada.. Prestou affi.rmação lega;! e .sendo inquirido sob~· e a 
petição de folhas duas que lhe foi lida disse: ·Que estc'l.ndo pr esente assistiu 
em o dia dezescte do corrente mez no edificio da Camara Municipal des.ta 

·Cida de a reunião ahí effectuada •. e sob a presidencia do Desemba rgador Bit-
.tencourt Sampaio, Pr<;>CIUrador Geral do E stado, com os Juizes de Direito 
·da Terceira Vara de NitherohY, das comarcas de S. Gon~lo. Nova Iguassli, 
. l.Vlag~é, Nova Fl'i·burgo, pa ra, com o fim de, cons.tituidos em Junta A.pura-
.dora, apurar as eleições realiza das em dezoito de Dezembro do anno proximo 
,passado para renovação da Ass·embléa Legisla tiva estadua l; que esta ndo 
.marcada essa reunião pa.ra as doz·e horas do dia menciona do, sómente teve 
.inicio entre as quatorze e quinze horas do mesmo dia; que ·OS livros ou 
.actas referentes ás eleições supra>Citadas não se enc ontravam em poder da 
.mesma junta, tendo. a testemunha ouvüdo comm.entarios no r ecin t o da Ca.-
.mara Muni.cipa;I a respeito de estarem os mesmos livros na Thesourariú do 
Estado do Rio de Janeiro que funcciona no m esmo edificio da Secreta1·ia 
Geral do E s tado; que tambem se sabia entre os a ssistentes da r eunião ter 

•.O Presidente da mesma requisitado os ditos livros á Secretaria Geral, por 
isso que nã o foram iniciados os trabalhos d a junta a hora r eg uJam !)n t '!.r; 

·que logo em seguida á installação dos. trabalhos da junta, pediu a pa la vra 
-D Doutor Horacio Magalhãell: Gome:> quE:: leu um protesto a ssignado por 
trinta e dous ·candidatos a d eputados es ta duaes e reque reu fosse o m·es~il.c 

.consignado na acta dos trabalhos da junta; que pelo Presidente da junt:L 
foi dito ao Doutor Hora cio Magalhães Gome s, não tomaria conhecimento do 
.mesmo protesto, nem o faria conf?ignar em acta e a despeito d e requerido 
n ão o daria á ·decisão dos demais membros da junta; que depois ouviu di-
zer , não o sabendo porém, se o fizeram, que os protes tantes iriam requere!: 

.em juizo fO·S~A o mesmo protesto tomado por t ermo. Reinquirida pelo Doutor 
.P rocura dor da R epublica disse: Que não viu as actas authentica.s das elei-
.ções mencionadas ·e a s de ai)ura ção parcia l na sa la onde se reunia a refe-
.r ida junta, senão depois de se haver propalado que os livros tinham sido 
·lmsca.dos no edifoicio da Secretaria Geral, não sabendo de. sciencia propria 
onde ellas se acha vam antes de ouvir o boa to referido; que, de scie!1cia 
l}roprh , tambem igora se o Presidente da Junta requisitou por officio a~ 

o.ctas alludidas á Secretaria Geral do E stado, t endo, porém, ouvido di>'e r no 
recinto que tal. cousa não havia sido feita ; -que ·não viu o Doutor Horacio 
Magalhães Gomes l!'lr o prote~to já n:encionado, mas, a penas·, fazer entrega 
do mesmo a o Presi-dete da. junta ; que a testemunha póde affirma r tudo que 

.acabou d·e referir, por estar . presente, por méra curíosida de ·como eleitor que 



é deste município, no recinto ende se· reunia: a junta allud·ida, tendo sidb no. 
mesmo local coúvidado pelos justificantes deutores. Homer o· Brasiliense Soa-
res de Pinho para testemunhar os factos que assistira, em tem•PO opportuno. 
Nada mais disse e nem lhe fioi perguntado, sendo· encerrado o depoimento. 
que lido e achado conforrne, assigna eom o. M. M. Juiz e partes. Eu, Osca r 
Julio · de Carva lho, escrevente juramentado, escrev;i. Eu, João Francisco de· 
Ma ttos, escrivão subscrevo. - Leon Rowssoulié'r:es. ~ IIo1·acio Guimarães 
Bah·iense. - Home1·o B1·asiliense Soares. cbe PinhO. - ·Plínio de F1·eitas Tm~ 
vassos. 

2" testemunha Francisco Maria Esteves, portuguez, natura lizado, r e-
'sidente á rua Coronel Guimarães, sessenta e ci'nco, antigo .. nesta cidade, com. 
·qua renta e tres annos de ida.de, proprietario, casado, sabendo ler e escrever. 
Aos costumes disse ' nada. Prestou a.ffirmação legal e sendo inquirido sobre 
·a petição ele folhas duas que lhe foi licla disse : - Que no dia dezesete do. 
corrente mez, na sala das sessões da ·Camara Municipa l de Nitherohy, re-
uniram-se os Juizes de Direito da Terceira Vara de . N itherohy, os da co .. 
m arca de São Gonçalo, Nova Iguassú, Nova Fri•burgo e Magé, para o f im 
de, constituídos em Junta Apura dora, apurarem as eleições realizadas em 
dezoito de Deze1nbro do a nno proxi·mo passado, pa ra r eno-vação da Asse!l1-
bléa Legislativa, expedindo diplomas de Deputados ; - que, embnra con vo-
cada essa reunião pa ra as doze hora s daqueJie dia, sómente teve inido entre 
as quatorze e quinze horas ; - . que as a cta.s authenticas das ·eleições m.encL> 
nadas e aqu ellas da a puração parcial não se er..contravam. em püder do· 
Presidente da mesma Junta., e isto porque o depoente sabe de ,sciencia pro-
pria, como tambem sabe que ellas foram buscadas a algum logar pelo D1·. 
Desiderio de Oliveira, que não era membro ou parte da junta e que a s trouxa 
em o carro do Secretario Geral do E stado, e que tudo a testemunha pre-
senciou e attentou sem saber porém, tivessem sido as m esmas actas requisi-
t a das por officio á Secretaria; - que, logo em seguida á in:sta.llação e tra-
balhos da mesm,a junta, p ediu a palavra o Dr. Hora cio Ma galhães Gomes 
e tendo lido um protesto assig·nado por trinta e dous· candidatos a Deputadcs. 
considera·dos eleitos, requereu constasse o nlesm.o da a ct a daquelles tt·aba-
lhos; - q~e pelo PreS'i-dente da Junta foi indef'er:ido esse· requerimento, n~D· 

·vermittindo 'la mbem · q ue se manifestassBm os dem.ais n1embros da junt:-~ 

·sobre o protesto que devo.Jveu ao protestante; - que, asim S'OUbe a teste-
munha, vieram esses ao Juizo Federal onde requereram fosse o mes.mo to-
mado por termo; - qu'e a t es•temunha foi ter áqUJella r eunião S"implesmente 
por curiosidade e sem interesse de ordem a lguma . Reinquirida ·p elo D1·. 
Procurador da R epublica, disse : - Que djss1e saber d!e sci-encia pro•pria que· 
a.s acta; em questão n ã o estavam em poder do Presidente ela Junta, por ter 

·visto o D esembargador· Procurador G'eral do E s-tado -oh amar o funcci onnxio· 
do Trib~nal da Relação de nome Maximo e dizer-lhe qualqum· cousa que a 
tes temunha nã,o ouvio, tendo sabido depois por Maximo que a junta só se 
insta.lla ria dep9is que e!Je chegass·e, pois ia buscar os livros; - qu,e suppõe· 
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que os iivros leva dos pa ra a junta p'elo Dr . Des iderio fossem os das actas · 
por ter vistp o mesmo doutor entregai-os ao refe11ido Desembarg a dor; que · 
não viu o Dr . Horacio Ma galhães Gomes ler o pr0testo reterido ; m as apena s ' 
t ntregal-o ao Desembarga d_or Bittencou.rt que recusou recebei-o. Nada mais 
disse e nem lhe foi perguntado, sendG encerrado !l seu depoimento que, l ldo e · 
achado confgrme, a ssigna com o M . l'.>I. Juiz e pa rte . Eu, Oscar Julio de 
Carva lho, escrevente jur:'lm enta do, escrevi. E · eu, J oão Francisco do Makolc, 
escrivão, o, subscr.evo. - Lwiz Roe?n.bi. - .Francisco 11Ia1·ia Esteves. - H o- . 
nw1·o B1·usilien.<e Soares ele Pinho. - Plinio d:e FTeitas Ca1·valho. 

3" t estemunha · - Gim•da no Bruno Pint o, brasüei!·o, r esiden te nes ta ci-
dade á rua Visconde ·do Rio Branco, q ua trocen tos e cinco, con~ t r inta e trr:s . 
a nnos de ida de, solicita dor, solteiro, sabendo ler e escr evet·. Aos costum~s 

disse nada. Prestou affirmação l egal e s·endo inquirido sobre a petição àe 
folha s duas que l•h e foi l ida disse: - Quem em 6 dia dezesete élo corrente 
mez, na sal a das sessões da Ca m a r a Municipa l de Nither oh y, sob a Pre~ 

&idencia; do Deser_nbargador Bittencourt Sa mpaio, os J uizes de Direito da 
Terceira Vara de Nitherohy, eis das _coma r<:as de São Gonçalo, N ova Iguassú, 
Nova Friburgo e Magê, designados pelo ' Pres·idente do Estado, p ru·a, consti--· 
tm dos em Junta Apu radora, a purar as ele ições para D epuk'l.dos Estaduaes , . 
expedindo os 1~espectivos diplomas; que essa r eunião embora m arcada P 'lr?. 

as doze h ora s , s ó s e r eali-zou entre a s qua torze e quinze h oras ; - que a.~ 

a ctas a uthenticas das eleições e ele apuração pa rcia l não se encon travan: 
em poder do Pr-es-idente ele Junta, o que era nlUito commentado, facto do 
qual se certificou a t estemunha .porque lhe foi na rrado p elo doutor Octavio . 
Maf ra , mem.bro ela ·junta, que disse á test emun ha tet·em s-ido enviados es ses 
livros á Secretaria do E stado, p orque f icavam lá m elhm· gu arda dos ; que 
ouviu dizer qu e tinham sido requisitados ess-es livros ao Secr etario Geral, 
não sabendo de sci~ncia p r op-ria e que se a inda não havia m oh egado á Ca-
mara Muni-cipal , era p orque, es tando eUes no cofre ela t h esoura ria, a cha ve 
clesse cofre estava com o t h esoureiro q u e nesse momento nã o estava na R e-
par t ição; - .que, logo em seguida á inta.llaçã o da junta, pediu a pa lavr a o · 
cloutor Horacio Magalhães Gomes, ·que, t endo li elo um protesto, requer su 
fosse o m esm9 consigna do na acta cl·os t ra ba lhos ; que pelo P residente da 
.Junta .foi indeferido esse requerimento e m ais o que em seguida requereu · 
ele submetter ao conhecimento dos dema is m embros da Junta o seu protes t o; 
que a ssim soube a test.etnunha, por t er v isto, v iera m os p r otes tan tes a es te · 
que r equereram fns~e tomado p or t ermo o protesto; que a t estemunha 
assistiu a os trabalhos daque lla junta sem inter esse e por m éra cu r iosida de. 
- Reinquirido pelo doutor Procurador ela Republica, disse: - Que a t este- . 
munha não esteve presente no recinto onde a referida junta se i'euniu, . 
durant e todo o tempo de seus traba lhos , pondendo, porém, a ffima r que na 
occasiã o em que o Dou tot· Hora<:to Magalhães Gomes leu o já menciona do • 
11rot esto, a testemunha estava presente, e por is·so pôde a inda assever a r que, 
Jogo em seguida, o mf'smo doutor Horacio r equer eu a o Procura dot· Gera l de -
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l!Jstado consultasse a Junta sobre o indeferimento que este fizera em mandar 
·'consignar · em acta o mesmo protesto. - Nada mais diss·e e nem lhe foi 
'perguntado, sendo encerrado o depoimento que, lido . e achado conforme, 

.·assigna com o M. l\L ·· Juiz e partes. Eu, Oscar Julio de Carvalho, esere-
v ·ente juramentado, escrevi-. E e·u, João Francisco Matto;;, escrivão, ·o sub-

. ·screvi. - Oscar Ro'rnbi. - Gío1·dano Bruno Pinto. - JI01né1·o B1·asiliense 

.,Soares Pinho. - Plín-io de Freitas Trava~>sos. 
4" testemunha Adamast01· Ver.gueiro da CruZ, Brasileiro, residente 

nesta cidade á rua de -Sao Pedro nov enta e seis, com vinte e seis annos de 
.idade, proprietario, casado, sabendo ler e escrever. Aos cost mnes disse nada. 
·.Prestou aff-irmação na fórma da Iei, e inquirido sobre a petição de folhas 

d,uas que lhe foi lida, disse: Que no dia .d:esete do corrente, mez, em o edi-
-.fiei o da Ca.mara Municipal de Nitherohy, foi effectuada entre as quatorze 
··.e quinze horas a r eunião da Junta Apuradora das eleições &e deputados, sob 
.. a presidencia do Desembargador Bittencourt Sampaio, tendo. como membros 
v<;s juizes de direito da Terceira Vara de Nitherohy, das comarcas de Nova 
Iguassú, Nova Friburgo, São Gonçalo ·e Magé; que os livros de a:ctas· elei-
toraes não estavam em poder do Presidente da Junta Apurádora, tendo sido 

: .. Por ·este pedidos á Secretaria do E stado, suppõe a testemunha, por inter -
:medio do Dr. Desiderio de Oliveira, não sabendo si esse :pedido foi f eito 

-por offici'0 ao Secretario G-eral o o E;stado; que Iogo em seguida á installação 
·.e os trabalhos da junta, pelo Dr. Horacio Magalhães Gomes foi requerido 
.ficasse consignado em act.a um protesto que leu, tendo, pelo Presidente 
.da Junta, si-do -indeferido esse requerimento e ma:is ainda se negando a. 

· ,fazel-o constar da acta, além de não .permittir aos demais membros da junta 
tomassem conhecimento do mes·mo protesto; que assim o protestante e 

·:outras pessoas se dirigiram a este Juizo, onde requereram fosse tomado 
por termo o supracitado protesto; que a testemunha a:ssistiu a esses factos 

.. sem que a tal fosse movido por qualquer interesse . Reinquirida peJo Dr . 
. Procurador da Republica, dis•se: que não tem relações com nenhuma das 

_,pessoas interessada-s em que fosse tomado por termo . o protesto fei to pelo 
Dr. Horacio Ma.galhâ;es Gomes, e já referido, que, por méra curiosida de, 

. achava-se no recinto .onde se r euniu a Junta alludida e a inda por 
mera curios1clade acompanhou o mesmo Dr. Horacio e a correligionarios 

·-deste a este Juizo, peesenciando a . entrega feita '!)elo dito Dr. Horacio s.o 
-~scrivão deste Juizo de protesto a lludido; que não viu este protesto, nem 

· . .sabe quaes a s p essoas <J.Ue o a ssigna ram, tendo, no em tanto, ouv ido o Dr . 
Horacio ler o dito protesto perante a Junta Apura dora, conforme já r eferiu, 
acreditando, por isso, que um dos prote-stantes fosse o mesmo Dr. Hora cio, 
-que póde a.ffirmar que as actas a uthenticas e as de a puração parcial . já 
referidas, não só por não iel"as vistp no recinto, con1o por ter visto o cles-

--en~ba.rgador Procurador Geral do E stado . manda r buscai-as por um con-
::nuo do Tribuna l da Relação, sem que, no emtanto, tivesse ouvido o m esmo 

::Desembargador indicar o. loca l onde ellas devia m ser bus·ca das; que não viu 
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nenhum .officio do Presiden te da Junta r equisitando as actas refel'idas á 
Secretaria do E stado; que as declarações q ue a;caba de prestar são a. ex-

.. pressão da · verda de, tendo a testemunha aqui comparecido a pedido do jus-
tificante Dr. Homero Brasüiense. Soares de Pinho. Nada mais disse e nem 
lhe f oi •perguntado, sendo encerrado o depoimento que, lido e achado con-
forme, assigna com o M . M. Juiz e pa rtes. Eu, Oscar Julio de ,Carvalho, 
escrevente juramentado, esct'evi. E eu, João Francisco da Maia Junior ,es-
crivão, o escrev·i. - L eon .RoussouHeres. 

NltherohY, 20 de: Janeiro de 1922 . -João Francisco da. MaA.a Ju'TI!ior. 
Concilusão - Aos cinoo de Abril de 19.22, faço estes a utos c'onclusos ao 

l\1. M. Juiz F.~deral , Dr. L eol'\ Roussoulieres, e la vro este termo. E eu , 
João Francis·co de Mula Ju!lior, escrivão, s ubscr evo . 

Data - Aos 5 de Abrii de 1922, me foram dados estes a utos com o des -
pacho supra. - E eu, J oão Francisco de Maia Junior, escrivão, subscrevo 

VJsta - Aos 6 de Abril dii' 1922, faço estes a utos com vista ao Pro-
curador da RepubJica, Dr . Pl.inio F . Travassos . E eu, joão Franc i·sco de 
Maia Junior, escrivã o, s ubsct'êvo. Nithero>hy, 6 de Abl·il de 1922. - Plinio 
F. 'l'ravassos. ' 

Data - Aos 6 de Abril ·de 1922. m e foram da dos estes a u tos com o des-
pacho supra . E ·eu , João Francis co da Maia Junior, ' escrevi. 

Juntada Aos 6 de Abril de 1922, junto a estes autos a guia da taxa 
::'{ue adian te se s-egue. E eu , João F'rancisco da Maia J .uni·or, escrivã.o, sub-
screvo. 

Juizo Fed·et·al da Secção do E stado do Rio de Janeiro - 1• via 
Guia. 

O Dr. Horacio Magalhães Gomes e ouLro vão á Collectoria Federal desta 
cidade pagar sobre a importancia ele 200$ a qua ntia de 500 réis de taxa 
judiciaria da acção de j u stificação que os m esmos movem, pot· este Juizo. 

NitherollY, 6 de Abril de 1922 . .:._ O escrivão, João Francisco da Mai.a 
J·U;nior. 

N . 137 - Réis $500 "'-- Pa gou a quantia de quinhentos réis de sello c' e 
taxa judiciaria con stante desta guia . 

Collectoria Federal de Nitherohy, G de Abril de 1922 . - O escrivão, 
Estanisláo S. F. Mello. 

Concl•u são - Aos 6 de Abl'il de 1922, faço es·t:es a u tos conclusos ao 
M. M. Juiz Federal, Dr. L eon Roussoulieres, e lavro este termo. E eu, 
João Fra n cisco de Mala. Junior, escrivão, subscrevo. 

Julgo por sentença a presente justificação para que a mesma produza 
seus legaes e devidos effeitos de direito . Entregue-se a o interessado, sem 
traslado, pagas as c u s.tas . 

NitherohY, 7 de Abr H de 1922. - L eon Roussoulieres. 
Data - Aos sete de Abril de 1922 m e foram da dos estes a u tos com o des-

pach o s u,pra . E eu , João Francisco da Maia J unior, escrivão, subscrevo. 
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Entrega - E faço entrega dos .presentes autos aos justificantes, Dr. 
Horacio Magalhães Gomes e outro, e lavro este termo. Eu, João Franicsco 
da Maia Junior, escrivão, subscrevo. Entregu es em 7 de Abri[ de 1922. 

Representação do advogado Theodoro Figuei1·a. de Almeida, sobre a dnali-
dade da Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Exm. Sr. Presidente da Camo.ra dos ~eputados - F1undado no art . 72 
9° da Constituição Federal, o advogado Theodoro Figueira de Almeida 

vem representar ao CongPesso Nacional, por intermedio da honrada Camara 
dos Srs. Deputados, no sentido de ser assegurado, na solução do caso poli-
tico do Estado do R!o de J a neiro, o principio fundamental do regimen fe-
clerativo: de que as questões políticas locaes são r esolvidas pelos poderes 
locaes, respeitados os princi1Ji os const itucionaes da União. 

O abaixo a~signado prery;>ara va-se para renovar, nos d~vidos termos·, o 
appello dirigido ao Supremo Tribunal Federal em .def·esa das prorogativas 
constitucionaes do Presidente do Tribunal da Relação do E stado do Rio 
de J a neiro, ameaçadas p ela intervenção indebita do Governo Federl!-1 nas 
questões interiores da soberania do povo fluminense, quando o Chefe do 
Poder Executivo Federal, em mensagem ao Congresso Nacional, subtrahiu . o 
julgamento da crise . local, da competencia do Judicia1·io Fecleral, -:- em· 
quanto circumscripta ás ameaças de perturbação por parte .das autori-
dades fderaes, - para as deliberações finaes dos poderes políticos· da U niã o. 

Sob .este novo aspecto, tol:'nou-se dneff1caz ·e inadequado o recu; ~o a o Ju-
d~ciario Federa l, desde que o .caso, eml)ora revestido de um asp<>do _jurídico, 
é manifestamente político na su a origem, tanto quanto na sua flna lWacÍe. 
cabendo, poi8. ao Congresso Nacional, orgão politico por excellencia da sob~
rarüa nacdonal, ·mador somm.a de poderes para app]Jican:-Johe as soluções con-
stitucionaes. 

Dada a angustia do tempo, vê-se o abaixo assignado impossibilitado de 
desenvolver 'IJ.esta representação a demonstração cabal e d.rretorquive-1 de 
que a inexistencia do Pod!er Legislativo ·e dos ·orgãos electivos do Poder 
E:x:ecutivo, no Estado do Rio de Janeiro, €m 31 do corrente, data fixad~ 

para a trans~issão do Governo, creou ·a razão de jure da ir.vestidura do pr!i)-
sident e do Tribunal da Relação daquelle E stado na chefia provisonia do 
Poder E xeeutivo, até que, r·estabelecida a ordem .publica, seja entregue o 
Governo aos legítimos ,m a ndatarios do povo flum1nense, nos termos da. Con-
stituição do Estado, mocie.la dos nos principias constitucionaes da U:nião. 

Para preencher esta lacuna, que e nvolve, exactamente, a ques tão fun-
àarrnental, •submettida á decisão do Congresso N aciona l, o abaixo ass·ignado 
incorpora a esta representação o proprio texto da petição à'e habeas-co1·pu.s 
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que ·apresentou ·em 8 do corrente a o Egreg io 'l'ribunal, e ·na ·qual se pa-
tenteia, inquesüonav;elmente, a unica s·olução constitucional que a cT'ise po-
!iUca ainda comporta .. 

Submettendo estas r'azões de ordm jurídica, inspira das na mora l r epu-
blicana e nos inte11esses fundannenta;es ·da socieda;de, á considkeração do Ccm-
gres•so Na cional, por ~ntermedio da ho.nra da Cama1·a dos Srs. Deputados , 
r equer 9 abaixo assignado seja publdca da esta representação nos A n naes do 
Congresso e enoominhada ás Coffiimissões respectivas, com o appello cívico 
qu'e fa z a o Congresso N a ci•onal, para que a utorize o P r-esidente da. R epu-
bHca a a &s.egurrur, ·em 31 do •corrente, no E stado do Pillo d e J a n eiro, ·em obe -
dienoia ao principio fundannenta l da a uton omia dos E st-'lilos , a posse do 
P residente do Tribunal da R 'ela.ção, no cargo de c hefe provis.or i•o do· Poder 
:Executivo, offerecendo-lhe, nos termos do &rt . 6°, n. ·3, da Constit u!ição F e.-
deral todas as ga rantias necessar:ias a o exercício dle sua autm·idade, a té que, 
restabeleçida a ordem politica no E s tado, seja o gove1·.no t ra:nsmJttic1o a os 
legítimos mandatarios do povo fluminens·e . 

Rio de J •aneiTo, 25 d e D ezembro dle 1922 . 
.<llmeida . 

Theodo1·o F i gw oka de 

Exmo. Sr . Presic1e.nte do Supremo T·l'ibunal l!,edera l . - O a dvoga d·o 
Theodoro Fig ueü;a de Almeida, vem r equer er, na fôrma d'L lei, ao E gr egio 
Tribunal, uma orde·m de h abeas- C01'1JUS p reven t ivo, em defesa da s preroga-
tivas ·constitucio111aJes do Presi.dente do Tribunal da R eJação do Estado do 
Hio de JaneiÍ!I'O, ameaçadas p ela interven ção indébita do Governo Federal 
r.as questões inteortioores da economia do pov o flumin ense, conforme passa o 
impetra nte a demonstrar na exposiçã.o em que p ede venia pa:ra justificar 
o presente 11equerimento. 

OS D<\DOS DA LEGISLAÇÃO N A ESPECIE 

A Constituição Feder al dispõe: 

No art. 6°: 

"O Governo F eder al nã o poderá in tervdr em · n egocias peculia -
res a;os Estados, salvo·: 

1 • prura repellir d·nvasão ·estra ngeira, ·OU de mn E stado em outro; 
2•, pwra manter a fôrma ,r epublicana f <?diera tiva; 
s• para restabelecer a orclJem ·e a tranquillidade nos E stados, á 

reqws1ção dos respectivos governos ; 
5•, para I!Lssegur·a;r a execução da s le!is e !len~enças fedm-.aes . " 
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No art. 41: 

2° . . "No liiJ:npedâinJento, ou falta do Vice.-Presidente, serão· suc-
cessivamente cha mados á presidencia o Vice-Presijente do Senado, o 
Presidente da Caanara e do SUPQ'emo T·rlibunal Federal." 

No art. 43: 

§ 2•. "O P~resid'ente deixará o exercicio d!e suas funcções impro-
rogavel·m ente no mesmo d ia em que terminar o seu periodo· presi-
dencial, succedendo-lhe logo o recem-elelito. 

§ 3° . Si es•te se achar impedi-do, ou faltar, a ~ubsttução fat·-~e

ha nos termos d-o a rt. 41 pa gs. 1 • e 2• . " 

No art. 63: 

'·Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e rel.<t.q 1eis que ado-
ptar, respeitados os prin~l-.;ios constitucionaes da Uniã.o . " 

No art. 72: 

§ 22. "Dar-s'e-ha o habeas-coTp11,s sempre que o individuo soffrer 
ou se achar em Tin,rninente petr:igo de soffrer vdolencia, ou coacção, 
•por illegallid:ade, ou a,buso d!e podier. " 

No art . 78: 

"A e specificação das ga.rnntias e di'l'eitos expressos na Consti-
tuição não exclue outras garnntGas e dilreit-os nãJo enumerados, mas 
resultantes -da fôrma de governo qu:e ella estabele-ce e dos princi-
pias que consigna." 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, d•e 1920, d:i:spõe: 

No art . 1• : 

"0 Estado do Rio de J a n eiro, partJe integrante da Republica dog 
Estados Unidos do Hrasi.J, orgamizado sob o regimen dlemoc1·atico e 
representativo, exerce livremente a sua a utonomia, nos• termos da 
Constituição Federal, tendo por orgãos os Poderes Legdslativo, Exe-
cutivo e Judicia rio, independentes, c1iscTimina c1os e hm•monicos . " 
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No a.rt . 38: 

"No cas-o de ilnpediment.o ou vaga clu~·ante o per,odo pl·esiden-
cial será o Presidente substituído p elo Vioe-Pre,s,idente. " 

§ 1°. No impedim ento do Vioe-Presdden te assu~nh·á o Gover no : 

I. O Presidente da Assembléa L egis-lativa. 
II .. O Presidiente do Tribunal da Relação . " 

No art. 46: 

"O P1•esidente deixará o cargo no ultim-o dia do quadJrjt;nnio, 
s u ccec1iendo-lhe âmmediatarrnente o rec:e1n-e leito. 

P<IJro.grapho unico. S-i •este no ultimo n ão se a pres,e n tar, ser·:, s ub-
stitu1do nos tel'mos do art. 38." 

No art. 75: 

"Os magisb·aclos n ão p oderão ser nomea<ios para cargo, en1,prego 
ou comanüssã:o, que não lhes competir pm· accesso na m n,gistratu n1.. ., 

No a rt. 109: 

"Esta ConstituiÇão reconhece, além dos dir·:;itos e ga.rantia;; 
affir 'Inaclas pela Constituição Fe<ieral, os dir'eitos resultantes da. 
fórma -d!e Governo que ella est a bel-ece e elos p·ri·n-e'ôpios q u e consagra . ·· 

RAZÕES PRELIMINARES 

A agitação pollitic·a , occasi.o-nacla, no Estado elo Rio ele .Janeiro, pelas ELm·-

bições particlnxias, em torno da suocessão pr·esiclencual, appl'OX1ma-se do· seu 
termo deeisorio, presagianclo-se o s·eu desfecho po•r duas soluções oppostas, 
r.ão só:rnente q-uanto a-os intea•esses pa,rtlick-urios em Htig.io, mas, tan1bém, na 
imposição deste dHemma: ou a victoria elo partido A . com o sacrifi.cio ela s · 
liberdades politl:icas locaes, ou a vi-cto!'ia elo partido 13, eom o sacrifício da 
&utonomia flllmiÍn1en se . 

As duas forçws , que alli se deglacliam, em. to~'no -elo problema da. su cces-
. H~.o presiden cial puzera_m-se, com effeito, em equação, desde a trama inicial 
cl.lquella operação, nestes termo-s rigorosamente exaetos- . e precisos : - que 
ambas as facções, tendo usrurpado as funcçõ·es elo P.ocleJ' LegÜ;J,ativo·, fazem 
depender as s uas pT•etenções dos elementos de compr-essão- c"Le que dtspõem. 
lJma, confi'acla no ap-odo . das a u toridades locaes, outra, ·no amparo das auto-
l'iclacles fe de·raes . 
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Nestes termos , verifica-se que a primei:ra daquellas soluções importaria 
em uma victor-ia da força : seria o tripud.io das lib·erdades locaes pelos deten-
tor es do poder, valendo pela ·continuação do predominio das cor!"entes po-
liticas re;,.ponsaveis ~ela a nnullação do pt·es.tigio d:aq1,1elle Estado no systeiT'a 
federativo e que a um acervo de trem~ndas r esponsabi!.tdades nas questões 
interiores da economia fluminense, teem, ainda, a ·Pecusan:-Ihes a considera-
ção <j:os homen s dignos a pagi·na negra d~ tra hiição, de opp.robri,o •e de dec-
cr ed.ito das s uas u ltimas façanhas na sc:ena política. Ao passo que a segunlla 
daqUJel!as soluções, isto ê, a viotoria . dia facção a mpM<acJ:a pelas a utoridades 
federaes, sendo •obtida. por processos tão cniminosos o u mais criminosos do 
q u e a quelles, importaria em U!ffia. violação gravíssima do system a federativo, 
convertendo a questão loca l em uma questão ·na.ciona l, que as cirC'Umstancias 
a.ctu aes do paiz estão muito longe de supporta.r impunemente, m as que ainda 
mesmo cir·CUiniScripta ao sawd.ficio da a utonomi•a flumimmse não sa.he.t·ia 
compensar :esse vicio o•r:iginA.rio com as ga.rantias da. renovação s•a uda.vel do 
a mbilente político do Estado, conhec[dos os elementos que viriarrt, enU>.o, a 
predominar e em nenhllilil dos quaes se rec:onheoo uma som.bra, ao w.e.nos, 
llos r equisitos, funda.m.entaes de J.eg[timid'ade da supremacis. poUtica . 

Tra nspo·rtando-nos á co·ntemplação dos acontecim·et1tm, no gráo n Hlis 
'€\levado ela agi!x'l.çãJo paTtidaria, que terá· a tüngicl:o a suU: phase agu da nos 
ultinios d[as de-ste mez ·de Dezembr-o, por ser a 31 que se deverá realizou· 
a successão gover.naiffientru, sentiremos ·a que estado de " confusão" t.e.t·ii. 
ch~gado a Cl'i:s-e po!Hica flu.rn.itnen:se e, conseguintem•ente, a precariedade a 
que esse estado d:e confusão e agitação te~rá reduzicl'o a a:uioridade dos dous 
pretendien1les a o Governo do Es·tado, ·cujos poderes, n;mtuamente contesta<!;:;~·. 

ter iam, de antJe-mão, que resistir, se de facto tri.umphantêi'l, a os ch oqu.eP Cie 
uma segunda e prolongada carrnpa:nha partidaria para impôr, á:s correntes 
subj ugadas, o ~-espeito á auto'l'idad~ dos CLetent ores· do Gov·erno. 

Esse .estado die agitação e coruf'lJSão, terá, e n tão, !legitimado o rer:.c:T·so 
constitu ci:orraa a wma t!e~'ceira solução, que se apresentará na scena poütica 
rev;estida de un-ta sup·erioridade esmagadora s-obr e a;s soluçõ·es p01r que se 
batem os pa;rtidos em luta . 

Aos títulos contestados dos Presidentes que se dliz:em eleitos, títulos esses 
emanados dos dous grupos a ntagonioos, que a lli u surpaxa•n as funcções le-
gisl•ativas, o P 11esidente do T·ribunal da Relação ·OPPOT'á a leglitimidade, cer-
teza e ldquid'ez do titulo que lhe confere a C'ons·tituição fhlm!inen se e que o 
habilita a reclamar a investidura de Chefe pd·ovisorio do Pod:er Executivo nos 
casos de falta ou im.p·editrnento dos seu s or gãos electivos. 

Ma ndaria, então, a bôa !og1ica jurídica, como prolongam ento do. oom 
senso vulgaT, que se aguardass·e es·se JP.Omento agudo da tormenta, em . que 
a situação d'e a normalida de política do Estado esüv.es·s·e plenam en be cara.cte-
~'i=da, para se levantar, e ntre as duas h ost es em . .oo.nflicto, ness•e embate das 
rurnbições vulgares, s•em id•eal e sem nobTeza, em torno dos app etites do ·po-
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der, a foranula junidioa, a solução precisMn~nte constlituciona l, da quella cris~ 
soci3Jl e política. 

Corrobora ndo o determinismo da logica jurídica, que só satisfaz quando 
as applicações da led são cham:ad:a s a iinte rvir pan:a corrigi-r as violações 
actuaes à!a ordem · jUTJdioa, u:ma circUIIlStancia appavent emente r evelant e 
t<sta ria tambem a dnd:icar não ser este a:i.nda, p moment o da a presentação 
:reJo impetrante da formula jurdd:ica que propõe pa ra a solu ção d'a c rise po-
lítica flumi·nense. 

O mandato do a ct ual P nesidíente do Tribu nal da R elação d:aquelle E stadq 
está prestes a f.Indar, e só nos. ult!imos dias do oot·nmte m ez se p roc.ederá !\. 

e:eição d o novop Presidente, .entre cujas p~·eo:ogatdvas constitucionaes avul-
tará a missão·, impo,sta ·pelos acontecimentos, de !r'est abeleoer a ot·d em po-
lítica no Esta do, pres eTva ndo as l~berdades do povo flu~ninense, confisoad:as 
pelos poderes locae s·, e a aut.cmomia do E stado, ameaçada pe.Ja dnterven ção 
fede;ral. 

A ·el eição do P.r.esilde nte da quene Tribunal , que só se da rá nas vesper m; 
dos grav.es a contecimen tos, a que estat'á condemnado a quelle Est a do, p o1· 
occasião da successão presidencial, a verificar -se em 31 do corrente me·z -
se uma m·eilida s a lvadm-a. não atalhar, em t empo, ops pllanos ele subver são da 
legald-da de , p~remeditados pelos pm:tidos em luta - a quella eleição recair:.í, 
segundo consta , no d:esemb::'-:rgad:o~r que actualmente p r e>:icl.e aquella Tri-
nuni3Jl, o integro m ag-istrado Dr. Eloy T eixeir a , ou no honTado clesemba t·gador 
Antonino Nev,es, se fôr ve;rda d€ira a praxe que se diz convencionada entre 
os meunbro" da quene •rribunal d·e renova~rem constan temente a d irecção dos 
seus tm.)Jn.lhos, de fôrma que ·ella possa com.petir a todos elles, success•iva-
m ente, na or dem da a nt iguidade. 

Seria, polis, d:e deseja r que este habeas-corpus só f oose •r eq ue J"ido clep oi.;; 
CiUe o 'I'ribuna,l da. Relação houvess·e 'es·colhido o seu futuro Pr.e&i-rlen te, por -
que só então pod:eria o impetrante habilitar-se ele um m :w dat o imperativo 
para rei~·ndicair ,nom!inaJmente as preroga-tivas do Chefe provisurlo do g"O-

verno flumi•nense, no quadriennio a inicia.r -se em 31 do t•ot·t·ente, preroga -
tiv'as essas . impostas pelos a contecim entos a o Pres•idlen te elo Tribunal da R e-
lação e 3Jillleaçadas por actos illega es ·e pirepotentes .do G.overno F edier a l. 

Embora a a usencia dessas circumstancias nã o altere, subst<'tncial-mente, o 
a~pecto jurídico da questão, - porque a Constituição n ã o tt·a ta d~ pes soa :>, 
mas de funcçõ.es, nas mãos em qu·e ·estive·rem , quando decla ra que. o Pre-
sidente do Tribuna l d a Relação e o Chef.e pa·ovis ol'io do P oclet· Execu t ivo, 
nos ca sos de 'falta -ou impeddmento dos seuc<;~ orgruos e leotivos, - e a p r ova 
directa da coacção, a ctual ou imonrin·ente, no ·instituto do ha·beas-co?·pus, p r ima 
a fol'rna liclade do ma:ndato, - seria incontestav el o alto r elevo q ue taes for-

malida des emprestM'<iam a o pa·.esente r eque!'tln.ento . 
R azões po·derosi-ssdmas terãJo, então, forçado a a.pr,esen.ta\:ã o des te pedid o 

com o abandono, por pa r te do impetra.n te, das va ntajosas circumsw.n.cias, que 
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elle proprio reconhece, lhe seQiaan assegu radas numa opportunidade <rnaiis 
propicia: - aqu ella em que a c t•ise politica fluminense houvesse at>ti-ngido 
á sua phase agu da., postas as duas parciB;-l idades poli.ticas do Estado, frent.' 
a frente, em ordem de batalha, chef•ialéras pelos seus r·espeotivüs candtdatos e 
~>r·estes a r.eoolver pelas armas o que não podel'iam resolv<?r pelos meíos. l e-
gaes·; momento ·esse em que o P~·esi.dlem:te do 'J'ribuna.J ela Relação, já en tão 
€'1€'ito para sm·vir no novo periodo, Ee ergU.eria. entre os do-m; ca.mpos rivaes. 
e, r ecordando-lh-es os deveres da h onra e do civismo, na c1·ise dolorosa ,que 
pesa sobre o E stado, r elvinclica.ria, com a Constituição nas mãos·, a legitimi-
dàde de s ua propria invEosNd.ura das f u ncções de Chéfe provisorio elo Po.dec· 
Executivo. e, se a essa formula constitucional, h onrosa e digna da solução 
da cr ise .local, se prE}t~ndesse oppor a solução .a;padrinhai'k't peJ.o Go'Ver'Ilo F e-
deral , então, o P.residente do Tribunal da Relação requ:ereráa wo Supremo 
Tribuna l F edel'al a preservação do seu diQ·e1to, da autonom:ia f luminens·e e 'd:t 
Constitu ição F1ec1:eral, contra as ameaças de viülação pot· pa,rte das a u to·r!ida-
c1es federaes . 

Circumstancia a bsollüame-nte ~m:IJ~cio,sa., vaio, entl'etan:to, reclatl'lllir a 
a11resentação imm.ediatá, á sabedoria e ao patt' ioosmo do Egregio Tribunal,. 
da unica solução pacifica e legal, que a cr ise pnUtica flwni•nense ainda eom--
porta . E' o caso, que um dos ·p-retendentes ao Governo daquelle E s'.:.'Ldo, o 
preclaTo fluiJn:inense Dr. Raul merna;ndes, sentindo:se enfraquecido pa ra 
confi::t.r o ex\to de sua prete nção ao apo.io exclusivo elas a utoridades loca·es, 
a que os seus a,clversarios opporão ele1nentos de acção n1ais poderosos, mi-
nistrados pelas autoridades federaes, está !)restes a •reque•rc-r uma ordem de 
habeas- co1·m~s 'ftO Egt'egi-o Tribunal 1mra que lhe seja assegurada a inves·U" 
clura de PJ'es.idente daqueUe Estado no proximo quad.ri.ennio . 

1 urrn Estado, _onde o poder r econhecedor da legitimillade dos diplomas 
llo Chefe do Poder Executivo se constituiu tumultuar!iamente, a p.onto . d-3 
existirem duas Assffinbléas Legislativas, que reconheceram os seus t'Bsp·er~tl 

·;(>s candida;tos; n um Es.tJado, onde o Poder L egislativo se a>eha, pous, redu-
7.'.c1o a um silnulam•o, e os pretendidos orgã.os do Poc1et· .Executivo, no fu turo 
quatriennio, alélrn do vicio origi'nario de uma eleição manifeslam·ente nuHa,_ po,· 
se ter verificado num ambi·ente car>acte•risti.camente t•evolucionarüo, doe tão 
profunda anortrnrultida d e, que i,nfl·i·ngi·o, nos s·eu s propt,ios fundarmentos, o 
dogma ·constitucional da liberdade do suffragio, têm, ainda, a fulminai -os 
de :insanavel nullida.d~ a ·iBegalidade m an[festa do poder r .econhececlo1·, ap"·e-
sentanclo-:::e, clest'an:te , <L tod:c luz ele uma cleploravel eviclo.nda como o pro-
C:ucto da ma.is vergonh osa mystif•icação d.e que ha. memoria n os , annaes da 
üet·a tologJa politica: num Esta do, onde taes scenas se puderam rea lizar, as 
p <õroialidades e-m luta acabaram por transferir a faculdade do reconhecimento 
da legitimidade dos puderes locaes, que é da cxCllusiv·a compGtencia dos pode .. 
res lccaes, uma, p·a r a o Executivo. Federal, · explorand·o impatrioticánwrite a 
situação po1ritica federal, em antagonismo com os situacionistas do E stn.clo, . . . 
outra , para o J udiciarti•o Federal , explo.ramdo, com o ~nesmo espjrr-Jto de im · 
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patriotismo e pohútcagerrn e na t ural pend•or d os orgãos d·a J ustic;.a por am-
parar os oppl"im·idos ;eoritra os desrna·ndos da fo.rça e a p·ropot e ncia dos 
governos . 

Desde que os poderes federaes são, wsSihn, ohama.clos a int.er"Vir nas ques-
tões inte1,i'ores da soberania d'o povo fluminense, e que um dos p r-etencle n tes . 
ao Governo do E stado vae ·l'equ erer a o J udieia rio Federal o allTipotro de s u,cs 
pretenções oont ra as p l'€11lençõ·es do seu eompetidor, que se diz Ul11)1:1 t""aclo pe~o 
Execu tiv o Federal , torna-se forçoso e absoluta.Tnente inadiavel apresentar ao 
Egregio 'li!ilbunal todo·s os dados da: q1testão, para habilHal -o a. soluc.i•onar, 
com a m ais l'igorosa . "precisão juddica", aqu ella. crise constit u cional . 

E ' ·de prinleira. e ·elemen taQ·ãssima evi.ctencia, que, em face da. r.es olução 
annuncia.da - de um dos pretendentes ao Governo flu.Tninen.s-e s e es.ta,r ha-
biliurundo, para r equer;er, em seu favor, urna ordem de habea,s-co·oJns ao su .. 
premo Tribunal para garanür a. sua p.retenc;:ão áquena inv.cstidUI'a - a fot·-
mula · final , uni.ca pac-if ica e legal elaq-uella cris·e consti.tu cion al, te rfL que 
oer aa;>resenta:da urgentemente, o tempo ele .;rnpeelir uma ·s ituação i.r r ep a ravel. 

Certo, esse habeas-co1"1J1Ule, que já se diz na forja rnest:ra de um p e1,ito, 
para ·ser requerido e:m favor do candidato Raul F ernandes, t erá que se1· in-
clderitlo .pelo Egreg.io Tribunal, não poTque env,o.lva mai-oria política., que 
c. E gr egio Tribuna.! é competente para deoidh~ . conforme o aspecto en1 crue 
o caso se ap:resente, mas por lhe fa.lta rern precisamente os ca r a c.teris·ticos , 
>1S conc1içpes essencia.es do aspec.to ju~·iillc.o sob o qual e unic-'l.Jnente é ma.-
nifest.a a competenci•a do Poder J'tid1ciax!io para apresentar e dec•idi1· a s 
r1uestões de na.tu r.ezü · polit1ca. 

N uma uni.ca hypoth ees seria licito ao E gregio Tribuna.! conceder mn habeas-
wrpus impetrado por um Cli.dadão, que se diz e•leito Presidente de um elos• Esta-
dos da F ecleração e não obstante ameaçado ele vêr saorifi cctelo o seu dix·eito 
pela intervenção i;1-clébi.L"l. do Execu tivo Fede•ral em favor um ou tro pre.ten-
rlente : - se o paciente se apr·esemtasse ao Egr.egio ':Dríbunai nmniclo ele un1 
titulo abs>Qlutamente incontestavel, liquido e certo, .elo seu dh·eit o ameaça.clo . 
üra., elà dos os •antecedentes da crise · politicl'. flumine\1Se, já não pertence à 
erdem das cousas hmna nas o · priv.iJegio ·de ha bil'tar o ca n didat o Raul Fer-
nandes de um titulo ·n essas com1ições, ·e conceder a gaJrantia d e um direüo, 
que 'S'e· não exprtme p or ··un1· titulo c€1-to, liq u·ido e i.ncontf"·SL"l.v el, não serí::t 
drc aJça.clà 'do · P.oeler J \.ldicia;rio, por-que não se tratada, já, de amparar .un1 
r1ireito a.TI1eaçad'O, mas de'J.ntel"ferh· n ;-1. c.r·eação desse d ir eito, o que envoJ. .. 
YGria duas monstru osidades : - a da pr,e.ten cl.icln crea cão ele un1 cli reH D 
inexistente (hon·encU car,minis do Poder . J udriciario), e a de r epresentm· a 
hypothese uma violação:· da autonomia dos Est a,dvs, .VJi()la,çf,o que sô niio ~e 
rlaria na hypothese de tratar elo ampa ro jueliciari.o a um direito liquido, certo 
P incontest:avel, - hypothese essa. que é ·da essencia. m esm'f'. elo regimen fe-
Jm·ativo, cons.eguinten:i.e:ll,t~. o (labea;-cd1"'];u.s R;,t;l· Fe!';'J!a,ndes terá que· sm 
iorços<Lmente •inf.ede·rÚto. ~Í~~. a.elmitta-·se:;· que, ap.e~r· de t udo,· eHe fosse con -
.::.;cl'iclo . l<Jssa hypoth ese, absu rda . m a s seÍlnpre riossivel, dentro das oonün-
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g."'ncias hynw.nas, a qu_e estão, tJambem, suboPàinados os Egregio·s Me-mbros 
da Supre.rrla Côrte, a que se deveria a.ttr:ibuir'! Sem duvid·-•. - ent<re outras 
causas - ao fa.cto de não teT sido leva.nta:da, em tempo, perante o Eg;egio 
Tribunal, esta ten;eliora .solução, que é a solução constitucional da .crise poli-
tica fluminense; e, depois d.aquelle habeas-co1·pus concedido, esk'l. snlução 
constitucional estaria p.rej~<'li-oada ... 

Assim, pois, se a logica juridica teria aconselha.do, errn circU!IDsta,ncias di-
veorsas, que se aguarda:s-se um.a opp-ortunida.de m &is caracter1st:ica _da sub -
versão da legaJi,dade no ,Estado do R io, para se a.p~'eoontar, plenamente m-o-
tivada, a fo11mula jurid-i-ca de solução daqUJeUa -crtise política,_ essa mesma 
logida, .reconhecendo a grav;dade do um faoto intercorrente aprastou o im-
petTante a m'odifica;r o pl-a:no prtmitivo, para intervir, u rgentemente, .oom a 
a presentação destJe ha1Jeas-co1·p1LS_. a tempo de evi•tar uma situação irre-
parav.el. 

Não se-ndo essencial que -este pe-did-o s·eja feito, nomü1almente, ·em favor 
dc. desembar~dor, a que.m deverá caber R presWencm do T1'1bunal da -Re-
lação em 31 do corrente mez, porque, co·mo já vim-os, a Constituição.· rnão 
trata de pessoaJS, mas de funcçõ.es, nas mãos em que eSitive-rem, quando de .. 
<;lar'a que ao Presidente do Trib-una l da R elação compete a investidura de 
.; h efe provisorio do Poder E x•ecutiv.o, nos casos de faltJa ou' imped'mento oos 
seus orgãos electivos, é send-o forçoso preserv-ar as preroga tiva s do m ais 
graduado orgão da magistratura flumine-nse contra um facto de exce,poional 
magnitude, que ameaçru prejudi.cal-as, ante.s que s·e -conheça, inddv:iduaJl-
mente, o novo Presidente do Tr:ibu·Illal da Relação, - q ue, de outro modo, 
ao •entrar na p-o·sse do seu cargo-, já encontraria p!'ejudi.cada a pri,ncipal de 
seJas prerogat:iva.s - a so~ução n1a.is s!impi.es, ver.dadei:ro "o·v o de. Colombo", 
elo problema .em fõco, é fmmr-se, aqui, . abstmcção do orgão occasional d.a-
q uella magistratura, para que este habeas-co1·pus seja r-equ erido; pura e 
" rmplesm ente, em fav<or do Pres-idente do ".rribunal da Relação. 

Não se sab.e, ainda qual será ess'e p•resd-clente e !iss•o pouco imp-orta. O 
que importava ·saber é justamente o que s•e sabe: - que a Consti:tuição con-
fe-re expres,samente ao Pres:idente do Tribunal da Relação, qualquer que 
seja o orgão -occasi-ornal (cia,cumstancia ele·mentar, em face dia grandeza do 
principio donstituc>onal), as funcções de chefe p.rov:isorio do Pooer E xe -
cutivo, nos casos de falta ou impedimento dos seus orgã os el•ectivos. 

Cumpre, pois, que uma vez ver:if'i-ca da a fa lta deses orgãos, electivos do 
Pvder Exec-utivo sejam aeseguradoo a:s prerogatiivas do Presidente <1o Tri-
bunal da Relação, que, .ness:e ·caso estará armado do :titulo certo, liqu.id~ e 
incontestavel ·que a Constituição lhe confere e cuja preservação se impõe 
pelo habeas-corP'!L8. 

Vejamos, e•ntã.o, si, por occasiião da successãJo governwmental naquelle E s-
tado, existirão os orgãos eleciivos do Poder Executivo, em condições de as-
s um•Lr legitimamente a investidura. 
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Causas ele ntbll!iclacle qu,e ·uicia?h a o.-ganização do Poder L egislativ o 

No quadro dy,na.rnloo das enferrnidades, que v1ciam a ordem po!itica no 
E~<tado do Rio de Janeiro, avulta um phenomeno dos miais interessantes. que, 
::<ttentam ente observado, em sua fa:tal periodicidade, põe de <manifesto o fóco 
parasitaria daquellas ·enferm·ida des . 

Consiste .esse phenomeno nas precau ções especiaes de que se c6rca. o 
situacionismo flUin1nense fotrtificando- os pontos vulneravés dia mach.ir.:;, po-
litica, nas vesperas elos pr'onunoiam entos eled.tor aes ... 

Veja:mos a interjmitencia do ph enomeno nos ultimos aspeotos. d<a.quelle 
quadro dynamico . Em fins de 1917, avisinha ndo-se o pleito da suocessão 
p r.esidencial (ju~ho ·de 1918). p~lOcedeu-se, a lli, a uma r eform!a da lel eleitoral., 
convertida na leii n . 1. ~36, de 14 de Novembro de 1917 ; e, logo um a.nno 
depoi~. conw se estivesse nas vesperas da renovação da assembléa !eg isla,tiva 
(Dezembro de 1918) , procedeu-se a outra refor:ma dia lei eleitoral, conv ertida 
na lei n. 1. 561, de 3 de D ezelmbro de 1918, que com eçou t•or adiar as e le'i-
ções - para a r enovação da Assembléa L egis'lativa e das crunarats mun!ici -
pa•es, do ultimo domingo desse mesmo mez de Dezembro, para o ultimo do-
mingo de J an1ei-ro ... 

Pois bem, Pl'ecisamente tres annos depois desta ultima refo·rma, nova 
reform•a, convertida na lei n. 1. 723, de 3 de Nove.Inbro de 1921, vinha regu-
lar o proces•so -das ele•ições de àep1~tOO:os á Asse1'1ebléa. L egislativa, que se 
1"<Jaliza.riam no m.ez seguinte, e de P ·r esiclente e Vice-P1·esidente do Estado, 
t •J.arcaclas pwra 9 ele h~lho seguinte. 

O s~tuacionisrno flumi·nense, a o emp-rehender esta ult;ima reforma da Irei 
eleitoral, estava jogando u:ma cartada de vida e m.orte na poUtica federal •J 

precis.o1.va garantir-se contra as v.iciSJSi:tuCLes da sorte, concentrando nas mãos 
todos os m ·eios de defesa ·e saJvação· dos pedgos que eorr.eria - si o fra· 
ca.sso de sua. política feder13ll deiixaooe ao povo flumi-nense a c<>pportunidade 
de ma.nif•est ar-se, l'ivreme nte, ga ra;ntido po·r m111a si.tuação pol'itica federa l 
s.llversa ao situacio•nismo local.. 

F01·tifi-car, e ntão, os pontos vul.neraveis da maclrina politica, era para 
o s ituacionismo ~·ooal u:ma questão d e vida e morte, que S€ resolveria p eJ,, 
confisco das liberdades p.oliticas· do povo flunlinense, rn•ecliante uma refor -
ma do processo elei.toraJ, que collocasse sob o "con:trôle" do presidente do 
Estado a soberania do voto popular . 

Dahi as m onstruosas àisposições da ultima refol"'Illa eleitoral, convertida 
r.a l•ei n. 1. 723, .de 3 {}e Novembro d e 1921, a lterando o mecan!ismo das jun-
tas a purador-as, - cha v e do processo eleitoral , com a revisão gera l dos· seus 
traba!lh os por uma jUJnta apuradora constituída de oinco juizes de direito· 
(art. 95), de nomeação arbitraria do Presidente ·do Estado (art . 95, § 2•) , 
com direi·to a remuneração p·ecun1aria (art . 95, § ·5•), e dispondo de p ocle-
res para rev er a:s a purações das junt:as pru,ciaes. dos mun1.cip ios (art. 96, 
para grrupho unico), conjunto de disposições, oppressiva~ e r ega!<ista.s, oom que 
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st teria asseguradü o objectivo dos 'situac1ml:is:tas fluminenses: - <L ga 1-anUa 
dos diplomas dos camdielatos governistas, urna assembléa légilativa nas mãos 
do Ex'ecutivo; a successão governamental assegu'l'ada wos situacionista&! Twes 
os eff.eitos milagrosos de wlgumas . "poucas lettras", enxrerl:.o<udas, n a r eforrrna 
do processo eleitora l , nas vesperas das eleições ! . .. 

Si, s ob o aspecto mora l , essas disposições constit uem um desafio á llOIU'a 
fl á d:igrli.da de do p,ovo fluminense, cy-nicamente ludiibriado aos oJhos da Fe-
dE'.'J'ação, - a que se apresenta com o privilegi·o de urria raTa. a1.;is in ten-is, 
pa ra o museu da teratologia política , - do .ponto de vista juridi_co consti .. 
tucional ellas se 1·eduzem á Innocuida de eLos textos mortos da legislação, com 
c;ue a c.egu eira dos. legisladores se COiffipraz em accwnula.r os· attestaclos. d.1. 
tma ra dical incompet€1ncia para as funcções que desempenham. 

Viola.n.do, de frente, os vr1ncipios cn.releaes elo regimcn . conden f>:celog no 
m·t . 7R ela Constituição F ederal e impostos á soberan-ia elos E stados p elo ar-
tigo 63 do estatuto fundamenl:.o':LI , - que lhes t ra.çou a órbi t a ele acção ll(J 

systema federativo, - essas dis pos·ições, irritas e nullas, f·icam recluzida's ii 
funcção d e lettra morta na lei elei toral , onde f oram 'i.ntrodú~ià'as . 

O rurt. 78 da Cons.tituição F ederal é a pedra de toque elas in ~ti ~nic:Õ·'"· 

Si o a rt. 6°, na expressão· rigorosa e b el la, elo egreg.io Campos SaJles., é o 
"coração ela R e pub.Jiica", o art. 78 · é a P•ropl·ia alma do f'egimen, porque r' 
nelle que a Constituição conclensa e revigora os pl'in c.lpios repubJi.ca.no!\ (]U'' 

a tnspira.rn: -- ?'6S?tltantes ela !ónna de gove1·no q?ie ella fstabelece . 
Além dos principias q11e consiqna., na expressão mate;·ia! do t ex to, n 

Cons•tituição ahi synth e·tisa o es pirito do regàme n , os p rin.cip•tos f uncl.allTien-
taes, cu.i:::"\. enun1.eração ju1g oÚ cleR·n ecessada para fazel-a di~t~ivar da: "f6rrn :l 
de gove1•no que eltla estabel()ee " . 

Assim, emqua nto que o PI'incipio da divisão elos poderes ela inel0pen· 
dencia e d ignidade elc1. magisti'atu..a., com o tantos· outros, se acham aHi, ex· 
p1·essaa:nente e nun1e1·ados, os p rincipias geraes ela clemocrada - a fonte 
elo principio " legitimisk"l." no 1'egimen r epublicano - cO<mo tantos outro• 
principias fun.ehtme nk"Les, en con tra,Jn a sua definição g enerie<L na synthese 
01·gan1c<I. do a r t. 78 . 

A reforma constituciomLI, vigente, . elo Estado do R i•J de J a neiro, foi 
talhada. escrupulosamente, nos moldes da Constituição Federal . Assim •S 

que a Cons tituição fluminense, logo no art . 1°, r econh ece os l·imites impos-
tos á sohe1•ania elos Estados pelo art. 63 da Constüu1çã.o Feder élll, d ecla ran· 
du que : '--- "o E>stacl'o ex erce a sua a utonomia nos te1imnc: 'el<t Cons tituiçii.o 
Fede1'al" , e no art. 109 reproduz, qua si q ue nos mesmos termos, ·a art. n 
elo estatuto f unda men tal ela União. 

Conseguin.temente, as disposições da lei n. 1.723, ele 3 ele Novembro ele 
1:i21 - que regula -o processo eleitOI'a i no Estado elo Rio à<:> Jwneiro - \'in .. 
laram, ao mesnw tempo. a Constituição elo llistaclo e da União, entregn.ndo 
ao Presidente do Estado a facu 1dade de interv·ir no proces.so el eitora l com a 
n omeação a l'bitraria de uma junta apm~clora de s ua oonfiwnça, que aluü>'<t 
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1-.os seus prope.ios fun{humentos os peinoipios geraes ela democntcüt e ela di-
visão .dos pocleres, collooando a soberania do voto popular e. " consti t u ' r;: iio do 
Poder Legislativo sob o '·contrôle" do chefe do Poder Executivo . 

Aq·uelles dispositivos constituem uma innovação subverSiva dos prtn-
otpios consütucionaes d!o Esta.do e ela União, e não poderão, pois, s ubsistir. 
Caem, com o fragor pecul•iar dos corpos mortos·, sob esta sentença do con-
stdtucionalista CaTlos Maximil'iano n.o corrÍmen1Jar o a r·t. 7R ela. OoJlSLitu ição 
Fed~ral : 

"Nenhuma innovação se tolera em an.tagx>nism.o com. a índole dÓ 
regimen, nem com os pri-nc-ip.ios firnw.dos ·pelo Codigo 8-upremo . " 

Mas h a, aiinda, um texto ela Constituição do EstJado, que a quelles dispo-
sitivos violaram. E' o art. 75, que pmhibe, expressamente, a -nomeação dos 
membros da magüstratu.ra fluminense para "qualquer coamnissão" de con-
f.;<,.nça do Gov-erno. E por ·aqu eHes elispos<it1vos, .o chefe do Poder Executivo 
no.rnea os membros .ela magistratura para comlmissões de confiança, em que 
terão cUrei to a remu neo·ação . pe.ouniaria! 

No reg'im·en elas leis antedores, as juntas apura:e1oras eram constituídas. 
lambem, ele collaboração com a magistra tura, mas sem a intervenção elo Po-
(l(-r Executivo. As juntas se· constituíam auto.rnaticaJmente, •nas• sécles elo>'< 
.clistrktos ele-itm'aes do Estae1o, segundo o methodo expressamene def<inddo 
na lei eleitoral . 

Pois .não é evidemte que a wltera.ção desse regimen, perfeitamente tolera--
vel dentro dos pl'incipios ocmstitu.çiona:es do Estado e da Uniã;o, visou. un.i-
ca.Inente, •asseg;urar aos s utuacioruistas fluminenses a sua. perma nencia no 
poder'? 

Vejamos, entretanto, como as cousas se passa;ram .no Estado do Rio d'l 
Janeiro e eomo foi, a lli, a n n.uUado o processo eleitoral ·da r enovação do 
mandato da ass·embléa legisiativa p elas ·elisp-osfções inconstitucionaes ela lei 
n. 1.723. 

Limitar-nos-em·os a uma simples resenha dos acontecimentos, para do· 
cumentação, apenas, á iuz dos princípios consÜtuci<onistas expostos, das causas 
ele nullidade, que tornaram, a1li, inexistente -o Poder Legislativo . 

O situacionisnw fiuminense, canfiado na efrioiencia de uma legislação, 
que suppunha impenetravel, apresentou-se ás eleições ele 18 ele Dezembro 
di! 1921, para a renovação da Assembléa Legislatiya, com chapas completas 
em todos -os districtos . Os o;pposicionistas, p-or sua vez, üranc1o partido dEL 
ilh;ga.Jidade em que •iria incorrer .o processo e.!e-itol'al e preparando-se, desde 
logo, pa.ra a formação ela dualidade do Poder· Legiislabivo, <lisputaram as elei-
ções com chapas ·tla.:mberrt completas. 

A 17 de Janeiro realrzava-se na. oa.pi-twl do Estado a installa .;ão da junta 
apuradora e1a eleição de 18 de Dezemhr-o, ·nomeada pelo Presidente do· E stado. 
8ão tendo sido acceito pelo presidente da junta o protesto apresentado con -
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tra a sua lega lddade, pelos candidatos opposicionistas, estes se dirigiram 
'10 Juizo Federal, perante o qual lavrarllirrl o seu protesto. (Doc . n. 1, para 
o qual o impetrante sohcita a att<:lnção do Egregio TribunJWl .) 

A 17 de Julho ultimo, data fixada para o inicio dos trabalhos prepara-
todos da Assembléa Legislat1va, os ·candidatos governistas, d iplomados pela 
junta apuradora, nomeada' pelo Presidente do E stado, assenh oreat<am-se do 
edificio da Assembléa L egislwtiva, ao passo que os oondiaatos opposicionis·-
ro.s eram rech açados, dalli, a pcmta de badoneta, por uma força poUCiial di-
rigi da, pessoalmente, p elo Chefe de Policia. ·Conrtra ·essas· víolencias os oppo-
HicJ:ionistas fluminens es :t'ormularll!ln ·novo protesto perante o Juizo Federal. 
(Doc. n. 2.) 

Passaram, <:lntãJo, os candidatos governistas a prepa.ra r, silenci0·3a.Inente, 
sem f-iscalização e sélrn cP.ntrn.ste, a en.scenaçãJo .regimental da constituição da 
As.sembléa L egislativa. Ent re os documentos dessa enscenação·, constantes 
das publicações officioaes do orgã.o da assembléa governisü:t (does. ns. 3, 4 
e 5), verá o Egregio Trdbuna! a a.cta ger<Ll da juni:.o'l. apura.dora, nomea.da 
pelo Presic~ente do Estado (doc. n . 5), 'que serviu de bas.e á constitu'ção da 
!lnesa da Assembléa govern·ista, á organização da "commissão dos .cinco" e á 
classificação dos candidatos diplomados·. 

Emqaa:nto os candidatos governistas se empenhavam, ass·im, 1nutilm.ente. 
na. usurpação do Poder Legislativo, pretendendo ingenullirrlente consummal-~ 

com o tripud•io dos p·rirncipios fundamentaes do regimen, o,; candidatos oppo-
sw~onistas, abrigados·, gene-rosllirrlEmte, pela Camara Muni"ip·al de Nitheroy, 
se esforçava-m, por seu lado em arrebaL'l.r, a os seus c-o:mpetidores o penna.-
cLo da legitimidade do Pode-r Legi-slativo. Os does . ns . 6 " . 7, originaes das 
publkações do orgão officlal da Assembléa opposicionista, lJrovam, porém, "' 
inutilidade des·Ees esf'Drços. 

Não obstante as suas falhas de at·gumentação juridica, o parecer da 
'· commissão dos cinco", da Assembléa opposic.'o·nis t a (doe . n . 7) , .conf-iado ú 
panna de a;mestrado perioclista, .dem.P.nsrtrou as causas de nu llidacle da As-
sembléa governista, mas deixou, tambem, fóra de duv·ida, a ·insanavel nu!H-
dade da Assembléa oopposicionista. 

Não bastaria provar a illegalidade da . Assembléa goven1 'sta para se ter 
de:monstrado a lega:Jo'.dade da assembléa oppos•icionis-ta, •em mna relação cJe 
causa e effeito. Provado-, co-mo ficou , que a q1;1ella se constituiu illegaJment'l. 
el·a !Inister que se oppuzesse á docu m·en tação daquelle fa ct o a da Iega lidacle 
da cons•tituição da outra ,Assemblêa.. 

Ora, o juizo m ais benevolo, que se poderá faz.er da Assembléa opposicio· 
n i<ta, é dizer-se, resumindo o facto publico e notorio, ali:ís -confessado pelo 
doc. n. 7, della emanad-o, que essa Assemblêa se constituiu tumultuariamente, 
"sem fôrma, nem egura de processo';. Seu s membros elegerrun-se e reconhe-
ceram--se a S·i m esn10S, sem votos, s em diploma, SB111 O preenchimento de 
qualquer das form a li-dades essenciaes da lei reguladora do proc.esso eleitorail 
- que, f:encto lncons·Vtucional, em alguns dos seus dispositivos (c1ous artigos 
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at' todo, e a lg uns paragra phos ), é perfei tamente constit ucional e t erá qU•1 
ser obedecida em todas as demais formalidades do P'rocess'O eleitoral qu-. 
estabelece. 

A conclusão vem a ser, portanto, que, na luta entre os partidos, n(J 
terreno dos factos, as duas Ass.embléas estão apostando, p elo system a d•) 
" perd:e-ga·n ha", qual dellas é a m enos il!egal; mas no conceito geral da cri-
tica imparcial , no terr eno jurídico, são arnbas •iguaulmente nulllas, porque em 
ma,teria de nuUidade n ã o ha hiet'archia: O= O. 

A situação de illegalidade dos p1·etenãiãos o1·gãos do PucleT Exec1bUvo 

As causas de nuJ.lida<'l'e, q ue ;acabatmos de apontrur na organização do 
Poder L egislativo, contaminariam, ·em qualquer caso, desse VICIO origimario·, 
substancial, incorrtlg:ivel, peremptOl' io, ·os actos emanados desse poder tu-
multuariamente organizado, colm a infracção dos princip.ios fundamentaes em 
que repousa a sua existenda constituci·onal, a sua propria o~·lgem, a sua 
r<~zão de ser e o seu ·destino. Assim, os actos das Assemblé-<1.s L egislativas do 
Esta,do do Rio de .Ja n eiro, em duplicata, que reconheceram e proclan1ar am 
eleitos os seus resr>ect:iv<os candidatos ao Governo flumimense, no proximo 
quadriennío, ilmprimirarn a taes diplomas aquelle vicio odginario de insa.-
navel nul!lidade. 

Mas esse vicio, de contaminação inevitavel no m ecanismo constitu ciona l 
transmittido ele um poder ao outro, no termo do processo cJ.eitoral - a apu-
;·n.ção da eleição p res-idencial pela Assembléa - já vinha precedido de outros 
Pstigmas, qu~ já por si annul;larilam e tornariam inV'iaveis os actos por elles 
attingidos, ;o;i a mag istratura encarrega da de julga i-os não estivesse por sua 
1·ez eivada de outros t a ntos vicias insanaveis e notoriamente compro-mettid!... 
com os interesses em litig:io. 

Com effe-ito, si o poder V'erificad:or da eleição pres·idenc:a.J de 9 de .Julho 
no Es ta do do Rio, estivesse legalm ente cons·tituido e houvesse ele app.Jicar-
se com exacção e probidade ao desempenho do seu papel polit·ico, uma unica 
solução ihe r esta ria , errn face das circu.-nsta ncias: - a annullação daque!J•J 
plei'i:o e a convocação de novos com<icios par-a a eJ.eição do Presidente e seu 
substitu to eventual. 

O pleito d'e 9 de Julho ~alizou-se quando a Cap~tal ch Repub1ica a inda 
.se achava. sob a pres;;;ão elos gravíssimos acontecimentos iniciados quatro 
dias a ntes. O estado de sitio tinha sido ·decretado para •o . Di;o;tl'icto Federa l 
e .cidade de Nith eroy, com a fa culda de concedida ao Governo de extendel-o 
a todos os pontos ·do t erritnr lo na,cional onde essa 'm ·edida, a seu juizo, Ge 
tornasse necessar<ja. O estado d'e dnsegurança gerail alm'lr.ava a sociedade. 
Os espíritos, assaltados pe·la gravida de dos a contecimerJtos·, que Re diziam ge-
neral;zados por diversos Estados da, União, esta;ndo, effectlvamente, em ar-
mas, a região miHtar . de Ma tto Grosso, sob o commando de u m General, 
exaggeravam os perigos do momento, ante os poder es discreoionarios de que 
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füra investido· o Governo Federal, que, a cada momento, scb o prete:x,to d•J 
n•pressão, esta1·ia habilitado a. p~·aticar todos os actos de violencia em qual-
quer ponto do terr:itorio ·nacional . 

No Estado do Rio, esse ambiente, oaraoter<isticarnente revolucionarlio , se 
crLrregava de mais temerosas nuve-ns., daJdos ·os antecedentefl da ques-tão mi -
litar, que fiiliavam os situa cionistas f·Luminenses ao m -ov!m ·ento sedioioso . 
NaturaJ. •. pois, seria - e tal era a impressão do P·OVO fluminense -, que a..s 
autoridades federaes se prevalecessem das circumsta:ncias para .i-ntervir no 
pleito presidencial, faze<ndo · pesar com mão de ferro os seus elementos de 
compressão em favor d:o cand1dato soliclario com a p.olitica fede•ral. 

A eventualidade dessa intervenção aggravava, ainda mais, a situação dos 
l·spiritos, porque relia ·então de receae-se o choqu e das. for·ças feder•aes com 
os elementos d·e força das a utoridades locaes, vivamerute empenhadas na luta 
eleitoral pela victoria do oamdidato off'icial . 

Prescindimos, aqui, das p.ro;vas m·a t eriaes da compressão, de facto exer-
cida, . ta.nto p e·las a utoridades f eder aes, como pela:s a u toriC.a cl:es• locaes, pam 
nos cingirmos a essa def-inição geral das condições d:e anormalidade em que 
e•e re-a:1izou aqu elle ))i]eito e que c6trnp.rovaJn a s~a nullida cls. não era essen-
clal que se tivess~n verificado f aotos rnater>iaes• de compressão pelos m eios 
u suaJes. Bastava esse estado de terr·or, de excitação g eral dos espirit:os, qu, 
fl. simples reminiscenc·ia dos acontecimentos evidencia, ' para se ter earo.cteri· 
«.Rdo, definido e pJ·ovado a situação de insegurança e d e oppressão em qurc 
"e r ealizou aquelJ.e pleito, que ê, a.ss[m viscera:lmente nu!llo. 

As liberdades pohticas do pov;o fl-UJminense estavam suffocadas, sinão 
m aterialmente, por fa lta de ga:ra:ntias. Não concorriam a o pleito, que -se ia 
; Pal'izar, com·o de facto não concor.rerrun , si·não os eJe.menrt.o.s que se sentiam 
suffi.centemente a:mparados pela força . o· eleitorado independente, constitui-
elo dos elementos são-s da s-ociedadle, vendo-se priva do da.s üOndições de ga-
ra ntia e hberdade, ess·enciaes ao exercido dos seus· dir~-itos politic·oe, não SP. 

exporia aos azares de uma s~tuação, que ameaçâva otnwerter o comíci-o ele;-
t.ora:l em um campo de ba talha. E bas.ta cons-idera r o pe~o e&magn.d01- do" 
eJwnentos, que se abstivera.m de vot-ar, sahid·os , quaS'i. todos, das classe" 
conservadoras - que, em um E sta,do agrícola, industriail e labo·doso, supe· 
r?,m todas as demais classes socia es - para se vêr que ·as condições a.nonma-
liss-imas do pleato afastaram dE»lle pode-rosos eJ.ementos, ·quG lhe ' teriam aJte-
rado profundam.ente os resultados . 

Fica, pois , exuberantemente demonstra.da a nullidade do pCe:to presi · 
clencial de 9 de Julho no Estaclo do R·io de Janeir-o. 

A.· proclamaçã:o d·essíJ. nullidad-e seria o voto de um poder reconhe<:edor 
t'egularmente organiazdo. Má.s no Estado do Rio n ão exist e Ull11a Assembléa 
L egislativa legitim.annente constitu:i.da : o que existe são dous agrupamentos 
que 11ga:eam a sua p-ropria sorte a dos seus respectivos candidatos . Não 
exis te, poi.s, rulli, a preoccupação da legalida d e, que foi relegada para um 
pla no secundru"io. A preoocupação pd:mord1al é a da posse do poder. 
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_O po'der: 'rec.onhecE)dQr, . nas 1duas pa r cialidades; 0011verteu-se · .e~ pa rte c.. 
ju.iz da. ·causa em julgament o . Apurando, · cada qu,a;l, sem h;;ca,li~ção e sem 
cc'ntraste, resultaclos phantast-ico-s da eleição presidencia l, as duas assembléas 
e'"tão igualmente interessadas em r econhecer como legitimo um pleito n)ani-
fc;stamente n ·_,llo, para proc•lamar eleito-s os· seus respectivofl candidatos ! 

Ponde remate a este capitulo_ seja~nos permittido ohsc·rvar q u e, n es{e 
t,,lTeno, · os oppos:icionistas flumin enses bvam vantagem aos gove1~nistas, ao 
1nenos em coherenc:a. ele logica mach 'avelica . . . Procla mando. ostensivamente, 
à ·legalidade da intervenção elos memb-ros do poder r econhecedor no processo 
c'ieitoral. que elles t erão de julgar em ultima instancia, c,~ _ opposicionistas 
fiuminenses não oecu1ta1n o dualismo em que se encontram, ele partes e 
;u·zes na questão presirlencial: o seu candiclat~ é ao m esmo t empo cancliclati; 
~f p_residencia e m emb•·o ela assembléa que o sustenta, cl'ue o escolheu can--
c:idato, que o amparou nas u r nas _e que o proDhmou eleito. Ao passo que .. 
a·~ governistas, embora col]ocaqos na m es1na. situação, não tiveram a cora- : 
gE-m elas suas atqtucles e aggravaram a vio-l·ação da sua m agistratura no , 
jitlgamento da eleição pr.es·'dencial com o s'mulacro do seu alheamento da~ 
combinações ~niciaes da escolha do candicl~to, quando a verúade é que actua.· 
ram nessa escolha, foram baluar tes ela e!e'ção por compressi'ío nos munici-. 
pios e a hi. estão_ a-rvorados em ju:zes ele si m esmos! 

Entretan to, os govern-'strus Huminenses já. a esse tsmpo· estava.m á 
f~~ente dessa campanha decora da com os emblem as ela Re:l~ção Republicalla , 
cpj? artigo de fé era o, ·Combate á mystif·icação elo regimen, p e·la · reinte--: 
gt~El~ão do pov~ ent seus direitos sob,eranos , .ass,eguradas a.. sua in :ciativa t~ .: 

am;Jla libm'clacle na escolha elo seu .Governo . . 
Bello progmmm a , sem cluv'cla, para os 'partidarios ela :l emocra cia! Como, 

vorém, conciliar esse programxna com •o espectaculo que offerecem os que 
se propunham a r ege·nerài· a ·Republica·; escanc1aliza.ndo a, .!\':~ ç.ão com a~ mais 
fe 'as maeulas .elo systenra f ederativo, de qué tem a prima·~ia o Estado suu-
metticlo, desde a fundação do regimen, ao predomínio desses a p o-stolos ela re--
g:er.eráçãc? Como negar . no Estado do R 'o a subversão, já no· 'pet'iodo chro -
nic:o e normal, claqueHes princípios fundamenÚtes cl~ reg'm en? Com.o con-

-tc:s~ar 11111 fac-to -ele irrccu savel cvidenc'a, ele estar, a lli, tambem, o poder 
rec:onhececlor eonvert,i-clo em parte e juiz elo pleit o .presiclenc'al, m as j3. então 
<'m circutnstan'cias éJ.incla mais graves, porque r evest·idas ck m aior dose ele · 
astuc'a para illuclir a ·reaLdacle, em uma . simulação .bem calcula da , 'que clec 
nuncia a f igura penal elo estellionato? Como n egar, diante das provas m a- · 
t er·jaes elo facto, .que_ as libercla cles políticas elo povo f luminense se acham· 
confiscadas pela pressão do poder reoonhececlor m ancommuna do com o Poder ' 
Execut•vo, estando a sob_erania do voto popular sob ·o . " contrôle" ele mna 
junta apuradora de -n omeação do Presidente elo Estado? 

Que ju 'zo fazem esses políticos ela m enta lidade elOS· sew3 COn.ternvora.neos '? ' . 
r~starcmos, acaso, erri . um, paiz ele cretinos, ' onde a opinião publica: possa sei·; 
<-'Ss•im, tão grossei'ramente mystiffcada? · 
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.·l sit11wção de legalidade do Presidente do Tribunal da Relação pa1·a reivin-
dica?· a investid~Lra de chefe p1·ovisodo do Poder Executivo. 

A prova, exuberantem.ente desmontrada, nos capítulos p'recedentes, das. 
imllidades insanave's, que viciam o Poder L egislativo e da illegalidade d'-1. 
~;ituaçiio ei!TI que ~e encontram os pretendidos orgãos. do Poder Executivo, 
primeiro. pe>las cond.ções em que se realizou o p.Jeito presi.dencial, incompa-
tível com a liberdade e segurança d.o voto popular, que é m a,nifestamente· 
m:llo ao ' exercido, como o fõra nesse caso, sem as condições d e segurança e· 
livre arbítrio, que são essencia mesma do .regimen democratico; segundo,. 
p c:los v ícios insana veis Cio poder reconhecedor, representaria por dous gru-
pos, que usurparam, as funcções do Poder L egislat'vp; as p1'ovas, dizíamos,. 
elos capítulos precedentes, l evan1 a reconhecer uma situação !le facto inilll,l -
d:vel, diante àa qual cess·a.m o arbit:rio das paixões p·oliticas, a faculdade opi-
nat'va dos dilletanti e a perplexidade dos juristas : a inexi3tencia dos orgãos 
ele.ctivos do Poder Executivo, na data fixada para a tl'fmsmissão do Go-
verno; a falta de um "titulo certo, liquido e incontestavcl ", em anada da 
:<oberania popular - que só esse poder ia assegurar, a quem ·o apresentasse 
a· legitimidade daquena i.nvestidura - creou · a r azão de j m·e ela reivindi -
cação claquelle posto pelo Presklente do Tribunal ela Relaqiio do Estado, que 
n<"J.le deverá ser empossado, nos termos da Constituição. 

E para que insist'r n a demonstt'<-cção da situ ação da legalidade do Pre· 
'li~ente daquelle Tr~bunal, para reivindicar, ém ·race .da,s circumstancias, ., 

I 

seu direito áquella i•nvestidur•a, . s e elle opiJõe a fa.rrapos de papel o se'l 
titu!lo, o seu diploma magestatico, que é propria Constituição do Estado'? 

SU.JJC?'iori.dac/.e pol'itica. e nw1·al d.a jorm ttla ju1·idica de .soluç{ío eLa. c1·ise 
fluminense 

Si, elo ponto de vista da l egalidade do titulo invoec'l.do, nenhum dos · pre· 
tendentes actuaes ao cargo ele Pres·!·clente do Estado poderá disputar ao Pre-
sidente do Tribunal da Relação, em 31 de Dezembro pro:x:imo, ·a s:tuaÇão d,• 
legalidadle em que se achará para .re:vindicar aquella investidura, com ·qm• 
:J.lJUi se demonstrou por argun'lentos in-espondive•is, do .:Jonto de vista ela 
;:nperioriclade politica e mora l , dos i•nteres.s'es da ·collectiv!clad.e, n enhum dm; 
p1·etendentes poderá igua,lu:n:eJ<te competir com as ap.ticlões do Pres·dente do 
éCdbunal da Relação p ara restabelecer a ordem · política no· Estad0 e preset··· 
nn·, assi·m, os interesses vitaes do povo fluminense. 

Si a posse de um seria o fructo da violaçã0 ela a utonomia flumimmse; 
cnm o seu · cortejo de caJarnitosas consequencias, a elo outro importaria m>. 
cons.-cgração dos process.os de mystifi.ec'lção utilizados para illudit', burlar <> 

.supprimir as H herdades politicas locaes, ,v:iolrnia.s nos pr.inc·:pios fu·nclaJinen- ·· · 
t:ws da !lberdade e grurantia do s'Uffragio popalar; prGlongando-se .. dest'arte .• 
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iadefinidflmente, ein um cas·o como em outro, o estado de agitação e inse-
guranÇa, ruinoso . aos interesses .da coJ.lectividade . Ao passo que a pr-esl-
dencia provisor1a do Presidente do Tribunal da Relação, preservando a 
c,utonomia fhirninense, para ;;;oluçã.o da cr!se local da'da· pelos poderes locaes, 
restabeleceri<t a ordem politica no Estado, assegurando os interesses vitaes 
da collectl:vidade. 

Nenhum dos pretendentes ao Governo elo Esk'Ldo, que v!.esse a p'revalecer . 
conseguiria impor-se ao respeito elos vencidos. Qualquer que el•le fosse, falta;r-
lile-iwm .os .requis:tos para uma obra impessoal e benemerita de pacificação 
dos espíritos e arrefecimento das paixões, que nenhum deJles lograria do-
minar sinão á custa de .uma vergonhosa applicação da imn10ral dowt rina. 
d·o facto consummado, ganha ndo o partido triumphante as aclhesões dos seus 
fldversarios em uma obra 1enta de _enfraquecbmento, dtl -corrupção e ele · 
Buborno, que ainda mais concorreria para o arnortecimenl:rJ do civismo Hu --
minense. 

'vencesse _.quem vencesse o statu-q1to continuaria inalterave[, entregue 
à quelle Estado aos desatinos e ás miserias da politica.gem clesbragacla, tendo 
dois dos seus poderes usurpados e essa usurpação, servinélo <Ie pretexto ás-
Qgitações calamitosa.'! . dos pa-rtidos, Coan que por sua vez se justif'cam a. 
ine1·cia -e a. esterilidade do Governo. Ao passo que a presidenci-a prov'sor-ia d:> 
Presidente do Tribunal da R e.lação removeria todas as causa . ., de perturbaçã<~ 
e intranqu'Hiclade na ordem social e política, hasteando nm progra mma d.e 
çacif:cação elos espíritos para a inauguração ele uma phase grandiosa n::t 
vida política elo Estado. 

Apoiado na i-egalícla-de <lo seu titulo áquella investidura. e t endo, ainda, 
se>bre os pretende ntes actuaes ao Governo flum'nense o privileg'o elas suas 
;:tptiàões peculiat'es de elen1ento coordenador elas forças em confl'cto; un•ico 
capaz de a ssegurar e p-r-omover os interesses vita:es da coll(lctivicla de, o Pre-
si.1ente elo Tribunrul -d.a Relação completaria a sua obra b~nemerita tirn,ndo 
tod.o .o partido das circumsta ncins elo momento p a ra renovar "ele foncl en 
ccmble" a orcl·em polit' ca no Estado, armançlo-o elas maJis ~eguras gara nt'as 
contra o monopolio elo pocler pelas organizações. fundadas na systümati7.ação 
dus interesses pessoaes contra os interesses collectivos. 

Suhorclinando toda a sua acção a esse alto penSc1-me111to politico, o Presi~ 
cl~>nte provioorio do Estado, depois ele nomear os seus auxiliares, Chlssolver:.a_ 
os clous agrupwmentos que alli se intitula m ele Assembléa!;' Leg-islativas, e 
d3cl<arando inexistentes o Poder L egislativo e os orgãos E>lectivos do Poder 
ExP.cutivo, convocaJ:"'a uma Constitu'nte pa ra r esta-belecer ('m novos moldes 
a ordem politica no Estado, isto é. converteria a solu ção dos problem as po-
l!ti<'os d; momento em uma reforma elo systema político e acllministra tivo. 
C'>mpl>etando _os- obstaculos da nova Constituiçã.o ás explorações e aos des-
ma,nclos-ela polit'cag_em com a elaboração de um "Cocligo de OJ·ganização Admi-
nistrativa das ,-:Municipaliclades" e inaugura ndo, assi-m, um.a phase vei·da dei-
ram ente _ _promissór.a na vida política elo Estado. 
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As rea lizações deste -prograrinna , _quo 1:enhum ·dos · pretertde1it€s' actmtéH 
ao Governo do Estado poderia leva-r pa.ra· o Governo, · além de outras i'azõesi 
p elos comprom'ssos partidar:os, que annullariam as süas nwlhores ·inten-
ções, torna-ndo-o, rea lmente, um prisioneiro· da p·O<Jiti<mgem do Ingá; só o 
a dvento ·de um Governo. p-rovisorio', .ch efia do, nos -tenTI'os · da Constitu :çã:o; 
pelo Presidente do Tribunal da R elação, seria capaz de proporciona r ã quella 
terra, que- só a ssim estar:a habiLtada a -reatar as . su'a s antigas tradiÇões·, r e-
aclquirinclo, no systema federativo, o papel. predormi·n-ahtb qúe lhe coube 
outr'ora entre as Provincias elo Imperio . 

A terr a dos varões plutarchicos, pa drões nacionaes· da liom·a- e · do ci-
vismo, da sabedoria .e ela bra;vm·a, da acção e da; · el9quencia; berço fecundo 
dos maiores estac1'stas do I'lnperio, ·dos colla bora dores ela I nclependenc'a, clus 
p:::.laclinos ela Abolição, ·dos funda dores da R epub!ica;: a t"l·'ra cl3 Gonçalves 
:Jêclo, Evaristo .ela Veiga, S:;>Jles f.forres. Homem, Francisco Oc-tavia'rib, Caxias, 
J!'u:~,ebia de Queiroz, Ur uguay, Itaborahy, Andrade F ig-ut>ira, Saldan ha Ja 
Gama, iVfigue! ·L emos, Benjintlin Constant -- o funda r1c>r 'da Republ'ca: 
Pereira Passos - o emulo elo Vl~conde ele Mauá nó espir<to de org::mizaçào· 
e .no genio aclministratiYo elo Brasil; não poderá jazer &ntregue · por maio' 
tt>mpo á dominação bastarda dos cor'dJho·s partidarios, slÚnn'ssa, a antig:-t 
prite~>ta cle, a dominadora altiva e sem . rival ao -genio -tiltrelar ·.elo Imper·o <: 

da Republica, a o ;gnobil senhorio -ele --uma 'cára'l'i:tna· r ecrutada 'nas sar g-êtas 
elas a mbições vulg-n,res, cujas r enovações se vão fazendo iriter-rnittenternenta 
á conta elos "serviços" •alleg-aclos nas ag:taçõe's p etiodic;:a,; 'ela d ispUk'1 do 
poder, que é toda a política a que se reduziu a t en'a' opufenta de tão bellas 
traclições , " rainha outr'ora· em lupanar tornada". 

Non clonna cli 1J?,ov~ncie, ?na bo?·del?o. 

Si as -c-ircumstancias especiaes do momen to são as 'm ais- favoraveis ao 
àdvento ele uma ordem política, em cond.'ções de rBata1· \(.~ gloriosas . tradi-
ções da terr a flum 'nense, ·os primeiros passos na r ealização desta joi·mu:la 
<"stão cle:penclenclo elo energ-ico civismo do Eg-regio Tribu_nal na solução desta. 
-h.abeas-éo?-JlnS. 

- . . 
Assegura ndo a s p1·erogativas constitu cionaes do Presid:=nte do Tribu na!' 

cl::i Relação daquelle E s-taclu, o l!lgregio T r:bunal terá adquirido os· m a is 
j t!s tos titulos á ' gratidão elo povo flum 'nense e firmado; !'<olemnemerite, pe--· 
I'::mte a F ederação, · num mom'ento de· anciosa espee>tntiva, o princip'o funda . 
Ihe'n tal elo r egi.inen· federativo : - -''as questões políticas locaes são ?·esolviclas 
pelos ]J Ocle1·es locaes, 1·espeitados os 1J?'incipios constit?wionaes dd Un·ião ." 

De ·meritis 

A · comprovação do merito ·ela:' eausa ·está notavelin-erite· ·s~dii;i1ificacla, no 
~aso em -a preço, pela rnateria dos "capitulas· precedentes- r1ê. ohc1e ··-en a · de-fiU:e 
naturalmente numa relaÇão de cà'usa s d-efíriiãas e · effe'itô~( in:ev·itavei·s: 



. O c.ontl'aste das. ·duas ·acffi-rmações va le por uma· prova Psmaga clora de que 
aquellas garantias foram· da das· ·-aos opposicionistas fluminenses pelo ·a .d'l 
verno F ederal, ·que, · em :Juta · aberta com o. situacâon'smo local, aguarda O 

momento de ·vingar as affrontas· da -recente c..'"l.mpanha p olitica, sepuilt.G'"Lnclo o 
l'ituacionismo f luminense · sob , ·os escombros da Cons tituição e da dignidaclé 
politica .do· Estado. 

Ora ( s-i os antecedentes da qu estão presiden eial, no Estado do R io dé 
.Jimeiro, não comportam, conforme demonstramos, ou tra solução legal ·qu.e 
nf,o seria a invest'dura do Presidente do Tribunal ela R elaçào na ch afirt. 
provisoria dó Poder Executivo; · ·até que se p·rocecla a nova eleiçào· presiclen~ 
cial e seja ·o · Governo confiado ·a os 'Jegiti.mos manclatarios do povo fluminense: 
si·-o dir:eito elo ·Presicl:ente do Tribuna,] ·ela R elação· áquella investidüra emana 
ele ufu titulo· certo,. liquido e incoiitestavei', fttnclado na propri'a Const ituiçào 
do Esta do e rios 'pr'nC:i~ios constitucionaés da Uniào; e si r;s decla rações so-
!emnemente produzidas pelo leaàer dos opposicionistas flnminenses clrmun-
ciam, por · parte das a u toridades fecleraes, o proposito deliberado de co:loca r 
no Gove1'no · daquel<le -Estado, com o apoio da forç·a . federn.l , o- candidato de 
suas pa:-eferencias a . conclusão inevita.vel · é que ha . em cau sa um direito 
ir,d::viclua l ameaçado •. e mais ainda, que a a u tonomia -ele um Estado está na 
imminencia . de. sofj'rer um . gravíssimo attentaclo caJculacla.m ente preme'di'-' 
tado pelo Governo Federal. 

·Posta ·nestes termos a <iuestão, ~ incontestavel que o Poder JucHciario é 'd 
'c<.)mpetente' 'para ' apreciai-a e resolvei-a, sendo' o "habeas -corpus" o n1eiu 
h <tbH de provocar a sua 'intervenÇào na defesa de um cl:r!lito a m eaçado·. 

' ' . . 
·O easo em apreço, em·•nentemente po):itjco na sua origc,m, tan to qm~nt.o 

!la sua fina lidade, acha-se revestido de um aspecto citracteristicamente ju-
ríd-ico, sob o qual as questões de natureza política dec~LP.m de su a feiçii.~ 

predominant~ para se tornare1n mais que tudo jucliciarü~~. 

Reduzida, assim, a os .termos de uma pt·opos'ção axiomat ica a questãc. 
fundamental, da . competencia do Poder Judiciario pa ra intervir - em face 
elas circumstancias, art iculadas sob o impcrio ela razào jurídica - na solução 
constitucional da cr'se rolitica fluminense, torna ndo effectiva a victoria . do 
direito p~la effica c'a do r em edio legwl, num caso t ypico de h abeas- c01'1JUs, as 
questões processuaes, de esphera ·e hierarch ia do Poder ~·ucliciario, compe-
tente para conhecer deste pedido, se. acham resolvida s. nos prop1·ios . termos 
da petição. 

~red: rla des tina da a assegura r a effectividacle de um cJi,·.,ito, r~meaçaclo de 
'' violencia ou coacçã o, por il!egalic1acle e abuso de poder"; 1J01' pa?"tc aa:; 

•]U.tO?"idades f ede?·aes, SÓ o Jucliciario F etleral é competente pa ra conceder es te' 
nabeas-coTp·us, que, sendo requerido en~ garantia elas prerogativas do Pri'JZ' 
sidente ué um Tribunai .Judiciari.o, de . m ais elevacla h ierarehia , bem que em 
e~p11eras ·diversas, ·do que ·a do Juizo ·r•lederal d'a ' rf-.sp ectiva ~ecçáo, só po·· 
eic-ría ser .pr opo"Sto originai·iàm'ente ao Su.preriio Tl'ibuna l Fedéral. 
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Nãó se comprehenderia ~ue, em se tratand.ó lle garandr as prerogativas 
ào P1·es''dente de um Tribunal JudiclaTiio, cujos actos só são'· i-evi·stos, e, assim 
mesm.EJ•, 6m rarisstimas excepções, pelo Supremo 'Tribunat Fcdenil e, em caso 
algum welos Juizes Seccionaes1 a protecção legal dé um direito ·ameaça dó 
h<mvesse de ser solicitada pelo Presidenté da uni Tribimal de uiltima iristan -
da a um juiz de insta.ncia •inferior, quando a razão juridica e os motivos, 
ticuloso afan de prescrutar na scena social. de cada dia as causás e relações 
das cousas, para bem d:iscernil-as e julg<:cl-as: - 1·ent?l"Y ''"gn.oscere causas. 

De fórm.a que a documentação do facto articulado;· vem. anui, apenas, 
preencher uma formalidade do proeP.sso, incluindo nos autos uma prova do 
faeto p_uhlico e notorio. Que e!Ja seja, po·is, a mais s·ignif'cativa e a ma1s 
rer.ente. para caracl:el"izar o facto actual em todo o seu r·elevo. ÀdQpteJ.nos, 
de preferencia, a prova testemunhal, que a natureza do agente converteu em 
confissão, porque, etn verdade: - "habe-rrw.s confi'tentC1n reum", 

Em banquete politic0 em que se acharam reunidos os opposic;onistn$ 
Huminenses, que se inculcwm Deputad.os á Assembléa: L egisla-tiva do Estado, 
achando-se prese·nte o seu candidato á Presidenc:a, Majoê Felic:iano Pires 
de· Abreu Sodré Junior, o leader· da assembléa, Sr. Mano81 Duarte, agrade-
cr-ndo aos seus correligionarios as homenagens. que lhe eram ll'ibutadas, jul-
gou azado o momento para produzir declarações definitiva.r.; que levassem u. 
certeza e a segura nça. da victoria aos oppo~icionistas fluminens·e:s . Esse 
objectjvo ene proprio acce~tuou, nesta passagem de seu discurso: - "No 
rr>omento em que vos fallo s-into que tenho, antes de tudo, a obrigação de 
ser verdadeiro e leal. Pnis que a mim, sem titl}los pa.ra tanta honra, m e 
i.!ign:ficastes, elegendo-me o orgão do vosso pensarrÚmto na assembléa e ') 
•1,posital'io de vossa confiança, hei de merecei-a s em · falhaE moraes" . . 

E depois de se haver, assin1, co-mpromettido a con1municar . aos · seus 
con,el'gionarius a r ealidade da situacão. diz.endo"lhes a verdad.e, lf>almente, 
sem falhas moraes, o autorizado orgão do pensamento polit:co da assembléa 
or.posicionis ta exclamou, perante os conVJivas: - "Afti1"1no-vos · qv.e a v i -
cto·ria. é noúa, quero dizeir, é da lei, do direito, da. verdade, da Jiberd!ade'' . 

Affirmação tão posdtiva, certamente baseada em garantia fidedigna, 
para ser proferida pelo orgão autorizado do P,ensamento polático de um r:ar-
tido, com a solemnidade de uma eloquente invocação. á verdade e i'i. leal-
dade, não .e,·a, apenas, destinad~ á ol-ientação· dos convivas : ·- deveria ser 
1evad·a a toda a communidade poHtica para acalmar á sua justa Rnc:edade . 
Dahi a com'movida exhortação com que .o a utorizado leade1· da asS\)lnbléa pas-
sou a perorar: "Podeis urr dizer a vossos conterraneos qne desta vez, haja 
o que houver, triumpham a verdade e o direito. Sinto-me verdadeiramente 
Cn[Jrandecido em pocle1·, neste· onom.ento de despedi daS, fazer taes affi?--
'»r~oões . .n 

Guaxdadas a s conveniencias, o decôr o e a discreção, de un1a tfuó delicada 
;,wBstidura, difficilmente o leader de wn pa1;tido poderia chP.gar além dessM 
limites. O ponto essencial foi ahi attingido. O orgão diligente de um pwrtido 
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.,. .. ntiu-se eng.randecidio por affirmar solem.nmnente aos "'"""' CO!Teligionario!! 

.que a victori~ está plena m ente assegurada. 

Mas n esse m ·esmo discurso (Doe. n. 8) elle se ref~e .<to.s "es1Yi.nga1·deiros 
poUciae.s, co1?VInanclados pelos ?·ep?·esentantes do Govr;wno tJm·a lhe s ?'Ottba?·, a 
dlé e aos seus collegas, o direito ele exe1·cere1n o seu 1nanclnto na assemt.bléa., 
ri .. até mesmo, as .suas pTopT·ias vielas. (Os factos a que o orador allude ~ • ..:ham· 
·se descriptas Iio documento n. 2, que ta.mb(O'm compr ehende a proles to feito 
pelos opposdcionistas fluminenses no juiza federal contra as Vliolenc'as de 
qne faram victimas por parte do Governo da E stada). 

Co:n taes janizaros pela frente , com o Governa do Estado ele g uela. aberta 
para os tragar, con1.o se . explica aquella s·egu ranç·a da victaria, solemnement•J 
.afiançada aos opposicioonistas Huminenses pelo seu habillissimo patrono ,:iunt(J 
aos dirigentes ela politica federal? 

Provado que os antecedentes da questão pres•id.enc!a.l, 1io E stado do Rio, 
não permittem a apresentação, no d 'a fixado .para a transmissão do Governo 
·de um pretendente revestido de um titulo certo, liquido e incontestavel, que 
ns•s egure o seu dire:to áqueaa investidura, a CpnsHtuição do ES'k'l.elo, :tH'é-

vendo a hypothese. confere ao Presidente elo TribunaJ. ela Relação as attri-
buições de Chefe provisorio do Poder Executivo, até que se proceda a nOV'"J 
eleição presidencial e, r estabelecida a ordem politi.ca no Esta~lo seja e ntr·egue 
o Governo aos legiUmos mandatarios do povo f lum.inense. 

A solução jurídica. dc..t cri·se· politica Iocr.~>!, apoiada n a Constituiç[co do 
E>:tado, longe de ser uma innovação ::~Jconselhada pelas peculia ridades locae~ 
aos constituintes fluminenses, ê a eananação cl'recta dos princípios funcla-
mentaes da Cons·tituição · Fecler•al. A Carta ele 24 de FeVE'l'eiro ClOnfere ao 
P1·esiclente do Supr&mo Tribunal FecleraJ!, no art. 41, § 2°, a 'investidura cl~ 

Chefe provisorio do Poder Executivo, nos casos ele falta ou impecl·imento dos 
StJU S orgãos electivos, •emquanto que no art. 63 os limites ela sober::~JnJa dos 
Estados, são assim expressamente c1e.finidos : 

- "Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis quç 
adoptar, .rcspcila<los os pTind11los constitucionaes clé!. União." 

A solução ela crise poHtica fluminense será clacla, então, pelos poderes Io-
caes, nos termos da Constitu'ç;ão elo E stado, e ao Go\i'erno Federal 
incumbe respeital-a e assegurai -a, desde que ella, se .opera nos ter-
mos ela Con:;tituição F ederal, eliminando todas as hypotheses em que seria 
pel'1nitticla 2. interv.enção federal sem a v·iolação do dogma federativo aa 
autonomia dos Estados. 

l<::ntretanto, um dos pretendentes ao Governo fluminen»e. no q u aclrienn' r.• 
a inioiar-se em 31 do corrente mez, a nnuncia, pelos seus mais a utori7.ildo" 
orgãos, que assum.irá o Governo do Estado ga.ranticlo p elas a utoridade.., 
federaes! 



Em fa.ce de taes ·declarações ; a s ·pre.roga:tivas do Presidente do Tril:iillla1 
d n R elação, achando-se amea çada s de " violencia nu coaçã o,· por illega l!dadC!-
e abuso do po.der", por parte das autoridades feÇ!eraes, encontrarrn no ins ti -
tnto do hab.eas-co1·pus o seu unico recurso ·de defesa;,, a fôrm a lega l de a mr 

· p:1ro e protecção ao seu direi to . ameaça do. 

O impetr1!-nte solicita a a ttenção do . Egregio Tribunal para a. prova es·· 
.maagclora que apresenta ela am eaça ele coac.ção .em que se en cont ra m as 
p reroga tivas elo P Fesidente elo Tt'ibunal da Relação do E stado elo R ' o " cl,. 
J a.neiro por pa rte da s , autoridades f edera es .. 

Indicios v eh em entissi;rnos , do· dominio publico, es tão a incljca r, ele varias 
rnodos , -os prepa rativos do s cena rio pà ra a intervenção f ederal no E stado · do 
fi.io, com a intenção prem,e dita da ele da r, a lli, ganho de cu usa a o can.clidato 
h p residen ci-a ·notoria.rnente s olicla rio com a politica f ederal f- por ella presti-
giad;o. Os hrados de afflicção da quelle povo já vã o reper cu t:ndo em todos 
os a ngulos da F edera Ção, denuncia ndo a m a ch:inação elo piano sinistro, pant 
" conjuga ção de esforços na defes a dos ·communs direit os ela sobera nia elo" 
E sta dos. 

A sa turação elo ambia nte nacional pelos cla mores dess;t a git a l}ã o já t ei:rt 
levado os écos da tmirn:enta ás regiões serenas~ ele onde o E g,r egi-o •.rr ibunal 
·r;st encle p ela rumpJi.clão da P atl·ia as v ist..'l.s protectoras da J·ustiç:a no me-
theoricos e pra ticos , ele solução immed:!ata de . mater .ia relevan te, es tii.o ·,·; 
indica r a com peten cia do E greg io Tribunal . pa:ra conhece1· origina ria m ente 
cia questã o. As f' ligrana s das leis processuaes , ainda m ais elem en tares, por-
que só encontra r ia m fundam ento em exa1nes de omissão, isto é, no fac to de 
hâ.o se encontrar a hypoth ese entre os casos · ele campetenc.h originaria, figu~ 

m elas nas leis p rocessuaes, nã o p oderiam prevalecer e não prevalecerão, sern 
duvida, pet-aJote o E g.regio '.rribun.a.l , sobre os dicta•m es da razão juriclica ·c 
as franquias sem .J.imites ela dou tr ina .constitucional. A Constituição F e-
drra l, que é a L ei Suprema , n enhuma r estricção impoz a o E gregio •.rribu nal 
n <J. a pplicação da franquia tutela r, que, na lett~·a e no espirHo ela L ei Ma g n<l, 
se r eveste de un1a outorga m agestatka, - o m a is bello florão da Suprem«. 
c:õrt e . 

D en1ais, este habeas-co1·p1ts visa ass egura r a effectivicla cle de u m cl'reito 
0on t ra as violações ele que elle se vê a m eaçado e qu e só s·~ p oderão verifica~ 
se a poiadas r ealment e pelo Pres idente da R epublica, cu ja s dem a sias e ex-
~essos de p oder só o Supremo T ribu nal, que o t em sob a sua jud scUcção, é 
competente pa ra ref~·ear e cohibir, no jogo dos poder es da ·Sober a nia i1ac·:ona!. 
E sob es.t e a~pecto, a compet e.n oia or:ginaria do Egregio Tribunal, pa ra co· 
nh ece r é1o caso em a preço, a lém dos fundam entos inv oca dos da d·ou trina con-
~titucional, em que SI. ten, inspirad 1.. f1elmente a jurispruc~enc;.a do E gTegio 
'i't·ibuna l, é · expressam ente sanccionada no art. 23 ela lei n. 221, de 20 de 
~ovembro elE: 1894, e no art . 16 § 2° n . 1 do R egiment o I n t erno do S. '1'. F. 

Da apreciação do m e.rito ela causa resulta, pois, inqu estionavelmen te, qu·' 
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o caso é de "habeas-corpus" e da competencia originaria do Egr·egio Tri-
(.nnal. 

' As ameaça s de coa cção á.s prerogativas do President~ ·do· T ribunal da 
Relação do Estado. do Rio, por parte elas autori (laàes locaes, escapam á com-
t.>~tenda do. Judicia.rio Federal, por traduzirem phenomenos locaes, ·do .do~ 
mini o exclusivo · dos poder.es locaes. 

Aquellaa autorida des ta.mbem têm . o seu ca ndida to a o Governo do E s -
ta do, e , apezar da m egalida de ma nifesta dos titulos com que elle se aprec 
ssnta , pTetender ã o. p r ova velmente, colloc.al-o, á. força, no Gover no . 

F a zemos, .Porém, just·iça ao alto cr iterio, á elevação m oral e · civica, 
do precla ro f.Jurrninense, que as injuncções politicas obrigara m ás agt·u ras 
de uma situação, incompativel com a su a int elligen cia e o ~eu caracter, pa r•1 
não suppol-o ca pa z de se prest ar ·a esse papel. 

De1le não serão de reeea r acções v iolentas de desacato e r ebelcl ia á so-
lUção constituciona l ·da: ccise politica do E stado. 

Mas o situa cionismo fluminense, ·em desesp ero de ca u sa, podet·ia r ecor-
,.€1- aos substituto eventual daquelle can didato, pretendendo co!lo~;wl -o n •,) 
C overno com1· o a poio · dos elem entos de com pressão de q ue dispõe . ' 

A essa pret en ção, o Presidente do Tribunal da R elação, n o ex erc:cio pro-
visorio do P oder Execu t iv o, oppor ia os r ecu rsos locaes e os m e:os de acção 
' lv ~eu a lca·n·ce . Cercado do p res tiglu da opiniã o publiea, que lh e ter á a t trí-
onido ·a sa•jvação da autonomia do E sta do, contra a a;m eaça da intervenção 
federa l, o Chefe do Governo provisorio estaria habilitado a r epr :-m ir e casti-
gat· os bandos a rma dos, que, por v entura, se oppuzessem ao r esta belecimento 
ela ordem politica no E s ta do e, se a sua a u toridade perigasse, por Ú1SUf.f t -

ciencia dos r ecm·sos locaes, pa ra a m a nutenção da ordem e da legalidade 
pet·turbadas, r equeria a intervenção f edera l, que nã o lh e p oder i·a ser n egacla. 
Jlús t é:·mos da Cons tittiiçãc;> F edera l (a rt . 6", n. 3) . · 

:>resteH termos , r equer o advogado aba'xo assignado, ao Supreon o Tri--
bunJ.l Feclera.l, uma or dem de habeas- conms preventiv o em favor do P resi-
dÚt e do '1Ybunal da R elação do E stado elo R io de Jan siró, pa ra que lh e 
se.'a assegu rada , ~m 31 do corrente m ez, n os .t ermos ela Cons tituição do Es .. 
tado, - derivados .dos princ:p ios co·nstitucionaes c1a U n ião, - a investidu ru 
cK= Ch efe provisol''o do Poder E xecutivo elo E sta do, n a falh dos seu s orgãos 
·}lect:vos, cont r a t oda e qua lquer interferencia ela s a u t oridades f ederaes n os 
~ tegocios interiores, da soberania do pov o fluminense, da ndv-se conheciment ..• 
da medida ao Pres'iclente da R epublica , na fórm a do a rt. 116, § 4° do He 
gim ento Interno do Supremo Tribunal F edera l, par a que el'la se cumpra, en.. 
toda a sua plenitude, nos seu s jur'dicos e naturaes eff eitos . 

Ri e d e J a n eiro, 8 de dezembro de 1922. - Theoào?·o P ·iguei?·a de Almeidli. 
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Em ·additG!Inento 

1" - Completando a -significação do Doc . n. 8, a que se refere r. 
capitulo : - "De Meritis", demonstrativo da "violencia ou coação" de qu, 
se v cem ameaçadas as prerogativas constitucipnaes do Pr·es•ídente do Tríb-u 
na! da Relação do Estado do Rio de Janeiro, po·r parte do Go·verno F eaera., 
~unta o impetrante dous exemplal'es d,as noticias estampa.das no Dia,-·io Ot. 
f{cial e Jo1·na.~ -do Oommc1·cio (does. ns. 9 e 10), em que são assignalaàos o' 
r~petidos entend'mentos do Presidente da Republica com o Majur Feli0'anú 
Fil'Os de Abreu Sodrê Junior, candidato da opposição flun:üneJ;J·se à. presider, 
cia do Estado e Manoel Duarte, l eade·r da Assemblêa oppocionista, !tUtor ·da~ 

dE-clarações de fls ... 

2° - São os seguintes - textualmente - os d·isposibivos inconstitucio· 
r:aes da lei eleitat·ai do Estado do Rio de ·J aneirv (•lei n. 1. 72a, de 3 ele 

)l'ovembro de 1921), a que se refere esta petição: 
Art. 95: "A junta apuradora das ele'ções de Deputados serão C(>nstitul-

da, por cinco juizes de direito sob a presiden0'a do Procurador Geral do 
Bstado, tendo cmno secretario o promotor .publico da cu pita! i 

Art. 95" § 2•: "Para cumprimento do que cUspõe o pa:ragrapho a n t erior, 
'> Governo do Estado, denüo da primeira. q uinzena, após a. eleição, por ·~cto 
seu; designará os juizes de d(reito que tiverem de cunstituir a junta e.pura · 
a ora das eleições de Deputados. ' I 

Art. 95, § 5°: "A cada um dos membros da junta apura CLora das eleiçõe·.3 
dt! Deputados será a bonada um ajuda de custo de 500$000. 

Art. 96 : "A' junta a puradora da~ eleições de Deputa•los, competirá tão 
s<•mf;nte so·mrrnar os votos constantes das actas das apurações munici]laes, 

Art. 96. Paragrapho unico: "Si, porém, algum éandidato protestar con-
tra a decisão prefenrla por qualqu~r junta municipal e requerer nova apur 

. \ 
r ação ras respectivas eleições, a junta apuradora das eleições de Dep11tados 
não poderá, então, deixa r de faze!-a decidindo a respeito pot maioJiia. dé. 
votos. 

Rio de J aneiro, 25 de Dezembro de 1922 (25-12- 922). - Theodoro Fi-
mteira de .t! l1n.ei da. \ 

P~OPOSIÇÃ.O DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 20, DE 1923, A QUE SE REFERE O 

PARACER SUPRA 

O Congresso Naciona l decreta: 

Artigo uni co. Ficam approvados os decretos do Poder Executi vo, n)l-
mern 15.923, de 10 de Janeiro de 19.23, pelos quaes foi determinada a in-
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tervenção federal no Estado do Rio de Janeiro e noméadd interventor o 
Dr. Aurelino de Araujo Leal. 

§ 1.0 São nullas .as eleições reallzadas no mesmo Estado, a 1.8 de De-
~embro de· 1921, para Deputados á Assemblêa Legislativa, bem como to-
das eleições realizadas 1para Vereadores e Prefeito municipaes.. e o in-
terventor mandará proceder novamente áqullas eleições\ devendo ser pela 
Assemblêa Legis lativa, assim eleita, apreciada e julgada a eleição reali-
zada a 9 de Jtilho de. 1922, para Presidente e Vide-Presidente do Estado. 

§ 2.• O Poder Executivo Federal, dentro de curto prazo, ba ixa rá jnstruc-
ções eleitoraes, a serem cumpridas pelo interventor, para, em eleições rea-
lizadas conjuntamente. ou em dias differentes, proceder-se á r ecomposição 
ger a l dos orgãos representativos do E s ta do, e dos municípios , corr.prehe n-
dendo toes instrucções todo o processo ele 'toral, bem como o da· a puração da s 
{llcicões, verificaçãÇ> de poderes e posse. observados, no que· fõr app~icavel, 

ou convenif'nte. os dispositivos da lei federal n . 3. 208 de 27 de D.:zembro , 
de 1916. 

' § 3.• As municipa.lidades, até a constituição das novas Ca m a ras. serãó 
administradas por um prefeito interino nomeado pelo interven tor '3 demis-
s ivel "ad-nutum", ao qual será confiado o Governo local , m a ntidas E;m sua 
1Jlenitude, todas as leis munidipaes, naquillo que não contra vier a presen-
t e lei. 

§ 4. 0 Realizada a eleição de Deputados, e expedidos os r espectivos di-
p!Gmas, ~erá a Assemb!êa Legi~lativa convocada extraordinariamente pelo 
int erventor pa ra o reconl'iecimento de poderes de seus m embros, e tomar 
conhecimento das eleições realizadas a 9 de Julho, do anno passado, para 
Presidente e Vice-Presidente do Estado. julg·ar a. validade ou nullidade des-
tas eleições, apurar e verificar os poderes dos eleitos. 

§ 5.• Na eleição dos Deputados e dos Vereadores , ca da eleitor votar_á 
-em tantos nomes quant os forem os representantes a eleger, menos um: 
em oito para Deputados, e, para Verea dores, em 14 nomes nos municivio!!l 
de Nictheroy, d e Campos e de Petropolis, e em nove nomes n os demais mu-
nicípios do Esta do, podendo o eleitor accumular todos os seus votos eu parte 
delles em um ca.didato. escrevendo o nome> deste tantas vezes -qua nto:> votos 
<l lle lhe .quizer da r, observ"tdos tarr.bem os §§ 1° e 2° do art. 6° da. lei fede-ra l 
n. 3. 208, de 27 de Dezembro de> 1 ~J 6. 

§ 6.• O Presidente e Vicp-Pres.idente· proclamado~ elei.toE' tomarão posse 
perante a Assembléa Legislativa, sendo transmittido, n essa da ta , pelo in-
terventor, o Governo do Esta do. 

§ 7.• A presente lei entra rá em vigor na mesma data da sua publi-
caçã o, ficando revogadas toda s as disposições em contrario. 

Camara. dos Deputa dos, 17 de Julho dE' 1923. ·- ATnolfà R oclri.gues àe 
.Azeverlo, Presidente. - Ped?'o da Costa Rego, 1• Secretario. - H11,go COJY"-
:n.ei!·o, 2• Secretario interino. - A imprimir. 
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··.Decretos' ex"ecutivos ;citados: 
I . · . . . 

, . , :pecretos n , 15 -:f}22. __.,._ De ,10 de .. Janeiro de 192.3. Decreta a mt.ervenção 
_dq c;to.verno Federal n,o ])jstado do Rio de Janeiro: 

o Presidente da Republica d\)s Estados Unidos do. BrasH: 
.. Considerando que o. -Estado . do R : o de_ Janeiro conta actualmente dous 

gove•·nos, cada. qual se .. julgando legitimamente . investido da5 funcções que 
diZ!O>m respeito á administraçãa: do Estado; 

Considerando . que, devidar,nent·e · infOl'm.ado dessa · situaÇão, o Poder . Exe-
_cutivo da União dir.giu, em data de. 23 de Dezembro de 1~22, ao CongressÇ> 
Naciona l uma m ensagent pa ra. que resolvesse a respeito; 
. Considerando que, a despeito de ·ter .sido ~ çaso affecto ao Congresso 

.Naciona·l, um dos suppostos presidentes do Estado do Rio pediu e obteve 
do Supremo Tribuna l, . por seis votus contra éinco, uma ordem . ele ;'habeas· 

.corpus'' para "livre de qu:;tl·quer constra ng:mento tomar posse e exere:'er .as 
funcçôes inherentes ao cargo de presidente; 

Considerando que o :F-oder Executivo federal, em ·obediencia á deeisã<> 
'judicial, satisfez a · ~~:cquisiçã~ da força federal · preciza para empossa~· o ün-
petrante, garantindo-lhe o exercício do cargo, ten_do. s.do o " habeas-corpus1' 

curnprjdo, conforme éommunicação offkil:il do Juiz Federal da secção·· do 
Rio de J an eiro; 

Considerando, por outro lado, que. o outro presidente tambem se em-
~oswu do respectivo carg0 pera nte a assembléa que o reconhecera ; 

Considera ndo que dessa s ituação, fazendo a mbol? os cicla dãos nomea-
ções de· a utoridades policiaes e outr as, tem r esulta do um· estado permanente 
de desordem na quella unida de. da F ederaçã.o, havend.a deposiÇões de a uto-. .. . . . ~ 

ridadE:~ municipaes e exaltações partidarias que augmentam a todo instan -
te, e, que a lém de porem em perigo a socieda de, estão r epercuLndo na es-
fJhera da União, numerosos de cujos· collectores, agentes do Correio e ou-
tras autoridades ree:'la m a n instantemente providencias do Governo .,F ederal 
para ser em garantidos no exercício de su~s funcções; .. · · 

Considerando que esse esta do de desordem culminou· na attitude de in--
submis~ao da Forço Policial do Estado, que se recusa obedecer a qnalquer 
'do;; pr-esidentes, que não a podem u tilizar pa ra restabe-lecimento e manu-
ten ção ela ordem publica; 

Co1:siderando que o Poder Executivo F edera l, qua ndo dirigiu as 
mensagens ele 23 e 30 de Dezembro d'e 1922 a o Congresso Naci_ona'!, estava 
deante de uma detuqJação de fôrma republica na f ederativa (a rt. 6° n. Z 
lla Constitu ição) e nesses 'casos tem-se entendido que a intervenção federal 
se opera nos E stados por deliberação do Poder Exe-:utivo; 

Considerando, porém, que o Congresso Nacional não poude trata r da 
situação do Estado do Rio; 

Considera ndo que é absurdo suppôr que não soffre ex cepções a juris-
pruc1ene1a que tem consagrado ·o principio de que nos· casos ele 1:eforma_ção 
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.ou subvenção da j'órma re.publicana federativa é ao . Congresso Nacional que 
cabe resolver, porquànto tal interpret'\ção levaria a deixar a dita fórma 
vidada nos seus fundamentos .c.onstitucionaes, ,quando o Congresso não .. es-
tivesse reunido; 

C.onsiÇ!erando, por iss.o, que nada impede o Poder Executivo F ederal de 
intervir em , qualquer -Estadq Çla União para. garantir-lhe a fórma , r e_pu-
blir>a na . de . governo, até ,que .o Congl'esso . resolva _ definitivamente a . res-
,pE:itc; 

. Considerando q:ue i:;;s 0 . mesmo já f.oi de.cidiclo pelo Supremo Tribunal E'e.-
clcra l, no accórdão ele ·1 de Abril de 1914: "re_leva notar q ue '3i , a o. congresso 
ccrr.pete prin;ariamente a ii1tervenção no. ca so . do art. 6• · § 2°, entergeno·içr,s, 
com tudo, porlem sw•gi1· que jus't·ifioam como no . caso de neéessidacle de imme-
diata declaração de guerra ou de estad·io d e si t io, a acçã o isola da do Éxecutivo 
ainda que subordinado á deliberação do Congresso na sua primeira reunião", 
e no a ccórdã.o de 23 de Maio do mesmo anno, aceitando ,a cloutri:na de João 
Barba lho: "entl'etanto·, s i a competencia para a intervençã o é prim·;ni:;t-
mente o Poder ~egislativo, que é o poder politico por excellencia 
nem por isso picl.irão . sem acção os clous poderes. , . o E x ecuti1:o te1·á 
mesmo a in·iciati1:·a de infl.ervenção (subo1·dinacla ·ás àelibe1·ações elo Con;?:e~~ 
'so) se m·gente for i nte1·vi1· 1lelo p e1·igo da o1·dem publ'ica e torna1'-se ne-
'cessa1·io o , invrned·iato em11Tego da [o1·ça . annaãa ;_ 

Consic\eranclo, por outro ) a do, que o n. 3 elo proprio a rtigo 6° Q.a Consti-
. tuição confere ao Gover'no · Federal a attribu 'Ção ele intervir nos Estados 

da União para res tabelecei· a ordem e a tra r!quilliclade elos Estados, á re-
qui~ição dos respeet:vos governos; 

Considerando que a inexistencia ele governo no ' E s tado elo Rio, pois em 
tanto importa não haver. alli nenhum legitimo, torna impossiv~l q'ue a inter-
venção sé realize "á requ'sição elo respectivo go~er;o"; 
. Consider ando, porém, ~~e se essa, req~isiÇã~ nKo ~e pÔde da r por inexis-
tencla Cio. 'governo local; á União cabe comtuclo o dever de restabelecer· a 
ordem alte~acla no · dito Estado; 

Considerando que a citada . disposiçã.o constitu éional u sa:.ndo · .ãa res~ 
t r icção "á requisição 

1
clos res.pecn'vos governos", , quiz impedir a . acção es-

pontanea ela União sobre os governos estaduaes r egula.rmente organl-
?.ados; 

·Consicieranclo, porém, -que. não ha actua lmente n'enhum g overno r egula r -
mente -organ!.za.à•G no E "ta do do Rio e a desordem e a anarchia crescem de 
ins ta nte a instante no seu territ.or·o, chega ndo a .ame-aça r os p r oprios fun-
e.c'on'lrios da l.Jn'ão; 

Considerando que o .estad>O elA dualidade ·<'!e go'l!'ernos , . es tá prodmdnclq 
essa ·-cles.o.rdem em todos os l(tlu)1ici!P·ios elo :)!Jstado .do R'o, sem que· q1:1alquer 
elos m·eten~os presidentes poossa fazer valer a sua a utoridade, o que exige ;11 
acçãcr da União para conseguir a paz· Et a ,,,tranquiliclade publicas; 
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Conside rar,do que a propr ti jurlspr udencia do Supr emo Tribl.).nal tem 
reconhecido que a intervenção é um acto IMJlit~co da c6mpetencia dos ·Pode" 
res Legislativo e Executivo (Acc. de 1° de abril de 1914; 16de>-tuaíu de> 1914; 
1 de abril de 1915) 

Resolve ·:nteryir, na .fórma do art. 6", n. 3, cumbinado com o n. 2 ~o 
mesmo artigo da Constituiçã o da Republica, no Estado d~ ]:{,io de Janeiro, 
nomeando interventor por parté do Governo da Ur.ião o D1·. Aurel ino de 
Araujo Leal, o qua l assumirá o governo do Estado e o exercPJ'á nos termos. 
·das lnstrucções que lhe serão expedidas por decreto do Poder Execut vo. 

R io d·e Janeiro, 10 -de janeil·o de 1923, 102" da I'ndependencia e ~5" da 
R~publica.. - .111·thm· da H·ilva Bm·nard.es. - João Lu,;z Alves: 

de 10 de janeiro de 1921! Expede 'nstrucções a ;} 
interventor no Estado do Rio de Janeiro: 

O PresMente da Refublica dos E sta dos Unidos do Brasil, tendo ev vista 
•.O decreto n, 15.922, desta -data, resolve a.pprovar as instrucç_ões que se se-

. guem, ass!gnadas p.elo M'nistro de E s ta do da J)lstiÇa •e Nego~ios Interiores, 
pelas quaes se regulará o interventor federal no Estado do Rio de . Janeiro, 
nos termvs do decreto acima refer'fdo. 

Rio de J a neiro, 10 de Janeiro de 1923, lú2° da Independencia ú 35• da. 
R!o:pt~blica. - _Arthu1· ela Silva B e?"n<L?'des. - João L11iz . .Alv es. 

Instrucções nos termos do -decreto acima: 
Art. 1.0 O interventor a ssumirá o governo do Estado do ,Rio de J a neiro, 

noQmea ndo os seus auxiliar.es ·de Gov·erno de accô1:do con, w; le's do Estad<.., 
pa ra o que escolherá pessoa s estra nha s a os partiÇI.os em lucta. 

Art. 2.• Nos' t!'lrmos do art. 63 da Constituição Federa l o governo e adrnl-
pistraçã>O do Esta do serão reglihi.dos p elfLS leh;' do n,esmo Estadv. 

P a ragra pho unico. Quando a s flita s leis forem om·ssas, o interventoi 
federal, por meio de decreto seu, provem a respeito, éxped·indo oos necessa-
rios regulamentos e instrucçõ~s . 

Art. 3.° Fica entendido que o inter v entor applicará sómente as leis de 
mstado sanccivnada s ou ·p.romulgacl~LS a té 1921, inclusive, em consequencia 
·da dualida de ele àssembléas locaes. 

Pragrapho uni co. No exer ?icio de. i923 será posto em vigor . o orçamen-
to de 1921, na parte relativa á ·receita e á des·peza, observa ndo()-se os contra · 
ctos r eal izados , não sendo, poré m , utilizadas as disposições de cara cter ex· 
tra ordinario e transito-rio, entre as quaes não se contarão as referentes á 
rece it a extraordinaria, que continuara. a ser arrecadada .. 

A,rt. 4.·• O interventor subst-ituirá em tudo o Governo normal dv Estado, 
podendo: 

N. 1, preencher, nos termos da s leis locaes, os ca,rgos qú«; vagarem ; 
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N . . 2. afastar, si não lhe merecessem r.onfiança, quFO.esquer funccionarios.dm 
Estado dos respectivos .cargos, determinand& qu<; outros os substituam, . po-
dendo, para isso, n1as em am.bos Ol> caw~ em commissão, recor rer a ·pessoas 
estranha:;; ao func:cio:i:lalism.~ lOCal, 

N. 3, adaptar providencias rigorosas no tocante á arrer.R.dação dali' ren-
das do Estado; 

N. 4, prover ás despezas ~ui:> li cal" d~ accõrdo com o orçamento ·estadual; 
N. 5, ·exercer suprema inspec,;ãc., poz intermedio <1o chefe de Polic·ia. que 

·nomear, so·bre a segurança publica do Estado, demittindo e nomeando liv<e-
mente as autoridades polic1aes, 

N. ~. nomear livrerr.ente em commissão commandante para a Força 
Policial do Estado e outros ()Uaesquer officiaes a uxiliare·s, dentre a officia-
lielade do Exercito; 

N . 7. utilizar a dita força no serviço policial do Estado ou desarmai-a, 
si assim entender necessario; 

N. :s, utlizar, no servi·ço de segurança geral , a f-orça federal {'!e ter ra e 
mar ·que fõr posi:.o'l. â sua disp-osição ou requisital-a em maior numero e 
cffici.enc:a ao Governo Federal; 

N. 9, adaptar as medidas necessarias para a ga,rantia de todos os di-
reitos individuaes . 

Art. 5.0 O interventor cumpnra outras instrucções que venham a ser· 
expedidas pela :rr;esma fôrma destas. 

Art. •6." Serão garan tidos tC>c1os os funcc'onarios vitalícios . 
Art. 1." Logo q·ne assumir o exercício do seu cargo o inte.rventor 1'ederal 

fará balancear o Thesouro do Estado. 
Art. 8.0 O interventor não poderá realizar · contractos nem assumnr obri-

gações crue excedam o tempo da intervenção. 
Art. 9." O inten;entor gosa:rá ele franquia posta l e telegra phica. 
A.rt 10. Ao terminar a intervenção, o interventor federal apresentar[l. 

ao P1:.e8idente da Repubiica, por in·termedio do ministro da Justiça, um re-
lataria circumstanciado .aos actos da intervenção . 

Rio de .Janeiro, 10 de · J ane:ro de 1923. - João Lwiz Alves. 

NoTA - O decreto legislativo n. 3. 208, de 27 de Dezerr.bro de 191ô, que 
regula o processo eleitoral, deixa ele ser transcripto por constar o meswo elo 
M'a.n1tal do D e1mtai);D, edição de 1921, pa.g . 613 e seguintes. 

SESSÃO DE 7 DE AGOSTO 

2• discnssão da proposição da Camara dos Deputados n. 20, ·iie 1923, que 
a ppro'Ya os decretos do Poder Executivo determinando a intervenção federal 
no Estado elo Rio de janeir'O e a nomeaçp.o de um interventor. 
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, O Sr. A. Azeredo (*) {movimento àe attenção) ~ Sr. :Ptesidente,. inscre-
vi~me para fa llar sobre a pr():POSição em · dêbate, convencido· de .: que- ell~ jJQ~ 
deria ser tratada ,devidarr.-ente, nesta discussão , Seiente, agora, de que el'n ter-
ceira discussão serão apresntadas emendas que satisfazem, em parte, o meu 
deside?·atu,m., enten do que será melhor ad;ar as minhas observações- para 
essa occasião . 

Acrec1it~ q ue . essas- eme,ndas satisfarão, : de a lg:u m . modo, o , sen Ui:r.ento ' ' .desta Casa elo Congresso Nacional, porque teem em vista ~ e este é o .m eu 
pensamento a.nnu!lar as , eleições presidenciaes d9 Estado elo Rio,"cle J"a• 
neiro . 

. Não q uero dizer com isto qu e essas emendas t enham a rr.iriha inteira 
appt·ovação, porqua nto sou radicalmente· contrario á annullação elas eleições 
tias Can~aras Municipaes elo Estado do Rio de J a n eiro. 

-0 SR . .SAMPAIO CORRlllA : - Apoiado. 
O SR. A. AzEREDO: - E' certo, Sr. Presidente, ·que a proposição que 

or~ disr.u ti,m-os, na sua primeira parte, a pprova a intervenção do ' Gov.erno 
~cedera! ,no Estaclo do _R io ele. J a n(liro . Desnecessario , parece-me, dizer que; 
prestando eu apo:o decidido e leaÍ ao Governo ·do Sr. · Presidente da R epu-
blica . não posso negar _m eu voto a esta primeira parte . 

Espero justificar ·conven' en terr.ente meu modo de vêr,, ·qu ando, n a ter-
ceira discussão, ,fõr submettida á con sideração· do Senado esta proposição da 
Cnmara . Assim, Sr . Presidente, desisto hoje da pa lavra, pedinÇ!o, en tretai1to: 
a V . Ex. que, )ne in>?creva desde já, ·para fa lla r n a terceira qiscussão, jus-
tificar)do os actos do. Governo, e principalmente defendendo minhas idéas. 

Era o qu e eu tin'hl:!- a dizer neste ;momento. (Mni-to be1n; Tnwito bent.) 

O Sr. Nilo Peçanha (movimento de a.ttenção): - Não fõra , Sr. P res·i-
dente, a ,situação pess0al que t enho ·no presente debate'; não fossem os 
suprem.cs ilJ.tere$ses fluminenses que estão enT causa e a esnera nça, que' nos 
re,sta. ~inda ·da independencia e das r esponsabilida ds ·do Senado, t endo erre. 
mu'.ta conta a,; palavras elo nobre Senador por Matto Grosso, .que acaba de 
fa lla r, e eu não tomaria os poucos m omentos qu e vou t omar a a ttenção dos 
meu s collegas, tão empenhada está a direcção official das duas Casas Le-
g·islativas· na consummação solida ria do attentado do GoveJ·no da União á 
a u tonomia .constituciona l da rr.inha terra, como tão certo· eu · estou de que, si 
nos negarem justiça ·nesta Alta Camara rev'sora, nada mais ha a esperar da 
a ctua lidade política, supprimidos então todos os instrurr.entos do Dire:to e to-
das as garantias da L ei, em u ma tal .atmosphera de insensibilidade , u{) tor-
por, ele serv'Jismo e de a lien ação da person alidade e da consciencia, qu e dir-
se-hia ter o rr.undo voltado · á época que descreveu _Tito Livio, quando t fto 
grandes eram os perigos publicas qu e não havia Jogar para a liberdade ! 

('·) Não foi rev:sto · pelo or;ad0r . 
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E que adeanta ria fa llar, .protes t a r , s enhor es, s i no dizer _dos q u e g over -
:nam ; tudo, de a ntemão, está decidido ; si o espirito de dominação destes 
.Uias de; intolera ncia ·e de opr obrio nã o t e·m limites, s i t udo elle a v·assalou , 
:·si os transfugas da R ep u blica tim.bra m em arr a n car da s assembléas politi-
-cas do pa iz a a pprovação dos rr.a is desabusados excessos de poder, embora 
11ão h a ja individua lmen te quem , em confidencia , nã o os censure, n ã o os r e-

·.pudie? 
Qu e a deanta f alla r , discu tir, protestar , s i , h a u m a nno já, tira r a m á Na-

·ção, c om as liberda des politLcas, a sentinella q ue os publicistas estima m , 
.como a g ua rda da vida, do trabalho, da pt·op rieda de ~ das propria s liberda -
-des civis? 

Que a deanta a Cons titu ição liber a l qu e temos, si ella r ealrr.ente nã .o v ive 
·m ais, si como o edito de N a n tes um ou t ro edito susp en deu, s i " um homAril. 
:só pensa por todos, quer por todos e age p or todos "; si com o os r eis a nti-
.gos, que confiscavam os direitos do povo, as fra nquia s prov inciaes e m u ni" 
·cipaes, o Presidente da R epublica s u pprime a 'a u tonomia :dos E st à dos, e, 
mineiro e mbora , a bjura e r enega as tradições d a Inconfidencia, qu e Mina s 

·G eraes reviveu no sa n g ue gener oso da r evolu ção de 1842? 
0 SR. BERNARDO M-ONTEIRO: - N ão a poia do. 
0 ,SR. FilJRREIRA CHAVES: - E ' lima im pressã o individua l de V . Ex. Nós, 

·r epublicanos, não sentimos a ssim. 
o. SR. MoNiz SoDRE' : - Entã o venha justif ica r o ·p r ojecto. 
O SR. NILÓ Pmç ANHA: - E, · su a excellen cia está t a n to rr.ais na obriga-

-ção ele · occu pa r a t'ribuna q uant o é certo qu e, Minist ro da JusÚça, r eco-
n h eceu a Assembléa que , como Sena dor, quer a nnulla r a gor a . 

E ncer r a va -se, Sr . P res idente, a sessão legisla tiva do anno passa do e o 
·C hefe do Poder Executivo torn ava ev idente , por du as m en sagens q·u e n os 
dirigiu , o proposit o crim inos o de ·assalta r a a u tonorr.ia do E s t a do do Rio de 
J a n eir o, c-onverten do a a lta m agistra tura que preside em um instrumen t o de 
·vinganÇa. 

Na prim eira rr.ensagem. elle -pret endeu, por u ma m a nobra, elimina r obli-
·ttua m en te a corripeten Cia do Poder J·ucltcia r io do ex a m e de uma qu est ã o legal, 
q ue Já lhe esta va submettida , e na segunda elle, v en cido, is to é, concedido 

-'o habeas-co1·pns, •entestava com o Suprem·o Tribuna l, para declarar ,que o 
-acata m elllto [c s ua sent ença n ã o valeria pelo reconhecimento -elo 
hido, embora das urna s, iniciando ass im os casos politicos 
i'iodo qu e a rrast a r a m a N ação á g u erra civil . 

governo, sa-
·dO seu p e-

Não lhe · bastava m a s clif.ficu lda des d a s itu ação géral do paiz; e pela s 
·q uaes fizer a r esponsa v el o seu ·a ntecessor e a llia do e a quem elle deve a 
presidericia da R ep ub lica, denunciando c om g r a nde escan daJo publico a o re-
-ceber -lhe a h eran ça que "dos 7tlti1n os e v u ltuosos emprestinws ext e,·nos n e?n 
.os Tem.a.n escentes encont,·a,-a", e que até ben s da N ação t inha?n sido insoli -
.tamente _g1·avaclos" ; o qu e n ã o impediu , aliás, que o nov o Gover no elevasse 
.a s propostas ela clespeza orçam entaria des te a nno a rr.a is de u m milhã o de 
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contos de réis contra setecentos e noventa mil do anno passado; n ã,o lhe-
bast-ava esse doloroso -momento, assigna!ado a um tempo pela crise financeira 
que dia a dia se aggrava com as err.issões do Banco do Brasil, e pela eter--
nização do estado de sitio, matando -por asphyxia os lutadores que ·ainda lhe-
resistem, tão rebelde se mostra o paiz á poHtica a (lue alludia o illustre, 

· 8r. Presidente de <Minas Geraes, em discut'SO recente, de r egresso desta ca-
pital, onde veiu "sentencia?· e deciclir", na phrase do brilhante oradm~ que· 
o saudou no Palacio da Liberdade, po!iti-ca que o hOnrado ·estadista, em res-
posta, denominou de "renovação de methodios c de p1·ócessos pa1·tiàa do seu·. 
Estado e de q1~e t!odJos esperam os 1·entedios aos ntales e erTos que atfligem. 
o Bras·il na sua administração economi.ca e nas finanças", renovação de pro--
cessos e de methodos, infelizmente, Sr. Presidente, de sitio ·permanente e de· 
deposiçKo ue governos regulares, que não tiveram a fortuna de idear as: 
grandes presidencias paulistas e m.ineiras todas a utonomas que t eve outr'ora 
a RepubJilca e das quaes ·ella tanto se orgulha; mas não lhe bastavam,. 
Srs. Senado-res, essas insupera v eis difficuldades, prbclama>das no Olyrntpo, . 
era preciso e o governo fez , atirar-se a baixa politica, crear uma duplica>ta 
de presidentes no Rio de Janeiro, pôr abaixo municipalidades, · empregando-• 
nessa obra, que me abstenho d e qualificar, forças do Exercdto, contra <>· 
disposto no art. 14 da Constituição Federal, e da Policia Militar . desta ci-
dade e, Jinalmente, depôr o Presidente que elle mesmo empossara, oito dias: 
antes, em cumprimento de um acc6rdão do Supremo Tribunal Federal . 

O Ge>verno interveio, Srs. Senadores, no Estado do Rio de J a neiro, não. 
para assegura r a execu ção da sentença de 27 de Dezembro de 1922, que ga--
rantio ao preclaro brasileiro, Sr . Raul Fernandes, o direito de, livre de qual-
quer constrangimento, tomar <POSse do cargo de Pr,esidente do Esta~o e de· 
exerce.r as respectivas .funcções da Constituição e das leis fluminenses, isto é, . 
pelo período ·e pelo modo neUas estabelecidos, mas formalmente para des-
a·catat' aquella senten ça, no essencial, que era o exerci-~io do cargo. _ 

Interveiu o Sr. Presi-dente da Republica, Srs. s-enadores, não para man-
ter a fôrma r epubli-cana, rr.as para deturpai-a arbitrariamente, f-omenta ndo· 
por seus agentes, uma dualidade de podeves de facto, porque, de Qireito, se-
da imtJossivel que ella se désse no Estado, desde que não houve nas elei-
ções, dualidade de mesas, dualida>de de juntas a puradoras e dualidade de· 

. d1plomas; não podendo, portanto, ter . -havido dualidade de ·assembléas ou· 
dualidades de presidentes. 

O Poder Executivo -interveiu, Srs. 1Senadotes, não para restabelecr a · 
tranquillidade no Estado, a requisição do respectivo Governo, mas para inde-
pendentemente de qualquer requisição, perturbai-a, invadindo o Estado por· 
seus prepostas, acompanhados de força federal, depondo camara e a utori-
dades. (Apoiados; não apoiados.) 

O Poder Executivo interveiu, .srs. Senadores, não para assegura r a paz, .. 
rr.as par-a dirigir a revolta, detendo os officiaes do regimento do Rio de 
Janeiro, fieis ao governo do Estado, n a policia desta capital, e promovendo-· 
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assim a indisciplina, a deserção e o levante de uma pa rte da força publica .. 
Aj>pello desta tribuna ... 

O SR. A. AZEREDO > - Já havia desordem no Estado; perdoe-me V . Ex .. 
O SR. NILO PEÇANHA: - ... para a honra do marechal Ca rneiro da Fon-

toura pa ra que á face de Deus conteste essa affirmação; e o m eu nobre· 
collega Sr. Senador Azeredo vae vê r dentro em pouco q·ue não havia nenhu- · 
ma desordetr< no Estado e que se houvesse era dever do Governo Federal 
intervir para reprimil-a assegurando assim, a sentença elo Supremo Tribunai 
Federal. 

O Governo interveiu, 'Srs. Senadores, finalmente, pa ra desmoraliza.r uma . 
decisão judicial, que nenhum outro poder tem competencia para r evêr ou 
para .a,lterar, deixando de ser Poder Juc1iciario, corr.;o quer ·o regimen, no-
dizer insuspeito do eminente ministro Sr. Pedro dos •Santos, insuspeito nesta 
questão, o oraculo da Constitui.ção, ou o clerraàeiro arbitro eTn todos os as-
sumz;tos concernentes aos pocleres creaclos pela Constitttição, o j ·1âz irrecor-· 
1·ivel rlos seus p1·oprios di?-eitos, be1n como ào Congresso e ào Governo .. 
(Apoiados.) 

A primeira pro-rogação do estado de s itio visou, senhoers, a -pratica 
desse attentado a autonomia do Estado que tenho a honra de· representar· 
nesta Casa, çorr.o a alta dignidade da justiça, e no qual, infelizmente, o sen-
timento a paixonado do home,m pOde mais do· que a consciencia dos deveres. 
moraes e constitucionaes do presidente! 

Senhores, o Sr. Presidente da R eopublica não teve em vista, intervindo-
no Estado do Rio de Janeiro, a preservação e a defesa dos inter esses da 
communhão confiados á sua guarda, mas tão sOmente o desaggravo dos setis· 
odios pessoaes; por tão pouco elle não duvid-ou corr.metter o crime de ·aba-
te-r e de Jaurrtilhar o poder que julga da constitucionalidade das leis, como· 
de cr;ear esse funesto precedente para as instituições repubÍicanas ·e para a 
a]ltonomia dos Estados, interrompendo, por longo tempo talvez, a vida da 
Fedração do Brasil . 

A Constituição não ·permitte a intervenção dos Estàdos, a n ão ser nos 
quatro ·paragraphos

1 
do art. 6°, e ·em nenhum delles, se enquaÇtra o 9-ecreto, 

de 11 de Janeiro deste anno. 
Eu não sou senhores, note-se, dos que pensam ' que a intervenção em 

principio seja sempre urr: perigo e um mal; toda vez que ella não exorbita 
da lei, ella é o supr emo direito da União, e no pensamento de consagrado-
publicista, torna o forte protector do fraco, impeclindo~o de ser oppressor; a 
intervenção toda vez que não exor.bilta da lei, assegura o equilibr io da Fe-
deração, mantem a or1dem e é um penhor da unidade naciona l. 

0 SR. SOARES DOS •SANTOS: - Á!poiado . 
O SR. NILo PEÇANHA: - Ninguem é contra a intervenção quando ella é· 

exercida nos termos estrictos da Constituição de 24 de Fevereiro. Nos Esta-
dos Unidos ella foi prirr.eiro pratica da por Washington, na Pensylvania, e O· 
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.grande homell} dirigia-s·e. immediatamente ao Oongresso, ·com os olhos volta-
dos piua a indulgencia dos céos, na phrase . da sua . mensagem extra.ordina-

.ria, prestava contas á Nação ainda que só tivesse agido em nom\') ·da lei e 

.. p ara reprirr.-ir uma commoção intestina, ou antes, uma revolução provinda 
··-de impostos sobre bebidas alcoolicas; ainda nos Estados Unidos a interven-

ção foi praticada em Carolina ·do Sul e para reprimir a tentat.iva que se 
'póde chamar precursora da guerra Ida seccessão e que teve. como causa pro-
:.Xima· a resistencia a tarifas aduaneiras; ainda depois ella se deu em- Rhode-
Islands, onde o povo forçou a •conv-ocação de uma constituinte, para . q·ue· ;não 
tivesse sómente o direito de voto quem fosse proprietario, conforrr.e as or-
,denanças de Carlos II; e p:osteriormente na Luiziania, por força de utpa. 

,_provada duaHdade de . governo, na pre~idencia Grant, em todos esses cá.sos 
como no Cantão de Tessino, na Suissa, em nome do interesse publico, sempre 

. para manter o equilibrio politioo entre o Estado e a União e nunca . para 

. rorr.pel-o, despedaçando vinculas constitucionaes, como foi esse escandalo da 

..intervenção no Estado do Rio de Janeiro, e que só se assemelha, já que aliu-
di •á tradicção estrangeira, ás que celebrizaram um dos mais· sombrios perio-
·dos •da politioa nas Republicas .da America do Sul, em que a J-aci.lldade 
. constitucional .da intervenção foi, com-o já se disse, a arma dos despotas . 
.-expressão do arutigo caudilhismo militar, qUE} libertou as colonias americanas 
,·da tutela hespanhola e .qJ.<e se converteu e.m caudilhismo politico· que tanto 
:perturbou a vida social do .continente. 

E tanto, senhores, que a intervenção não é mais re..:ebida na R epubliea 
. Argentina como uma garantia rde di reitos ou como uma condição de pa'z, mas 
.--como um rr.otivo de alarma e das mais graves inquietações, no seio da socie-
:dade, não serudo isolados casos como de· \S. Juan e de Mendoza, na presiden- · 
,-,da Ur:quiza,, em 1858, •em que o Senado teve de suspender o acto do governo 
:taes foram os excessos da intervenção. 

O ·SR. MoNiz SooRE': - Muito bem. 1 
O SR. NrLo PEÇANHA: · - A.~ .intervenções deixaram de ser uma medida 

;salutar ·e protector:_a dos povos opprimidos do Rio da Prata, taes erá.m, no 
juizo de seus maiores €Scriptore·s os rubusos do Poder Executivo nacional, 

\absorvendo a personalidade politica das provincias e a 'sua vida administra-
·tiva. 

Mas não sei €ffi que terra estrangeira ella se tenha excedido mais que 
··na terra fluminense ; . já não me r efiro· a os gru1J•o-s da morte que assolam 
·no interi·or, aos assaSsina tos que pesam no seu passivo, ás demissões em 

. massa de funocionatio publicas, ás violencias até contra sacerdotes, como 
··essa agora, vejo nos jornaes, que obrigou o bispa d-o de Ni:étheroy a m a ndar 
·fechar igrejas, na impossibiJildade de celeb,:ar o .culto catholico, violencias 
de que é infelizmente prisioneiro o pro,prio interventor, não -obstante os seus 
·.altos attributos pessoaes; é, senhor.es, que a intervenção não se limitou a 
·deter o poder corr.o se.ria natural, ella suspendeu leis, ella arrogou-se a a u-

'<1:-oridade q'ue nunca tiveram os governos regulares, e a inda nesse monstruoso 
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·projecto ella usurpa funcçÕ(S elementares dos tribunaes; ella finalmente-
se attribue o arbitrlo de legislar sobre o direito de voto, e de. dictar discrl-
cionariamente a composição dos poderes do Estatlo. (A_poi.ados; não apoia-
dos.) 

E o que ella pretende nesta proposição em debate sinão annullar uma. 
decisão judiciaria? 

Eu fallo, senhores, á mais alta Asserr.bléa politica do meu 'paiz, a uma. 
assembl'éa -de jurisconsultos, e eu desafio a que se exhiba á nação, aos seus 
centros de cultura mental, ás suas academias, á opinião publica, o texto· 
da Constituição que armo~ o Congresso de -autorida~de para decretar ·a re~ 
visiio. a inefficacia, a nullidade de vma sentepça do Supremo Tribunal. 

Emquanto que não .ha artigo alg·u'm· da Constituição que tivesse dado-
ao -Congresso esse ' poder, ha por outro lado os artigos 59 e 60 que derarr• 
·ao Poder Judiciario a competencia extraordinaria de velar pela garantia de 
tod-os os direitos, annuliando. ·actos do poder administrativo e tornando· 
inexequfveis leis votadas normalmente e regularmente pelo !Poder Le-
gislativo. 

Ora, como dizia ao rSe-nado, Gonzaga Jayme, de saudosa memoria, si a 
Constituição da Republica deu ao Poder Judiciario esta corrcpetencia e ex-
Pl:e~~;mimte nã'o deu ao Poder Legisla tivo comp·etenc·ia · Mmelhante para 
annullar as sentenças do Pode;r ·Judiciario, é logico que o Poder Legis--
'Jativo não p6dé se pronunciar por le~ ·ou resolução sobre um assumpto a 
respeito· do qual já o Poder Judiciario decidiu por meio de uma sentençà> 
irrecorrível . 

Sen11ores, que autoridade no Estado '<lo Rio de. Janeiro solicitou ou re-
clam-ou a intervenção? Si o Presidente não a reclamou nos terrr.os do nu~ 
mero 3 do art. 6° da Constituição, respondam por mim os Srs. Senadores, 
era Ji.cito ã.o Governo fazel-o, tendo elle affectado, como affectou, o caso aO-
Congresso nos '.termos do.' numero 2 desse rr.esmo art. 6°? 

Que circumstancia extr?-ordinaria ' occorreu,- então, que determinasse a 
inopinada interve-nção Ido Poder Executivo, não s'e tendo dado a h ypothese 
d.u · nurr:;ero ·1 do mesmo art. 6°, isto é, a invasão estrangeira ou a invasão-
de um Eetado em outr-o? 

S enhores, essa intervenção não terr.-· uma sô attenuante, nem mesmo 
a de ter posto tet'mo a uma li.wta armada no Estado._ E que tivesse havido 
desordens, não. era elementar qever do Governo Federal reprimil-as'!' Nà()-
estava elle deante de uma sentença '<lo Supremo Tribunal? 

Nã-o tivesse a .União o dever de intervir, como escreve o mais autori-
zadà dos nossos corr.mentadores, vara remover perigos e conflictos que· 
põem sem segurança o Governo dos Estados; não s6 as . garantia s dos cida-
dãos, com.o o regimen federal, seriam sem vantagem e sem valor; ·os Esta-
dos •Se constituiriam presa das facções e a tyrannia supplantaria a. lei e o 
direito. 
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A União é o.brigaJda .a ir em de.f.eza do Governo ameaçado, e a manter 
·e a restabelecer a sua a utoridade. Este é mesmo um dos fins da instituição 
de um poder central em nossa tfórma de Governo . 

O mais grave, porém, Sr. Presidente. é que não havia nenhuma desor-
derr~ :no · Estado, a não serem as .destituições que a União culposamente 
·promoveu. 

Com 'uma insuspeição a toda a prova o illus tre candidato ao Governo, o· 
S r. Feliciano Sodré, meu adversario, mas um homem de ·berr~. ]Jrecisamente 
na vespera. da interven ção . dirigiu-se em telegra mma ao Sr. Presidente da 
T:l.epublica nos seguintes termos: 

"Graças a o espirito de 1toJ.erancia e de ;respeito a todas as li-
berdac1es ·que n:;:e •orienta ·pessoalmente e aos elementos que me ele-
varam ao poder, ainda não correu u ma gotta · de sangue no EstaÇI.o, 
sendo tendenciosas as noticias contrarias a estas informações que 
trago ao conhecim ento ·de V . Ex. K3 que são a e]!:pressão da ver-
·dade." 

Ahi está. em transumpto a !Palavra de S. Ex., e os ·Srs. Senadores t eem a 
Jlro:va de qu e o q.overno faltou á verdade a o :Supremo Tribunal e ao paiz. 

E como verr.-os., Sr. Presidente., dia. a ·dia, se reba.ixando os nossos cos-
turr.e.s politicos, e c-omo dia a dia vae diminuindo a resistencia dos homen,s 
á,S seducções do poder; emquanto que a Comm1ssão de Constituição do Se-
nado homoioga esse attentado que revolta a todas as ·consciencias rectas, de 
.que é um exemplo a attitude historica de Prudente de Mora es, o moç;o, esse 
grande espírito e esse grande caracter ao serviço da liberda de e do direito, 
mas r epito emquanto que a Corr.missão •de Constituição homologa esse at-
'j;entado, veja o paiz o que essa mesma Commissão ·do 'Senado (!izia em 24 
de Maio de 1892, em parecer merr.oravel de Quintino Bocayuva: 

"A Commissão relendo o capitulo ~o da Constituição d(l, R epu-
blica ,que tem ·por titulo - Das attribuições do Poder Executivo -
n ão encontra ·em nenhum dos paragraphos enumerados no art. 4~ . 

·clausula a lguma pela •qual se tfruculte ao Poder Executivo perrr.is-
são pa,·a intervir nos Estados, ldirecta ou indirectamente, por si ou 
delegado seu, salvo nas hypotheses previstas .no § 15, o qual é ·c-on-
cebido nos seguintes te:;mos: "declarar por s i ou por seus agentes 
responsav·eis o estado de sitio em qualquer ponto do territorio nos 
casos de aggressão estrangeira ou de g rave commoção intestina 
(art. 6°, n. 3, .art. 34, n. 21, e art. 80, da Constituição). 

Si ao Poder Executivo se concedesse essa faculda de, minada pela 
base, f icaria a Federação dos Estados e· a União Brasileira vacil-
lante nos seus alicer ces esboroaria ao primeiro golpe que sobr<> e!Ja 
vi.brasse o poder . 
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Em taes condições não teriamos um Presidente da Republica, 
·mas um verdadeiro dictador, e a >força centrifuga do poder não oon-
tràbalançada pela força centripeta, daria Jogar á installação de urr~ 

•cesarismo a,;.assalla dor e incontrastavel. 
E' o que está a hi, senhores, para confusão e vergonha de quan-

·tos tdão a sua cumplicidade a essa f alsificação e a essa mentira do 
·regi:p1en. 

Tal ê a situação dos nossos dias corr• a creação dessa figura de 
interventor, estranha ao nosso direito 'constitucional, e ·que nem 
por ter sido ensaiada em um momento de desordem juridica .póde 
prevalecer contra a Constituição. " 

0 SR. LOPES GONÇALVES: - Não a poiado . 
O ·SR. NILO PEÇANHA: - Della dizia Ruy Barbosa não conhe.cer a lei 

•que a ereou ·e não conceber que o Exec.utivo pudesse nomear funcciona rios 
·cuja existencia as leis do paiz nãJo conhecerr• . 

. Não ha Estado, !dizia o honrado Sr. Ministr-o da Justiça, quando com 
··assento nesta Ca:;;a. que não esteja constituido com a sua Constituiç(i.o pro-
mulgada, com os seus tres poderes pol.iticos eiT,l funcção. Desafio a que se 

· me apresente uma só hypothese e!ll que haja .necessidade de intervir, des-
·conhecendo a existencia . de um dos ·poderes ou de toda uma Constituição. 

Si ê deposto o governador, o Governo intervem pela forÇa publica para 
. repol~o .. !::li , o governador dissolve a Assemblêa, o Governo intervem com á. 

força publica para garantil-a .e mantel-a. Si o Poder Judicia:rio ê destacaqo, 
:a União intervem com a força publica par<~, garantir a execução da sei\tença. 

Mas a fjgura 'do interventor (quem cliz é o S1·. 1l1inistro ela Justiça .. o 
:mesmo · que assigna o decreto de inte.1·venção), não existe no nosso ·Q.ireito 
constitucional,. seria a a nnuJ.lação da a utonomia dos Estados já constituidos, 
.seria a suppressão constante (\essa autonomia, ao sabor e [lo ca.pricho das 
·paixões politicas do Executivo ou das maiorias occa~eionaes do Parlan1entc;.. 

O ISR. LoPEJs GoNÇALVE;>: - São essas pÇJ.lavras dQ Ministro da Justiça ou 
·do ·Senador João Luiz Alves? 

O SR. NILo PEÇANHA: - ·São do jurisconsulto João Luiz Alves e elle 
·que agradeça a V. Ex. a injuria. 

Senhores, nestes 34 annos de R epublica não cçmseguiram os partidarios 
·da intE;rvenção a outrance, <1-inda que sob o pretex;to de repetidas dualidades 
·de Assemblêas e de Governos, votar uma lei geral attribuindo a qualquer 
dos poderes da União o direito de intervir nos Estados sobre as limitações da 
·Coqstituição. 

A primeira tentativa concedia essa faculdad·e do Executivo e a idêa nem 
'foi oonsi:lerac1a objecto de deliberação, tãnto se ia il'ortalecel-o, elle que já é 
tão forte e que é em ultima analyse, e desgraçadamente, o unico poder deste 

1paiz! 
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Depois projectaram attribuil-a ao Cong,;esso, pondo-se ' á frente dessa 
iniciativa João Barbalho, ·e pouco tempo depois ao Supremo Tribunal, to-
mando a frente desta. corrente Aristides Milton, corr,o primeiro douto com-
mentador da Constituição, mas fracassou um'a e depois fracass-ou outra, tanto.· 

.resistiu o espirito pessas gerações pelo vinculo federativo em que .. Campos·. 
, Salles sentia pulsa r o coração da Republica. 

A Suissa, a Argentina, o Mexico, os Estados Unidos sempre repe.Hiram 
. no curso da sua evolu ção. polLtica oe constitucional forrr.ú.las ou innovaçõe<:. 
que enfraq)lecessem ou puzessem em perigo a autonomia dos Estrudos. 

Mas, que importa, senhores, que tambe.m no Brasil o instincto conser-. 
vador da Federação tenha resistido, . venha resistindo, ha tantos a nnos, á 
.lissolu ção e ao cesarismo, si Presidentes da Republica, como o actual, irr;-· 
põem pela vio1encia o que lhes é prohibido pela lei; si o .poder central an-
nulla as lei!5 dos Estados já julga.das constitucionaes pela sua . magistratura. 
togada; si Presidentes da Republica occupam militarmente as uiüdades d?-

. Federação, si depõem os Governos regularme.nte e constituc-ionalmente elei,-
tos, arr.parados pelas decisões do ·Supremo Tribunal Federal; si até a auto-
nomia dos municípios, fontes vivifi-cadoras do espírito nacional· de ' que a. 
historia brasileira toma os respectivos f lagrantes, no dizer de Oliveira. 

'Viarina, nos movimentos de opinião que a chronica chamou de balaiadas, 
. de cabanadas, de sabinadas, e que levaram o paiz ás conquistas liberaes do 
Codigo do Processo de 18"32, e ao Acto Addicional de 1 834, si até a autono'-
·mia dos municitpios que o legislador republicano tão imperiosamente re:il -
·guardou no a rt. 68, da Constituição, si tudo está arrazado, senhores, e si• 
·ha um Congr•esso que bate palmas a esta monstru osidade! 

Paiz de. vencedores ~ de vencidos, pa iz de usurpadores e de usurpados, 
eu não suppunha. que essa dictadura que a hi está levasse tão longe a sua 
audacia e o seu crime, e que a fatalidade reservasse aos brasileiros a im-· 
[J!"ecação de Hoar, no .Sena do Americ"anb, quando previu, um dia, que a ver-· 
dadeira rr.aneira de chegar ao poder na Republica fosse a corrupção e quE> 
o verdadeiro fim do Gov~rno fosse a vingança! 

Mas não ·se illudam ós dominadores destfi hora; não ha iniquidades 
que prevaleçam a final c-ontra o direito; muito ·maior damno que' a mim, 0 . 

·ultirr.o servidor da •democracia, e já habituado a esses altos e baixos da 
nossa politica, f azem elles ao paiz, ás suas in~tituiçõ-es, á. sua cultura, á sua 

·legislação, · ao espü·ito dos monumentos q u e temos, -os brasileiros, erguido 
á L;.berdade, a tudo quanto, fundadore::; da Republica, temos sonhac'!o, que .. 
rido e amado em commurr.; sob todos os ·cêos, senhores e em todos oS. 
tempos só a justiça é eterna ·e imperecível, e o Rio de Janeiro tal como 
o homem de Pascal, a quem o destino tivesse tudo arrebatado, entre as 
angustias . e os desenganos da vida, mas que gua.rdou sempre a scentelha 
divina da intelligencia e do genio, elle , conserva, graças a Deus, intactas as· 
energias e as illusões da Republica, as tradicções da lucta e de r esistencia 
dos seus maiores e ha de retomar pe:a lei e pe1o suffragio livre do ·pov<Y· 
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a digriidrude de Estado Federado que vós nos arrancastes pela f orça! (M1Lito~ 
bem! M1Lito bem! Palni as no recinto e nas gale1·ias.) 

O Sr. Sampaio Corrêa (attenção): - Sr. Presidente, porque meço bem 
as rr.inhas responsabilida des perante o Sena do da R€publica, julgo-me no·· 
dever inilludivel de fazer uma declaração sobre o voto que den t ro em pouco 
terei ·a opportunidade de proferir. 

Reconheço, como t a mbem reeonhece o honrado Sena dor p elo Estado do 
Rio ue Janeiro, cujo discurso acabamos de ouvir e cujo nome · peço permis-
são para de.clinar, o Sr. Nilo Peçanha , reconheço como S . Ex ., err~ doutrina, . 
o direito de intervir de parte do Governo Federa l , em todos aquelles casos 
que são prescriptos e delimitados n a nossa 1\'[agna Carta. 

Mas, Sr . Presidente, não posso em caso a lgum , r econhecendo esse di-
I'eito de intervenção, dar o meu voto á annullação. das eleições que se rea-
lizaram no · Estado do Rio· de Janeiro, no tocante á constituiÇão das c.amara.s., 
.municipaes daque.ue· Estado, que não são nem causa nem eff eito da dualida-
de de que se .trata .. 

Não posso tambem concordar em que seja feita ·a ·apuração de qualquer 
eleição que se venha ·a realizar fu t u ramente, em conse.quencia de deliberação· 
·elo Congresso Naciona l, por uma junta apuradora que incide no m esmo erro--
que deterrr.inou . a dualidade do ·legislativo e do governo no Estado do Rio 
de J a neiro. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Exact'amen te essa junta é que foi julgada' 
lnconstitucional. 

O SR. !SAMPAIO CoRR:fJ:A: - Não posso, outr-osim , da r o m eu voto a s olu-
.ção que não importe em annullaç.ão do pleit o realizado, pa ra a Presidencia 
daquelle Estado. E isto porque não quero t'oncorrer com a m inha acqu es-
cencia para m a nter, por t empo ainda rr.ais longo, o estado a normal em . que · 
se encontra a antíga Província do Rio de Janeiro. 

Mas, como á Casa foi annunciada pelo honrado r epresentante do Estado 
de Ma tto Grosso, Sr , Antoni.o Azeredo, a apresentação de emenda,;, quero · 

I 
apenas declarar que o meu voto, agora, será dado com a resalva de modi-
fjcal -o, , a o serem . aprese':'tadas as emendas em 3" discussão, para que, nessa 
hora, possa me m a nifestar com absoluta consciencia. 

Era · o que tinha a declai·ar. (M·t~ito ben~; muito bem .) 

O Sr. Mrurcilio de Lacerda: - S1·. presidente, pedi a palavr a apenas · 
para d·eclarar que, na qualidade de Relator das Commissões Conjunctas, 
aguardo, para responder aos Srs. Senadores, q ue já se m a nifestaram e a os 
que de futui·o se ·m anifestarem, sobre o cn.so em deba te. a 3' discussão . 

O Sr. Paulo de Frontin: - Sr . Presidente, as Commissões r eunidas Ide · 
Justiça e Legislação e de Constituição solicitar a m suggestões a o seu brl- . 
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Jhante trabalho. Ficou resolvido, de accôrdo com os desejos do illustre 
Vice-Presidente· desta Casa, que essas suggestões, sob a fôrma de err.endas, 

· sejam apresentadas em 3a d\scussão. Peço, portanto, a V. Ex., inscrever-
- me para a 3 • discussão. 

O Sr. Presidente: -V. Ex. será attenldido. 
Si não houver mais querr.· queira usar da :palavra, v_ou . encerrar a dis-

. cussão. (Pausa pmlongadxL.) 

Está encerrada . 
Vae-se proceder á votação. 
A lis.ta. da· porta accusa a presença de 52 ISrs. Senadores. 

I 

O Sr. Nilo Peçanha (pela onLem): - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
-.que consulte á Casa sobre si con cede votação nominal para a proposi\;ão . 

O Sr, A. Azeredo (pela ordem): - Sr. Presidente, de accõrdo com 0 
Regirr.ento, vae ser submettido :t votos o art. 1•. 

o SR. NILO PEÇANHA: - E' o projecto todo. 
o SR. IRINEU MACHADO: - Só h a um artigo na proposição. 
o SR. A . AZEREDO: -Requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, que na votação 

· da materia seja a primeira parte votada separa damente e 'O resta.nte, e!U 
I · conjunto ou separadarr.ente. 

Este meu requerimento tem razão de ser, porque não posso, approvan-
·do um acto do Governo, votar in totum, pela proposição, quando ·ena en-
cerra um ponto que eu conàemno . (M1ü.to bem.) 

O SR. NILO PEÇANHA: - O Presidente póde estabelecer separações em 
··urr.a proposição? 

0 SR: A. AzEREDo: - Pelo Regimento, p6de. 
O SR. IRINEU MACHADO: - Basta o requerimento de ·um .Senador . 
O _ ·SR. NILO PEÇANHA: - Neste caso, o requerimento de votação nom i-

-:nal refere-se á segunda parte. 

O SR. A. AzEREDO: - Si o nobre Senador faz o seu requerimento ·em re-
laçã~ á segunda parte, requeiro eu a V. Ex., que consulte á Casa sobre si 

·consente que a primei-ra parte seja tamberr• votada nominalmente. (.ll!fuito 
. bem .. Apoiados.) 

O Sr. Presidente: - O .Sr. Sena dor Nilo Peçanha requer v0ta\;ão no-
minal .para a segunda parte do artigo unico da proposição. 

Os senhores que a concedem, queiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi approvado. 
O Sr. Senador A. Azeredo faz identico requerimento para a prirp.eira 

I<.Parte do mesrr.o artigo. 
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O SR. INn~o no .BRASIL: - Requerendo ant(ls a separação. 
O !SR. PRESIDENTE: ~ . . . requer~ndo antes a,· sepa.ra.çã.Jo, sob1•e a qual 

•cabe á _M:esa. resolver . Os senhopes que a.ppro.vam o requerimento do Sr. 'Se-
-nador A. Azere.do, queiram levantar-se. (P~usa.) 

Foi approva.do. 

O Sr. Lauro Müller (pela ordem): - JSr. Presidente, foi declarado, 
'a.inda. ha. pouco, se não por todos os .Srs. Senadores, pelo menos pela. sua. 
maioria., que esta ·casa. não ia. deliberar, pronunciando-se definitivamente 

'sobre esta. prOiposição, em segunda. discussão, aguardando as emendas oppor-
tuna.rr.e.nte apresentaqa.s. Assim, pois, a · vota.qão nominal de agora. hão nos 
·compromette para o futuro, isto é, o que decidirmos agora. não nos sujeita. 
a restricções, da liberdade que nos reservamos de emendar a. proposição em 
.sua. s· discussão. (,Apoiados.) 

Era. o que eu ti11ha a dizer. (Muito bem.). 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a. votos o artigo U)lico da. propo-
.sição, salvo os p a ra.graphos. 

Diz o artigo: 

"Ficam· approvados os decretos do Poder Executivo ns. 15.922 e 
15.92-3, de 10 de Janeiro de 1923, •pelos quaes foi determinada. a. in-

. tervençao federal no Estado do Rio de Janeiro e nomeado interven-
tor o Dr. Aurelino de Al"aujo Leal." 

De accõrdo com o Regimento vae-se proceder á cha.ma;da.. 
Os senhores que o approva.m, respooderão sim; os senhores que o re-

jeitam, responderão não. 

Proce.dendo-se á clla.!Tia.da., respondem - sim - os Sr13. B.arbosa. Lirr~a.. 

Lopes Gonçalves, Cunha. .Machado, José Eusebio, Costa. ROdrjgues, Pires 
Rebello, Antonino Freire, José Accioly, João .Lyil'a, Ferreira. Chaves, An-
tonio Massa, Venancio Neiva., Octa.ÇJilio de -Al]:>lNUe.rque, Elusebio de Anqr!).-
·de, Araujo Góes, Pereira. LobÕ, Bm•nal'dino Monteiro, Ma.rcilio de Lacerda., 
.Mig uel de ·Carvalho, Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa., Bueno de Pa:iva., 
Bernardo Monteiro, AlfreQ.o Ellis, José Murtinho, Luiz Adolpho, A. Azeredo, 
Hermenegildo de Moraes, Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti, Generoso Ma.r-
·ques, A-f!l'onso de Camargo, Lauro Müller, Felippe SchmiC!t, Soares dos San-
tos (35) e - não - os Srs. Lauro Sodré, Justo Chermont, Indio do Brasil, 
Benjamin Barroso, Ca.r.neiro da Cunha, Rosa. e Silva, Gonçalo Rollerr.berg, 
·Siqueira. de Menezes, Antonio Muniz, Moniz Sodt·é, Nilo Peça.nha., Modesto 
J_,ea;l, Irinell Mach[l.do, Francisco Salles, Alvaro de Carvalho e Vida! Ra-
:mos (16). 
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Responderam - sint - 3.5 ISrs. Senadores e - não - 16. 
O artigo u nico da proposição foi approvado. 
De accõrdo com o que requ ereu o Sr. Senador Azeredo, vou submetter-

ã vo.tos os paragraphos do artigo unieo da proposiçao. 

O Sr. MaJrcilio de Lacerda (pela on'lem): - Sr. Presidente,_ a segunda; 
parte da votação é constituida pelos sete paragraphos. Acredito que, para: 

.votação nominal, os nobres Senadores· concordarão em que elles sejam sub-· 
rrcettidos a vot os, englobadamente. E' este o requerimento que formulo. 

O SR. NrLo PEÇA-"'HA: - E nós concordamos. 
O SR. PRESIDENTE: - . Uma vez qu e a Casa concorda, a Mesa deixa de· 

submetter a votos o requerimento do nobre Senador, acceitando-o como uma 
suggestão. 

(0 S1·. P1·esidente procede á l eitu1·a dos paragraphos.) · 
Vae proceder-se á chamada para a votação dos paragraphos que ve-

nho de ler. 

Os Srs. \Sena dores ·que os approvarem, dirão - sim - os que os rejei-
tarem, dirão ~ não. 

(RetiTa-se do r ecinto o S1·. Paulo de Frontin, cleclaTando alto que o fazia. 
porq·ue não JJOcli.a vota1· os paragraphos antes da ap1·esent~ção das em.endas 
.an?Htnciaclas .) 

Procedendo-se á chamada, r espondem - sim - os Srs. Barbqsa Lima , 
Lopes Gonçalves, Cunha Machado, José Euzebio, Costa Rodrigues, Pires. 
Rebello, Antonino Frei-re, José 'A:ccioly, João Lyra, Ferreira Chaves, Anto-
nio Massa, Venancio Neiva, Octacilio de Albuquerque ,' Eusebio de Andrade,. 
Araujo Góes, Pereira Lobo, Bernardino Monteiro, , Marcilio de L~cerda, Mi-
guel de Carvalho, ·Bueno de P iava, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Josê· 
lVIurtinh o, Luiz Adolpho, H ermenegildo de iMoraes, Olegario Pinto, Carlos 

' ' I Cavalcanti, Generoso Ma r ques, Affonso de Camargo, Felippe 'Schmidt e Soa-
·res dos Santos (31), e - nt~o - os Srs. Lauro Sodrê, Justo Chermont, In-
dia ·do Brasil, Benjamin Barroso, Carneiro da Cunha, Rosa e !Silva, ·Gonçalo. 
Rollemberg, Siqueira de Menezes, Antonio lVIoniz, Moniz Sodré, Nilo Peça -

. ·nha, · Modesto Leal, Sampa,io Cori·êa, Irineu Machado, Francisco San es, AI-· 
varo de Carvalho, · A. Azeredo, Lauro Müller e Vida! Ramos (19) . 

O Sr. Presidente: - Responderam. sim, approvando os paragraphos, 3tl: 
·srs. Senadores; responderam - não - rejeitando-os, 19 · Srs . ·Senadores. 

Foram approvados os paragraphos. A proposição passa á 3" düÍcussão: 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordent): - Requeir~ a V. Ex. que con-
·sulte o /Senado sobre se ·concede dispensa de intersticio para que a propo-
·sição, ora approvada em 2• discussão, <figure na ordem do dia da · sessão de· 
a1nanhã. 
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O Sr. Presidente: - O Senado acaba de ouvir o requ€rimento do hon-
:rado Senador pelo Districto Federal. 

Ós senhores que o approvam, queirarr; se levantar. (Pa1LSa.) 
Foi approvado. 

SESSÃO DE 8 ·DE AGOSTO 

O Sr. Lopes Gdn'f.-a.Ives: - Sr. P residente, h ontem, da tribuna o illus-
··tre representante flumi11ens'e, meu distincto condiscipulo na Academia do 
'Recife, combatendo a rproposição da 'cair.ara dos Deputados, que approva a 
' t ntervenção no Estado do Rio de J a neiro e estabelece outras providencias, 
·a.boi·dQU, entre ' outras questões, a de que nã:o· existe no :f!OSSO systema , no 
{!Onjunto da nossa Constituição, a figura legal do interventor. Sem embargo 
da palavra a utorizada ,de S. Ex., citando o saudoso mestre Quintino Bo-

'.cayuva e o eminente jurisconsulto Dr. João Luiz Alves, dei um "não apoia-
"Clo" a . !S. Ex., divergindo dessa opinião:. 

Srs. Senadores, ninguem neste ·paiz mais a drr;irou , quando vivo, e mais 
·venera; depois de morto, o grande Quintino Bocayuva, ·patriarcha da Repu-
blica, do que o hÚm.ilde orador' que n este momento occupa a attenção desta 
Casa. Desde muito moço, ainda perlu strando os bancos dos collegios, no 

vx::urso de humanidades, aqui no Rio de · Janeiro, serr.jpre tiv·e por esse vene-
rando brasileiro a m ais elevada e subida estima, como um dos mais incon-

·testaveis· paladinos das liberdades publicas, já pugnand:J pela libertação . 
dos escravos, trabalhando para que· se rupagasse da nossa vida politico-social 

·-essa mancha ignobil, já como propagandista do ' r egimen que nos trouxe estes 
dias de munifirente liberalisrr.u e de ·poderosas conquistas no seio da civili-
•zação . 

Ninguem, tambem, rende o mais sincero e leal preito de consider ação e 
apreço ao Üllento inconfundiV€1 e á cultura mental de J oão Luiz Alves do 
·que este seu obscuro concidadão, ·que o teve, carinhosamente, como collega 
·nesta Assemblé.a, raramente separado de S. Ex. em pontos de doutrina. 

Isto posto, se é verdade que em nossa Constituição não se acha expres-
samente creada a figura do interventor, não é licito duvidar que ella exista 
implicitamente, que ella resalte do texto positivo do seu art. 6°, da systema-· 
tização e analyse dos seus principias . E' que nossa magna lei não .estabe-
lece sórríent e poderes expressos, mas comprehende e subentende a theoria 
dos poderes implicitos, talqualm€nte serr.pr e se disse, sempre se su stentrm, 

·sempre se doutrinou não só na Argentina, c.omo, tambem, nos Estados Uni-
dos da An:erica do Norte, a res·peito dos seus codigos politicos, das suas leis 
fundamentaes . 

E, foram -esses dous juizes - e Tepetil-o seria ocioso - sem duvida, 
··.que serviram de ·fonte á nossa Constituição· de 24 de Fevereiro. 
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Pois bem, em relação ao seu art. ·6", é elle quasi qUe Uma cópia fiel a 
integral do art. 6.• da Constituição Argentina de 1860, em pleno Vigor. Não 
lhe serviu, pois, de modelo o art. 4", secção 4", da Constituição dos Estados 
Vnidos, porque alli, 

1 
err;· vez de se fallar em intervenção,, de se empregar O· 

verbo intervir, se usa das expressões ga.rantir a fôrma republi'cana, protege'/'. 
os Estados contra qualquer invasão e, á .requisição da respectiva legislatura 
ou, quando esta não possa ser convocada, do Poder Executivo, contra qual-
quer commoção interna ·(;m vioHmcia intestlnà. 

Ora, a Constituição Argentina, qu e, neste particular, nos serviu de nor-
ma, não foi além do que se acha estabelecido em seu art. 6". Ahi fiçou, e· 

. quem poderá dizer que, naquelle paiz, não se tenha, mais de uma vez, no-
rr_eado interventor, para eondemnar attentados contra a fôrma republicana 
federativa, como no caso do Estado do Rio de Janeiro, ou contra a ordem. 
e a tranquillidade public/a ! Vou lêr ao Senado o 'texto insophismavel dessa. 
Constituição: 

;, Art. 6." El Gobierno F'ederal interviene en el territorio de las: 
Províncias para garantir la forma republicana de Gobierno, o re .. 
peler invasiones exteriores, y a requisicion de sus a utoridades consti-
tuídas para sostenerias o restablecerlas si hubiesen sido depuestas 
por la serución, o por invasi<m de otra Provinda." 

Consagra-se, portanto, nesse dispositivo, poder implícito, ao Executivo,. 
para nomear o interventor, pois ser~a, logicamente, rubsurdo que o P oder 
Executivo da 'kepuolica decretando, alli1 na ausencia do Congresso, a inter .. 
venção, ou dando-lhe execução, por deliberação legislativa, f osse administrar 
a província para ,·estabelecer a ordem, ou garantir a fórrr.a republicana de· 
governo. 

Quem falia em intervenção, falla em interve ntor, quem fallà em acção. 
falla em agente. quem falia em rr.ashorca subentende mashorqueiro; quem 
falla em anarchia reconhece anarchizador; não ha lei sem legislador; dis-
curso sem discursador; reacção sem reaccionario. 

Os grandes interpretes da Constituição Argentina de 1860, Perfecto· 
Araya, Rivarola , Montes de Oca e outros mais sustentam que não ha, rr.es-· 
mo, necessidade de lei ordinaria, creando a figura do interventor, porque o 
interventor é uma. autoridade implicitamente creada pelo art. 6° da Consti-· 
tuicã o . 

Em 1869, naquelle pa.iz, na administração Sarmiento, segund•o r efer em 
eminentes constitu cionalistas e os annaes parlamenta r-es, o Congresso votou 
um projecto de lei, creando a figura de interventor e estabelecenc1oo regras· 
pa ra. a sua acção. Subindo ã sancção, o Presidente Sarm iento, porém, vé-
tou-o, dizendo que não só era uma inutilidade, em fa.ce d•o art . 6" da Consti-
tuição, que expressamente oreou o direito politico da intervenção e, porta n to, 
implicitamente, o oorgão inte1·ven•tor., como, ainda, porque se procurava cer-
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cear attrlbuições pata 12asos concretos differen.tes, q ue occorressem; e ne- --
cessitassem de medidas especiaes, ad 1"e?n, segundo as ckcumstanoias. 

As Camaras, resolveram aoe'itar o véto do Presidente .Sarmiento, e, desde--
1869, nunca mais se fallou em p1·ojecto de l·ei, crea.ndb a figura do inter-
ventór. 

Mas, Srs. Senadores, se ass·im é, rigoi·osamente, s·e não póde haver in-
tervenção sem interventor vou' ainda, com outros te4tos da n10ssa Constitui-
çã:o, pi'ovar at> Senado que, implicitamente, o Executivo tem rpoder para n•o~ 
mear interventor. 

O Sr. ·Gonçalo Rollerr"berg: - Já houve duas intervenções no meu Esta-
do sem intervenwr. 

O SR. LoPES GoNÇALvEs: - O aparte de V. Ex., com o devido respeito, . 
nada tem que ver com a materia ·em debate porque eu nunca disse, nem po-
deria dizer, que ein rodos os casos de intervenção, haja necessidade de nomear · 
um interventor, um delegado Civii do Governo F ederal, podendo a mesma 
realizar-se, ser levada a effeito por actos directos do Executivo da Repú-
blica, como, ·t>or exemplo, no caso de invasão extrangeita ou para assegurar · 
a ·execução das leis e sentenças ·federaes , mas o que estou affirmando é que, .. 
toda a vez que se faça mistér um interventor, tem o Chefe da Nação facul-
dade, poder implidto, para nomear essa a utoridade. 

Ouça bem o Senado ·como a nossa Gonstituiçao, esse monumento de sa-
bedo·ria, que sempre considerei um codigo politico perfeito, o mais completo ·. 
de todos, prevê o caso dos poderes implícitos. Diz o art. 65: "E' facultadoo aos 
Estados, em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes n ão fôr negado · 
por clausula ·expressa ou intplioitaml'1nte contida nas clausulas expressas .d.a . 
Constituiçã>O." Logo, Sr . Presidente, a Constituição reconhece que aos Es- · 
tados se recusam ou negam ímplicitan~e.mte poderes e direitos, >Ou por nutra, 
reconhece a existencia de clausula imp~Boita, negando ·Poder ou direito aos 
membros componentes da Federação . 

Nós temos, em nosso paiz, dous casos que me vie1'am á memoria, ne:o<te · 
momento: um, relativo ao ·E~tado do Ceará, tendo sido n>Omeado i nterventor 
o, então, Coronel, hoje Genera l Setembrino de Carvalho. O Congresso, to-
mando conhedrnento d-os actos do Poder Executivo, a pproova a interv.en.ção · 
do Governo Federal, e, cons·equente·m ente, a nomeação doo interventor e os 
actos decorr·entes de sua gestão ; outro, é o caso recente tie Matto Grosso, na 
u·dministração do .benemerito·JPresidente-Dr.JWenoesláo Braz. S; •Ex nomeou -in-
terventor para oo Estado, cuja fôrma republicana federati·va estava senrto abá-
lada, o Sr. Camillo -8oar ef!, funccionar.lo muito conlhecido, hoje Ministro do .. 
Tribunal de ·C>Ontas . Pois bem, o Co11gresso Nacional, tomando conh ecimento 
c1os actos do Presidente da Re1publica, não só approvou a intervençã>O, como .. 
approvou a noml3ação do interventor. 

Como, portanto, argumentrur-·se que no nosso r egimen não exist e a fi-
gura do interventor ? Póde haver, grammaticalmente e logica m ente fa.lla udo, . 
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:::r.epito a pergunta, intervenção sem in terventor? Como 'se poderá intervir 
.. sem uma autoridade indicada p elo P .o:d.er Executivo, pela nação ou pelo Con-
.,gresso Nacional, como querem a lguns, J?ara -manter e su stentar a fôrma re-
__ publkana federativa nos Estados? Seria um abs_urdu inomjnavel prégar .;,. 
inexisteneia -dessa· figura, conb,ecendo-lle o a rt 48, n . 5, da Constituiçíio da 

.. Republica, que commette a o Presidente da Republica a competencia para no-
m ear todos os ,funccionarios civis e militares, o u prover todos os cargos civis 

·e . militares. Ora, o interventor não pôde deixar ·de ser um funccionario civil, 
muito embora essa autoridade esteja debaíx.o de . uma faxda do Exercito ou 
da _Marinha. I sso não inf1u e no caso . A funcção é pur<~;mente civil, embora 

: seja militar o del-egado do ·Poder Executiv>Ó. 

Ora, vê-lse, claramt;o_nte, que em n ossa Constituição nada falta <!}ara que 
o apparelho -da fôrma republican a federativa se desenvolva sem empeços, 

-nem obstaculos ou qualquer cousa que possa entravar o progre:;;so da. Nação, 
-ou que seja incompatível com os princi·pos nella estabelcidos .. 

Nestas. condições,. em face da systematização da nossa m agna lei e da 
--origem historica do .assumpto, não h a . necessidade de uma lei creando a au t o-
.rJdade .do interventor; mas, ,se isso fôr necessar.io, n aclq. .mais n~tural, sem 
.duvida, que utilizat' o Congresso Nacional as faculdades, que lhe são assegu-
radas pelos ns. 33 e 34 do art. 34 da Oonstituição. 

A questão é, p ois, de u ma s implicidade cryst.:l.llina . 
Conseguintemente,. para os que negam, no corpo da nossa lei f un.dam en-

·t a l, a existencia do interventor nada mais facil que instituir esse cargo por 
:uma lej ordinaria. Mas, por que assim não se f ez a té ago.ra? Naturalmente, 

·_por ser clon).inante, em ma is de 30 annos ele regimen, a desnecessidade de 
.crea~· aquillo que, impl-icit a mente, já se acha creado . 

Estamos, . aqui, fa lla ncl•O 1para uma Asseinbléa de homens illustres, encll.. 
necidos no manusear das leis, n a prati-ca dos• serviços publjcos; . e •.. por Jss< .. , 
n ão acredito que h a ja um só Senador, capaz de vir dizer, ·com ou sem ern-
phase, como u ma novida-de, que não existe .entre nós inte·rventor, porque a 

·Constituição não creou eXJpressa•mente esse funccionario. 
J>orventura, a Constituição f a lia em inspectores de alfandega, em delega -

·•dO!l -fi.scaes, ·e essas ·autoridades não existem ? 
E xistem implicitamente, porque não pôde h aver inspecção f lscàl nem 

::alfandegaria sem os correspondentes emprel\"ados ·da confiança· directa 'do 
President_e -da R epublica .. 

A opinião conhecida do eminente .e honrado Dr. João Luiz Alves n ada 
t em que ver com a sua actual situação ele Ministro. Não foi com\) Ministro 

. q u e S. Ex. a pronunciou , a nnos passa dos, aqui no . Senado. 
E haverá, ainda, nest e pa iz, um homem publico que tenha sido Presi-

dente de Estacl>D e Presidente ela R epublica como .o n obre Senaclor _pelo H.io 
de Janeiro, que não conheça qut os ministros não são r esponsaveis pelos con-

.se.Ihos ·e pelos actos elo Presidente -da Republica? Haverá, a.inda, quem não 
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e onheça que, no r·egimen pl·esidencial, os Mi!1'iSll>OS de Estaclo são 1nei·os se-
c"retarios, funccion.ar'ios de confiança do Presidente que não podem ter opi -
nião ·póliti-ca sobre os assumptos, porque a opinião política, na ordem admi-
nistrativa, arbitraria, discricionaria e de responsabildade exclusiva, ê do Pre-
sidente da Republica 't Haverá algue:rn que ponha isso em duvida? 

Que relatividade, portanto, pôde haver entre a opinião ou a doutrina dó 
brilhante jurista Dr. João Lu.iz Alves, como Senador, e o acto -de administra-
ção do Sr. Presidente {!~ Republica intervindo e nomeando interv~>ntor no 
Estado do Hio de Janeiro. 

<Porventura, S. Ex., como l\'Einistro, em um caso politko e de ordem 
:•dministratiya, poderia ter outra opinião que não ·fosse a do Sr. Presidente 
tla Repub!ica ? Quem sustenta isso no nosso regimen ? Por que, pois, uara ar-
mar ao effeito, fazer cabedal, em acto disCricionariamente P'Dlitico do Executi·· 
Y O da Republíca, da •doutrina que, com muito brilho sustentaram, nesta Casa, 
'• eloquencia e a .cultura do Dr . Joã,q Luiz Alves ? 

E a,ssim, em que ficou toda a expa;nsão doutrinaria do nobre reiP·l·esen-
tante do Rio de J a neiro, sustentando que no nosso regimen, que no noss•o 
:·ystema político, no systema do nosso codigo fundamental não existe a. figura 
do interventor? Pois, então, S . Ex. que conhece, por exemplo, Cooley, H a re, 
"Story; quo conhecv notavei"' constitucional!sta-'1 nac!on11.ú~ e extr<.ug"iro~ . 

;;erá. ca-paz de nega.r a e:ristencia. dos poderes implícitos ? 
Não, .Srs. ·Senadores; porque S. Ex. bem sa:be que •a Constituição esta-

l)elece, apenas princípios basicos e car~leaes, provisões de ordem g-eral, pre-
éeitos generalizados, que salutarmente sã·o desenvolvidos por leis ordinarias 
ou leis completivas, pelas resolu ções reulamentares e interpretativa.s do 
C'ongr esso Nacional . 

Tal ê o caso do art. 6° ela oCnstituiçíj.o. Esse dispositvo ·creou ou não o 
pocler essencial e discricionariamente polí tico do Governo Fede<t·al intervir 
nos Estados para manter -a, fõrm~<. republicana, a •ordem e tranquillidade '? 

·Creou· ou nlo esse poder? 
Ni:nguem o contesta. E, .sendo ass1m seria preciso que mais abaixo ou 

mais acima, em qualquer corpo ela n•ossà l\lfagna Lei, se dissesse "rfica m-eado 
'l cargo de interventor" , para ter <:ompleta execução o art. 6? da Constitui-
;:;ã o ? ·Mas isso seria logomachia ou abund..<t.ncia de :palavras, incompatível 
com a nossa .cultura e com o saber dos emeritos constituc:lonalistas, que 
elaboraram a nossa Constituição . 

Acredito, Sr. , Presidente, h aver dito o n eces·sario para justi1'icar o m eu 
a.parte; e, ao concluir, só .me resta pedir desculpas ao meu nobre collega, que 
.'ldmiro, não de hoje, m as de muito tempo, por discordar do seu ponto de vista. 

Dahi a attitude que hontem assum1, e como S. Ex. houvesse por bem, 
usando de um direito que lhe ê fa;cultado, como a qualquer dos Srs. Senadei-
res, SUl:l!prim!r outros apartes que dei sobre o assumpto, julguei-me no dever 
·de vir explicar ao .Senado a razã,o da minha obscura divergencia., pm·a, sus-
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tentar, em face do elemento h istorica e da n ossa Mag na L ei, a figura impH-
citam ente existente do interventor, como funcdon ario civil, delegado do 
Execu tivo, de su a immediata confia nça, nos term.os do a r t . 48, n. 5,- oa Con--
stituição . (Muito bmn; ·'YIVILito be1n.) 

O Sr. Nilo Peça.nha: - Dua s pa lavras a pen as, S r . PresiÇ!ente . S. E~ . 
o Sr . Ma rechal Ca rneiro da Fontoura , em ca rta dirig lda a o nosso preçlaro 
collega , Sr . Senad~r Azeredo, cont esta a affirm~çã~ que . eu tive a h onra de 
fazer ao Senado, na sessão . de hont em. Contesta-o sem , entre tanto, nega r 
qu e fez deter dous officiaes da Força Publica do. Rio de Janeiro, reforma -
dos, · érr.bon• diz S. E x. 

P ara a vivar a memoria do h onrado Chefe ele· Policia desta · Cap ita l, vou 
ler a nota im;uspeit a da Gazeto ele Not i cias, publicada precisamente no dia 
seguinte a u do a cto de 'S. E x. 

" H oJ.t clm , o Sr. Chefe de Policia do Dist ircto Federa l · mandou in timar 
para compa r ecerem á sua presen ça os , Srs. Capitão João de P a ula P a r a izo, 
segundo-t enent e Octavio Moreira Gomes, 1 • sargento Manoel · Ga ldino da 
Si! va , 1" sargento Ascendi no Alves de Souza, 3° sa r gento · Benedicto ·da Sil-
veir a e outros s ob o fundarr.ento de p r ec:izar aqui os seus depoimentos . .A 
verda de, porém , é que, sendo e lles f ieis a o governo do Dr . R a ul Fernandes 
e capazes de r esistirem violenta m ente a q ua lquer . t enta tiva de. insubordin a-
ção, foram propositalmente a fa sta dos do qua rtel pa ra não opporem embp. -
raços a o pla no do leva n te . " 

Sento-me, Sr . P resi.dente , pedindo a S . E x. o Sr . Mareeh a l Fontoura 
·que m e relev e ter-lhe avivado a rr.emor ia com a a u t oridade de u1n . orgã o 
insuspeito a S . E x . e a o Governo. (llfuU o bem; muito be1n.) 

Compa r ecem mais os Srs. Pires Rebello, In di o do B rasil, Costa R odl."i-
g u es, Antonino Freire , Rosa e Silva, Siqueira de Meriezes, Jeronymo ;Mon-
teiro, Mig u el . de Carvalho, Irin~u Machado, . José Murt inlw, . H ermenegildo . . . 
de Moraes e L auro Mülle1· (12). 

Deixan~ de comparecer com causa Justifl'cad~, . os
1 

Srs'. Abdia.s Neves, 
João Thomé, Eloy de Souza, ;Man oel Borb.a, Adplpho Gordo, R amos · Ca ia do, 
Carlos Barbosa e V·espucio de Abrex:. (9) . 

ORDEM . DO DI A 

IN'.rEIWENÇÃO N O ESTADO DO RIO 'DE JAN.EIRO 

3? discussão da prop osição da Camara .dos D eputados n . . 20, de 1923, que 
a pprova os decretos do Poder Executivo determinando a intervenção federal 
n o Estado do Rio de J a neiro e a nomeação de um interventor. 

O Sr. Presidente: - T em a pa lavra o Sr. A . Azeredo, prévia !Ue\lie 
inscripto. ·., I 
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.O Sr . . A . Azereclo · (*): - Sr. Presidente, não é sem g r ancle , cons tran-
gi·!ll•ento que venho occupar a attenção do Senado, neste mom.ento. Prefe -
ri.a rr.e limitar exclusivamente a votar, sem dizer uma pala vra seque r " r es-
peito .da proposição da Camm·a dos D eputados. 

Infelizmente, não posso fa.zel', e sou obrigado a estender a m.inh a. expo-
sir;~o para justificar o · meu voto, que na ·primeira parte é 1'avontvel Ct in -
tervenção do Sr. Preside nte d~t R epublica e, na segunda., é contrario á pro-
posição da Camara dos Deputados em relação ás camaras municipaes. 

Não posso cingir-rr.e a dar si-mplesmen te os motiv os que ;me levam o 
tomar o precioso tempo do Senado, para j\lstific::n· meu voto, sou, e con~ pe·" 
zar o digo, obrigado a estender as minhas considerações, depois da brilha nte 
e eloquente oração, hontem a.qui pronuneiada pelo illustr e Senador flumi-
nense . Ao · discurso de S. Ex., dei um apa.rte, dizendo que tinha havido des-
ordens no Esta do elo Rio de Janeiro. .S . Ex. procurou r efuta r-me, justifi -
cando até a sua attitude, eorr;· a leitura ele um telegramma dirigido ao ))r. 
Presidente da R epublica, pelo Sr . Fe.Jiciimo Sod1·é, candidato á presider.ci;, 
daquelle Estado . 

Vou deixar esta parte da or>tção elo honrado Senador, para o fim do 
meu discurso, entrando desde já, n a justif icação de m eu voto em r elaçãv ás 
cama ras muni<,ipa.es, questão em que; no meu entender, a Camara dos Depu-
tados nào andou berr:, m a ndando annullar as eleições das m esmas cam <u ·as. 

Não concordando com esta parte da proposição, ora em deba.te, vejo-me 
na contingencia de, e·1n primelro lagar, claJt' 1 e _justific:nr as razões da n1inha 
divergencia. 

Se. Presidente, tenho um voto expresso sobre o assumpto. 
Entendi e entendo aincla que os poderes publicos f ederaes não podem 

intervir nos Estados para ferir , nos seus alicerces, a autonon:ia dos 11111ni-
cipios. 

O SR. l:lOARBS nos SAN'l'OS: -- Onde v iu V . Ex. r es·peito á autonomia dos 
municípios'! 

O SR. A. AZERBDO: - Nào discuto se os Estados não ,·espeitam a auto-
nomia dos municipios.. Se se tratasse dessa questão teriamos qu e intervi!·, 
não con tra os municípios mas contra os E stados que f erissem a autonorr.ia 
daquelles porquanto nenhuma outra Constituição foi liberal como a nossa, 
incluindo na s suas paginas um .capitulo especia l para gar a ntir a autonomia 
dos municípios. Mas, em relação á dos Esta dos, o poder publico f e dera l 
póde intervir, por dispositivo claro da riossa Constituição. 

0 SR. LOPES GONÇALVES: _..:._ Dá um aparte. 
O SH. A. ·.AzmrlEDO: - Responderei a S. Ex., que é constitucionalista e 

diariamente doutrina sobre ' ' Constituição Americana. 

(*) Não foi rev isto pelo orador. 
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C~uanto á autonomia dos m unicipios, o. que hoje está consagrado n a 
Constitu1ção Americana é cousa muito diH erent·e elo que constava da que foi 
sagrada com o nome ele W ashington. 

o Sr:. LOPES GONÇALVES : - A Consti tuição foi serr.:pre á mesma . E' uma 
><ó. Sob a presidencia ele vVashington, r ealizou-se a Convenção que a v-otou. 

O SR. A . AZEREDO : - V. Ex. poderá affirmar que a de hoje •en cerra a 
mesma cou sa em. relação ás municipalidades? 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - P erfe itamente. Quando llOs Estados se veri · 
ficam condições anorma·es, attentatorias contra o regimen r-epublicano fe-
derativo, intervem-se em toda a parte . 

O SR. A. AzEmiDo: -V. Ex. sabe p er-feita mente q ue, qua nclo se fe:< a 
Consti~uição dos .Estados ' Unidos, não ent garantida ou assegurada a auto-
nomia dos mun:i-oipios. Essa autonomia foi assegurada m.uito m a !s üLrdie com 
mn enclas constituc·ionaes . Ne:m podia. ser ele outra maneira, porqu e 1á a 
c rgani:<a!,;ãO do:; Estado:; é c!iiffeTente CI<L elos. E stados bt"asileil'OS. 

O SR. LoPES GoNçAT,vEs: -Perdoe-me V. J!Jx ., m as .. . 
O SR. A. AziDREDo : -V. Ex. , da ndo constam.tes e ininten·uptos a partes, 

interrompe-me, fazendo-n1e perder o flo elo m eu pen saJ11e11to . 
O Sl<. LoPEs GoNÇALVES : - Não darei m ai-s a partes. 
O SR. A. AzEREoo: - .Já qu e me inter1·ompeu, ou ço o seu _a;parte. 
0 SR. LOPES GoNÇALVES: - Pe.I'cloe-me. 
O SR. A . AzErumo: -Não proseguü;e'i sen1 que V . Ex . dê o seu aparte. 
O SR. LoPES G oNçALvEs : - N este caso, devo decla rar a V. E x. que o 

Ml lf-goventment, na Ingla tecr r-a, começO'U pelas Munioipalida.cles passando, na 
.-\.mericR do Norte colonia.l, pm·a as. townships. 

O SR. A . AZEREDo: -'-- O nobre Senador, com a sua sabedoria amer:icana 
(riso) entende que m e deve interro~nper, sem poder contesta r aquil.lo que 
estou dizend-o . . (Riso) . 

0 SR. LOPES GoNÇALVES: Não dig-o mais na da. 
0 SR. A. AzEREDÓ: - Póde ilize1·. 
ú SR. LoPBs GoNÇALVES: - Sou muito amigo de V. Ex . , e não quero 

<:ontr-arial-o. 
ú SR . .'\ . AzEREDo: - E s tamos discut4ndc uma. questão constitucion al. A 

:-un~za:àe não ve:m a o caso . 
Estmno~ todos os dias ::1. citar a Argentina e os Estados Unidos, n esta 

materia, quando hn. com.pleta clifferença ent1·e as duas Constituições e a n ossa.· 
,..!lpoiaüos. ) . 

O SR . PAULo DJ> FRoN1'IN: - P1·ecisan1os citar mais a ·noss[l. 
O SR. LoP)ilS GoNÇALVES: - O art. 6° ela nossa Constituição é cópia fiel 

riu art . 6° da Constituição a:rgentina. 
0 SR'. lRINEU 1\iACHADO : - Não ~lpOiado. 

0 SH . LOPES GoNÇALVES: - lpsis lite?·is. 
O Sn . ImNEu MACHADO: - él'enha paciencül; ha clifi'êl' eÍ1\;ils fundamentae& 
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O SR. A. AzEREDo: - 'Nos Estados Unidos, h oj e, pt·ocun"!.-·Se gara n t il· me-
Iuor a a uto;nomia ·dos municípios. Na Republica Argentina, n ã o acontece·'' 
:mesm a cou sa . A:inda hoje, na Republica _-\rgentina se intervem nos E stado:'<. 
t t>da vez q ue se pretende garantir a ot·cl.cnl ou cou sa sent<'.i hant e nos muni-
cípio:; . De fórma que o Pt·esddente ela H.epubH.ca desse pai?. pl>de inter vü·. 
como te m f eito, tantas vezes, esp ecial•m e nte com aconteceu no Governo p as" 
s:tclo claqu•ella Republica., tanto é eerto q u e durante aquelle pet·ioclo presi-
(1eneia l , os Estados a t·g entinos soffreram os effeitos ela i nterven ção . Não de-
\emos, portanto, citat· como exempJ.o esse . paiz v is inho. 

O Srr. PAULO DEl FRONTIN : - Para 14 províncias, h ouve 20 inteJ·veliÇÕt·s, 
110 Governo do Sr. Irigoy·en. 

O SR. A. AZJJ:REDo: - O nohre Senadot: está :iustifica.nclQ o que cu <li>'SL' . 
0 SR. PAULO DE FRON~'IN: - Perfeita·rnente. 
O Sr:. IRINEU MACHADo: - Tudo com o intuito . pa.t"tidario de col!oca r no 

]Jorle;·, nessas Provrincias, o Partido Ra clical. 

O St~ . A. AzEREoo: - Na Republica Argentina , o Governo p6cle intel'v·i :· 
nos Esta.c1os por qualquer questã.o ele ordem peculiar aos mesmo~ :Els'laclo~ : 

no B t'asH, não, e não porque nós i.nscrevemos, n a nossa, Constituiçüo, u m 
e:Lpitulo esp ecia l rela.t ivo aos municlpios, garantindo <L s ua :'\.uton oania . O 
pensamBnto elos organizadores ela ppimeira co;mmissão non1eada pelo Gover·nc) 
lc'rovisorio, pa ra e laborar ·O projecto ela Constituição, foi o ele estabelecer b em 
elaramente a a uto.nomia dos municípios, redigindo o art . 6", n . II, pm·u. 
~rtrantie, n a, intervenção. a fór·n1;_t. republicana. federativa . O. pensan1ento des-
»E's organizadores V'isaTa resàlvar os municipi·os brasileiros dessa~ in terven-
ções, tendo 'presen te o occorriclo n a Gue rrn. de Seccessão, em 1863, no>; E s-
vados Unidos, embora alH se tratasse ele uma separn..;ão o que não ~e clav:t 
"'J~tre nós . Mas CJ.lle'l1l poderia então g:nantir· ·q u e entl'·e nl>s nii.o se clésse fa.cto 
semelhante? 

'Dt·atanclo ela questão ela autonomi;c dos municípios, tli·ocurar·am o~ h n-
7nens . encarregados desse tra balho dar U'ma certa. elasticicla cle ao Govern" 
elo Esüoclo e á União, porque lá receara.n1 u.t é uma resta urn.r:!!-o nlOn[li'Chica; ,. 
"· prova nós a temos no Estado .de Rhocl Is.Ja ncl, onde a Const it u ic;ão em 
r elação ás Muniic ipa !iclades é muito cliHerente >t elos outros Estados <h m<'~mn 
1:-:nião A m eri-cana. 

Eu entenclo, S1· . Pr-esidente, qu o <-1.::; ct1Jl1Hu·as rnunieipaes nã~o devian1 ~('.1· 

inclu i elas n a proposição •ora. e1n cliscu ssào, e não deviam, pelo mo ti v o q LH 

e:s tou dando, de que os Poderes Publicos l!'ecleraes não teem o di·reito ele 
Jnter v ir nas questões relativas ü. a utonon1ia dos n1unicip'ç~. E i.s to , Sr ·' 
Presiclente, deixei claramente indicado ao parecer que tive a. hO!lJ':t. e a ~a 
tisfação de ver approvado quasi una nünemente pelo S en a do Feclerwl, qua,nll.o. 
em 1908, o 'meu amigo, ele sa,uclosa 111.emol'ia, Et•ico Coelho, apre-sentou á 
.consicleração desta Casa uma inclicação, pedindo que se est abelecesse :<. 1'0r m;o 
n •pubJiicana federativa no E stado elo IUo ele Jane·iro. 
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Em relação á refo1·ma constituciona l que havia sido feita no anno ante-
.rior, ou dous annos antes, o Estado do Rio de Janeiro, p ela Constituinte · t·e-
unida por selecção das ca;maras muniC'ipaes ." onde, sr·. Pres idente; á Assem · 
bléa Constituinte resolveu estender o prazo presidenCiial, elevando de tt·es ; ... 
q1.:atro annos e prorogando nessa occasião o mandato ilo Presidente, qm; . 
então, estava em exercício, e que era o honrado Sena:dor pelo Rio de J a neiro ;' 
o parecer, Sr . Presidente, dado e votado nes~ . Casa não perunittia que o" 
poderes ·publicos feàeraes, que o Congresso Nacional pudesse intervir nesta 
questão, no Esf:c'1.do do Rio de J a neiro, porque era exclusivamente pess oal . Ao 
Estado cumpria dar o rem·edio reclamado pelo honrado Senadot· pelo Estadü 
elo Rio de Jameiro . E então·, o m eu pa r ecer foi discutido nesta Casa do Con-
gresso, merecendo a approvação quasi una nime do Sena do Federal, ·com ex· 
C(:pção do voto dos prantea dos S·enadores Moniz Freire e Erico Coelho. 

Estou a-inda, Sr. Presidente, hoje, dentro dessa mesm;'L doutrina, porqtv, 
Pntendo que os poderes publicos federaes não t emn o direito de -intervir no~ 
Esta dos, principalm-ente quando lJela Constituição do Rio de Janeiro, .com-
p 8te ao Poder Judiciario exaJininar e acceitar as eleições realizadas para con-
r-;ti tuição das camaras municipaes do Estado. 

Eu tarnbem, Sr . Presidente, não podia da r o 1neu ·assenti-mento á a.nnul 
laçào da eleição dos Prefe-itos do Estado do Rio de Janeiro. E não podia 
dar d·e :I C'C'ôrclo CO!ffi p pensamento da Camara dos St·s. Deputados, qu e era 
r--ela a nnuUaç:ão da s el eiçõ~s municipaes, porque a le-i do E s ta do conti'ariava 
a lei federal , em virtude da qual a Constituição do E stado mandava. que se .. 
guisse o que a lei federal indicava: ou o voto cmTml~tivo, ou então a gu 
.rantia. elas 1nelhorias pelo voto incon1pleto, não ele um., n1as p elo t erco. p el<> 
menos. A ·ele·icão ele Prefeito é uni-nominal; não pócle, portanto, estar com , 
preh encHàa entre os Vereadores, os Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. g 
nlêm disso, os Prefeitos são eleitos actualmente por determina ção, p or sen-
tença., por decisão do '.Pribuna-1 ·do Esta do, porque os Gove~·nos a nteriores re· 
zolveraJITI nomea.r os Prefeitos de certas cidades, estend<:>ndo-se depois ' ' 
outras. O Poder Judiciario entendeu qu e isso era inconstituoional e que <; 

Governo não t inha o clireito de intervir nas nomeações dos Prefeitos, porquc.c 
fiflO os re.pr·esentant~s, os adrrn.inistradores dos :çnunicipios . 

Ta mbem, Sr . P.res·idente, si a Camara- dos St•s. Depu tados, com a qua> 
conconlara.m :ots Conunissões Conjuntas do Senado, tendo sido H elatm· dc-
pa.r ecel· o 1neu illustr e a 1nigo Senador pelo Espírito Santo, ha nulli rlacie ela;; 
eleições est!acluaes , elas cam aras municipaes e dos Pref eitos, nào et·a jus.t•; 
que se excluíssem as eleições feitas para Presidente e V ice-Presiden te dt. 
E stado. 

0 SR. i\fAC:CILJO DE LACERDA: - As Cmnlmissões acceita.ra.m a annuHa.çã , 
das eleições feitas no Esi:.o'l.do elo Rio de J a neiro, não ele <:~.ccôrdo com o mod c~ 
de pensar da Com·missão -da Camara, mas com o voto vencido do Sr. Pru 
d0nte ele Moraes que sen oiu justamente de argumento para chegar á con-
clu sã.o ele q ue a lei esta.O.ual era inconsti tucional. 
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O SR. A. AzElREIDo: - Mas si ' a lei- esta dua l· era ·inco!lstituc ional, entãr; 
ta.mb€'1l1 o era para o presi-dente e v'ice-presidenté e não só para os Prefeitos . 
Sl o· presiden te e o' vice.:presidente do Estàdo· são eleitos pel.o voto innominn I. 
t a.mbem o são os prefeitos. 

O SR. LoPEs GoNÇALVES : Neste ponto ·v. Ex. é de uma logica ü · 
!'·:>.sp.ondive•l . 

O SR. A. A~REloo: -- No m·eu ponto de vista penso que mais ac;;-í·i:adn 
oteria annull~-se as el-eições de presidente e vice-pres·iclente, o u então suppL'l-
H1ir·.::se elas nullddades as eleições elos· Prefeitos . 

0 SR. MARCILIO DB J_...'-CF.::RDA : - Em face da Constituição do Estado SÓ 
vóde ser julgado pela Assem bléa estadual. 

O SR. A. AzElREoo: - Ma>s qu em julga a s eleições mu!licipaes é o Poder 
Juclic;ario elo Estado, e nesse caso, .. 

0 SR. MARCILIO DB LACBRDA: - l1esponclerei oppo·r t unamente a V . Ex . 
B m aparte, não é possível fHzel-o. 

O. SR. A. AzEREmo: - .. . não pocleroia a nnullar essas eleições. 
O SR. LoPES GoNçALVEJS : ·- E u a-ssigne·i o parecer, nest0 ponto V. I!Jx . e 

de um rigorismo log<ico extra-ordinario. 

O SR. A . AzEREDo : - Muito obrigado ·a V. Ex. Foi por esta- razão que 
conve!'sanclo cbm 0 m eu pr-Bzado wrnigci, Senador· pelo Districto F edera l , r .: 
õ~olvemo::; apresentar uma emeúda extenclendo a nullidad" das eleições 'O 
presidente e vice-presicle·nte do Estfl,do. Os meu s am.igos; Sena.dores P a ulo 
õ_, , Frontin e Sampa>io Corrêa estiveram completamente d i) .accôr clo na.s nul -
liC:ades chs eleições ele pre-sidente e vice-presidente elo E stac!o . 

O SR. SAMPAIO CORRÊA:-Qu anto ás ca•ma·ras, estou de accôrclo com V. E"-
0 SR. A. AzElREDo: -E nestas condições, o meu eminente a migo, Sr. Se --

nador Paulo de Frontin apr esentará a s emendas, não SÓ'IU3!1te sobre as elei-
ções elos presidente e v ice-presidente do Esta do; como sobre a junta eleitora l 
r-cptrradora dessas •eleições, f uncção ·que a. pr():pos·ição da. Cama ra entregr1-va 
ao jnterventor, facültando~lhe a n omeação desses cargos . 

Esses dous pontos con sideraãos -essenciaes, tanto pelo humilde orador 
como pelos iilustres repl'esentantes do Districto Federal. ficaram ' completa-
mente resolv'idos, depois de solicitada a aÜdiencia de alguns an-ügos dclh 
Commissões de Constituicão e Legislação e Justiça e de alguns outros i!lus -
~;-es m embros desta Casa. 

Esta ques tão, constante da segund·a parte da proposição ela. Ca ma n.t, el:;l à 
•<:t'minada para minn. Aoceito as emendas que vão ser a prasGntadas pelo m e u 
nobre amigo Senador Paulo de Frontin. nas quaes collaborei, fazendo 1'estrf-
c.ções quo.nto á materia · relativa ás Municipaliclacles. 

V·ou tratar agora de o u tro ponto: Da pa rte poliHca da p t·oposiçào, cb 
que se refere á intervenção . 

S obre ella, durante o -d!iscurso do honrado Senador p elo. Estado · do Ri<\ 
de Janeiro, eu me perm·itti dar um apa;rte . V ou justificar, agora, n ão s(>. 
mente esse aparte, co1no o m eu voto a Tespetto ela intervenção . E com~-
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Sua l<.Jx. o Sr. Senador Nilo Peçanha se referiu ií. attitude elo Co.ngrcss 
>t.os membr os desta e da outra Casa, serei obrigado a dizer duas pa;lavra." 
p orquanto, -como Presidente do Congresso Naciona l, não posso .deixar c1-, 
defendei-o elos ataques que .Jhe f ez o chefe elo partido. republiicamo flumi. 
nenso. 

Sr. Presidente, é o Presidente da Republica ataca.do porqut-. i"nterveic: 
no Estado do Rio de Janeiro S·em dever fazel--o, como repetiu ainda hontem 
no seu notavel cliscu rso o illustre 1-epresentante dagm~lle Esk<tdo . 

Desde Jogo, em apm-te, declafe'i que t inha havido ·desordem e que, assim 
a i•ntervenção do Sr . . P1·esidente da Republica se impunha . 

Houve desordens incontestav·elmente - affü·mo exact.-·unente o con tl'<U"i (> 
do que dizia o n1eu nobre col!ega. 

S . . Ex., no seu d iscurso de h orrtem, disse : 

" O Governo interveio, Srs. Sena.dores, para des1noralizar um;. 
decisão judicial que nenhum poder tem ·eompetenC'ia para J·ever Olt 

para alterar, deixamdo de ser poder judiciario, como quer o r egimen 
no d:izm· insuspeito do emine nte Ministro S.r . Pedro Lessa, insuspeit< 
nesta ques tão, o oraculo da Constitutlção ou o der ra:deiro a rbitro e11~ 

todos ar.;sumptos concernentes a os poderes e1·eados pela Constituiçã o 
o juiz irJ·ecorrivel de seu s proprios d ireitos bem como elo Congrt-s~· 

e do Governo. " 

Mais adia.nte 'dizia o Sr. Nilo Peçamha : 

" Srs . Senadores, o Sr. Pres·idente da Republica não teve ell\ 
vista, i ntervindo no Estado do Rio de Jane1ro, a preservação e 
defesa dos inter esses da com1nunhão confiados á sua guarda, mas tolo 
somente o desaggruvo de seus orJi.os pessoaes; pot· tão pouco não duvido•• 
commetter o cr ime de ab>Lte1· e humilha r o poà.ér que ;julga da con 
stitucionalidaue das leis, co1no de crear esse funesto p1·ecedente pa r<· 
as institu-ições repub-licanas e para a autonom.ia dos Estados, inter · 
rompendo poT longo tempo, talvez, a v ida da federação no Brasil . ·· 

Não tem r aziio, Sr. Presidente , o honrado Senador pelo l!Jsta do do nio dt 
Janeiro. 

O Gov·erno n ão prete ndeu desacatar a decisão d9 Supremo . 'l'ribu•mtl. ,, 
qu al não podia se_quer impedir o ex run e do CongTesso Nacional ,, a queu. 
estav·a submettida a questã o da dualidade n aquene Estado . O Pode1· Judi-
oiarl.o não foi desrespeitado com a intervenção do Presidente da R epublica. 

O Sr·. Presidente da Republicà cump.rlu a decisão do . Supremo. 'l'!'ibuna; 
mandando em-possar o illustre P~·es·iclente ele ito, Sr. R a ul. F erna ndes .. Clli•· 

reconheceu o serviço que S. E x . prestara á sup. a utorida.cle, a ssegurli.nd:, 
a sun. posse. 
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Cwnpt'indo, porém., a üeoisão do Su premo Tribunal, d-ecla:t·ou o S1·. P1·e 
sidente_ da Repu blica qu e não estava de accôrdo- com ella , e q.u e a.ppellari .. 
pa.ro o Congresso NaCJional, a quem compete examinar o assumpto. O pro-
prio Supremo T ribunal não se podia julgar desconsiderado peio SL Presl -
uente da Republica, porque elle proprio veiu dizer que a s ua decisão fõr~1 

cm;.~prida, tendo o Presidente da Republica mandado empo,s.'<:u· o Presidente do 
Estado, a quem a. sua decisão aproveitara . Toda a . gente tem conhecimento) 
do officio clirigo ao S r. 'Pres·idente da R epublica pelo venerando P~·esiclen te d•) 
Supremo '.rdbunal . 

O SIL MARCILro DE LACEEDA: - Tenho m:n telegramn1a nesse sentido. 
O S11. A, AzElRooo: - Se ha des<Lttenção ao Supremo Tribunal Federal. 

11ão é, Sr . Presidente, da parte do honrado pri.meiro m ag·istrado da .Nação, 
r.1a-s elo illus tre Senador pelo Estado do Ri-o de J aneiro, que vem declm·a.r qu·~ 
o Tribunal foi desacatado, qua ndo elle confessa, de publico, perante a Nação. 
qu e o Pre:;idente ela Republica cumpriu a dee<isão do Supremo Tribu mul. 

O Slt. ImNEU MACHADO : - A Justiça ficou debaixo das p edras do p ort0 
ele Recife. 

O SR. A. Azi~RBDo: - Essa questão do po-rto -de R ecif-e não é com '-' 
orador? 

O SR. !JUN@U MACHADo : - Não'; .não é com V. Ex. E' com o PresWent.! 
<lo Supremo Tribunal . O concessionario do porto é o filho clelle. 

O SR. A. AzEJRIIDo: - Não conheço essa quBstão. 
O SR. SoARES Dos SANToS: - O Presidente do Supremo 'L'rlibunal é um 

homem honrado e d€ tradição g-loriosa n o Bras-il. (.Ll.po·iados.) 

O SR. A. A zEJRIIDo : - O Presidente da Republica, depois de havee cum-
;n·ido a decisão do Suprmno 'l'ribunal , tendo com o seu pt·estigio e a. sua au-
toridade, collocaclo n a presielencia do Estado o Dr. Ra'Uil Fernandes, viu-se 
na contingencia -- para este ponto chamo a a ttenção elo honrado Sr. Se-
nador p elo Districto Fecler·al - viu -se na contingencia ele intervir no Es-
tado do Rrio de Janeiro, po·rque o seu g overno estava acephalo ; -se o seu 
t:overno não -estava ace;phaio, o Estado encontrava-s e -naquelle ·momento em 
tal desorclem que o Sr. Raul Fernandes não era 111ais govern o. Du rante 10 
<lias; nós não vimos um só acto de governo praticado por aquelle iUustr c' 
brasileiro; nós não vimos ne nhuma reacção por parte de S. S . contra o que 
<: lli se p raticava. O que vi-mos, e que a população ·inteira presenciou , f-oi qu.~ 

~ opposição, dil'ig ida pelo honrado Sr. ll'eliciano Soclré, estava tomando COllc" 

<1c• Estado. 

0 SR . . lRINElU MACHADO: - 0 Sr. Soclt·é é o Clem entino elo Monte do l!:s -
tn.do do Rio de J aneiro·. ·(Riso.) 

O SR. A . AzlllREDo: -A acção do Sr . R aul Fernandes !1UlHXL se t ez s"n-
l:J r ;_ 1nemno nas menores cousas. lTI eu acredito · que n enhum dos . nwmbro--; 
desta. Casa, a começar por mim, que não tenho bravura PP.<,s-oal (não a 1J o-tO· 
u.os) , n1as que t enho clii'igido, como qualquet· dos St·s. S P.narlores . .. 
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O SR. ImNI;n,, M:.-!.CHADo·: - Não- ·apo;'aclo . V. Ex. provou, · en1 15 ele No-
vembro, -- na · m·oolaniação ela Republica, que tinha brav~ra · pesso-al-

o · SP.. A. AZER!!loo: - Obrigado a-, ;- _ Ex. por essa recor'claçau. 
0 SR. · LOPES GONÇALVES : - J á passou á his toria. 
0 Sn·_ A. AzEREDo: · ___:Eu dizia que o honra do Sr . R aul F ernandes nâi:· 

pra ticara üenhum acto de governo, -durante 10 dias de pres-i-dencia. Nas · s.Ua} 
coritlições, eu, como qua lquer um elos honrados Senadores, teria r esistido ',. 
essas picuinhas desafora das feitas pela o-pposição do Esta do. S. Ex. sof"' 
freu todas as humilhações inclusive a torrn a da do seu proprio cargo, q na nao · 
!,ela -sua capa:cidade, pelos seus talentos, pelas suas virtudes, tinha incon-
testavelmente o direito de ser respeitado. · (Apoiados . .J11~lito · 1Jen1-.) 

O SR. LoPES GoNÇALVEs : --:- E' um brasile~ro de. muito valor e _d:e granel >c 

<;uJ!tura. 

O Sn A . AzEREDo: _:_ Não quiz reagi·r, como lhe cmnpetia. Eu teria ·r,,'. 
r;ist-ido, ·no seu J-ogar, m esmo que thfesse de reoorrer aos maiores sacrificios·: 

O S-R. IRINEU MACHADo: - Elle não tinha· meios materiaes para reag11· 
hra um sacruficio inutlil. 

Não, mas era un1a · necessidade. 
0 SR. MAHCILIO DE LACERD•A: - Sacrifi.cado já el;a elle com a eleição d.a 

presidencia do E s t :}do . 

O SH. ImNEiu lV.rACHADo: - N esse porito V . Ex. n ã o conheee a ITistorln. 
Elle mesmo quiz ser candidato. 

O SR. A. AzEREDo: - Elle devia t er 'r eagido' contra a opposição do J;;s 
t< •. do, hav-endo, ·portanto, desordem, ao contra:r,io do que d isse o Sen<.tdm 
pelo E s ta.do do Rio. E' S. Ex. n1esuno. quem o .reconhece . Pócle parece, 
l <Dl paradoxo, ·mas é verdade. 

O honra do Sena.dor lançou- mão de um telegranuna enviado a o Sr. Prc-. 
s id.ente da Hepublioo · pelo Sr: Feliciano Sodt·é, candidato ao cargo de - pre -· 
si den-te do. Estado. Este telegram.ma.,- S.1.·. Presidente,' lido pelo honrado ·s e 
r,ador, (· assim· .ccmcebiclo : 

"Graças a o espírito de tolerancia ·e de r esp eito n. todas ;:cs liberé1ades ·qüo 
n·,e orienta pessoalmente e a os elementos que "me .levara,n,_ aó poder, a in:dK 
não correu uma gotta de sangue no Estado, sendo tendenciosas as noticia~ 

contr'm,ias a estas informações, que trag·o ao conhecimento de V. Ex . e ~u" 
são a ex:pressão da verdade. " 

O SR. !RINEU MACHADo: ~ Elle era urn· rei da casu ; governou con1 a car· 
tol~l e com o papel ; tinha a au tot·idade ele f-acto ; era um governo de papel 
elo J o·rnal d.o Con1-7neTc-io. 

O SR. A. AzEHEDo: - l!;sse telegramnna, Sr·. Pre-sidente, foi um · resum,. 
t:rac1o- do extenso telegra mma do Sr . Feliciano Sodré, a.o Se; Pi·esidente cln 
Eepublica. ·Pm-a argumentar, não preciso r-ecorrer · á sua integra. o que farel 
mais t a.!'de, pa ra a rgumentar, l1asta o teleg-ran1ma da do pelo honr:1clo Semi 
clm- pelo Districto F ederal. 
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' O meu em inente am•igo r econhece a integridade ·elo Sr. Feliciano Sodré 

q ue é digno desse 1·econhec~mento, que é um. hommn hont·ado e un1 homem 
i!lustre. Mas si ·O nobre Sen ador entende qu e não houve desordem e affit·m" 
jvstifican do a s ua opinião, por este telegramma, ·s. Ex. não tem razão 
porque, o despacho do Sr. ··Feliciano s ·odré é de quem se considera no go· 
vet·no, de quem ·se ' ~onsidera pres;dente do Estado, e para elle a orde1n e t·: •. 
completa no ·Estado, sendo que 'elle, Govm·nador do Esta.do, não precisava de 
intervenção, pois diispunha de força bastante para man ter a ordem e fa ze• 
executar suas detel'm·inações. 

Si não ha.via a desordem nas t' uas, ha.via desorde1n na Constituição, n a 
leogal.idade da presidencia, havia dualidade . Si o · Sr. Raul Fernandes não 
podia mant er á ord:en1 nas ru11s, e ,si o Sr. Sodré declarava ·que e !I e, presi-
dente do Estado, não careoia de pmv•idencü:i. alguma de intervenção, poeqm>. 
clirecta.mente, manteria a ordem, havia, iricontestavelmente, dous presidentes. 
E si havia dous presidentes, havia duàlidade, isto é, uma deformação d<.. 
fônma republicana federativa . Em tal caso, a intervenção do PreS'idente ful 
1'\:e:publica er a legal ; S. :tJlx . não pod-ia deixar de intervir, porque, ou o Es· 
ta do estava a.cephalo: ou h avia dualidade, contTa a qu al era preciso uma 
]Jrovidencia federal, u rgente. 

Mas o telegra:rnma do Sr . . Sodré é mais claro. O meu eminente amigo 
Senador , pelo Estado d-o Rio de Janeiro não o leu todo; ~i o tivesse feito. 
•..-eria que foi só nestas cond•'ções que elle se dirigiu 3JO Presidente .da Repu-
hlica, d~claramdo q u e não precisava de intervenção, ·porque a ordem esta:;nt 
mantida e os funccionarios no-meados por ene cumpriam as suas ordens, não 
havendo, portanto, m.oti.vo nenhmn para que o Governo }'edera.J interv"ies~c 
no Estado . 

Vou let· o t elegrama dirigido ao Sr.. Presidente da R epubHcn. pelo DI" 
1-'<oliciano Sodré: 

"Tenh o a honra de communica1· a. V. Ex. que, b a.:"endo assu · 
mido a presidencia do Estado . do Rio de Janeiro a 31 de Dezembr .. :. 
findo, todos . OS actos do meu Governo teem sido acata.dos pelo POVG 

flum1·nense, c1·escendo; dia a di-a, o seu enthus•iasmo pela v-ictoda in-
tegral das forças politicas que se congregat:am .. em tor n o do nome 
eminente de V . Ex. na campanha peh su ccessão px·esidencial ela 
Republica, e me levara1n á su prema 1nagistraturr. desse Esta do n 0 
movimento de reconquista da sua autonom.ia. 

As autoridadEs por mim nomeadas para os mUil'icip·ios teem siclo 
emposs3Jdas pacifica e festivamente., manifestando-E<' as populaçõe:; 
confiantes na, minha adn1inistração e ,·einando completn onlern <??n 
to elo o Esta elo . 

·Diversa s can'laras e Prefeitos anunicipaes , como :üntln hoje, de 
Mangarat.iba e Ca,p'ivary eleitos pelos ,n ossos 'a dversal'ius , leern adhn .. 
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rido ao mÉm gove1~no sem obedecer a outra influencia que a c'la c'o:·-
r ente v>ictoriosa da vontade populaT. 

O regimento polic ia l do E s tado, decla rando-se coa gido peh~s· pru , 
tensas autoridades do m eu competidor, em possado e,:1 cumprirnento {', ·~ 

habeas-cm·p~UI do Supremo Tribu nal Federa l, r ecusou-se a obedecer 
á s suas or dens e a presentou-se ás forças federa es aqu i estacionada,; 
acha ndo"se r eeolhiclo a.o qua rtel do 2° ba talhã o ~e caçadores. " 

O Sr. Socll'é, no s eu telegra m1n a dec J.ara qu e a o r dem ,o con1pleta ; 1nas C· 
S . Ex. m esm o qu em confessa que essa força que servia fH> Gover.n o do E~

tado, ao Presidente l:ta ul F erna n des, se revolta ra .e se a,p resen tar a a.o com -
manda nt<;J do ba ta lhão de ca ça dores a lli ·estacionado . Confessa m a is q u· 
ho.uve desordem, p orque. sendo empossa,do. o Sr. R.aul F er na ndes, em v ir -
tude de uma d ecisão el o Suprem o Tribuna l, os solda dos abRndonan~m o l'n · 
siclen te C! o Esta:du. 

"De n1'a is 'releva nota r que, estando es ta unidade da F edencça ;, 
c01nprehendida na. ;;,ona. que se estende o estado c'!e S·itio, p rorog-ad 
por a cto de V. Ex. , a manutenção da or dem em tod.o o seu terr·, 
torio, corr e sob as r esponsabilidades dos poderes federaes, o que é ·, 
m elhor gara ntia ele que ella nã o t em sido ·n em púde· ser p e r t urbaJ.c, 
graças a o criterio supet'iOt' e isenção com q ue agem os t'epresen ta ,, 
t es desses poder.es . " 

Eu a cr edi to, Sr·. P res-iden te, q ue os n1eu s illu stres CG!lega;.; niio pode1n 
c1.eixar ele a cata r a a:rgumentação que venho a elduzindo. Ou houve dualidadv 
e. porta nto, d esordem na Constituiçã o, deformaçã o ela. f ór,ma r epublica.na -r, ... 
' lerativa , ·e , nes te · caso, a intervenção era uma n eeessic1acle, ou o Gove1·nc1 
elo E stado do R.io ele J aneiro estava a cepha lo . 

' . 
O SR. MoNi z :;;ouR~~ = -V. E x . adn'l'itte que é da. cornpe ten cia do Exr-,. 

cu tivo intervir n es te caso pa rà. ma nter a fórn1a. republ ieaP r~ federa tiva ? 
O SH: :\. Azl!JRED.o : P erg unto a V. E x . : na a u sencia .elo Oongrpsso. 

q uem compete? 
O SR. MoNrz Somlli : Si V . E x . clenwns trar- essa thes.e, eu passarel ·' 

esta r el e inteiro accôrdo com. V. Ex. 
O SR. L OPES GoKÇALVJ'S : - lVIas V . Ex. sabe qu e a interven çüo, n es te c'1..~0 . 

é ela exclusiva com peten ck1 elo P oder L egisla tivo. 
O SR. A . A:mmwo: - E stou inteir a mente ele acc:Ordo no ponto de con · 

vocar-se o Congresso 1n1medi·a tannente . Em m a teria ele principias , o nteu n o-
'ltre am ·'go, Sr. Sena do.r p elrt Bahia , p ó de esta.r certo que 11ão h a politica . 
;,:;,ci hn. (J ll l'Stão p·artida ria, não ha n a cla que me demova. Os m eus actos 
r.Rsta Ca sa., e n a Cam ara elos Srs . D eputados, qua n do a lh occupei uma cn-
(l_eh:a, pr·ovHm que nunca a gi el e ou tra n1an eü•a . 
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O SF:. Mo~'<IZ Somú:: - S•i a competen cia er a elo L egisla tivo, essa questão 
t' iio foi -resolvida por esse Poder. 

o SR . .A. AzEHEDo: - O Congresso acabat·a ele encerrar su as sessões, em 
:; J de D ezembro, tinha teminaelo os seus traba lhos . A cDnvocaçã o demot:arla 
a "e tornm· e'ffectiva e· o Estado do Rio de .Ja n eiro não v oderia. continua r 
:Lr-.epha lo durante clous ou m a is mezes . 

o SR. 
() SR. 

J\1:oNrz Sooru1:: - V. Ex. responde a uma pt·i!nei!·::t- hypot h es e . 
A . AzERIDDO : - O Governo cumpriu o s eu clev,~r. 

J\![ARCILiü DE LACERDA: - Em 1915, houve unta conv ocação extraor-
ciina rla •para .t om a r conheci'l:n.ento ele um cns.o . elo E s ta do d<· R ·io ele J a neiro, 
c;ue n i'LO proclu:<iu r esultado. 

o StL 

O S R. MoNIZ SoDRÉ: - O que VV . bJExs . devem demonstl'at· é que, p el :.t. 
nossa m agn a lei , ·é ela competencia d o Execu tivo, intervir .para m a nte1· à 
f t\rrn.a J·e,p11hlicam• f edera tiva. Emquanto não se demons~t·ar isso não seT~t 

c.on~titucional o acto de· intervenção no Estado elo Rio de .J<w ·eit'O. 
O SR. MARCILro DE LACERDA: - A r esposta ·ao apa rte ele V. Ex. se c ontém 

''G parecer ela Comm1ssão, que vou ler pm•a conh eci·mento do nobre Sena dor. 
O Srr. MoNrz SoDRÉ: - Essa é que é a competencia constituciona l - [ l 

c1tJ Con g-resso . O ncais é. q u erer implantar r egim en novo n a Constituição. 
O SH. MARCILIO DE LACERDA: - Provai-o-hei com a s alras a.utor•i clatl~s elo 

1~1ornento. 

O SR. r~oPES GoNÇALVES: - Desejaria ouvir elo nobre Sena d or ]')ela B a hia 
,, dem on s tra ção d'a these contraria ã proposta pelo illustre Se na clo1· pelo E s -
p'il"ito Santo, is to é, que o Governo não p ócle inte rvir para m a.nter a fó1-ma 
''L']JUblican a f eclenüiv a . 

O SI~. A. AzEHEDo: -Ao Governo Federa,] comvete 1·es i:abelece r [L onlem 
c.onstituoional do Estado, ou pelo menos, a ordem legal, a ordem · adminis tra -
tiva. Nem podia ser d e outra fôrma, porque , s i ele um la do a lg umas a uto .. 
!' idade~ n.c1minist.r a ti,nas do Estado obedecia m a o Sr. R:1.ul F erna nde-s, d.e 
·lUtr o, (li-ve t·s~: s autoroiclacles procediarrn ele mocl.o igu al quanto ao Sr . F t>li ci:cnü 
~:odré . 

Agente~ el o Sr. F elioia no Sod1·é r eceber'<l.n'l impos tos . S . Ex. estn.vn func .. 
donando n a Cama ra Munioipal, em frente a o Palacio elo Ingá.. Não h a, pois, 
megn.r que, ao m esmo t em.po, funccion :cva m dou s presidentes . Apen as notare i 
uma. cliff er en ça : emquanto 0 m eu emine nt<> amigo, St·. R a ul F e r nandes , des-
pacha va o seu expediente e v•inha pan t o Ri.o de Js.neiro ·; o Sr . l!,elici•a n,; 
~1oclré, clesp :cch a vn. t udo qua nto lhe era apresen tado e p erma n ecia n o E stado . 

O SR . Euzmsro DE A NDRADE: - Ma.ntenclo-s e no eclific'io da Camara Muni -
<:i pa l rl o E:st a clo . 

O Sll. A . AzEREIDo: - Perfeitamente . 
L og'O, con1o dizer-se , que reh1n.va orden1 ·quando a clunlid~cle ele . go':~l'lJ.O 

·:•·a um l<ccto '? 
O Sn . Euzmio nt!1 ANDRADEl : E a c ir cums t n.n cia de f acto é que can1.ct e-

r iza perfeitam ente a · clualiclade de governo . 
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o SR . .A . AzEJmmo: - Por que nã0 restabe.lecermos a . verdade dos fa:ctw ·> 
Si o sr·. Feliciano Sodré assumtsse agq·a· a -chf'fia d-o i}over.no do Estado 

do R;o de Janeiro - perdôe-me o Senado que o diga - na.6a haveria ele ex -
traordinario, apenas seria reviviào um facto de h ontem: S . Ex . se empos. 
saria agorA. sem ter sido eleito, pela mesma razão por que, eleito, deixou 
de ser empossado. Seria uma compens·ação natural ; entraria em acção n 
I-Ema de Tal·ião. O Sr. Felidano Sodré iria compensar-se,. na adm1inistração do 
Ectado do Hio de J'aneil'O dos quatró. annos em que esteve fóra deHa, q.uandc, 
.;leito presidente do Estado. 

Mas, Sr . Presidente, não qu ero deixar de me refel"i.r a ou tros que jus -
t ificam a attitucle elo Sr. Presidente da Republica.. Mas quero voltar fl 
questão elo Suprenw '.rribun.al, para de1nonstrar que o meu emin-ente am.igo, 
Sen~dor pelo Estado elo Hio de ·Ja.n eiTo, a qumn sem1Jre me prendera1n as 
ma.js estreitas relações e de quem receb-i as maiüres· dem.onstrações. ele a m i" 
za,de - pedindo-lhe· por essas razões, licença para lembrar um passado não 
r·cmoto. - não tem r azão quando se r efere. ás decisões elo Supremo T'r ibunal. 

Si, ngora·, o Congresso Na.cional , não tivesse o direito ele ·intervir, to . 
mando conhecimento ela Mensagem elo Sr. Presidente da Republica sobre c,, 
dualidade no Estado do Rio de Janeü·o, tambem o Congresso não 'teria o 
dcreit~ de exà•rninar e de . decidir, questão iden bca em 1910, quando, n esta 
Oasa, nesta mesma cad~ira, eu defendia · o reconhecimento do Sr. A:lves 
Costa, e quando nesta Casa elo . Oongresso tomava conhecimento · desse acto, 
j5. julgado pelo Supremo T.ribunal,. no·. hnbea.s- co?"PUI! em que esse Tribunal 
h~tvia decicliclo que o Presidente da Assembléa não era o Sr. · Alves Cost1. 
mas o Sl'. Modesto ele Mello. 

0 SR. ALFREDO ELWJ?: -Apoiado . 
0 SR. MARCILJO DEl LACERDA: - H a um trecho do V.Ot(} do Sr. l\llinistro 

Pedro Lessa que falia no nw1·e m.agnwn~ elos habeas-corptls desrespeitados 
nessa época . 

O SR. A. Az,EJREJDo: - Sr . ·Presidente, nós cumpri.mos, então, o n osso de-
"er, porque era ele nossa competencia examinar a mensagem do Sr Pres•I-
clente ela Republica em que S. Ex. chamava a attenção· do Congresso Na-
eional para o que se passava no Estado do Rio de J'a neir:o, estabelecendo-se 
u.ma dualidade que não devia ex•istir, porqua.nto o pres·idente legal devia s0,. 
o Sr. Alves Costa . . 

O SR. ALFREDO ELLIS: -V. Ex. dá licença . para um aparte? (Signal clt: 
assentimento elo orado1·. Nesse ponte?, não apoiado, porque. · reconhecendo <t 

Assembléa Alves Costa, o Senado apurou a · eléição . sem :1ma aC'ta . 
O SR. A. AzEREDO: - Perdão, não era esse o papel do Senado, nem me 

lembro de que . o Senado t enha feito isso.. O Senad-o não examinou actas . 
'1'0mou em consideração apenas a lei. Está no meu parecer . O Senado exa-
minou as leis do IDstado, verificando como se tinha organizado a junta a pu-
radora. 

O SH . JJ:L"' Ell J\1ACHADO: - Exa m·inou acta,s da apu1·ação. 
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O SR . A . AzElREJDo: O Senado não fez a apuração. O que fez foi tomar 
conhecimento . da mensagem do Pres' dente da Repul:Íiica, tal como agora .. 

O SR. ALFREDO ELLIS: - Mas q<uem era o Presidente da R epublica a esse 
7 emp.o?. 

o· SR'. A. AZEREDo: - V. Ex. sabe tão bem quanto eu. 
O SR. ALFREDO ELLIS: - E o interessado favorecido era exacta.mente· 0 

nobre Senador pelo Estado do Rio de .Janeiro . E' a pena de Ta lHão. Quem 
c:om ferro fere, com f erro será ferido. 

o SR. A. AzEREDo: - Nessas conclições, Sr. Presidente, i·ntervindo o .St· .. 
Arthur Bernardes, neste . momento, interveio muito bem, a despeito da de-
dsão .do . s·upremo Tr·:bunal, porqu e tambem . naquella época o Congresso 
Nacional resolveu que o presidente legal era o Sr. Alves Costa. 

Não vejo escandalo a lg um, para se allegar hoje qu"l o Pt·esldente da. 
Republica não t inha direito de intervir, que não podia solicitat· do Congresso 
a sua intervenção para manter a ordem federativa no Estado. 

O SR . . Ar.FREDo ELWs: :- Foi esco!hid;1 a assembléa Alves Costa . · M<~s 
nessa época· o Sr. Nilo Peçanha tinha interesse em intervir no Estaclo elo Rio 
de J aneiro e interveiu sem nêc~ssidade Foi uma medida ele a ta que ; ao passo 
que, agora, o Sr. ·-Presidente da Republ ica. u sou de uma m edida de defesa . 
Si ' S. Ex, me contestar, l:ne obrigará a vir á tribuna, cousa que não 
quero faze.r. 

O SR. À. A ZEREDo: -Não se deve ataoo.r o eminen te Presidente daRe' 
]Jublica que interve' u no Estado do Rio e solic·itou do Congresso Na ciom;l a 
s ua decisão definit iva . . Não t em razão o nobre Senador <>m atacai-o, como 
desobedecendo a ·uma s entença ·do Poder ·Jud!ciario. 

O SR. !RINEU MACHADO: - Mas aUi não havia um sentença do Pode,· 
.Tudiciario. 

O i:3R. A. AzrcREDo : -Havia um "habeas-corpus". Ta l qual como agora. 
O .SR. ALJ,'REDo ELLIS: - Hec·onhecendo ·a validade dq, assembléa pre-

.s!clida pelo Sr. Modesto ele Mello; 
O SR. !RINEU MACHADO : - Do Supremo '.rribuna l , não . 
O SR. AZElRE:Do : -Do Supremo T ribunal , •sim. V. Ex. discutiu cominigo 

nesta. . Casa, e a1jresentou, então, o accórdão do Supremo 'L'ribunaJ,' que 
consta dos "Annaes" e que está no livro quarto elas intervençõe,;. Ma.s 
não ficou ahi o desresp.eito ã. decisão do Supremo Tribunal . Nós v imos, e 
melhor do que eu con~ece bem o caso o m eu nobre amigo, Senador pelo 
Districto Federa l, o Supremo Tr:bunal, em voto una nime manteve . os . con-
selheiros m u nic!ipa es do Districto Federal . Não houve n enhum voto diver~ 

gente naquelle tabernaculo. Entretanto, o Presidente ela Republica não 
cumçriu essa decjsã e .os conselheiros municipaes funccionavam legalmen-
te, em vjrtude àa sentença do Supremo, sem perceberem os seus vencimen-
to~. visto como o Prefeito não lhes m andava pagar, attendenclo ãs deter-
mir:a.ções do Pre:;oidente da Republica . .Por que, portanto, estamos 3 dizer 
que o Pl'esidente da Re-public!a não pod·ia intervir agora? 
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O Sll. GoNÇAr.o HoLLElMBEilG: - Um abuso não justifica outro. 
O SR A . AZEREOO: - O nobre Senador póde ter razão, m as ha de con-

corda•· ccm~1igo que os precedentes justifica m perfeitame·nte o acto do Sr. 
Presidente da Hepublica, intervindo no Estado do Hio de Janeiro, e attri -
bu!ndo ao Congre~so Nacional a decisão final sobre o ·caso. Era nosso di -
rf'ito ·approvar ou não essa intervenção. 

O SR. GoNÇALO RoLLElMBERG: - Não se tr-a ta de um direito, m as de um 
dever do Senado respeitar a lei e a Constitui,gão, de que tanto se falla, m as 
que, parece, não existe mais, 

O \SR. A . AzgREDo: - O Senado não está fazendo outra cousa. Está r es-
peita ndo a lei, está áun~prindo o seu dever , eJl;ercendo u m direito que lhe 
a ssiste pela Constituição. 

O SH. GoNÇALO Ror,LEMBERG: - Está procla m ando a dictadura no Brasil. 
O SR. A. AZEREDo: - Houve dua lidade no E stado do R io de Janeir o. 

N inguem pôde recusar a verdade do facto. De um lado, estava o pecsidente 
eleito, Sr. Raul Ferna ndes; do outro, estava o Sl". Felicia no .Sodré "' fza er 
~10n1eações . 

O Sf:. GoNÇAI.o RoLLEJMBEHG: - Porque tinha o a.poio do Presidente d11 
Republica . E' uma .cousa que todos sabem. Por que não fallar a ver·da de ? 
l!,allemos a verdade. O pa iz sabe de tudo isto . Porque estarmos a qui a ·falia r 
s obre cousas que todo o mundo sabe perfeitamente como se deram ? Niio 
t ivesse o Sr . Feliciano 1Sodré o a poio elo Sr. Presidente da R epublica e 
não fa ria taes nomeações. 

O Sll. IRIN~>Z :MACHADO: - O GovPrno Federa.! não mantinha a orcteru. man-
t inha a desordem . 

O Sn. A. AzEnEDo: - Agora, Sr . P residen,te, vou p assar [L u lt.ima parte 
U.o meu discurso, que espero ser rapida. 

O meu nobr e a migo Sena dor pelo Rio ele Janeiro, ha sua rJ!"ilhante 
oração, f ez diver sas ref erencias ao Congresso Nacional', aos seu s membros, 
a o modo por- que n os portamos deante, do Sr. Presidente. S". Ex. dlsse: 

"E' como vemos, Sr. Presidente: dia a dia vão· se rebaixando os nossos 
costumes politicos, como dia a dia vai diminuindo a r esist encia ,dos l:omens 
:1. seduc!ção do poder- . 

Não !·esta duvida, Sr. Presiden te, q u e o pod·er t em grande força de . se-
du~ão, e essa forç:.L augmenta tanto m;üs quanto clelle 'se approxirnam os 
hon:ens. De sorte que . S. Ex. disse uma g t·ande vel'Ciade . Mas q_uem (-
q_ue não t em ambiçõe::; para deseja r o poder, quando se julga apto, compe-
tente para desempenha r as a ltas f uncções a dministrativas do pa iz ? 

E' clarc que essa sedu cçfw não -influe em todos os espíritos, que nem 
todos sentem o desejo ele poder para serem seduzidos. Mas, que . todos nós 
estamos sujeitos a essa seducção é u ma verda de . · 

Mas, em relação, ao humilde orador, tem prova do con t ra:rio o e!ni-
nente ·Senador pelo Rio ·de Janeiro, que, ao occupar a presiclencia, deu-me 
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a ciístincçao de ser eu o primeiro C:onvida do para fazer parte cio seu gó-
verno. 

Não sou, Sr. Presidente, portanto, um seduzido pane a culminancili 
do poder. E o seria, entretanto, se tivesse capacida de para administra r . 
(Yão apoiados) . 

0 SR. JoSÉ MURTINHO: - E' · modestia de V . Ex. 
O SR. A . AZERI'JDO: - Mas a c1eante, e isso ê directamente com o Con-

g.resso: HE' o que está a hi para a confirn1.ação e v ergonha . " 
Quero protestar, contra esta phTase do honra do Se na dot·, e o faço como 

Presidente do Congresso Naciona l. Nenhum . de nós se envergonha do acto 
que estú praticando, (apoiados), justificando a inte-rvenção do Govern o no 
Estado do Riode Janeiro. Entretanto vemos que como homens politicos, 
estamos cumprindo o nosso dever (apoiados) , t a nto m a is, quanto, n a me-
dida de nossa s forças, podemos dar uma SOlução pOJitiC:'<L e jurídica ao C<lS<>. 
Se não rejeitamos uma, não p odemos recusa r a outra, porque convem que 
o diga, estivemos ao lado elo Sr. Presidente ela Republica, na hora que 
S . Ex . era fustigado por todos os lados (a.poiad.os), vktima de todas as in-
jurias, df' todas as diffamações. 

Pois então, dessa luta terrivel , nós, homens politicos aquel<es que 
acompanharam o Sr. Presidente da Republica, nessa hora triste, não t E:mos v 
dever de prestar-lhe nosso a p oio em uma questão ele ordem polit.ica? 
(Apo·iados). 

O SR. GoNÇALo RoLLEMBERG : - O Presidente da R epublica eleve estar 
acima das paixões. E' uma qualidade essencial aos que ascenclern a esse 
alto car go . O Chefe da Nação não tem o direito de animar as más p aixões. 

O SR. A. AZEREDo: . - E u n ão discuto as más paixões ele n inguem, e não 
discuto porque estou convencido ele q u e cada um de nós saberá ·Cumprir o ;;eu 
dever com elevação · e desinteresse . 

O SR. GoNÇALO RoLLEMBERG: - A toler ancia ê uma das prime·iras vir-
tudes ·do Chefe do Estado . 

O SR. A. AZERIDD>O: - Nosso dever ê n ã ns deixarms levar .pelas P<'lixões 
seja m ellas elo Presidente ela Republica , dos Minis tros, dos Senadores ou dos 
Deputados. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Nenhum de nós sabe onde estaria a esta 
hora, se a mashorca tivesse triumphaclo. 

O SR. ALPREDO ELLrs: - Quando o Se nador N ilo Peçanha foi Presidente 
ela Republ ica, em 1910, depoz o Sr . Alfredo Backer, intervindo no E s ta do 
do Rio, ccntt·a o Governo legal . ReS' non. ve?·ba. 

O SR. GoNÇALo RoLLIDMBERG: ~ Seja qua l for a Cir cumstancia · em que se 
encontrar o Chefe c1a Nação, nunca deve perder o sentimento de jusciça . E 
quem tiver de escolher um ho·mem, deve procurar quem possua essa quali-
dade . 

0 SH. 0CTACILIO DID ALBUQUIDRQUID : - Nenhum p a rtido tem O di reito de 
bombardear uma. cidade para subir ao poder . 



/ 

t. 
b SR JEHoNYMo MoNTEIRo: - Essa a llusão não alcança aos da Reac-

çãu Repu!Jlica!la .. Nào houve um só congressista que estivesse á frente da 
revolta. Não venha V. Ex. fazer essa allu são contra a qual protesto em 
norné dos collegas que aqui têm assento e fizer parte dessa agr,Jmiação 
politica. 

O Sll. IRINF.U MACHADO: - E ' · uma injustiça que V. Ex. nos e~tá fa-
zendo. (1'1·ocam-se m .uito·s a.pm·te8, entre o Sr. Barbosa L'im,a, J e·rony??W 
Monteiro, M01~.:z Socl?·é, Fen·ei?'a Gha.ves, Ootac!Llio .Albuque?"q1te e G-onça.l o 
Hollemberg. 

O SR. PilESIDENTE: - Attenção! Quem está com a palavra é o S·enador 
.Antonio Azeredo. 

O SH. IRINEU MACHADO: - .A verdade é que a vktoria do movimento 
de 5 de Julho seria contraria a a mbos ç>s candidatos. 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO : - A q u em devia aproveitar essa revolta? 
(Paitsa) A nós ? Nunca. 

O Sr. Nilo Peçanha foi contrario a todos os planos da revolta. 
O SR. BARBOSA LIMA : - .VV . EEx. proClamavam· por toda parte que 0 

Exercito a queria .. 

O SR. JERoNYMo MoNTEIRo: - V. Ex. está alterando o pensam··:nto do 
Sr . Nilo Peçanha, que ja foi cabálmente explicado . 

O SR. FERRIDIRA CHAVES: V. Ex. está contestando um facto que é evi-
elente. 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção ! Quem está com a palavra é o Sr. Se-
nador Azeredo. 

O •SR. IRINEU MACHADO: - - Então fica·mos sabendo que a actual in ter-
venção é um a c to de v·ingança. 

0 SI!. A. AZEHriDO - Não ! 
O SR. IRINEU MACHADo : - E' o que est á r esultando deste debate . (Nüo 

a.llD'iaâos) . 
O Sr:. A. AZEREDW - Eu nãr apoiaria a vingança de quem. quer que 

seja, f. que saoenóo o meu illustre collega. 
O SR. MIGUEL DE CARVALHo : - E' outra cau sa que ficamos sabendo: que 

a reacção não teve nada con1 a revolta . 

O SR. A .. Azmmno: - Não. indago, Sr. Presidente, das intenções cc-
cultas de quem quer que seja . Quanto ao Sr. Presidente da Hepublica não 
acredito que S. Ex . mereça os apodos de que está sendo a lvo n este mo· 
menta. (:lpoiaâos). S. Ex. podia ter dentro do seu intimo um desejo qual-
quf'r ele vingança - é causa h u mana, R que ninguem pócle f u'g·ir . Mas que o 
tenha exercido agora, não comprehendo . Por que a faria? T endo S. Ex. 
o :1poio do Congresso e cumprindo com o seu dever, n enhum ataqu e podia 
recear da opposição, ela antiga Reacção Republicana. 

S. Ex . ha de pautar a sua administração pela lei e pelo direito. 
0 SR. ALFREDO ELLIS : - Apoiado , 



O SR. A. A.ZEREDo : - Apezar de saber que a vinga nça é o necta r cios 
deuses. não qu -:ro entrm· nestas minuclencias. Qua ndo cultivamos uma a nli-
zac1e de que clella: nos possa advir um inimigo, ninguem. poderia dizer n este 
recinto que crearia peias ao inin1igo, e facilitaria ao amigo connnettee a l-
.gun1a 1ná acção . 

Eu, 110r exemplo, que sou homem ele coração, acho .. . 
0 SR. LOPES GoNÇALVES : - E de coração bem formado. 
O SR. A. AzmaEloo: - que os meus a migos são sempre bons hones-

tos e r1ig.-nos . li:nt>·etanto, Sr. Presidente, que outros podem pensar d,; modo 
·}i\.-er~o; mas o que não posso admittir , é o que disse o h onrado Senador 
pelo Tstado do Rio cl·e a.Jneiro, sto é, q ue ha u surpacl•ores e usm·pa dos . 
Quero que S. Ex. diga quem \l o usurpador e qu em o usurpado . 

O .SR. ALFRJDDO ELLIS: - E' a parte romanti-C<l elo d iscurso do nobr e- Se-
nador pelo Estado do Rio de Janeiro. 

· Força de expressão. 
O SR . .A . .AzEREno : - Em outra pm·te do seu discurso, o honr[l.do Sena -

t1o>· pzlo Rio de J aneiro diz que não h a vencidos n em vencedores . E' uma 
injustiça, politknmente fallanc1o . S ·-• não ha vencedores nem vencidos para 
o noal, ha vencedores e vencicios para o bmn . .Se nós pens,1mos que ven-
cendo podem().-; praticar o bem, não ha motivo a bsolutamente para t em ermos 
n, vmga nç: rL dos venc!ido.;; . Não é , p ortanto, justo o meu e1"ninen te a mig<J quan-
do parecer ins-inua r, que houve usurpaçflo ela Presiclenc.ia. ela Repub~ica. 

Ao terminar o seu discurso, S . Ex. fez . suas as pa lavras que •.1m Se-
nat16r americano dissera no Senado de seu paiz: 

" "" ... CfUP a ,·crc1adeira maneit·a de chegar ao poder ela R epubli-
c·a fosse a ·corrupção e que o verdadeiro fim do Govm·no fosse a. 
v ingança ! " 

Não sei, Sr. Presidente, porque o honrn.do Senador app1icou esse v o-· 
cabulo "corrupção" para justiúcar esse p roc!eclimento. Corrupção do Con-
gresso Nacional ? Do paiz ? 

Não -compreh endo, 
O Sr. Presidente da Republica, depois ele umü luta ex tra.ordinm·ia, em 

que vimos o prestigio elo candidato ela H.en.cção a u gmentaclo em toda. a 
parte, conseguiu uma votação immensa em todo o paiz. 

Como é que- o 1Sr. -Presidente da Hepublica, atacado, humilha do, ca.Jum-
niado, e injuriado mesmo, podia pensar em corromper a lg uem, qua nclo o 
chefe ela ReUJCção Hepublicana, o meu eminente a migo Sr. Nilo Peçanh~t 

foi quem primeiro se lembrou da candidatura do Sr . Arthur Ber,mrdes. 
Nflo fomos nós, os congressistas, que o apoiamos hoje, que tivem.os essa 
lembrança . Quem primeiro aguçou os desejos elo" Sr. Presidente ela Rep-u-
blica, . quem _primeiro lembrou a candidatura elo Sr . . .Arthur Berna~· eles, f oi 
o Sr , Nilo Peçanha . E exaçtamente, qua ndo a N<tção. se manifestava por 



!ntermemo dos ~staclos favoravel á sua lembra nça, foi que _ o meu nou1·e 
amigo reag iu c:ontra a cand:-datu ra do Sr. Arthur Bernardes, .oppondo o 
seu nome ao dt S, Ex. 

0 SR. ANTONIO lVIASSA: - V. Ex. leu ma Cétrta do Sr . Nilo Peçn.nha na 
Convenção ele Junho . 

O SK A . AZEREno: - V. Ex. tem razão . O tSr. Nilo Peçanh a n ão nega . 
F: e !I e m~ <mto~·izou a declara~ Dú. Convenção, na presença dos Srs. Raul 
Fernandes e Arnolfo Azevedo, que ene e os seus amigos não iriam á Con-
venção, mas que levarian1 ás ur nas o nom.e do Sr. Arthur Bernardes . 

.A prova dessas minhas asserções está em que o illustre c!hefe da Reac-
ção Republica, ao voltar da E uropa, em uma manifestação digna de seus 
a ltos merecimentos e em que . a população inteii·a desta Ca pital tomou parte, 
S . Ex. gritava em plena .Avenida Rio Branco: "Viva o Sr . Arthur Ber .. 
nardes, futuro Pres·idente da Republica" . 

Ha um poo1to ainda, Sr. Presidsnte, no discurso do nobre Sena.dor flu-
minense que precizo:J l'eba ter em duas palavras. E' aquelle em que S. Ex. 
diz que o Sr. Presidente da Republioca elevou a~ despeza~ publicas <'. m ais 
de um milhã o de contos. 

Não é verrl::tde. E' um engano de S. E x .. 
O orçamentc em vigor é o m esmo do anno passado, estando nelle ape-

nas cor.signadas, a mais as verbas -despendidas por a u torização do Congres-
so e outras que não constavam do orçamento passado, como a de 75 mil 
contos da tabella Lyra, que no anterior se elevou a cerca de 134 Jr.Jl con-
tos, e outras verbas que não constavam do orçmnento anterior, mas que o 
Sr . Ministro da Fazenda entendeu que <'leviam ser incluídas nó orçamento 
afim ele que elle fosse 1·eal e exac!to. Foi iSso que elevou a proposta do or-
çam ento para. u annu vindouro a mais de um milhão de contos de ré;:;:, · sem 
<lUe houvesse de facto, um real se q uer 'de augmento sobre o · orçamento 
actual. 

De m odo que, nesta parte, tambem não tem razão o nobr~ Senado~·. na 
accu sação feita ao Sr. Presiden t e da Republica. 

Como o .s~nado ji'., den ·estar cançaclo eom -as minhas palavras (não 
a.1Joiaclos gera.cl! . , . ) 

0 SR. IRINEU MACHADO: 

der:J.ção. (Apoia.clos gemes.) 
V. Ex . é sempre ouvido com prazer e consi-

O SR. A. Azmmoo: - Muito agradeci-do a V. Ex . 
Por isso, Sr. Presidente, vou terminar. Antos de fazel-c, porém elevo 

dize1·, q ue não n os devemos preoecupar com oclios, nem com vinganças; 
niío cleve'mos ba.ix:.t!' até pequenas intrigas, até á calumnia e á injuria, de 
que têm si cio vict imas os homens '(lUblicos. Devemos agir em uma esphe-
ra mais ampla, em um horizonte mais vasto, nas nossas deliberaçõts polí-
ticas e nos actos da nossa viela commum e social. Por essa razão, u sarei 
de uma das ultimas phrases do h onr:ado Senador pelo Estado do Rio de 
Janeiro, quando termi110u . a sua eloquente •oração de hontem: "Sob todos 
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os céos, senhores, e em todos· os tempos, só a Justiça é eterna e in1pere-
civel". Pois bem, q ue as estrellas brilhantes engast a das no nosso cêo azul, 
possam illuiP.ina r as nossas· consciencias, soffocar as n ossas ambições e os 
nossos odios, não deturpando a verdade, nem os nossos sentincer>tos c1e 
paz e de ordem, para ver sõmente o ideal republicano na Justiça, da Lei e 
ela Liberdade. (M1~ito b-em,.. M1dto bem. Apoia,dos ge?·aes,, O oradJor é v •iva•men-
to CU?J'I;primentacl'o V'elos se·u.s conegas . ) 

O Sr. Paulo de Frontin: - Sr. Presidente, o brilhante parece1· do il-
Iustre Relator das Commissõe;; ele Constituição e de Justiça e L egislação 
elo Senado sobre a p r opos'ção da Camara dos Deputados ora em 3" dis-
cussão termina· eom as seguintes palavras: "Considerando que a propo-
sição ela Camara dos Deputados está dentro dos princípios q u e ellas vêm 
de defender , subm-ettem-n'a á app-rovação ·do Senado, aguardando, todavia, 
as suggestões que, no debate, possam appare·cer e melhor soluciona r a 
questão cujo · estudo lhes foi confiado" . 

Assim , peço venía ao Senado para no plenario, ap1'esentar com o illus-
t r e Senador Bernardo Minteiro algumas emendas á proposição e sujeital-as 
ao escla.recido críterio das r eferidas Commíssões, bem como ao elevac1o juízo 
el o Senado. 

Antes, porém, sou obrigado a fundamentar o m eu voto favoravel a·o ar-
ti.go u nico da proposição da Camara dos Deputados, que approva os de-
cretos do Poder Execu tivo determinando a intervenção federal, no E stado 
do Rio ·de Janeir-o; pois se preliminarmente não fossem appi·ovadas h ontem 
as em endas em segunda discussão pel•o S enado essa inte1:venção inutil se-
ri8 a que anteriormente· me r ef eri . 

Não entrarei no exame da questão doutrina ria sobre a intervenc:ão, cx-
p::>sta em um sen tido p-erfeitamente pelo illustr e R elator das Commissõe~ 

reunidCLS do Senado, e em um sentido contrario luminosamente desen volv ido 
pelo preclaro D eputa do por S. P a ulo, Dr. Prudente de Moraes, sendo ci-
tadas as opiniões dos m ais abalisa.dos constitue;'ionalistas, brasileircE, nor• 
te-americanos e argentinos sobre a intervenção f edera l e sobre a ur.or ida de 
de quem compete 'effectual-a ou resolver o caso em littigio; porqua nto tra. 
t3.SI" apenas de inteqJretação, as quaes nem sem.pre se mantêm constantes, e 
varias vezes evolnetn ou se contradizem . 

Como bem diz etn seu voto em separado o Dr . Prudente de Moraes: 
'' I s:oo vem nos cen vencer a inda mais ela necessidade da · regulamentaçao dos 
nrt . 6" e 80 ela Constituição. da Republica". 

S o Congresso Na.cional tivesse dado piem, execução ao disposto no n. 34 
do art. 34, ela Constituição Federal, que estatuc lhe cornpetit· prlvat:vam ea-
te: "Decr etar as 1eis organicab para. execução completa da Consti-
tuição, mais .cJe uma vez reclamada qua.n to a o art. 6", e es-
pecialmente .pelo eminente e saudoso 'primeiro Presidente , civil da Repu-
blira, Dt· . Prudente ele Moraes, nas quatro mensagens c! o se11 período pr~;:-
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sidencial: "não só :quanto á ·intelligencia a . dar-se aos preceitos ahi conti-
dos, como quanto aos ;meios praticos da. intervenção nos Estados no~ casos 
em que ella é p er mittida ; em vez ele in terpretações constitucionaes, teria-
mos disposições legaes a appli~ar aos casos concretos, que como o a c tual 
ó.o Estado do R io de Janeiro, se· dess~m na viela· da Republica._ 

Regulamenta ndo o art. 6° ela · Constituição, . não m ais · se pode ri~ m da~ 

conflictos r esultantes de apreciações diversas do mesmo facto, -p elo,; Pode-
res Executivos,· Legisla tivos e ju·diciario, como no caso em debate, em dt· 

· trimanto da harmonia desses orgãos dfl. .soberania nacional. 
O Poder Judiciario, pelo accõrdão do Supremo Tribunal F ederal éon~l

derou liquidos, cútos e incont.estaveis os direitos dos Srs. R aul Fernandes 
e Arthm· Costa á posse e exet·cicio dos cargos de Presidente e Více-Pre-
si·dente do Estado do Rio de Janeiro. 

O Poder .Execu tivo, em sua m ensagem de :b3 de DezembPo de 1922,, ad-
niittiu uma dualidade âe assembléa e de Presidente do Estado .. do Rio .de 
Janeiro, submettenclo a questão ao julgamento do Congresso Nacional . 

Apezar . de tet· concedi-do o "habeas-c'orpus" o Sutpremo Tribuna.! Fe-
d-eral . não pôde insistir na decisão dada, protestando contra os decr-etos de 
intervenção do Poder Executivo pelo m otivo das suas resoluções, pÇJdereth 
advir de m aio;·ias oécasionaes, como caso ::ctual , seis votos contr a cinco e 
c'omo antel'iormente no caso de Matto-Grosso, e que denota · n ecessidade 
de ser exigida maior ia absoluta para o julga m ento das questões de alta. 
relevancia como são sempre as de ordem política; exigencia esJ;a de maio-
ria a;bsoluta que já se encontra na nossa l-egislação, por exemplo, no Con-
selho -Municipal do Districto Fecl~ral. 

Examinarei agora o caso concreto eHt discussão. 
A 18 de Dezen:bro_ de 1921 r ealizaram-se as eleições para a renovaçüo 

da Assernbléa L egislativa do E stado do Rio ele J aneiro : a 17 de .Janeiro 
ele UÍ22 reuniu -se a Junta Apuradora instituída pelo art. 95 da lei estadual 
n. 1. 723, de 3 ele Novembro ele 1921 e constituida por cinco juizes de di-
l'~Jilo, designados por acto do Governo do Estado, sob a presiclenclia do 
Prucurador Gera l do ·E 'stado . 

Julgando inconstitucior':al esta _Junta 1-\:puradora, os candidatos quo 
hoje fazem parte de uma das assembléas legisla tivas co-tnpareceram no dia 
em que es~<- junta se r euniu, apresentando protesto contra a m-aneira ue 
sua composição e recusado este protesto, se dirigiram ao Juizo l!,ecleral 
onde na m esma data lavraram protesto, que foi tomado · por termo. 

Impcclidos ele enlra r n o edifício clti Assembl'éa Legíslati'va, r euniram-Se 
no edifício .(la Camara Municipal de Nitheroy, ahi ef.fectuanram a verifica-
ção de poder es e constitu íram a Asse1nbléa. -Na época legal, installaram a 
sessão orc1inarla, elege_nclo a n1esa definitiva e fundcionaram dur~l.nte o~ 

t r es mezes ·de p~·azo constitu cional, encerrando os trabalho's leg islativos em 
31 de Outubro de 1922, t endo procedido a a puração da eleição presidencial 
elo Estado e n; conllP-cido Pr<;>s i(l P-nte e Vice-Presidente os Drs: F elichno So-
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dré e Paulino Soares de Souza. Formada ·pelos candidatos diplomados pela 
Junta Apuradora reuniu"se igualmente a outra assembléa, procedendo á ve-
rificação de poderes, constituindo-se, effectuando a sua installação, elegen-
do a Mesa defenitiva, funccionando normalmente e l evando tambem a cf-
feito a apuração da leição presidencial do Estado, reconhec!e"Itdo Pres:dente 
e Vice-Presidente os Drs. Raul Fernandes e Arthur Costa. 

Não haveria, todavia, dua lidade de Assemblêas Legislativas. se os diplo-
mas expedidos p ela Junta Apuradora fossem vali·dos; ao contrario, existe 
esta dualidade, desde que considerada a Junta .Apuradora inconstitucional , 
taes diplomas sejam n ullos. 

O parecer das C'ommissões reunidas do Senado dem•onstra de· modo in-
uiseutivel que a organização da Junta Apuradora é ele inconfltitúc:onalidac!e 
flagran.te. 

A dualidade de Assembléas Legislativas é, ·P~is, evidente, e nestes ter-
.mos a intervenção federal tem ' inteiro fundamento no 2 do art. ·6° d& 
Ccnstituição da Republica . Cabe, portanto, ao Congresso Nacional resol-
ver o ~itigio. 

De estudo fdto pelas Commissões do Senado resulta de modo "insophis· 
mavcl a jnconstitucionalidade da lei eleitoral" (n. 1. 723, de 3 de Novem-
bro de 1921) e "conc:llue-·se que são nu lias as eleições realizadas na vi-
genr::ia della. " 

Assim são nulla~ todas as el eições effectuadas no Estado d(J Rio ·dO 
Janeiro desde 18 de Dezem.bro de 1921 até hoje. Quer as de D<>putaclo~~ ·á 'As-
sembléa Legisaltiva, quer a de Presidente e Vice-Presidente do Estado, 
quer a s de vereado·res e Prefeito, anteriores ou posteriores á intervenÇ;ão. 

E' o que determina a primeira das emendas que tenho a honra de sub-
metter á apreciação do Senado .. 

Em virtude desta emenda, torna -se necessaria ::J. substituição elo 
~ 4" d8. proposição pela segunda das emendas que ora. apresento. 

Igualm~nte sendo inconstitue:onal a organização da Junta Ap<Jraclora 
instituida pela lei eleitoral elo Estado, !.ndispensavel se torna que o Con-
gresno Nacioúal fixe a s ua nova organização. 

E' o que di,põe a tet,ceíra emenda. 
A.doptaclas estas emendas, terá o Senado, em vista da inconstitucionaJi-

daéle ele ultima lei eleitoral do Estaélo, logicamente ·a.nnuJlacla todas a" elel-
çõe~ segundo eJlas realizadas e evitado o arbitrio que· a proposição da Ca-
ma;·:t elo~· · Deputados deixára ao Poder Executivo, quanto á organização ela 
Junta Apuradora, á qual compete expedir os diplomas dos Deputado~ lei-
tos ft nova A8sembléa Legislativa elo E stado do Rio ele J aneiro. 

0 SR. :SoARES DOS ISANTOS: - Apoiado. 
O •SH. PAuLo ,DE FR.oN'l'IN: -Antes de terminar · estas cónsideraçi'\es, so-

;:e!tllri;;, !< V, 'E;(. Sr. Presidente, dentro. das pt'esC;'ripões regimenta;)s, con-
sultasse o ·Senado SI,' · ·con c<1de urgencia para contin]la~ão da ·cliscussã9 e vo-
~ação ~ · 
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O t;R. PRESIDEN1'E: - A ·Mesa 0~1;.ortunamente attenderá V. l:!1x. 
O SR. PAULG _DE FRoNTIN: - Era o que eu tinha a dizer. ( llftdto bem; 

muito bem.) 

Vêm á Mesa, são lidas e apoiadas as seguintes 

J!JMENDAS 

::.• 

Substitua-se o § 1 o do artigo uni co pelo seguinte: 
"§ 1. • Sâú declarada~ nullas todas as eleições realizadas no Estado elo 

Rio de J a neiro, ~sde as que tiveram lugar a 1S de Dez>embro de 1921, in-
clusivamente até as que l'e<clizara.m posteriormente para qua·esquer cargos 
electivos no territorio elo r eferido Estado. " 

Substitua-se o § 4° c1o artig1o unico pelo seguinte: 
"§ 4. o Realizada a eleiç;ão ele Deputados á Asse-n1bléa Legislativa e ~x

pedidos os respe.ctivos cllp\lomas, se<'á ella convocada ·extraordinariamente pelo 
interventor pal'a "o reconhecimento de p·ocleres de seus men1;bros e para, unm 
vez instalacla ,. , proceder á apuração elas eleições de Presidente e Vi(e-
Presidente do Estado mar<cladas faze, por esta J.ei, reconhecer e proclam>'r 
os eleitos. " 

3" 

Accrescente-se, depois d·o § 5° do a rtigo unioo, passando os § § 6° e ·;' 
a constituir os §§ 7° e 8°, o seguinte : 

"§ 5 . o A apuração elas eleições p~tri-1. Deputados á Assemblt~a L egislativa 
Ca1·-se-lm pela junt<t Apuradora elas eleições fecleraes no Estado, accrescicln 
elos ajudantes do Procura,dor da Republica. dos munidpios ele Campos, P etro-
polis e Ba.rra elo Pirahy. 

Sala das Sessões , S de Agos to de 1923 . - Patblo c~e Fron,t-in. - B eTna·rdo 
Mont6i1'D. 

O S1•, Presidente: - O Sr . Pa.uil-o ele Frontin requereu m·gencia para a 
discussão elas em.endas que a.cabam ele ser apoiadas. Está em discussão o 
reque-rimento de S. Ex . (PCLusa .. ) Se não ha quen1 queira usar da pa lavra., 
c1ec1at·o encerrada a discussão. (Pausa.). Está encerrada. 

Os Srs. que approvam c. reque1·im"nto queirarr, levantar-se. ( Pa·usa). 
Foi a pprovaclo . 
Estão em dicuss:Io as emencla.s, con junctamente com a proposição , 



. ··r 

O Sr. Nilo Peçanha (1JaTa 7~11w exp.Ucaçâo pessoctl): - St·. Presidente, 
pedi a palavra para declarar a V. Ex. que, tendo .o debate, no ult.imo cUs-
curso hoje aqui proferido, tomado euracter francamente •pessoa.!, eu me 
retirei elo reei!~ to·. 

o SR. A. AzEnEoo: - o meu discurso não teve absoluta mei'te caracter 

pessoal. 
0 SR. NILO PEÇANHA: - Era o que tinha a clizet·. 

O Sr. Jero11ymo Monteiro (*): - St·. Presidente, não me JWOponho a 
discutir o assum.pto ora em debate; apenas pedi a palavra pane fuzet· a de-
claração de voto que me· Dompete, ao clececUe o Senado essu. importante 
questão. 

Lamento, Sr. Presidente, não tm· podido h ontem c.omparecer ú sessão, 
impedido como estava por motivo ele molestia. M:ts, chego ainda a tempo 
de poder enunciar o meu voto, que não tem caracter politico ele ordem ne-
nhuma e que não vi~a amparar os interesses desta ou daquella facção )10-

litica. 
O voto que elevo dar nesta questão é simp·lesmente ele consciencia : r e-

presenta o resu1t:1do de J}rofu ndo estudo, em face dos fac tos elos dispositivos 
constitucionaes. 

Tive o prazer ele ouvh· os argumentos aclduzidos em favo1· desta ou da-
queHa disposiç-ão ela proposição vinda ela Camara dos Deputados. Tive tam-
bem o contentament-o ele ler o bellissimo trabalho elaborado pe·lo brilhante re-
presentante elo Espil'ito Santo, o meu nobre {Jm.igo, que tanto rea lce em·presta. 
[L modesta representação de minha terra. 

O SR. MARCILIO DE LACERDA: - São r eferencias a meu respeito que muito 
agradeço . Isso não é· n1.ais do que o reflexo elas qualidades ele V. Ex. 

Ü SR. JERONYM•O MONTEIRO: - Bondade ele V . Ex. que muito agradeço. 
l\ltâS infelizmente, Sr. Pre.sidente, toda essa argumentação. não conseguiu 

clemover o meu esp.iritp quanto ao modo por que encat·ar esta grave questão 
po!itica que sacode neste mom.ento nosso paiz. E' porque sinto, cada vez 
mais, que estou con1 a razão, que occupo a tribuna paa r fazer uma 
claração de voto, lJaTa q u e amanhã não se d iga ·que o h umilde representante 
elo Espirito Santo (não apoiaaos) em questões desta natureza está servindo 
apenas de instrumento · para amparm· á situaç.iio ele seu illustre r.hefe. 

Eu teria m·uito prazer se, em outro assumpto, puclesst, mercê elo m eu 
trabalho e da minha -cooperaçàJo, ao serviço do nobre Senador pelo Rio ele 
Janeiro, amparm· quaesquet· direitos que S. lDx. , pleiteasse. Nesta questão, 
porém., o que me falla ao esp•irito não é a pessoa ele Nilo P eçanha - é o 
pt·inci.pio constitucional, é o respeito aos dispositivos ela nos~a Carta Ma·gna 
rle 24 de Fevereiro ele 1891. (Mwito bem,) . 

(*) Não foi revisto pelo ·orador. 



Poderia, S;·. Pt·esidente, entrar em la rgas considerações ·a respeito do 
t ra.balho elaborado na Camara dos Deputados e em •·elação ao bilhante pa -
I'ecer a presentado pel·o m eu nobre callega. 

0 SR. M ARCHAO DE LACERDA : - T eria muito pra.zer em que V . EX:. me 
clésse opportunidade pa.ra corrigir as falhas de que, com certeza, es tá cheio 
o meu t rabaJho. 

O SR. JERONYMo MoNTÉIRo: - Já ·o olassifiquei de brilhante . 
L am ento não poder· estar ele a.ccôrclo com V. Ex . · E' justa mente isto que 

m e tra z á tribuna, .porque, se estivesse ele accôrd.o, ficaria satisfeito em, 
calado, da.r-lhe o meu voto integral. Occorre, que q•u a nto á doutrina ; estamos 
em campo diam etralm ent e oppostos·. 

Poderia, repHo, Sr. P1·esiclente, entr a r em longas ·considerações a res-
peito elas conclusões a que chegou o nobre Sena dor pelo E s pirito San to . 
P oderia m esmo ex a min:1.r a questão .pelos pris mas por que S. Ex. a. encarou, 
e chegar a conclusões illteil·am·ente divm·sas. Poderia lembrar ao Senado cacl:1 
um dos actos de intervenção n os E stados, J)raticados n o nosso 1·egim en para 
demonstra r que esses abusos pasEad.os nfw jutificrum , nibo p_odem justificar 
m Ris um a buso. ·mais um c:esrespeito á Constituição. 

Mas eu m e r.xcuso ele assim proceder deixa.ndo essa t>i.I'efa aso· eminentes 
.iurísconsultos que honra !1i est a Casa e ~-brilhant~m os nossos debates . He-
ser vo-m e pa r a questões mais sim~JUes . (Não apoiaclos ge1·a.es. P 1·otestos) . 

0 SR. LOPES GONÇALVES:- Modestia .de "'iT . Ex: 
O SR. IRINEU MACHADO: - Pm· moclestia; não direi po1· timi-dez, porque o 

va lo!' ele V . Ex. é g r a nde. Eu o conheço pessoalmente . . 
o' SR. JPRONYMO M.oNTEITllO : - Agradecido a v. Ex. 
Guardarei em meu espirito as convicções que tenho ha uricl·o no esl uclo 

e deixando aos comp etentes as argu men tações . 
Ditas estas pa lavras, Sr. }>residente, vou en v iar á Mesa a minha decla -

ração ele v oto, a. qua l valerú por uma r emtlv:1. ele minha. r esponsabÜiclacle . 
( l1111f-to be·rn; 1n1Lito b6'Yit.). 

Vrre á Mesa e é lida a seguinte : 

DECLARAÇÃO DEl VOTO 

Doclm·o 1·ota1- con tra o pa r ecer n . 115, ·ele 1923, ·do S<mado e. bem a ssim. 
con t l'a cada uma das con clusões · a que o mesmo chegou . 

Voto igualmente contra todas as disposições elo projecto n. 20, eles te 
n nno, vindo ela Cam a.ra elos Srs . Deputados e acloptaclu pelo Senado. 

Julga.nclo essa. proposição c·lara mente incor;stitucional, considero-a fu-
nr.8ta e ele g raves ·consequencins para o regimcn, comprom ettenclo g1'anclc-
m en te a a utonomia. elos municípios e elos E st a dos e, sobretu do, annullanclo a 
:1.utoricla de e a incle.penden cia elo Poclei' .Juclicia.rio, vm dos mais seguros am-
p: tros elos n ossos direitos 



o pt·esente voto não en volve ilituitos politicos ele qua lql!et· especie. Pro-
cedo simplesmente com acat a mento aos impulsos ele m.inha consciencia ::tp·:Js 
tlemornclo estudo dessa questão em face elos dispositivos constitucionaes. 

Parece-me que não será desse modo, que se poderá vedficat· se ê boa ou 
má a Carta de 24 de F evereiro de 1891 . 

Sala das sssõés, 8 ele Agosto. 'de ~923 . - .Te1·onymo Monteiro. 

O Sr. Irineu 111a.chado '(*):- Sr. Preslclente, eu aguardava a ·pala vn\ 
que nos foi tão alviça reira m ente pt·ometUcla pelo k1.lentoso, esUmavel e que -
1·iclo coJJ.ega, o eminente Senador, S1: . Mat·cilio de La::!enla, para illust rar 
com o bt·ilho da s ua eru diçií,o, com o fu~got· elo seu tale nto, este debate, que 
é dos de n1agna re levancia, pa r a. a viela elo reg-iln en e para a honrà elas in .sti-
t uições. 

A.ntes, porém, que V . Ex. pronunciasse as .pala vras fataes e nece'ssarlas 
elo encerrrcmento elos debates tive ele tomax a palavra para justificar o m eu 
voto . Não é 'lneu. intuito ~longar-1ne, apezar da rel~\rancia elo as.sun1pto. 
apesar de se tratar de materia dest a importancia, de u ma decisão cuj o::; 
effeitos politic:os, t heoricos e pt·a t.ic:os, .podem ser das mn is funestas consc-
quencias para os direitos dos· E st a dos e elos n-tunici.p'os, panl n. boa pratica 
ele rngim.en . nas r elações entre poderes fecler aes . 

Não sei como se possa. justiHcar um a.ttenta clo conlnl o clit·e'to inconcu sso 
elos Estados, contra a funcçã.o essencia.l ·e vital pai·n. o regimen da Côr te 
Supt·ema, pa ra a vida das . instituições l ocaes, essencia cb a u tonomia mu-
nicipal, pedr a a,ngul-a1· de todo o eclific:o feclerfltivo, mas do que isso, ele 
toch a civi'lização modenia, ele toda e qualqu·31' sorte de eel.ificação c onstitu -
ciona.J, desde mais de clou.s scculos passados, qua ndo nn. a.uton om!a elos mu-
nicipios se inscreviam os principias basilares ela civilizacão cln 188° e do 19° 
~nc:ulos. vida municipa l a u tonomia local , que 1n·ececleu a poJa.vra escriptn, 
clns nonsti tttições, que a n teced eu, na propr:n· Norte America, a lett:·n elo 
pacto ou base da confecleraçã.o, a constru cção. e ternam.ente ·solida, ela fede-
ração Norte A m el.'icana, na Constitu ição de J\fuclison e Jefferson. de todos o:; 
seus grandes a rtificio<;. Por 1:nai·s que procm·éts:;e, p et'corre nclo os t extos da 
ConBtituição, uma dis p-osição ex•pressa onde na Norte America se ach e insti-
t uieh a garantia da autonomia, a lli n ã o a encontrei , como tambem não e n-
rontr ei essa suprema garan tia huma na do principio da libeJ·dacle elo pensa-
mento ela pa·lavra. E' q u e os nOI·te-cUTleri·canos com.pt·ehe ncler a m. que. pnra 
dignidade el o hom em , como para. dignidade ela sociedade ·e elo r egime11, h a -
via causas qu e a civilizaçã o não precinva cr:rstalizar nos ·textos da lei, por-
que e t·am a raz&o de ser da propria vida, da propria existencia dos povos. 

Senhores, apezar do m.uito que se tem escripto, apezar elo que se tem 
procurado escrever pn.n t 11rovar que.· a nossn. Constituição quiz, intenciona l-

('') Não fpi revjsto pelo o,·a.dor , 
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n,ente inspirar -se no modelo argentino, qu iz beber nas· fontes da Con ~titui
çiio p;atina os ensinam.entos do regimen federativo, no meu es.pirlto h a du-
vidas, sempre persistentes, porque nem encontrou a prova de que a nossa 
Constituição fos~e cópia litteral da Constituição argent ina, nem tani.pouco se 
inspirou nas suas .lições de ensinamentos, funestos e doentios, em m ateria 
ele relação entre poder-es feàeraes e os . poderes a u tonomos, os poderes locaes. 

Lend.o mesmo o parecer do meu honrado co!lega, eminente e talentoso 
Senado1· pelo Espírito Santo, vi que S . Ex. · elabora no mesmo erro, deu como 
provado aqui·Jno. que é positivamente ponto ·de controversia . 

. A nossa Constituiçã-o está muito distanciada . da da Argentina, na sua 
lettra, no seu pensamento, e vae cada dia mais se approximando do exemplo 
e da praxe da Argentina. 

A verdade historica, constitucional, é es_ta : são os povos que buscam a 
g ra ndeza moral e p-olítica, c omo a Condeferação Suissa, como a Federação 
Norte-Am.ericana . A regra é esta: pa ra a saude das rela ções entre o esl:c1.clo 
federal , a União e os poderes locaes, o m in;mo possível de intervenções; para 
os povos que atrav<:ssam longos peri·odos de oternidade, de agitações, para 
os gr·andes ,períodos morbi-dos, de der.linio , de decadencia, pa1·a a noite pro-· 
longacla de suppn;ssão das suas liberdades, a regra é a outra : - -o ma ior nu-
mero p ossível de intervenções . 

Emquanto na Norte-America são con tados pelos dedos os casos de in-
tervenção, na Re.publica A rgentina emes podem constituir volumes catalo-
gados . 

O SR. lVÍARCILio DE LACEJRDA: - V. Ex. ha ele convir commigo que a nossa 
COJ:stituição, nessa parte, se approxima mais da Argentina, do que da Ame-
ricana . 

O SR. !IUNEU MACHADo: - Isto positivamente me cau sa duvidas. S. Ex. 
escreveu: 

"As seguintes passagens demonstrando p-lenamente a procedencia da 
~ossa asserção: 

"O art. 6° da Constituição é consecu tivo a o 5°, e estabelece os 
meios para se tornar effectiva a gar a n tia. da da ás . . 1íJrcrvincias". (M. 
J. E s trada - Cu1·so de Derecho · Constituc·ion al, vol . 3°, pag. 151). 

"O art. 6° presuppõe ·a existencia ele um Governo anteriormente 
organizado de ac.côrdo com o art. 5° que estebece as condições da 
ga rantia federal. " Agustin Vedia 
gina 54.) 

Constitución A1·gentina, pa-

"As ·p-rovíncias devem orga nizar-se po-liticamente conforme o ar-
tigo 5°, e então ao Governo, para que a sua pro1nessa de am.paro 
nã o s eja uma m entira, cumpre servir-se do direito de intervenção· 
que lhe faculta. o a rt. 6"." (T . Araya , op . ci t , v-ol . 1°, pag. 148 .) 



E adiante citando Gonza.lez CaJderon e Joaquim V. Gonzalez : 

"O art. 5" não se limitou como a secção IV do artigo 4o d;l 
ConstituiçâJo do norte, ao offerecer a garantia {!e uma " fórma re-
·publica na", 1nas ufferece-se .para u goso e exen:'icno das 'instUuições 
1n·ovinciaes, dEJ onde resulta, ele .prom.ptv uma dii'ferenç,, que depois 
com.mentarei. " 

Ora, Senhores, se compararmos o texto da Constituição m·gentina com b 
da Constituição brasilleira e o da norte-a m ericana, teremos chegado á con -
clusão positivam ente opposto. <1. que S. Ex. quer encontrox na lição elos pu-
blicistas argentinos . 

O art. 6" da Constituição hrasileira , dispóe que o G-overno F ederal nfto 
poderá intervir em. negocias p eculiares a os E stados, .salvo para erpelir inva -
são extra ngeira, ou de um Estado em outro, para mante1· a fónna ?'e1J·Ubt-i-
ca-na feclerativa, para restahelecyr a ordem e a tranquillidade no Estado,. á 
requisição dos rel:>pectivos governos; pa ra assegurar a execução nas leis e 
sentenças federaes. 

O texto da Constituição norte-a m.ericana cÜspõe 11a secção 1" n . 1 ele 
art. 4" que os E stados Unidos garantirão a cada Estado da U nião a /ÓnJw 
?'epubUcana de governo. 

O art. 6° da Constituição a rgentina diz que o Governo Fede1:a1 inter-
virá no territorio das .províncias 11a1·a garantiT a tónna ?'61J1t.bU.cana ele Go-
'Venw ou para r epellir invasões exteriores . 

Serihores, por que é que a Constituição argentina u sou simp1esmente das 
expressões ",para garantir a fórma republicana de governo" do m esmo modo 
que a Constituição n orte-ameri-cana dos Esta dos Unidos gara ntirão em. cada 
E~tado a fórma republi·cana de governo", ao passo que a Constituição bra-
sileira limitou, restringiu para ''ma nter, não pan~ ga?·anti?·, a fórma repu-
blicana federativa?" 

Vê-se bem que o texto da. nos-sa Constituição é restrictivo, e m-quanto 
que a Constituição norte-americana con1.o a argentina dão ao Po·der Centra l 
nos Estados f-ederados, o direito ele intervir "para garantir a fórma repu-
blicana de ·governo" . A Constituição bt·asileira, l·estringindo, -com o a djectivo 
"federa,tivo", e h avendo o constituinte preferido a expressão " m a nter a 
fórma republicana federativa'', em vez ele "garantir", e havendo fugido O-'J 

perigo argentino, supprim.inclo do seu texto o compromisso de gara.ntit· a 
União aos Esta do;; e livre exercício elas instituições locaes, o que quiz, poRi-
tiva.mente não foi, que, pelo jogo, pelo conflicto dos interesses locaes, sur-
gissem e •se multip1icassE'm os casos ele intervenção, de tutela, de suppressãu 
ela autonomia local. 

O SR. NILo PEÇANHÁ: - Apoiado . 'ra,úto melhor é o governo quanto· m e-
nos int-ervem. Essa é que é a doutrma moderna .. 



o Sn. MoN.'Z SonnE': =-- Essa urgumentaçi:LO de V . . Ex . mais s.e refor~;a _ 

comparando-a com o art. 90 da Constituição bl'asileira . 
o SR. IRIKEU MACHADO: - Mas senhores, a · nossa Concl<tituição, .adiante, 

revela claramente, qual foi o pensam.ento que guiou a redacoão sabir, do 
COflstituinte de· 91. 

No n. I do art. 6'' dec1ara: o Governo FederéLl intervirá para. repellit 
invasãú extrangbir;:. vU d<J· -urr, Est<1élt. eu.: outr& . 

Se, por outro lado, nós attendermos ás cir-cmnstanci::>.s de .que o consti-
tuinte não acceitou a redacção primitiva . "para garantir (L fórma repul:;li-
cana de Governo " , n~as substituiu-a pela e~pr-essão "p ara manter a fó rma 
republicana federativa" de Governo " , claro é qu e o' seu pensamento, a tten-
dendo-se á ponderação de que creou essa nova moda lidade de intervenção 
para impedir a invação de um Estado em outro, quiz pos itivamente insp irar .. 
se nos grandes ensinam.entos que a lüstorift norte-amer.icana punha d"!o.nto 
elos nossos olhos. Nãc era permitttdo aos Estados, .romper o vinculo federa -
tivo; não era permitticlo aos Estads o direito de cessão; e1les se compru-
mettiam, desde logo, 6 manter. a fórma federativa ele Governo, e a U n i0.r1 

punha o sello da garaútia na u nidade eter·na e indissoluvel da patria . 
No § 4° do art. 90, da Cons~tuiçã.o, dispõé, em r elação ao direito cl•c 

revisão . e aos molde;; em q u e e lia póde, não revoluciona ria m.ente, m a s consti-
tucionalmente operar-se: 

'· Nào -poderão ser admittido.s como objecto de deliberação no Congress<.>, 
projectos tendentes a abolir a fórma republicana f·ederativa" . 

Nossos cons tituintes tiveram em mente com este paragraph o impedir a 
cesseção em primei.ro log~ar; em segundo, in'lJpedir que um, Est..o"tdo, · a pre-
text o ele manter o seu direito de soberania declara:sse guerra ao Estado irmão: 
em terceiro, que se pudesse aclopta r como fórma de Governo a fónna repu -
blicana p a rlamenta r, isto é, o Govern o de gabinete, o Governo que estava 
s uj-eito a o voto da Cam.ara para. a . sua estabiilic1ac1e, para a sua m a nutenção. 

A nossa Constituição fugiu do perigo argentino, não _ permittindo este 
nariz de ce.ra . que autoriza a elasti-cidade do direito ele 'in tel'venção de um 
modo tal que constitue a. deshonra -ela nossa civilizaçã o n o Continente Sul 
Americano, ele ma neira que, em p-leno regimen imperia l, pern~ittiu aos mc-
narchicos, qua ndo fazia.mos a propaga nda republicana , lançarem á nossa face 
esta pergunta., este dÜema doloroso - se preferiamos uma republiqueta de 
60 revoluções r.>o-t: minuto ou a unida de nacional c.om a estabilidad-e perma-
nente da ordem publica e ela honra elo poder publico com u m imperio consti, 
tucional de D. Pedro II . 

0 SR . MARCILIO DE LACERDA: -;-- Pa ra V. Ex. a duaJiidade de Ca111aras Es-
t a dua('S não cons titue violação ela fórm a republicana federativa? 

0 SR. NILO PPÇANHA: - Quando ha dualidade. 
0 SR. MAltciLIO DE LACERDA : - Admittinc1o como h y pot heS€. 
O Su. NILO PFJÇANHA: .A•h!. Como h.ypothese, . . 
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o · SR : ImNBU MACHADO : - No a rt. 5" ela Constituição m·g·entina nós le-
remos o .ensinamento ele que se não pôde intervir como prexto .pant renovação 
de Constituições . O art. 5°, o qua l se subordina, na lição dos commentadol'es, 
~ que eu reli, e que está citado pelo parecer, está.. viscer·almente vinculHdo n o 
art. 6" . 

O a r·t. 5° dispõe que ás provjncias dita rão pm·a si s uas Constituições, 
sob o systema r epresentativo re11ublicano. E depois accr escenta em um 
rar agra.pho final: 

'·Sob estas condições o Governo F ederal gm·,ll1tir·á a cada província o 
goso e exerci cio elas suas instituições." 

No a rt. 63, a que alludiu S. Ex. , ainda ha difet'ença capital, q ue exclue 
o direito de intervenção. Diz elle : "Ca da E stado reger-se-ha. pela Consti-
tuição e pela.s ·leis q ue adoptar·, r espeitados os princípios constitucionaes 
da União. 

O SR. l\1ARCILIO DEl LACEJRDA: - E ' o paradigm;;,, segundo o qual os Es-
tados se regem por s i , sob a fôrma republicana fecle rativH . 

O SR. IRINElU MACHADO: - Por que é que, em quanto a nossa Consti-
tuição dispõe claramente que os Estados se orgarüzaxão de accôt'do com os 
moldes f.ixa dos pela Constituição Federa l e que a da Argentina aCCl'escen ta 
que, deba-ixo clessas conclições o aove1·no Federa.l ['a.?·an;f;e e cada prov ;nc·iC! 
o gozo e exe?·cir.io de s1~as a'tt?'ib·zâções, se na liçã;J de todos os publicis ta.s 
argentinos o caso ele tutella pa r·a garantia elo livre uso e goso elas insti-
tu.ições locaes, é a causa fun clarnental ele inten renção na Argen tina'! 

Se j á era as,sim a nterior•mente,, o que quiz a nossa. Constituiç;ào fo: 
1fugir a este perigo rla tutella federal, ela tutella central, limitando a acçãu 
dos Estados, de modo a -evita r novas intervenções. 

Portanto, o que é cla ro é isto : em.quanto n a Constituição Ar·gentina se 
dispoz que o Poder Federa l intervêm para gar a ntir· a fôrma republicanH ele 
Governo e a o mesmo tem.po pa,r a garantir o goso e exer cício das instituições 
locaes, na nossa Con~lituição não se creou essa nova modalidade ele in ter-
Yenção e se restringiu apenas a intervenção ao caso ele manu tenção e niio ele 
garantia, 

0 SR. MARCILIO DEl LACEJRpA: - Ma nutenir não é garantir? 
O SR. IRINiilU MACHADO: - O que visou o legisla dor con~tiü1inte foi fu-

g·ir á pratica constac:rte das m esmas intervenções, permittidas p-el;:t letra e 
pelo texto da Con stituição argentina. 

Devo, entretanto, r econhecE':r, meus senhor es, que se tem . adoptaclo a 
interpretação extensiva que é a ele se permittir que no caso ele dua lidnde 
de camaras municipaes. a fórma r epublicana de Goven10 está afff' ctacla, 

O Hlustre Senador pelo Espírito Santo disse que a nossa Constitu ição 
se inspirára na Argentina . 

Se quizesse fazer, neste momento, um a p·pello á memoria dos m eus 
collegas, eu . invocaria as circumstanci'ls_ para mostrar. que, depois enon11e 
lucta entre federalistas e unita.rios, entre . os . que na Argentina en1m con-



trar iOs á unificaça.v ela gran de nacionalidade latina; emquanto a ConstitUI-
ção lá er·a um acto ele força resultante da victona militar dos federalistas; 
emquanto Buenos Aires conquistava para a União nacional as provincias 
rebeldes, as antigas provincias dessa mais rica parte do vice-reinado do 
Prata, a nossa historia é positivamente diver sa . A n ós não era n ecessario 
obrigar as antigas provmcias e se modela r em, como na Argentina se fa.z, 
pelo modelo de B uenos Air es, pelo regimen r epublicano, nas expressões va-
gas em .qu e a questão f icou alli collocada . Alli, a pretexto de garantir tudo 
que diz respeito á vjda local, ao goso e ao exercicio das instit u ições locaes, 
se tem preferido as intervenções a tal ponto que um sirnples cidadão, um 
simples detido, a familia de' u m simples assassinado, de um simples proprie-
tario de terras expropriadas, reclama a .in tervenção do Poder Judiciario para 
dominar a parte elo Estado em que se julga verificar-se a lesão de um di-
reito individua l ou publico . 

0 SR. MARCILIO DI~ LACERDA: - Intervenção q ue V . Ex. já defendeu no 
seu parecer assignado . 

O S R. lRINEU MACHADO: - O meu parecer está aqui e vou lei -o par·~ 

qu e o Senado veja que guardo a maxima coh er·encia com os meus votos 
anteriores . E para não precipitar a minha argumentação, direi desde já 
a V. Ex . , que o volume ·q ue tenho em mão é sobre a interven ção do Es-
tado do Rio de Janeiro em 1910-1911. Verá V. Ex. que a minha doutrina 
até hoje, não necessitou de modificações . 

O SR. MARcrLro DE LACERDA: - Começou fóra clellas; ê possivel que che-
g ue a ellas. 

O SR. lRI.'EU MACHADo: - Nem estou negando que se .possa, a pret&xto 
ele garantir o u so e goso, ou o goso e exercicio dessas instituições locaes, 
intervir discricionariamente. A nossa Constituição quiz fugir desse perigo, 
por isso em que VV. EEx. estão entrando farnc.o1.m.ente com o permittir 
uma intervenção de natureza desta, até em simples materia. de ordem mu-
nicipal. 

O SR . MARCILIO DE LACERDA: - E' outra questão que está ligada a ella. 
Não ê propriamente a razão da intervenção. 

O SR. EuzEBIO DE ANDRAD!il: Houve pert!-lrbação da ordem legal e da 
ordem material. 

O SR. IRINEU MACHADO: - O ar·tigo do ante-projecto, que depois os 
constit uintes repelliram , era assim redig ido : "Cada Estado governar-se-ha 
pelas suas proprias leis constitucionaes e ordinarias, com a restricção de 
moldai-as ao systema republicano. de respeitar e de fazer respeitar sob as 
suas .propr ias leis, os .preceitos <'la Constituição Federal." 

Se a.ssim ê, cada E~tado se rege pelas suas proprias leis e constitui-
ções, que se organizam pela sua vontad-e, apenas com a limitação ele obe-
decerem aos principias constitucionaes da União . 

O SR. MARCILIO DEl LACERDA: - Apenas isso. Os casos constitucionaes· 
formam o regimen republicano federativo. 
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O SR. IRINEllJ l.VIACHADO: Vamos examinar si, nos casos de intervenção. 
con~o o do Estado do Rio, estão em perigo os principias . constitucionaes da 
União ! 

0 SR. MARCILIO DEl LACERDA: - Se V: Ex. provar que á dualidade de 
assembléas & de gov<Jrnos nãc. contrariam o:; principias constitucionaes da 
União, eu votar•e( contra a intervenção. 

O SR. MARCILIO DE, LACERDA: - Sr. Presiclen·;e, lamento que a vontade 
do meu honrado co1JE.ga, sopitada talvez pelo inte1.·esse p oli ti co . 

O SR. Mu\.Rcr.Lro om ·LACERDA: - Não apoiado - jurktico. 
0 SR. IRINEU MACHADO: - ... de fallar neste d·ebate . .. 
O SR. MARCILIO om LACERDA: Absolutamente jurídico é o meu pa-

recer. 
O SR. IRINEU MACHADO: - . . . obrigue-o a estas longas interropções, 

c:om que S. :jllx. vae. dentro do meu discurso, proferindo um discurso que 
não fez. 

() SR. MARCILIO DE LACERDA: - São notas á margem Mas se O incom-
modam .. . 

O. SR. IRINEU MACHADO : - Não incommoclam, mais o meu interesse é 
não p1·olongar o debate . 

0 SR: MARCILIO DE LACERDA: - Com O b r ilho de V. Ex., aconter.e COI11-
111igo o que succede con1 ás n1ariposi::lS - quein1nm-se na luz. 

O SR. IRINEU MACHADO: - V. Ex. sabe; per<eitamente que na opinião 
intima e sincera de V. Ex., a minh<, lu:>. não queim"'l.rá as s u as azas. 

O SR . MARCILio DE LACERIJA: - Eu fm buscar i uzes em um parecer de 
V. Ex . . que m& ~m·vio como um fóco Juminc.so pura guiar-me no caminho. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Senhores, exi<stil·á, ;,o caso elo Esta do elo R'o 
de Janeiro uma dualidade? 

0 SR. MARCILrO DE LACERDA: - E' outro questão . 
O SR. IHINEU MAcHADo: - Sen<hm·es, eu não comp1·ehendo uma duali-

dade de assembéas, sem uma d u alidade ele titulados. 
O SR. NrLo PEÇANHA: - Apoiado. Sem umn dualidade de Mesas, sem 

uma dualidad·e de juntas apura;d:oras. 
O SR. IRINEU MACHADO: - S. Ex., investindo contra a jurisprudencia 

da Côrte Suprema. a que, pitorescamente, denominou de "lingu iça judi-
ciaria" . .. 

0 SR. MARCILIO DE LACERDA: - Não foi á jur-isprudencia do Tribunal, 
a qua l ·eu respeito ta.Jyez m a is elo que V . Ex., qua ndo está dentr o da Consti-
tuição. Ao que eu chamei "linguiça judiciaria" foi á attitude dos juizes, 
.que, no habeas-c01"1J1.tS sobre e. Viee-Presidencia da R epublica, leva 1·am o 
Supremo Tribun.a.! a decidir ás 10 horas õ.a noite. 

0 SR. IRINBU MACHADO: - Logo, não ~xiste dualidade ele uma assem-
bléa politica ... 

o SR. MoNIZ SoDRE': - Quem enolwu essa linguiça, no Tribunal? Fo-
ram os proprios juizes ...• 
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0 SR. J.I!LAROILIO DE LACERDA: - Não ha duvida. 
b Sr. MoN.IZ SooRÉ: - Logo, foi o Tribunal que encheu linguiç·[!,: \' 
ú : SR. IRINEU MAcHDo (dÚ·igindo·se á Mesa): - Continua.ndo assüh, eu 

prefi'l'o sentar-me porque não desejo adiar, o debate para amanhã . 
. O . SR. PRESIDENTE (fazend.o ~oa1· os ti ympanos): Attenção ! Quem está. 

c'on1 a.· p:ilavra ê o oS~. Irineu Machado. 

0 SR. IRINEU MAcHADO l _j Eu nã.o ·VOU ag.gredir O parecer de V. Ex. 
':!omprehendo perfeita:rnente a situação de V . Ex. (Hüa?·ida,de. ) 

Mas, Sr. Presi-dente, eu entendo que ·rio .caso fluminense não houye· nem 
ha uma dualidade de assembJ.éas . Si, peia si·mples doutrJna de que · está n&. 
vonta.de de qualquer cida;dão ou · de qualquer individu·o pr.pcm·a:r mai~ alguns, 
.associai-os ao seu esfo.rço, r euniram-se, invocando uma qualidade, mesmo 
sem tel-a, e ·exercer funcção para constituJr uma dualidade, nestê. caso, se-
nhores, eu não cornprehendo a distincção que as nossas·. leis ;penaes tenham 
m·eado entre o ajuritamento illici~o e dualidades de poderes . 

Si qualquer cidadão é licito arrogar-se a qualidade de Deputado; si meia 
cluzia de cidadãos podem arrogar-se essa qualidade, e, reunidos, declararem-
se .constituídos em assembJ.êa, e, ·consequentemt'H.te, Vt:·t'ificada essa.· dualidade 
não mais existirá de hoje em dea.nte no Brasil, um só caso de ·luta politica, 
um só Estado onde a oppesiçã.o tenha uma meia duzioa de indiví-duos inex-
crupulosos ae serviço das ambições dqs poliücos qu e alli lutam e combatem, 
em que não se verifiquem as dualida.des. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - .&poiado. 
O SR. IRLNEU MAcHADo: - A dualidade a q.ue m .e l'eferi, em· 1910 , é uma 

dualidade rev·estida de apparenc!a de •legalidade. Em casos taes, quando os 
indivíduos que se agrupam teem diploma, quando, a respeito da interpreta-
ção de um<t organização judiciaria, como no casó de 191(), ó'u de uma inter-
pretação regimental, como po caso de 1914, no Estado do Rio, surgem duvi-
da~ e uma assembléa se divide, separandoo-se, em interpretação ·de leis, indi-
víduos titulados, com a qualida de de De1putados, · com a apparencia ile legali-
dade, com aquillo que constitue· "a legalidade externa", a que· sempre allu-
d u o Sr. Pedro Lessa, ou com "á IP.~·alidade · organic~;, , fi.gura creada pela 
mentalidade viva e imaginosa· do Sr. J oão Luiz Alves, então, sim, é liçito ad-
miWr •se que existe uma dualidade. No caso de 1910, e respeito da interpreta-
,; etC! da. organiúção judiciaria do Estado, constituiu -si:> um21. dupl!c':ú~ de Ca· 
mar a;;. Bxistiam Deputados diplomado-s ele um · e outro lado . De um lado, si 
n 1e hão engano, 15; d•o outro, 21, segundo uma versão, ou 16 e 20, segundo a 
V·ersão do Senado. 

·o SR. MARCILIO DE LACERDA : - Foram 20 di.plomados que obtiveram 
habms·cortJus para funccion~r· .. ·da A~sembléa . do Esta do dp Rio. 

O SR. I ruNEU MAcHADO: - Havia duas facções: o grupo d\'l. ::;lr:. : W.iJQ;. ·for-
r·" ' 'o de 20 Deputados, que :a Camara affi.rmou serem sé 19. · ~<t,S;, ~mfim, 

·rxist.ia uma dualidade de pode•res. . . . ,. . , , , ' . _.., '~ r : 



O SR. Nrw PEÇANHA: - Em 1914 hávi·a uma questão juridica legal, que o 
'l'nbu.nal decidiu. I . ' ' 

O SR. IRINEU MACHADO: - E' cer'to; existia duvid&. a respeltg do·'p'õdé1 
qu" expediu os titulos, existiam tituJ.ares de direito. O honrado Senador allu-
t1iu, no. seu ·discurs.o, ao habeas-co1·pus, dado pelo Supremo Tri·bunaJ . . Eu dl· 
rei que jámais o Supreinç. TdiJunaJ reconheceu pudt:,·e::;: o Supremv Tribuna' 
garantiu os poderes daquelles que haviam sido reconheci&os legalmente. 

0 SR. MONIZ , SODRÉ: - Apoiado. 
O SR. IRLNEU MAcHADo : - Ha uma gra;nde differença entre um caso e 

outro. No casoo de 1910 combati · a intervenção, apezar da ap.parencÚL da !e-
galidade de que se revestiam as duas juntas. 

O ·sa. ·.MARCILIO DEl LACERDA: - Era natural q,ue V. Ex. tivesse combatido 
a intervenção de 1910, porque era um acirrado adevrsario do Presidente da 
H.epub!ica, naquel[a época. 

O SR. IRINEJU ·MACHADO: - NãO. :B,oi pela mesma razão que combato hÓje. 
V. Ex. ainda não me ouviu. Eu achava que a intervenção, para mantet· a 
fórm&. federa:tiva em um Estad.o da União, era uma iniquidade . 

Qual o Estado d:a União que nl\;o ' tem, · na ~ua Constiuuiçà,u disposiçõel!; eh\ 
desaccôrdo com. as -federaes ? Qual é, senhores ? Qual o Estado da União q.ue 
JJOssua na sua fôrma ou no seu modo uma lei eleitoral, relativa ao voto, per-
feitamente. conforme com o molde e a fôrma da lei eleitoral federal ? 

0 SR. MARCILIO DEl LACERDA: - Qua l a Constituição do Estado que exi-gt> 
que à fôrma de v•oto seja igual á da lei federal ? 

O SR. IRINEJU MACHADO: - Ah1 está 'h conflssãu du nobre Ser:tador d~ que 
a i-ntervenção que se q1):er fazer no Éstadu do Rio hão é para garantir dis-
posições da Cons'tituiçã•o Federal, mas para garantir uma disposição da 
Constituição estaduaJ; isto é, para se dar o caso ·da intervenção ,positivamen-
te nos moldes argentinos do ' uvre exercíci-o e goz9 das instituições-. 

Ahi está porque eu não acceitava a doutrina de que a nossa Constituição 
fos~·t. inspirada na d" Argentina, nem nella i:noàela-d:!L . Vê, V. Ex . que não 
é, poois,· para garántir, nos terri'ros do art. 63, da Constituição Federal, as leis 
federaes do Estado. Não é para intervir, garantindo a f6rma federativa nos 
termos do art. 6°, que VV. EEx. querem a intervenção. · E' para garantir o 
livre exerci cio das instituições loçaes. 

IPergunto: sendo a intervenção, pela n•ossa Constituição, uma medida de 
excepção, pôde sei· applicada por extensão ? Não. Toda a interpretação ex-
tens)va não é applicav-el nos casos de medidas excepcionaes . ,Si a a pplicação 
é cabível, sob ' o ·pretexto de exi·gir-se que a lei eleitoral do Esta;do d'o Rio de 
J a neiro não é conforme á lei eleitoral nacional, no modo, na fôrma do voto, 
não haverá um só Estado da União em que não cai-ba essa intervenção. 

Percorrámos todas as Constituições dos Tstados. Que é qu<> ellas dis-
põem ? Garantem o direito da representação das minorias. 

Mas ·as· leis eleitoraes · todas ellas, permittem o v·ot'o cumulativo, dado em 
um só nome, tantas vezes ·quantas seja o ir'umero de candidatos que o eleitor 
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possa inscnover no seu .boletim de voto? Lsto é, tem o direito de cumulação 
integral de votos, em todos os Estados, todo o eleitorado '! Não. 

Como· na Constituição fluminense se ma:nda ree.peitar ás fôrmas do v>Dtr,, 
. os honrados collegas d'ahi ir-ferem que, sendo permittida a accumulação in-
tegral, na lista federal e não a dando á lista estadual, isso ·é uma vi>Dlação da 
fôrma federativa. 

Si existe essa violação, qua l o E stado élo't União em que essa violação não 
se verif-ica? 

Exactamente, o Poder F ederal intervem não para manter o .livre exer-
cício e goso das instituições locaes, mas para manter a fôrma republican:.. 
federativa e o principio constitucional da União. A União não pôde intervir 
em um Estaoo para exigir aquillo que ena não tem estabelcido nq. sua Con-
stituição como uma exigencia constitucional. 

Assim, a unica cousa que a União Federal pôde fazer para intervir em 
um Estado, é para assegurar o direito de representação das mrnorias, quer 
se faça pelo systema da accumulação c•ompleta ou .parcial, pelo systema do 
voto de representação proporcional, ou qualquer outro processo em que se 
garanta · a representação da minoria. 

SS. EEx. se atêem a cousas a pparentes; para SS. EEx. -a questão é 
uma simples formalidade . Mas na substancia, os factos completamente lhes 
escapam á visão e julgamento. 

Baixem o olhar para o Estarlo de S. Paulo; voltem o seu olhar para a 
Assembléa de Bello Horizonte. Quantos Deputados se assentam, por parte da 
opp-osição, nas grandes Assembléas d>Os dous maiores dos nossos Esta dos ? 

Nem um só ! 
Para SS . EEx. isso são tricas eleHoraes, que podem determinar uma rn· 

tcrvenção mas, em substancia, isso é a suffocação do p ensamento da m 'no-
ri:a, é a estrangulaçi'.k> da vontade da minoria ! Mas é cousa secundaria! 

0 SR. L UIZ ADOLPHO: - E' uma t riste verdade. 
0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - E' urna rea!i.da de. 
O SR. IRINElU MACHAoo: - Assim -dizia eu no m eu voto de 191.0 .. Si per · 

correrm•os todas as Constituições, a começar pela do P a t'á, todas ellas teem 
o vicio de inconstitucionalidade, em face dos princip_;_os f~>deraes da União. 

A do Pará começa estabelecendo que só pôde ser eleito presidente, paraen-
se n ato . 

Um dos princípios cat·deaes do regimen é que o brasileiro tern o direito de 
voto activo e passivo em todos os Estados da União. 

T odas as no!i'Sas Constitu ições estaduaes teem essa limitação, a começa r 
pela elo Amazonas que supprimiu a theoria constituciona l do bicameral; não 
ha dualidade de Camaras. onde E-6 ha Senado. 

Si la nçarmos •Os olhos pelo nosso paiz, veremos que, em theoria, a pro-
p.orção se concede . A representação da minoria é de um qui·nto em uns, de 
um sexto em outros de dous terços, de um quarto ainda em outros; mas pra -
ticamente, o que todos os Governos fazem é isso: as leis dão uma porcenta-
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gem qualquer para satisfazer, pro tórmu~a. a exigencia constitucional mas, 
praticamente, é arrebatado da urna o .Voto da representação integra l do pen-
samento, 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO: E' contra essa tyrarmia que os flum'nenses 
se levfl;,ntaram; é ·p•or esta extorsão do direito de representação. Chegou 
o dia! 

·o SR. I RiNEU MACHADO : - Pois, senhores, este é um outro dos meu s pon-
tos ·de vista . Para SS . EEx., deve haver o direito das mi1~ orias dos Estados, 
ma~· nãt devl L :>Yer (, direito de marioria da Uni?i.o. Isto é, só ~e a rrd.nca o 
poder em ·um Éstado ao partido que 'está filiad•o á corrente política da União 
em m'nor'a, q ue no Estado tem maioria, quando esse grupo poolitico não re-
cebe a sympathia nem o a;p•oio do Governo Federal . De modo que Q que se 
verifica é uma farça de praüca do regimen republicano, uma mentira de rea-
lização do regimen federativo, com a qual não concordo. 

Gr'ta m em nome das · minorias dos Estados, mas não quet-em aR mino-
ria s do CongreR~o Nacional . Levantam a voz em nome da garantia da m i -
noria dos Estad>os, mas ao mesmo tempo gritam na Assembléa Fluminense 
contra o desapp>l;r->cimento da m•inoria, desta federação de irm:i.;," ro tos e es-
farrapa dos, de irmãos plutocratas e poderosos. Eu se·mpre combati as inter-
venções isolacdas como uma iniquidade, porque nunca entendi que o meu 
braço deve ser o ferro que fere quem antes ·a mim feriu . . Eu entendo que o 
gla.dio •qu e sopeZ>o é ·par a abrir brecha em defesa do meu adversario que 
hontem era o violador ·da lei e hoje pede o m eu amparo. 

O tribunal , o magistrado, Q parlamentar, o cidadão, não ·devem ser ins-
trumento de odio, nem adversH·rio impenitente. Devem antes ser ·a consci·en-
cia aberta á luz da verdade e do éLireito e a todo o sentimento de justiça ·e de 
equidade. (Muilto bem.) 

Nã.o comp•reh endo as vindi.ctas políticas, porque as vindicta15 políticas 
collocam abaixo do castigado o algoz, abaiXJO do justiçado o carrasco, a ralé, 
a borra da justiça e da oociedade. 

Eu penso C] u e um voto de intervenção isolda é hoje um crime contra o 
regimen, poTque é a violação dos princípios theoricos, em nome da s neces-
sidades ·praticas locaes. 

A•o menos deixemos intacto o princip,io constitucional. Não sophismemos, 
não enxovalhemoR. na realização de um ·acto de vindicta ou de u m acto de 
força a nossa Constituição. Que ao menos fique de pé a sua magestade, a 
intangibiUqade, a sua pureza ! E, si querem ser ener gicos que, aQ menos te-
nham braços iguaes para ferir todos os criminosos, a todos os que, nos po-
deres dos Estados, renQvam essa far\}a de Republica sem representação de 
]Jovo; . des9as repu.blicas em que •gravitamos eteTnamente, para alien ação, 
em outras intervenções, do pov>O, em todos os ramos da · administra ção po-
lit ica e .social , em todos os poder es .políticos, ao poder armado, ao .poder qu e 
po~sue em suas mãos as a rmas e '9 qin}1eiro, 
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Senhores, um dos grandes commentadores da constituição norte-amerl-
car. a, fazendo a comparação dos tres poderes entre si , disse: I() Poder. Executi-
vo é o que dis põe da s armas: o Poder Legislativo é o que dispõe dos cofre~ 
publicas, da bo!sa; o poder Judiciario o que não dispõe nem de armas, nem 
ele dinheiro , é <1 m ais fraco de todos e por isso deve ser o que merece o nosso 
carinho. 

Hoje, na pratica ela s instituições brasileiras, quem d-ispõe do dinheiro P. 

o propri>O governo; nós é que homologamos todas as prevaricações ~ 

todas as malversa ções da administração. Assim , -pra tica mente, entre nós, a 
realidade é esta : o Executiv>O poss ue a distribuição ela s honras e dos f a vores , 
m a neja a força e distribue o dinheiro. O Congre.~so é o testa de f erro, que so 
humilha na homologação de todas as malversações, da ndo seu oonsentiment .. 
a todas as violações do direito, a todos os a ttenta dos á. liberda de. 

0 SR. PAULIO DE FRONTIN: - Protesto. 
O 'SH. MIGUEL DI,] CAI!VALHO: - Menos V. Ex. que aqui está. para saJva r ,, 

Congresso. 
O SR. IRINEU MACHADo: - Nós somos uma minoria isolada. 
0 SR. MIGUEL DE CARVALHO': --:- A honra e a dignidade do CongreSf>O estãr• 

corporificadas em V. Ex. Tudo o mais é ordin ario. E' o qne se ·conclue de 
suas •palavras. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Sr. Presidente, a realidade é esta, em que 
pese ao nobre Senador. 

Consulte S . . Ex. os Annaes. Qual o credito que já. foi negado ao Gov er-
no ? Qual a med-ida de administraçãu, financeira ou economica, que já enoon 
trou obstaculos do Poder LegislRtivo '! 

As minorias não o podiam f a zer; ellas são cada vez menores e ca da vez 
m a iores são os esforços para eliminar esse ho.sp ede import uno·. 

E' exactamentc contra essa trist e comed;a que me revolt<... 
Direito ·da minoria ! R epresenta ção da minoria ! 
Quando em uma assernbléa est adua l ha m e;a duzia de opposiconis t as, se 

diz: u. eleição é nulla porque o eleitora do não pãde a ccu m ular oito votos er;, 
uma lista de D eputados, em um · circulo de nove . Ma s nos Estados em que 
não s e póde rtccm:nular, nes ses não se tocam porque o seu poder político é 
formida v el, é intangivel, é inaccessivel á grita da rãs que coaxam no cha r c>O 

Todos conhecemos a situação politica nos Esta dos. Nelles a a u tonomia 
muni cipal cessott. 

Sr. Presid~nte, que é que F.e ,póde espera r , em um Estado onde é o pru 
DI' ; O Governador quem decide da s eleições municipaes em ultima instancia ? 1 

Que ge póde julga r de um Estado em que é o Senado quem decide dos r ecur -
s os e leitoraes ? ! 

Srs. S en a dores, s e perc•orrermos os Estados da Uniã o, se le;·mos as sua; 
<'Onst!tui<,;ões. as s u a s orga.niza ções, verificaremos que r a ros, rarissimo.s são 

· ~.quell es em que o Poder JucHcia rifl intervetn na verifi(;ação de poderes m u· 
nicipaes, 
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O SR. Nwo PEÇANHA: - Em S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro·. 
O SR. IRINEU MACHADO: - Em M•inas, agora; ,p-orque antes era o Senado. 

E mais ainda: em 'Minas o .p.roprio Poder Judiciario estava su je·ito a medidas 
da coacção por parte dos políticos, porque o Tr'bunal era const itu'do por Se-
nadores e ·P·Or pessoa~ de ·confiança politica do Governo, podendo remover ou 
castigar os juizes. Agora sim; em Minas foi supprimido o recurso para o 
Senado. 

Mas no Estado do Rio de Janeiro, onde as Camaras Municipaes eraru 
constituída~ por vereadores reconhecidos p•or el1as e d(lpo's cBf' rmads pelo 
Tribunal da Relação .do Estado, em virtude de recur•o eleitoral. um do~ pou. 
oos Estados da União onde se consignava a verda de do ~y~tem:l e do r~gi
men, ahi ;não RO vafl RÓmente até a revogacão d.e sentencas do Supremo 'l'ri-
bunal Federal; ahi annullam-se tambem bodas as sentenças da justiça lor:al. 
da Relação do E stado. 

0 RR. NILO PEÇANHA: - Apoiad>O. 
O SR. IRTNEU MftCHADo: - Aqui invocF~rei , com>O estou, invocando neste 

mom<>nto a doutrina do meu parecer de 1910 . 
E sabe V. Ex. Sr. Presidente quF~l foi a autorid~de em que m P. amn:nP.i: 
Foi na.R licõe>s do grande ConstituC''>OnaliRta vVi'lonvhhv . que T'O Sflll 

"Sy•.tema Constitucior.~.l Americano", pF!g. 117 - "Doutr'na" - Perm'tta-
me o Senado que leia, traduzindo erri portuguez, já que não t enh>O a meRnta 
pronuncia ingleza do eminente Senador Lopes G'onçalves. (Ili.la.?· idnc~3.) "Ond~.; 

houver os precedentes. tem tambem esta:belecido o principio de qua ndo houver 
uma duvida em um Estado, sobre o caracter jurídico de um- orgão particular 
desse Governo, oomo, por exemplo, quando dois indivíduos se pretendem 
eleitos presidentes ·do T1·ibunal de Justiça, ou das côrtes ou legi ~laturas esti-
verem tituladas ou se arrogarem ao titulo e a utoridade, o Governo Federa l 
ordinariamente não intervirá, regendo a materia o principio de que cada 
Governo estadual t em dentro de si mesm>O os meios para decidir scmelhan· 
tes contestações." 

Assim, o principio de direito constitucional norte-america no era o nruo 
intervencionismo, e, quando dentro de um Esta:c1•G houver meios para resol-
ver-se a contenda, ella cessa sem a intervenção do poder ·de policia ftJerat. 

Foi ' po~itivamente o quo succedeu no caso Nilo-Sodrê. Havendo u 
Sr. WenceRlão Braz cumprido a sentença do Supremo Tribunal. com o em-
•possar o· Sr. Nilo Peçahha, e communicada ao Congresso a occorrencia, a 
simples demora bastou para que expirasse, para que morresse ·de inaniçã>O a 
a.ssembJ.éa ·e a ·pre~i.dencia Sodré. Assim su ccedeu agora, porque :'lssim já 

estava sendo, desde que em um papel s·e ·f abricou a duplicata, vindo-se a Juizo 
protéstà:r ·ciontra a reunião do poder f\Jpurador e lavrando-se uma· ·act a, cn• 
que os prÓprios interessados se deolaram· despidos de titulo: 

Onde, · poi.s , o car acter jurLdico ? 
Onite · o titul>O ? 
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Quando alguem tiver titulo para exercer uma a utoridade, então o Poder 
Jucliciario não i n tervem - a materia é devolvida ao exame do Poder L egis-
lativo. Mas se algu em, que se a rroga a qualidade de titular de um direito, 
não o ·exhibiu, como o podem os ,p.oderes nacionaes inter vir no Esta do, em 
nome de um poder excepcional, .quarodo a . . grande regra da mora l a m ericana , 
da intervençãu sã e constitucional norte-americana, é a ele que o Poder ~'e

dera! não deve intervir, deixando que a questão morra dentro dos limite8 d() 
proprio Esta do. 

Passemos agora, .senhores, ao caso das municipalidades . 
O que se pretende no caso, não é sómente desrespeitar a sentença d it 

Jus tiça Federal: não é sómente a nnulla r uma senten ça do Supremo Tribunal; 
mas tambem uma_ <érie de sen tenças da Relação do E stado, ea:·officio, sem 
nenhuma sorte de du a lida de, qua ndo ainda a doutrina ele direito constitucio· 
na ! norte-americano ê a de que, não sendo de interesse da União, estar-se 
immiscuindo, a cada passo, nas a u t onomias locae.s, ella 1~ão deve buscar nem 
inventa r intervenções, deve deixu.r que o mal se cure por s i mesmo e qué 
o t empo tenha resolvido o caso, maximé, ahi, qua ndo essas munic.jpalidades 
já estã o no exerc:.c'o do seu mandato, em virtude de sentença judidaJ, per-
feita mente constitucional, e quando, em muitas della s, mui tos vereadores nãr, 
fora m sequ er r ecorridos, sendo eleitos sem contestação e sem opposição,. 
qua J1do muitas clellas são integralmente eleitos, reconhecidas e empossadas 
Rem nenhum r ecurso, nem mesmo para o Poder Judiciarlo, sobre urn só ele 
seu~ membro!s 

E' isso, então, ga rantir os princitp•ios constitucionaes da União ? E ' isso 
ga rantir a fôrma r epubl·icana federativa ? 

Ma s, o ess en cial nisso não é buscar pretexto na ch i·canas ela lei pa r, .. 
viola r o d•ireito do IP>OVO e apt,oveita r t odo o forma.Jismo da chi·can a para t er 
em vista principalmente forçar a von~ade popu' a r . O dire!to de int er venção 
exi" te, não pa:r a a nnulla r a v ontade elo povo, nem de 1.1111a m aioriR loc:al. 
A intervenção é f e'.t a pa ra proteger m inorias, Eeja nos E st ados , seja na 
União. 

Um elos m aiores constitucionalistas no1·te -americano.s, escrevendo, ulti-
ma mente, sobre a funcção da Côrte Suprema, disse : '" l'oelas as vezes que a 
justiça tiver decicl'c1o em m a t eria politicR, nem p<w isso se "ntenele que esteja 
exercendo uma m is,·ã o, ou m a ndato. ou uma fur.cção politica. Ella é scmp;re, 
por um princip;o de ordem oonst itu cional , por uma dutrina a dmitUda univer-
salm ente, na Norte America, uma funcçao jurJ 'elal, um acto élu poder· judl· 
ci~ rio''. E -d'z que uma das mais bellas garantlaf' que r esultam do exercido 
santo da m agistratura é a da ·protecção das proprias minorias. 

Mas, senhores, s•i a missão ela juf. t'ca é proteger a minoria ; si as mino-
rias jâ encontraram nos tribunaes locaes a protecçií.o necessa ria ; s-i estão 
r epresentadas , por q-ue varrer comp letamente as Cama r a s Municip'l.es , sinão 
no intuito ele fa zer , em pleno estado de sitio, em um reg;men anormal , em 
noite escura, eleições com a. excltlsi'ío completa ele uma corrente · politiça ? 
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Ainda hoje, .relendo, para outro f im , ·p-or ·a ca so, es tuda n do u ina ·ouüa 
ques t ã o de direito constituciona l a m er :cano, esharrei numa pagina de Wilson. 

Creio que t e ndo citado vVÜloug-hby e citando Wils on ten ho invoca do .>. 

luz que illumina os m a is altos cimos da m en ta1ida de juridica n orte-arnerica n a. 
Dizia o gra nde presidente norte-am erica no que os juizes feder a es teerr, 

nas s ua s mão-s os destinos dos poderns dos E stados , e só a autor idad e desses 
Juizes •é o unico poder cap a z de contra star . a a cçii.o a busiva elo Congress•J 
Pela palavra da Supr~,;ma Côrte, toda a legislação fica ele p é ou cae ta nto 
quanto uma lei deve ser respeitada. 

Senhores, i·g u al ·ê o zelo que tenho pela j ustiça elos E stados como p el<. 
da U nião. Um elos princi.p '>Ds -cardia es da Constituição N orte-Americana é o 
d" que H propria m a gistratura feder a l não dev e intervir pa.ra. annulla r as 
sentença s da m agis tra tura est a dua l , si não quando isso f or de absolu ta n eces-
sida de, ·pa ra cor r igir um caso evi-dent e, clamor oso, de v iolação, de lesão ~!·.· 

direito . Nos simples casos d uvidosos , nos casos cont es ta v eb, a 1egra. ê o. 
abs t enção. E' prindpho de direitos da Constitu'ção norte-a m ericana. 

Em 1•897, t endo eu de rela tar umct eleição do l!Js ta clo do P iauhy, p er a nte 
a Commiss ão, foi pos t a a prelimin.cr s obre a leg-alid,ule da j u nta a pur·ad-:Jn ,. 

N o PiauhY, p.,J[, !e! .O.e S dü Agostv ele 1892, a !! .eleições munidpaes eram 
julg:-.cla s em grá u de recursr- p elo 'I'r ibunal de Just' r;a. P ela lei n . 106, de 27 
de Jun h>D d e 1896, o govem a dor, q u e . disp unha da assembléa do Est a do, rü· 
vogou a quella. garantia pa r a 1ha ndar q u e os recursos eleitor aes fossem dec i-
didos p ot· ell e proprio . Da hi a elua lkla de ela Cnma ra Municipal, na p ropria 
cav .:ra·!. 

A s e ntença ela t•e!aç ã>O elo Esta do, ·p·~onuncianclo··se em grão de aggravr.:, 
f oi, p ela validade, pe' a com:ervação da m u ni·cipa lidacle a dversa ao Govern..tdo, 
do Esta do. 

P or occasii.í.o da ele içfuo, dividiram ·se as jun tas apu radoras, elividir a m-sb 
~ s munic i.pa lid.acles, que vier a m pleit ea,· o seu reconhecm ento, eiTt dua s t u r 
mas, uma dellas, ch efiada pela f i-gu ra b rilhante e ex ct>lsa de A nysio de Abre·u .. 

P os ta perante a p r imeiTa Commissão de Pode,-es, s&nelo et. hela tor -ct,, 
caRO, foi a e,eguinte p relimina r: "Qua.es os diploma dos que deviam ser con-
side rados legit'mos, em att<.;nção; ern fac"' .á'-' ex :.me !'!Obre a legittl!l:d>td~ uo:, 
poderes qu e os conferiu , ou, em . outros ter mos, para os in ter essacl•os, que se 
rlecidisse, s i era ·poder legitimo a jun ta q u e lhes conferira o elipl omà, ou se 
rev.es tidos de legitimida de er a m os actos ela j u n ta apuradora q u e os expeê\in 
:. os seus adverasrlcs. ~ 

Ambas a s turmas de d1plomados concorcl:u-am n 8ssa p rel iminar . 
Ex'an,ina•dos •P•OT m im os document os, ver ifiquei qu~ u ma destas juntas 

era oon stituida por v erea dorfls que haviam s1clo m a ntidos , 8m g rã o de r e -
curso, p ela relação do E stado. O P r es i-clente m a ndou processar e suspende'~ 

os desembargadores que t inham proferido essa sente n ça. ImpetTar a m elle~ 

um habeas-cnTpus a o Suprem•D Tribuna l , qu e lh'os concedeu a t odos , m ã n-
c1anclo cessar o constra n gim entÇ> illegal em que S<> achavam , ,iulg;anclÇ> p er-
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reitamente validas as disposições constit.ucionaes que permittem· ·a verifica -
ção de poderes ·pela relação do Esta do em grão de .recurso, é p erfeitamen te 
legiVma a magistratura ora exercida por este tribunal no caso \:las el e :çõ~B 

estaduaes. 

Esorevendo eu então sobre a materia, depoi~ de historiar toda a questão, 
disse ,o seguinte: 

"A ·decisão do ma is alto tri•bUn'Oll. do pa.iz ;importa clarame11te, 
portanto, o reconhecimento de que o::; desembargadores piauhyGn ses 
agiram dentro da esphera de suas attribuiçõ·es qua nto á homolo~-ação 

da doutrina firmada pelo aresto de 11 de Fevereiro, em virtude do 
qual foram taxadas {!e inconstitucionaes e fulminados de i-nvalidad~ 

-disp.osições -da legislação estadoaJ." 
"A' Commissão tambem se afigurou inconstitucional a in ter-

venção do Poder Executivo em mat>?-·,·m que ma.is pôde interessar ao 
municipio e venha ·ser a acção dos poderes municlpaes, oriunda da 
manifestação das urnas e da vontade soberana elos eleitores . 

DisiJõe a Constituição Federal q~1e o,s Estados organizar-se-hão 
da fôrma por que foi organizada a autonomia dós municip'os, err. 
tudo quanto re:;:peita a0 seu pe~ulia;·: interesse." 

E então, .:tpoia;do na autoridade de Stein e de Sarmiento, eu escrevi no 
meu parer.er as seguintes considerações: 

"Que o .direito. pa ra as municiiJalidades, de escolherem, os seur, 
mand&tarios e gestor.es de negocios e -de se r egerem por sua excllt 
sirva vontade constitue um interesse fundamenta l e muitas .veze3 
sequlat·, não é tarefa difficil de demOl· strar-.se: "De accôrdo com o~ 
privilegios e seguranças da:dos em Hes·panha aos tradicionaes co, . 
tumes municipaE>s as leis do saculo· XIV estabeleceram: qu e tocin." as 
cidades, villas e -logares se governas:~em pelas ordena,nças , . .:Oostu-
mes que tivessem, que se guardassem os usos e privilegias ãe eleger 
os officiaes de reged:ores, jura dos, escrivaães, fie's , mordomo.« " .nu ····n' 
officiaes de seus ajuntamentos basta11do o . transcorrer <le qua ren ta 
annos para fundar a IJOsseção do fôro. e o rei D . .'·João II em obra 
do seculo XV, disse "que as cidades.. vjl!as e Jogares, t em o privi· 
legio. ou ,o costume antigo de dnr e· prr;ve1· os ofticio8 de ·cada· cidade, 
vHla e Jogar, assim .como r egimentos. · escrjvães e mordomias· fiei·s 
e outros offidos que. são dàs d:itos con!CJClhos, que os possam ' l ivre e 
àesMnoarru;adamente dar e p1·over e nenhuma pessoa _$e .entro-mettia 
n elle; e se a lgumas ordens contra el 1.e mandarmos qar, a in'cla que 
tenham quaesquer clausulas derogatiyas que não valham . 
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Vê-se pois . .. que o systema municipal era ex er cido na plenitude. 
de sua essencia, se1n que pessoa alguma se entromettesse n ene" 
obr. -de •Sarmiento, vol. s•, ·pags . 245 e 246 .. 

Gneist sustenta que todas a s controversias r ef er entes a direitos 
ele-itoraes e á eJegibiJi.dac1e, devem ser· considera cla.s negocios 1J1'0prios 
da Oommu.na (interesses peculia res '·lO. município) e q u e a d ecisão 
entre as partes interessa das deve ser da compet en c:::J.. dos tribunaes 
civis. 

Na eleição Urvre, exclusivamente f eita pelo~ cidadãos interessa-
dos, ·sem i-nter venção da a;utoridade ou eem a copar ticipa ção de 
funccionarios por ella .designados, está uma das f.uncções commu-
n_aes, ensina Bluntschli; ou, como bem pondera S tein , a communa 
local (o município) e o concttrso activn rios ci dadfíos UV1·es exprimem 
a dupla base da descentra lização a dministra tiv?-. 

A primeira condição -para que se oper e e v erifiqu e a independen·, 
da da · communa, a autonomia do m unicípio, consiste, porta nto, na 
livre e ampla escolha que de um ~eu represent< .. nte ou ma ndata rio 
q-ueira fazer c omo · pessoa jurídica que, é." 

Senhores, se .desde 1897, eu tinha firmado a doutrina de que os. poderes 
dos eleit()S pa ra a mun icipalidade só póçlem ser :ver ificados po . r elles pro-
p~·ios; que só o Poder Judi·ci:;.rio pôde interv.! r nes·se assu mpto, claro é, se-
nhor es, que fallece ao Congresso Naciona1 o dire·ito de ·,n ter vir em m a t eria 
dessa natureza . Pri-meiro, porque se pó de in terrvir nos E stados extendende. 
ampliando as faculda des federaes, já como exaggeros, já forçll.ndo á mão, 
nós ·não podemos arrebatar aos Esta dos o dire'.to de organizar os seus muni-
cípios. :Se a União intervem em um E stado, o E s ta do j.n terv ?m no municí-
pio, serit:t. o maximo possív el das concessões . . Ma s a União inter vir no E stado 
e absOl'Ver a funcção do Estado, para, por s:;a vez inte~vir nos munic1pios , 
8nnulla ndo o manda to {!e intendentes eleitos Eem contestar;ão ou confirma dos 
por sent ença judkiaria , é violar a Constit.u içi'ic. é appliçar o direit o de inter-
venção em um caso .em que eUe é inconcebivel, é r escindir uma sentença 
por um• poder de revisão inconcebivel, inadmissivel , sem pr ecedentes n en1 
m.esmo nos e1asticos, nos im•morae s , nos ignobeis proces~os da caudilha gem 
a r gentina. 

Que!~eis a caso inter vir pa ra sa lvar o r.3~imen ? Quer€is afastar-nos dof' 
moldes con~t=rvaclores e prudentes da Norte Am erica, em que, contricto, com 
'11edo, com pavor das suas P·r oprias r esponsa.r,ilicla des, o Ch efe de Esta do se 
a jo :clha perante ' Deus pa ra invoca r a s suas fnspirações e pedi r perdão de 
erros possivejs? l l:i ' a fig.ura mag estosa e san ~·a el e W ashington a que surge 
deante dos · nossos · olhos! 

Se n a Norte Amer ica, pt~ra inter v.ir em Rodhe· I~lànd. ·foi · preciso um 
'cng o pe1-io1o· de h esitações e de chiv idas, em. que · o poder f ederal só agiLt 
"tté depo.is de· haver prestigiado a propr ia autorida CI.e loc,tl m a ntida ·p or ella. 
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porque a carta constitucional que. ena adoptara feria o dire-ito dos cidadãos. 
i>sta,belecendo privilegias ·que se mais não ccnformavam com os principio"' 
tivres dos puritanos, dos pensadores, dos p'hilosophos, dos h omens sa bJos, dos 

archit'olctos dessa famosa e g'enial construcção. 
Quereis invocar precedentes? 

Atirac-vos no pa ssado lodoso e sangrento dail intervenções argenunas .. 
Procurao no ·pretexto de garantir o livre exer cício das in8titulções tocaes, ~ 
~stribilho funesto da conquista de um pa1·t-ido que trium9ha. avançando nos 
f'SJ;:Olios dp Estado, vencido noi' pleitos presldendae,; . 

O caso do Presidente Irigoyen, a que a.lludio, em a parte, o honrado. t• 

benemerito e glorioso Senador pelo Districto Federal, Sr. P aulo de Fróntln, 
levantou contra o m isanthropo presidente árgentino uma somma incalcula-
vel de odios e prevenções, tal a f·uria rias p:1.ixões, ta1 a i-n clemen cla aos I'L.· 

1=entimentos, tal o temor de um período pr('l.ongado de novas lutas , que o 
seu nome teve de ser prudent~1nente afastado, · pf!,ra procurar-se uma m en-
taUdade mais adiantada, mais liberal, mais tcl.erante, a de Alvear, a a u rora 
de novos dias, de m~ cami-nho 'ele ma r cha triumphal e serena para os novos 
de-stinos que a nobre nação co-irmã buscou, c1 eixa.ndo o cir-culo da vindicta 
e das perseguições partida-rias . 

·Senhores, por que querermos arrebatar ao ·Poder JuJ iciario a sua mis-
são, qne é a da columna mestra deste reg.im<:n? 

Desde que os meus olhos se à.escerra.vam ás primeir"'.s lettras êlo di relt<> 
constituciona-l que imprimi nas cellulas cerebraes os pri·ncipios que hão ele 
ir commigo para o tumulo. E' elle o supremo poder desa rma do d a força e 
do d·inheiro ; mas tambem é o primeiro poder, tranquillo. por índole, tendo 
por si a majestade da prevenção e a tr~nqul-ilidacle dos julgamentos im-
parciaes. 

0 SH. PAULO DE FRONTIN: -Mas que V. Ex . em a parte atrucou ... 
O SR. 'IRINEU l\1ACHADO: -Nã o ataquei o Tribunal , mas o seu Presidente. 
O 'SR. PAULO DE FRONTIN: -Mas não foi justo pnrque o enge1Yheiro que 

obteve a concessão do porto -de Recife estudou o ·caso desde muito a ntes da 
solução do Tribunal. 

O SR. IRlNEU ·MACHADO: - Para mim o que importa é saber se teve a 
concessão antes ou depois do habeas-cor1JU·S. 

O SR. PAULo DE FRoN'l'JN: - Não posso responder n o ·momento a V. Ex. 
O ·SR .. IRINEU MACHADo : , ...:.._ :Se nã.o fosse o fiJho do Presi-dente do Supre-

mo Tr:bunal Federal e se não fosse o c>aso dn E stado -do Rio, ninguem t er ia 
em conta que é tão bom moço e tão dist.i-ncto. 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Ora, a'hi está! 

O SR. PAULO DE FRoTIN - Não é um bom m'oço, m as um bnm eng••-
!"heiro, o que é co usa m uito diversa . 

O SR . IRINEU .MACHADo: - R etirarei prcmp.tamente a m inha accusação 
s ,> m e provarem que a ·c«;>ncessão foi feita pnr c 0nc0r rencia publiça,., 
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' O SR. PAULO DEl F RoNTIN: -- Não foi em concot-renc;a pu-blica, m as err, 
concorren cia. pa rticular. 

O ER. lRINEU 'MAcHADo: - ... se foi feito a ntes de haver o Supremu 
Trtbun~>.l. e in uma sessão tempestuosa. 

O SR. PREJSIDEN'l'E: - Peço licen ça par2. cha m a r a a ttenção do nobrt. 
Senador pa r a a hora que está es.got~>.da. 

0 SR. lRlNEU MACHADO: Nesse caso, p lólç o a V. Ex. que me inscreva 
para a ~ora do expediente da sessão de a.rnanhã, para t.ermi-na.r as minha .!> 
consi·de:rações . 

0 SR. PRESIDENTE: - V. Ex. será atten-J;do . 

O Sr l\Iarcilio de Lacerda: - (pela onlem.) - Sr. Presidente r equeir o 
a V. Ex. que com. ui te a o Senado sobr-e se concede prorogação da hora por 
cinco minutos, af-im de poder da r o parecer verbal sobre as emendas ap-r~ -

sentadas, em virtude do r equerimento de urgencia do Sr . Sena dor P a u .o 
de F rontin . 

O Sr Presidente : - Os senhores que ~.pprova:m n requer imento qus 
ar~:;~;ba de .SE'r feito pelo Sr . Marcilio de. Lacerda, queir a:m 3e levan tar. (Pa1LSa) 

Foi a pprova do. 

O Sr. Marcilio ele Lacerda - Sr. Presidente, em v irt ude da urgencl,t 
requerida p elo nobre Senador a que já me re~eri, na qualidade de Relato r 
das c ··:>r..'lmissões conjuntas, •venho dar o parecer das mesmas a respeito da , 
~mendas formula das pelo Sr. Sena-dor P a ulo de FronU.n. 

As Commissões acceitam as em endas de S. Ex., e para eJ.las pede o voto 
do Se::wdo. 

O Sr Pre<;iclente : - Continúa a discussão . Se não ha mais quem que!· 
ra usar da palavra encerrarei a discussão. (Pausa.) 

E s·tá encerrada. 

O Sr Nilo Peçanha: (pela onXern) Sr,. Presidente, pedi a palavra 
p&ra ler a rr.Ínha declaração de voto. 

O Sr Preside nte: - V . . Ex . p>Odet'á. fé•ze~- o por occasião da vota_çàc. 
0 SR. NILO PEÇANI-iA: - P erfeitamente . 

O Sr Presidente: - E s tando t erminada a hora da prorogação, vou Je 
vautar a sessão. 



SES,SÃO DE 9. DE AGOSTO 

O Sr A. Azeredo: (*) - Sr. Presi-cleHte, só h ontem á noite, lendo o 
""spert•no deste nome, foi que deparei com .:. declaração do Sr. Nilo Pe<;a 

nha, ele que se reUrára do reci-nto porque o meu discurso tom.ára caracte,. 
pe~soai. 

Não posso deixar, Sr. Presidente, de da~- uma explicação ao Sen<J.do, ~ 

ap honrado .. Senador, hffirmando a V. Ex. que causou-me estranheza qut-
:; . .llix. se houvesse m agoado, por ' ter eu tratado dos actos praticados pe.G 
homem publico. 

Para não dizer mais do que devo, tomei a resolução de escre•ver alguma~ 
pal:;.vras, em desaccôrdo, aliás, com o Regimento, que nã0 permUte a leitura 
de d.scursos, justificativos -elo meu procedimento, decla"-ando ao honrado 
Sen.ador _pelo Rio de J a 11e.iro que jámais, n-este rec·into ou fóra delle, pretendi 
molestar a quem quer que seja, e muito. menos, a colle-gas, m embros des~ .. 
Càm:c, r\OS quaes presto tod~s as minha-s homen:J.g ens e o meu ma-ior respeno. 

Permittam V. Ex., Sr. Presi-dente, e o Senado que leia as palav ras 
que venho de me r eferir: · 

"Só pelos jornaes de .hontem e de hoj" foi que tive conhecimento da 
d·~claração d-o. Sr. Nil~ Peçanhá, feita ho-ntem, quando em mdo da cLscussao 
do projecto sobre a intervenção no Estado do Rio ped:ra a palavra par" 
uma exp-licação pessoal. 

Não podendo hav-er duvida que o nobr-e Senador a mim se referia e não 
aos Senadores que me aparteavam, apresso-me a responder a 13. Ex., a.ffir-
rnando-lhe que jáma is seria çapaz de molest~l-o neste re<!into-, como a ne-
n'hum dos membros desta Casa, a m enos que eu não fosse rJrovocado em ter -
mos taes que mé obrigassem a respondar no mesmo diapasão. 

Dadas HS nossas antigas re!ações e o resp.eito que dev-o ao Senado e a 
mim m esmo, n ão poderia nunca ferir directu..m,.nte a S. Ex., nem a nenhum 
dos meus illustres collegas, mas n'inguem póae contestar o direito que tenho 
de criticar os actos dos homens pulJlicos, prineipalmente quando essa critica 
vem em amparo da causa que· defendo. No C'otso present.~ fu"i provocado por 
S. Ex., pela sua resposta ao aparte que lhe tlei no m omento em que fallava 
c1 ~wbre Senador, e pela olJjur.g>~toria contida em sua eloqu ente oração, con--
tra o Congresso Naci-onal e a ·todos quantos ddendem o Governo actual. 

Tendo a honra de ser Presidente do Cof.lg.resso Nacional, e prestando 
o meu apoio ao Gov.erno, e mai,; á.inda, prec:sando justificar o meu voto 

, contrario á annullaç;ão das . eleições de prefe.tos e das camaras municipaes 
do Estado do Rio, e favora;-el á interrvenção, busquei naturalmente -os prece-
de!ltcs, e como quem n1elhores elementos in0 fornecia era o honrado Sena-
dor, , por ser .:o chefe- do Partido R epublicano Fluminense e antigo Presidente 
da "ftepulJl ica, recorri aos velhos documentos para sobre elles me· arr:imar . 

(*) Não foi revisto P·elo orda.or .. 



Mas, então, referir-me aos actos pr-aticados por S. Ex., como homem 
publico ê fazer-lhe um ataque pessoal ? (Pausa.) 

Neste ·caso ninguem tem o direito d e criti-car os actos dos membro.~ dol:! 
· pode~~~ pu(}Jico~. senão q~_ando seus membros forem nossos inimigos ou aa-
ver~arios políticos. 

:P~·etendendo-_se attribuir ao Congresso desr espeito ás decisões e senten-
-~as , do sU:pre·J~o Trib~nft-1 , procurei provar o contrario, baseando-me entre 
outras razões nos antecedentes nos quaes o nobre Senador era parte inte-
gr,ant~. 

· . N!t? é possível que o Senado me faça a injustiça de suppor-me capaz <lt 

proceder desattenciosamente para com qualquer dos meus ülustres collegas, 
quando eu ·cudo faria pa ra que elles jáma is commigo se . m<~ogoassern . 

Se o meu velho companheiro de outros tempos ·com-migo se enfadára, re 
tirando-se do '.reci!Úo quando· eu ·fallava em ~.mmprimento de um dever polL-
tfco, corno fino -diplori1ata que é, tendo sahido sempre bril'hantemente mu 
qu~stões m'ais intrincadas~ qua~do nosso Chanceller, embora. sem quei " r 
opinar, pare·ée-me, sob o meu ponto elE~ vista melhor teria anda do S. Ex. , 
senão tivesse acce'ntuado a sua retirada do recinto . 

Com esta declaração que· devo. ao eminente Senad-or e ao·s m~us illustres 
collegas, espero que o Senado me fará &. justiça a que tenho direito, por, 
quanto jámais seria capaz de uma a ttitude menos delicada neste recinto." 
(Muito be1n; muito bem.) 

O Sr Nilo Peçanha: (pa·ra. uma explicação pessoal) Agr>cdeç •• 
muito ao Sr. Senador Ir in eu Machado. 

Sr . Présidente, limito-me a deolarar aos meus honrados e . illustrado" 
collegas que me retirei hontem do rec.into qu.ando o dEib<.te tomava. um C>< 

ractm· rig-orosamente pessoal. .. 
0 Si!. AZEREDO: - Não apoiado. 
O .SR. NrLo PmçANHA: _: Perdôe-me V. Ex.; ouvi-o com toda a attençiLo . 
. . . -notadamente quando, dentre outras r..ggressões, de uma das banca-

··· dris - não )JOSso bem precisar qual tenha ~ ' do 
· sidQ o ·chefe da revolução . de 5 d-e Julho . 

ouvi a de que eu tinha 

.Já não se cüsc:u'tia a questão constitucional do Rio de .Janeiro ··e só do 
meu obscuro nome se cuidava: . . . 

Mantenho · hoje, Sr. Presidente, a attitude que assumi 2-4 horas rlepob 
·de rriovimeJ1to· rwoluciona rio,' t endo enviado a o Sr. Presidente desta alt& 
·casr, d'o Cimgresso a car.ta que peço de nove: licença para ler definindo as 
· niin<has i·esponsabiJi.dades. 

"Uin áos orgão~ mms autorizados da situi!ção, . corrimenfando · 
hoje os uitimos acontecimentos mÜita:'es, s fd'irmou (tal como o illus--
trado Sen~dor qut dea o aparte hontem) que são "por eUes ·re,;-
pon sa:veis o canchdato vencido · á . pre~ :cl'encüi. da ·Repub:li'cá e os que,-



r. pretexto <'!e sustentar a sua candida tura, procuraram abus::..r da 
boa ré das classes armadas e ·crear&.m o ambi'ent•J capaz de compoi·-
tar a audaciosa sEidição". V. Ex. fará consignar na acta dos nossos 
trabal·hos que, venci-do embora pela força e esbulhado do meu di-
reito, bemd'~o sempre a hora em que, apoiado por cerca de guatro-
centos mii brasileiros livres, e bata!J:ando em nvme de idéas de ci-
dade em ci.dade, ã luz do dia, visando antes a &.utori-dade a constituir 
l1o que a autoridade constituída, i€·vantamos a Republica, pela rege-
neração {los seus costumes poiiUcos e pela escolha. democraUca do 
seu gov.err.o, ·Contra a autocracia do offic.ialismo de Mi•hà.S e S. Paulo, 
associados a esmagar com o seu peso o equilíbrio da Federação 
Bra:;ileira. 

'.rerá V. Ex. a bondade de consignar tambem que, não tendo, 
em 33 annos de vida pub.!ica, abandrlllado Jámals o c,;minho da Le1, 
e ainda agora, preferindo 0 arbitramehw OtJ. õrib ... mal dS) honra, ás 
soluções <la força , ,;ou dos que enter.oer.~>., entret:1nto, que os brav.os 
militares que, perseguidos e em d;;,sesper<... se insurgiram pelos des-
tinos constitucionaes do Exercito, an:nquil!ados embora, escreverMn 
com o seu sangue uma grand!' pag,,,a de stoici<>mo pela Repub.Jica 
e pela Jiberdade. E se a poli üccl. ê accusad"' de coparti-clpação nesse 
mov-i:nento militar "por ln!': ter creaco o ambiente", dec!aro-n1e so-
!idario com os vencidos " dtosde já reJ;uncio as 1rénhas immunidades 

· parlamentares, pa;ra ;,offrer com elles." 

Foi, \> é, .senhores, a ·minha situação. (Mu.i'to bern! muito be'YI~!) 

O Sr Irineu Machado: ('') (Movim.ento ele attençcí.o) -· Sr. ·Presidente, 
queira o Senado, na sua magnífica e infallivel bondade, te rpara commigo ,, 
clemencia de perdoar-me o tempo que lhe vou rouba.r. Fio-me, entretanto, 
para confiar ·na bondade e na magnanimidade de meus collegas, na impor-
tancia do assumpto, que eu pr.etenclo estar encarando sob um ponto ii'e vista 
'completa m ente novo, mas i.nteiram.ente exacto, inteiramente perfeito, quando 
e-xamino o instit uto da interve.nção r'ederal no regimen ronstitucional brasi-
leiro. Ainda aqui 'ha pouco, ao entrar' nesta Casa recebi palavras de con-
iorto o de &.nimação, que muito me penhoraram - as do velho republicano, 
bri.lhante publicista, antigo advogado e fuJgr!·ante professor, o nosso rvel·hG 
e antigo c-::mpanhe;iro de propaganda e mest-r(, de nós nas letéras jurídicas: 
M~galhães Castro, um dos :;.rchitectos elo grande edifí-cio constitucional bra-
sileiro, o autor do projecto que serviu de bas~ . pela preterencia que se lhe 
l1eu, par~. a fundação do · regimen constitucim.al brasileiro. 

O SFi. A. AzF.REJoo: - Muito bem. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. !RINEU MACHADO: - Cito este nome, para reivindica r a: · justiça dos 
conte,-r.poraneos em proveito dos esforços da Commissão Organizadora do 
projecto da Constituição F1ederal. sempre es11uecida, quando se a ttribue a 
paterni-dade exclusiva do nosso ~ystema e da nos·sa -organização constitucio-
nal a Ruy Barbosa. 

Senho1·es, eu honte'm sustentei longame-nte, no 1neu -discurs-o, que o nosso 
systema constÚucion2-.l ~e apartava integralrr.ente: em um ponto capim! do 
systema argentino. A nossa Constituição não havia incumbido o Poder Fe-
deral de garantir o livre exercici'o e goso de instituições Iocaes. A nossa 
Consti'cuição apenas exigiu o respeito pelos prmcipios car.deaes da Constitui-
Ção Federal, o que é profundamente div erso. Do mesmo modo que a historia 
do ·n_osso regi<rnen constitucional, d as fontes da nossa ConstituiÇão, não per-
mitte uma interpretação tão extensiva como a que querem os inter<Vencio-
nistas á 01~tranoe, E,m materia de limitação de direito, como é a :ntervenção, 
instituto excepcional e limitativo d ::L a u tonomia do Estado. 

Magalhães Castro me dixia., _ainda ha pouco, que o grande pensamento clQ 
Commis'são Organizadora da Constituição foi evitar ··a revisão constitucional 
e toda a deformaç:ão do regimen p-residencial. O duende, na occasião, era o 
partidc;> parlamentarista e a propaganda parldrnentarista pleiteava o r egr esso 

a o regimen parlamentarista. A Commissã o ainda tivera dea nte de si o exem-
plo norte-america no - o do 'direito de concesEão, que S<l arro&avam alguns 
Estados do Sul; e o da guerra ~eJ}aratista f sita p or clles ·contra os E stados. 
do No:·te. 

A Commissão incumbida, pêlo Governo Provisorio, ·de formular o pro-
ject0 da nossa Constituição _Federàl, para St:J' submettido á ConstituintE' Re-
pubilcana, estabeleceu por isso um regimen de intervenção da União nos E s-
tados, affirmando a · soberania nacional, mas sem prejuizo_ dos diJ·eitos que 
~.ssistem ás émtonomias locaes. 

Nosso r-eglmtm é, pois, 0 da supremac1a da Constituição F -ederal, da s-o-
berania da União .. mas sem pr~juizo, sem lesão dos direitos qae assistem aos 
E stados, no seu aspecto de autonomia. Eis po,· que a ·UOS'Sa Constituição m an-
dou manter a fôrma republicana federati<va e prohi'biu a !nvasão de uns -E s-
tados em outros, considerando essas duás 'hyr-otheses caso de intervençã o . .. 

. Nem r>odia .deixar de ser. E ste é o pensa mento dos nossos constit1,1intes 
e a Constituição noJ-o ·mostra claramente, se examina rmos os textos expressos 
elos arts. 59 a. 62 do nosso pacto funda mer.tal; mas o que a Constituição 
não permittiu f.oi que nós viola.ssemos a a u tonomia esta. ·loal, annulla ndo as. 
l~is esta doaes . qua ndo contrarias ás constituições cstadoaes, mas, não ás l eis 
nem á Constituiçãô F ederal. 

Nossa Cor:stituição não permitt.e _que o Supremo Tribunal F ederal an-
·nulle uma l ei ou um acto da l-egislatura de um Estado, sob o f undamento 
de contravir· esse a:cto ou e~sa lei a Constitt,!ção do E stado. Não! 

Para que 0 Supremo Tribunal possa intervir é necessario que tal vio ... 
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lação o seja ele u ma lei federal, ou .de um textç. ou In,.;ncipio constitucional 
da União . . 

0 art . 60 da Constituição diz claramenl<> : 

" rcompete aos juizes ou tribuna~s .federaes processai e julga r .. 
a) as causas erp que alguma das partes funda r, acç:ão ou a rJe-

feza, em disposição à a . Constituição Federal; 
b) todas as causas propostas contra o Governo da União ou F a -

zend::.. NacionaL, fundadas em disposições da Constituição, _leis . e re-
gulamentos do P.oder Executivo, ou em . contra-c tos celebrados com o 
mesmo governo; 

c) as causas provenientes de compensa.ções, reivindicações, iin-
demnização àe prejuízos ou quaesq-uer outras propostas pelo Governo· 
{la União contra particulares ou vice-versa; 

à) os litígios entre um E stado e cidadãos de outt·o, ou en tre 
cidadãos de Estados -diversos, diversificando as leis destes··. 

Era sem.pre -o pensam.E'nto de manter a unidade nacional. Jã,n1ais en-
contrareis na Constituição uma disposição que permitta á Justiça Federal 
rescindir uma sentença da -loca l, sob o funll:1.mento de que ella garante a 
a-pplicação -ele uma Jei contra cL devida app.Jicação de uma Constituição Es-
tadoal. Não! Longe disso, o art . 72, ela Constituição dispõe: 

"As justiças dos E s tados não pó•lem intervJr em questões sub-
mettidas a~s tribunaes federaes, nem annuUar, alterar, ou suspender 
as suas sentenças ou ordens. E, r eciprocamente, a justiça f ederal 
não póde intervir em questões ,su]],mcttidas aos !ribunaes à.os Esta-
dos, nem a nnullar, alterar, OU SUSpPndet• as deci~;ÕeS OU ordens deS-· 
tes, exceptuados os ·casos expressarrn•nte ·decla r:-1-dos nesta Consti-
tuiçft.o''. 

Se, par<l. manter a unidade do pensamento jurídico . na realizaç5.o da 
nossa unidaãe na-cional, na garantia :da nossa ci>Vilização, do nosso patrimo-
ni-o mora.! e juri·dico, a Justiça Federal não pócle annur;a.r uma le_i de u m 
Eirtado, porque ·ella ê ·contraria á Constituição; isto · é, se não póde dec"i-dir nos 
êasos ·de conflictos entre leis estadoaes, e ntre leis inter-nas, dos Estados, tão-
pouco é licito á. Um5:o, como poder político, pela acção do Legislativo, pela 
üCÇão do Executiv-o fazer aquillo que a lei não permitte ao Judiciario,_ no 
tiouúnio da applicação d!ls leis, em s entença iJObre materia de direitÓ privado 

·o · SR. PAULo DE FRONTIN: - A conclusão é 'muito exte·nsiva. Exact>l-
ment-e o poder poli ti co ê ·que póde · resolver P.'sses assum.ptos. 

O 'SR: IRINEU ·MACHADo: - Não pófle, porque é o rnesmo pensamento e 
P'C!·r -isso lá -=stlá -esçripto expr.êssa.m ente .. : 
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·o. SR. PAULO DE FHONTN: -- Qurmto ao Poder JudJe'iado. 
O SR: IurNEU MACHADo:- - .. . "gl~r-antir a fórma do reg.imen federativo. 
A · nossa d·isposição ;:;o·Estitcucional ·tem a sua razão àe ser . ·Na Am.erica 

do Norte ·rebelaram-se, resistiram os Estàdos contra a tentativa de inter-
•venção da Unlão nos seus -negocias e até cont·ra. a . possibilidade de serem elles 
c ha,rrw.clos · á barra ·elos tribunfl.es para eorr-ig!1·em exactamen te os inconve-
'nientes que a historia,- que a tradicçã.o constituciona l da Nort-e Americ;;.: 
punh a cleante dos nossos olhos. E foi exactamente por isso que os nosso~ 
·constt!:uintes, em t ermos· expressos e · exp!i-citos, quizera.m resolver a. questão. 

Senhores, tem-se muitas vezes disputado sobre a extensã o dos direitos 
das legislaturas sobre a extensão elo direito do É.Jxecut!vo e do Jud·i-ciario em 
materi~L .ôe julgamento de casos pooliticos, de casos purament e políticos, de 
casos mixtos, isto é IJndL· est~o em jogc o · i-n1'eresse poli ti co, o interesse, <h< 
direito . pl'ivado e o . inter.esse patr·imonial. 

A principl-o, o Sl:. Hn-y B<,rbose.. escrevendo o seu fa moso ca,pitulo - Das 
·excépções do:, casos poHticos, do" seus· a.ctos inconstituciona;>s - foi gra.v;-

' tando para as raias da prohibiç?io absolu ta .i"<· exame de todos os casos po-
líticos. 

ivras não era esk~ a pt·opria j'·orispruclen0ic; em Norte Arncri c<t e um dos 
:1 :>:";:os mais peusa.Hos, tranquillos e profundos pensa dores que já ti·: han1 ~n
tt·ev-isto a importancia da fixação desse prind ;;>·io, qmcndo n•Js primeü·os tiidS 

- ll~ viela con.stitucion::Jl exan1inu.!.~arn. per::tnte (l .~ tribunaes e noa: p·trlame'll(':::; 
a gra,ve q.ne~tão, .João Banbalho, citado a cada mo·mento como o mais a'.üo 
r'izaclo dos ·commentadores da, Constituição, fo1 o primeiro entre nós, e quero 
reivindicm· para· a sua memoria este louro immortal, a fixar· a boa e sã dou-
l:·lm: -qo caso d<t .<l.l'" .. Gllaçã.o du · reforma do Coronel João Soa.-··es Neiva po.r 
·..;1 ·1 acto illegal CG J •"H"ler f e r.1oral da Unjão. 

Na acçâ-0 entÜ) proposta ·co.1tr&. o acto r:le reforma i11~gal d'J Co:cone! 
N eiva, João Bar-balho escreveu esüts pala vras , flUe são o primeiro clarão de 
luz na intrincada -questào: 

·' O ::u·t . ~S7 :do decr•'lto 11. 348 declar-a subsidi&.rio üa .iuns]Ft:. 
clendá. e J;:rLcess o federal OI' estatutoo dos povos culte.;; t> espech. 
meme os . que . regem as relações jur:dkas na Republ'ica dos Estados 
U ni-dos da A'merica do Norte. Pois ·bem, os arestes · dg, suprema jus-
tiça f e-deral na União Ameri-cana firmam a jurisprudenciá: que attri-
•bue ao PedE-r Judjciari.0 o conh<>cimf·J!to de questões politicas UM'A 
VEZ QUE SE TRÀ'TE DN ACTOS Qlli'El FIP.AM A LIBicRDADE E DIREITOS 00 CIDADÃO. 

As questões "que se a rredam -da competencia jud'c:a.l unicame n-
te são aR ·de cnracte•· excl~~siva·mente . ]JOlit·icO. 

JD' a d.otitr.ina. consagrada na An1erica do Norte: Q·nesHons PUH.ELY 
POLITICAJ, ·a:re ·!ÚJt Hithi:n. the provínce of~ ·tne. cou1·ts (Hem'y Hitchcok, 
Const·. Devél(J'pTJwnt, pag . 79). Mas 4uando " acto entende dh·-eeta-
.mente com ·o -direito privado ( Hhen some p1·ivate rela.ti on ·is dkectrty 



-850-

·involved, na phrase de Burggess,. PoUtical Scie.r.:.ce,. \>:01. II, pag. 362), 
é indisputavel que ·o caso-.entra n a jilrisdicção dos · magistrado~· .. 

E outras a utori-d'J,des IJO .mesmo senti-do se: poderiam ainda 13itar, 
·cuidadosamente e fielmente transcriptas. no· copioso, .. e .por tantos ti, 
tulos -interessantes,. opusculo do nota'Vel jurisconsulto· e pub!ici13ta 
brasileiro, D1:. Ruy Barbosa, acerca do Estado de sitio e nos Princi-
pias gerae.s de · .direit·o pu.bUco e constit1~ci01'1:a·l .'do. abalizado :Dr . José 

.Soriano de Souza. 
Se, ainda autorizado pelo cit. dec1·etp . n. 848, passarmos ao esta-

tuto Suisso, · .. Já.· encontraremos -como competencia ;'!o Supremp Tribu-
nal, . -conhecer::· 

"Des r e'Ciamations pour violations de DRÓIT CONSTITUTIONEJLS ·des 
citovens" (Const. Suisse, . art. 113, n. 3). 

E a .lei feclera.J suissa. ac13rcp. da organização do Tribuna l F ede-
ral, dl~põe: 

"Art. 59 .. L e tribunal féd:êra.! co·.mait -des r ecours présentés par 
les particuliers e les corporations concet·nant: .. . 

a) La violation des droUs qu·i le· .. lrs sont ga•a.ntis, soit po~~r la 
çonstitution, soit par la le.gislation f.édérale, soit pa r l;:t constitution 
dõ> leurs ·cantons." (Le Droit cle·.la Conféde;:a.t.ion Suisse, par J . . Dubs. 
II partie. pag .. 128). 

"E .outra s autori-darles no mesmo sentido se· poderiam ainúa citar, 
cuidadosa e fielmente t1:ansCI::ptas no .copioso, e POl' tantos títulos 
i.ntoressante o];lu><cu!o do nota.vel juríu:onsulto e publieista brasileiro, 
Dr. Ruy Bétrbo~a. acerca do " e·s.taclo de sitio" .e nos P1-!ncipios .ge-
r :1es de di7-eito . publico, e constit~Ú;-ionnl elo abalisado Dr. · Jos~ Soria-
no .de Souza. 

S P.,. ainda autorizados pelo cit. D3c. n . . ~48, passamos ao estatu-
to Sui::;so, lá encontraremos como con1.petencia ·do Supremo Tribum .. l 
conhecer : 

"As r eclamações" para violações de diTeitos constit1tcionnes dos 
cidadãos." "Const. Suissa, art . 1.13,. n. 3). 

E a lei federal suissa, acerca di orgaruzaçã0 do 'l'rtbunal Fedt!-
ra.J; dispõe : 

"Art. 59. O Tribuna l . Federal conhece os recursos apresentados 
pelos particu.lares e corporaçõt;)s (20nc·ernentes: 

a) a violação dos direitos que ..lhes :são gar?..ntirlos . . qner pelo:. 
Constitu\ção. quer pela legislação .f .adE.ral, .quer pela, COJilstituição é\': 
seuR C~t~tões. ~- (''O Direito :ç»~bHc0 da Confeqeraçil:o :Suis~a", po!· 
J. Dubs, 2• parte, pag . 128) ". 

Sr . ·Presidente, o Sr. Ruy Barbosa sust0ntou· (iepois numerosos.·-casos de 
habeas-co·rpus na justiça fedearl ;· e · fi:lçando eom maior nitideo,; o seu olha r 
g:~nial ··sobre · o texto. e ·sobre a historia do: direito constitu cional . . Norte Ame-
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ricano, estibeleceu' 'por·· fim; ·em uni trecho -etér~o, inesqu~civel , fulgurà nte, 
erri uma de ' suas ' mlüs 'b\:in1antes . paginas, a verdadeira lição, lição aqui -ci-

"tada e ''repétida :i:>~Jo' f! eu: erríincn'te ·cóllega e amigo Sr . Senador Moniz ·sodrê 
·em tún·· dos ·seu's· .h:u-.:is· ·Iiotaveis, ~·· e direi mesmo - em um elos ·seus monu-
··me.nfaes '.dis::mrsos.·' Rár::-:s ·vezes- 'S. Ex·. appa rece na tribu na, mas se!'npt:e 
para fulgurar. (Muito õmn.) 

o ·SR: Mol'irz .SoDRÉ:·•- Muito agrat".ecid.:> a V. Ex. 
O SR. !RINEJU J.\I[ACHADO: - Sr . Presidente. no caso da Assembléa Flumi-

rien<;e·; ·n.os càs-os chamados politi-cos, aqui citados a cada momento, estão em 
jogo exclusivamente interes-ses de direito p olit ico? 

Aqui ·permitta o meu· -nobre ·amigo SenadO!' por Matt0 Grosso, cujo ·olhar 
tão cheio de bohdaclé· neste momento se v.olta para o orador, queira S. Ex, 
permi'ttil' o revide: 'üciiÚJ!les que pactuarant com o Execu1:!v o; neste caso c 
·nos · outros, para ·.'aJ:;.pt' óvár os· goJpes <'lados· na soberania e na supremaria 'do 
'Poder · Ju'diciarió hbj~, quando ·querem jogar· pedras e pechas sobre os seus 
iud1•ers::u'ios clizen1.: " ' déixastes désr'espeita:r· u ma sentença elo Poder JUdi-
ciario". 

Mais- t?rde ·o Poder Judiciario mandou pFtga r ao Conselh o Municipal 
·deste Districto ·o su hsidio. · 

Senhores Senaddr~s, já exisfe, pois, mais- :ot-lguma cousa de · que o direito 
politiéo rio mandato, ·co.ncet·nente ''n.o ch:irito pàtrimonia l dos r epresentantes : 
ha o subsidio e ainda ··mais - a sua imm'unida.cle que é não s6mente a ·pt'o-
. tebção · eollectiva'· clà {'~rpóra:ção; más , o ampa.ro· li1Jeral p&ra o exerci cio de 
sua furicção; e qüe é -concedida· conw garap: ia da opinião · e pensamento, 
mesmo como corrente ela m·inoria, como ente i.solaclo, particla rio até elas icléas 
-mais ·extre-madas, nfw · direi contra a o'r.clem constitucional , mas contra a pro-
prla ordem sociaJ, .·dentro· ele qualquer corporação, onde possa rla r o s eu grito 
de· r ebeldia. ·Mas, · ·seitho1·es, h a ainda · circumstancias mais interessantes . 

Estou acc&ntu a ncJ·o a importa-ncia· ele u ma clistin cção, que. t em a pp.Jica-
çã.C' ao· ·caso fi uminen se; ·'e que áincla hontetú: li sustentFtda nas ·pagina s el-o 
J1otavel circmnstancional-ista. Sr. Countryma'1 rio seu li•n·o s obre a juriscli -
cção ela Côrte· Suprema , em face c1a Const ituição Norte Americana . 

No Esta'c1o do Rio "c1 1> ·J a.neiro, qual o orçamento que está e-m <vigor? Por 
que. Jej_s são pagos· os· funccionarios daquelle Estado? Por que leis são feitas 
'a s t1es pezas publicas:,>. Os fundos n ecessarios· ·á clespeza c1e que proveem,- se-
não cla'·a.pplicaçã.o ela lei orçamentaria vota da pela assembléa presidida pelo 
Se ·Al'iujjo· Gosta· ~· ,. 

O SR. PAULo DE ·FRoNTJN : Pela l ei orçamentaria, de 1921 . 
O Sf<. ImNEU 'MACETAno:· --'-- A q•ue está -em vigor é ele data pos terior . 
Mas votado pôr . que âssemb'-léa? 
O SR. ' PAULO DE FRbTIN: - Votado pela Assembléa anter ior a esta. · · 

O SR. ImNE'u MAcHADO: ~ Não são essas as informações q ue t enho. · 
· M<~.s ; ·nfto ' só -a Assemb-lêai do Estado -volou· autoriz·.tções pa ra celebrar 

cont!·:::.ctos, e:omo tamJ)em · leis ele subvf.'.ric;·úes ele eleva -]é ei ele v encimen tos, 
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~rrcilependf!nte ela ~Jei Or~amenta.ria e .onde .. quer que exiata. .um só direitc; pr.i-
varlo,. conncxo, .Colligado com --o direito --pQlitic.o- basta isso-: pava- cessar - ~ res-
tricçã!l prohibitiva ca -i-ntervenção da justiça. .federal, a qual só- tem razão .de 
~·1• mos casos; exclu sivamente,- . puramente, uniC'.amente, . politicos . sem . uma 
gQtta, s'cm uma. parceHa qualquer de interesse individual, de direito civil ou 
de cliraito pri·t·ado . 

O SR. AN1'0NIO AzEREDO: - Permitta-me V. Ex . recordar que a outra 
Assembléa tambem votou orçamento .. 

O .SR. IRINElU MACHADO: - ·Esse orçamento não foi publiC<'l.do agora . eu 
não conheço essa. lei . 

. Mas, senhores, será, acaso, uma irrisão, ou imputação· de.shonrosa para 
os creditas da nossa magistratura, a de se ter envolvido .em casos políticos? 

Eu começarei por dizer que outra cousa -J~ão- fez a gloriosa Côrte Su-
.-rema cios IDstados Unidos, a g loria e grand;,za da. propria União da Norte 
Ame-r-ica, senão a intervenção e decisão da-Suprema. Cor't(' ·d·e Justiça Norte 
Americana,, nos problamas que 111ais :o~ffectav;:.,m a existencia da ordem po-
litica: naqueHa grande Nação. 

Ma.s-, no proprio caso da c1uplicata de Governadores. r..caso o nosso. Su-
pelo Tribunal mandando proteger com uma. sentença de habec•s-corp·t•s <J 

Presi-dente de um Estado, creou uma ino-va;·ão escandalosa? 
Não, Sr. Presidente, nunca ninguem em Norte America pensou em des-

obedecer a Corte Suprema nem cobri1-a de bal'dõBs p_orque eUa, com sua sen-
tença sobre a legimiti.dade· do Gover-no de B.Jyd, legitimidade contesta{!:;. · sob 
um fundamento de gravidade excep>ciona.l, q·ual o de ser o . eleito um extran-
geiJ·o e nã,o se haver natu.ra1izado. 

Mas, senhores, ai-ncl&. no caso Boyd, a côl'te exerceu ,iurisdicção, entrando 
na · questãc:; de saher se o Governador de u:m JDstado era um cidadão e como 
tal elegivel pat·a exercer a p resldenMa, par~ a qual havia sido suffragado, 
embora. tivesse nascido no extrangeiro, nunca se tivesse naturalizado, e nem 
:;-lquer houvesse noticias da n:üu.ralização de 1:eu pae; o qual tinha emigTado 
para este paiz quando o fi-lho contava já dez annos de idade, e tinha só-
mente declara do a sua intenção de acceitm· a cidadania norte americana. 

Então, ma.nte ndo o seu dire-ito politico, na fórma ds.. Constituição, para 
''e!' reconhec'iclo como cidadão, em vista elo facto ele ter elle sempre sido as-
sim traü ... cl.o pelo consenso geral, durante muitos a.nnos, e eleito para occupar-
óutras funcçõe-s -do Estado sem nenhuma objecção, a Côrte annullou a sen-
tença ele uma côrte Estadoal, a qual negára a esse governador. a legitimi-
dade e o cleclarára incompetente para, na fôrma da Constituição e elas lei~ 

tlo Estado, continuar a exercer a presidencia até o fim ele seu . periodo. 
Senhores, ahi nesta sentença a. Suprema Corte norte a merica na reco-

nheceu a JJa.cionalid&ode adquiri-ela p elo consenco, em beneficio do candidato 
extrangeiro Boycl. Annullou a sentença da. Côrte Estadoal e mandou garan-
tir no exercicio das suas- funcções - termos textuaes da sentença - ";;.té 
o , fim do seu período presidenoial". 
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Dahi conclue Countryman no capitulo 6° qu e se intitula : "O podm· judi-
dal ~ exam-ina todas as .questões em litigio, envolvendo actos · execu tivos ou 
legislativos, exercidos em .virtude- de - disposição constitucional , que gara nte 
aos diversos Estados a forma republica na ·de Governo. 

Diz elle : 

"Porque é então, que não póde :.t C.õrte a ppUcar. não póde exer-
cer :iurisdicção em out ro caso, no q ual se tiver evidenciado que u m 
grupo de pessoas, que uma parte elo povo, ignora n te ela .lei e v io-
la ndo a Con s tituição t-ivesse entenf!ic'o, embora não possuísse n e-
nhuma autoridade para decreta r impostos, para a u-ecadar em. favor 
dos Estados taxas e impostos, q uer sobr e indivídu-os, q u er 'sobre 
sociedades; e porque então, se no caso Boyd foi llecidiclo c(ue a Côr te 
podia garantil· a cidadania de u m e-xtrange-iro e assim, embora elle 
privado de um -direito pess-oal, ma nte1 -o -no exer cício do Governo de 
um E s tado; porque en tão não póde a Cõrte tambem appJicar, exercer 
a - sua juri-sdicção·, toda a vez que uma reclamaç'io, de qu r.lquer cor-
poração priva da {!e sua propriedade, taxada illegalmente, prejudicad~, 

nos seu s -direitos · patrimoniaes e fiscaes, ·queira reclamar Ü\mbem, 
em nome da garantia da fot·ma r epubli-cana de Governo, contra um 
acto .]egislati'vo de uma assembléa '!" 

Vê-se,. pois q ue a muito pouco fica reduzida a famosa objecção ele exclu-
s i-Yidade do caso político . 

Não é licito a o P -oder F -ederal inter vit· em um caso em que não está em 
jogo o pr-incipio constitu ci-onal ·da União, e,üretanto dos documentos a qui 
expostos,_ conclue-se que o direito da minoria estava garantido, não o estando 
na. proporção numerica que eatende. · 

A :Jarte reclo:11a qlundo a Constituição não fi xa a cJua.qticla-de n umera-
ria ·dos represe·r..t":tnt~s da n11:ncria, ·m as se lin1ita a. decla ra.r que a n1a·iorla 
tem direito á represe;1tação. 

S-i, porta:nto, nã-J está em jog-o um principio constitucional ela União, 
c:omo podemo-s interv<.r ·em um Estado a pretext o de q ue vamos a hi ga;ran-
tir a. fôrma. .fed , ·•'atlva, quando o texto constituciona l claramente aban clona 
o texto a r g-enth0, pa.ra. não perm:ittir que a poli-cia f edera l intervenha no 
intuito ele garanlil· o go~o e o ex·ercic·io elas instituições; porque v<"mos n6s 
in·tervir, q ua n{!o não c2.b-P á llropria jus t iça federal examinar elo confl-icto das 
leis estadoaes, n ·m ::: ,""l')'rema~ia -ela Constituição e m um E sta·do sobre uma 
lei do ·Estado, mas t!'i.o súmeute o conflicto das leis estadoaes com a Con-
s tituição Federa l ,, as -leis felleJ:aes com a Constituição F ederal . 

Po-rque? 
Em nome d~ qn e, p!·incipios podem os intervi·t· àté nos muni.ci-p·ios? Po-

demos, ucaso, voL\r t~ ma ·<-i -':li·g:anica cla.s municipal i-cla!cles , como f az a . Repu -
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blica Argentina? Nã•J. Por que? Porque entre nós, nunca se pensou, nunca 
. foi posto o problema de se decretar· uma lei organica para as municipalidá.-
des. Faz-se no Bras:!? Não Faz-se na America do Norte? Não . . Por que? 
Porque quem regula o p:·ocr>~so das eleições, da sua organização, o tempo 
do mandato e as funcções dos municipios ê o proprio E stado. Si nós não 
temos a fixação <1e um d<>ve1· legal de intervü·, para garantir as institU.ições 
locaes, nós não podemos decretar uma lei organica pata as m u nicipa lida des. 
F a l-o 1 a Argentina? Si·m · pc•nlue o art. 5° da sua Constituição, o qual se 
liga, se vincula, se subordina ao art. 6°, sobre a in.t~rvenção, dis.põe que 
debaixo daquelles p~·incipi:::s, as Provincias foram obrigadas a organizarem-
se e a União, de espinga"•ia n>..p. mãos, como um g.endaJrme, fica corn. o d~

reito -do intervir, ele Eoxer..or a poJ.icia nec-e~saria, para garantit· o livre exer-
cicio e gozo das !r:stit uiçÕ·".; J oc~es. 

•Senhores, poriere"llos nós então, resc;ndior uma sentença federal? Si 
podemos r escindir u:na ~ente11(a federal, nós .podemos rescindir m11a sen-
tença local. Vae ate a hi c JiO~so ·POder de super-r evista, de super-rev;são? 

E' outra questão que- passo agora a examinar. 
Tem-se, mu'ta.s vezes, debLt terado cor:tra as sentenças da nossa Côrte 

Suprema, mais porque ellas firam interesses pessoaes do que porque der-
roguem princip·ios constitl·~·.io~'laes, vita,es do regimen do systema repubUcano. 
Nos Estados Unidos. entretantc, senhores. a federação existe. O paiz está 
de pê, ganhou a suprem?.cia no continentE-, para passar, depois, a ter esse 
i-ncontestavel •e .;!1Contrastavel C'.ominio mundial, graças ac ·cimento que lhe 
poz nas pedras do edWcio a jurisrprudencia do Supremo Tribunal, juris-
prudencia que levou até al b<:nco dos rêos um juiz, advogado do principio 
da unidade, da indesvuc'cil.l.iJiJ;;.cte do paiz. 

·Senhores, em um larg·o pc-riodo -de 130 annos, não conhece a historia 
constitucional da. Norte .A.mm•Jc.a senão um caso de e-rnpeaahment - o do 
juiz -Shazer. E por que? E' preciso recordar, embora rapjdamente, e.sse 
periodo emoc'iomt!1te em que, 110 beTço dos seus primeiros dias, a "~Cida deli-
cada da grande Rernblicv. ew. um na:da, ainda dependia de um sopro qual-
quer . Duas gra!'!des cor~·•mt<'.s 11a Norte America, pl-eiteavam, de um· lado, 
a exclusivJdade da soberania nas mãos do Poder Federal ; de outro, com 
Jefferson á frente, segUl·do a propria expressão, se prete1~dia manter uma 
dualidade de soberania - de um lado o Governo geral, e de ouh·o, em ca da 
um dos Estados, um Goverro particular, uns em frente dos outros, como 
a llia dos, como confeJeT9.dos. Um politico, Marshall, era subitamente no-
meado para o Supremo Tri.bnna.I, afim de exercer a sua presidencia, a pre-
s idencia do m a is alto E' m:;is 1:-otavel T r ibunal que o mundo havia conhecido. 

Esse homem vir.-ila com v ' 'uspeição de politiqueiro, de parcia l, de tão 
pouco escrupuloso, que :;€· tornou celeb1·e pelas suas a~signaturas de meia 
noite, porque até á meia ;wite do ultimo dia do periodo pres,idencial estava 
assignando a nomeação de seus correligionarios para as funcções politicas. 

Pois bem, como todos os juize·s da Norte America, quando se sentou na 
cadeira santa da Su·prema Côrte, Marsha.H se transfigurou. Começou, então, 
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. ;t. sua g loriosa c<tmp~r,ha em favor ela· obra federalista. Elle entendia deci-
siva pa:ra .os destinos ela -Nor t<? •Ameri.ca esta· qu estão, q ue era, e m sua es-

. sencia, a m ais pol.itica ele toó~-~- as questões politicas que a historia no·rte-
·a m er iç:ana e a politir.a humalltt conh ecem : do cnnflicto entre o direito elas 
unidades particula res, d os Jilsta:Jos Fedet·aclos e o do Esta.clo central. 

Ta•r.tanha impnrt~ncia tir.~'l. o assumpt0 que, emquanto Marsh an poucle 
dominar a situação e os seus ensinamentos, p u deram conquistar as c-on-
sdencias, a g u er·ra foi evitacia; e qu ando as paixões politicas conseguiram 
rebela r-se con t ra a j u riôpJ·u JePcJa traclicif.nal , contra. a juris·prudencia j>t 
homologada pelas neressidad<?~ da vida ccmmu m e da federação, a maior 
de todas as guet·!·as, a maior 0.f' todas as calamidades conhecidas até antes 
da g u erra sino-ru ssa e da g rande guerra, foi a solu.;:ão desse clem.ocraticn 
periodo .- a . grande, a guerra tragica da seccessão . Veja mos como se tem 
entendido a m a neira fie t Fng.ir contr·a os tribunaes, na Norte A·mer:ica. 

Quando os .f:oder,tlistcts ·estavam, e m 1H01, a t et·minae o mandato, P'dl'a 
_,garantir as p osições e para manter a machina com o m esmo apparelho judi-
cial'io, com os prop·!·ioR tribunaes jucT:ciarios, votaram a creação de vinte e 

-tres côrtes de Oi.<>t r!ctos, úrf,·<n l'izaram s·eiS Côrtes ·de Cil'C>UlO e a côrte •SU-

prema foi al'livhda nos ~eus t1abalhos pela m·eação dessas côrtes . 
Nessa -occasiiio, quan.i!o findava o Governo, et·a nomeado o famoso secrE--

tario das financas , Jo.hn Marshall , Presidente do Supremo Tribu na l . Foi 
ellc quem iniciou , então, doce, sua ve e lentamente, a gmnde obra da r e-
acção con tra a · dou trina da <oberania dos Estados. Tão "importa·nte il'oi a 
acção ele rMars·ha-il na C5rte Suprema que, escrevendo a sua bi.ogra,1Jhia, 
Randolph diz que ful elle qm·rn· fez a guerra a essa famosa doutrina dos 
direitos dos Esta<".os, ela sober<'tn'ia dos Estados . E Jefferson, em 1820, r e -
coJ·dando aquelle kemenào TJ<lrioclo de dissa.bnres para o seu parUdo, disse 
que a acção subtil cl.o corpo ele sapac1ore3, q ue estaYa minando constante~ 

.mente a creação e a funrl~ção to e um poder confederado, foi ao mesmo tem-
Po a d-estruição ·r1e ~0 :10 A sca 1progran1n1a e a coorcl·enação de un1 governo 
central, co1n u m especia l governo para se fundar sõmente um 
m!ico, geral e su pre·mo g overno nacional . Det'a esse juiz ao seu 
paiz tudo. E. Rand!olph es.creveu que a decidida tenclencia ela Supremc, 
Côrte, para fortalecer em todas as ciecisões o poder do govern 'J 
federal , era vista com alarme consideravel pelos republicanos Jefferson 
e seus correligionarios, qu e não se limita ram, então, em enfraquecet· 
a acção da justiça com a revogação ela. lei ele 1801. Mas, nos Estados Uni-
elos, onc1P. até hoje, o numer·J (los jtrizes elo. Côrte Sup-rema é fixado em le i 
ordinaria, não (> -de fixa.ção cr>nstituc·ional, não quiz o 11ocler ele .Teff·er~on 

·tomar a respons:J.biiHlade t::e ü1rigir a Côrte Suprema, na p hrase technica do 
consUtucion3Jlismo ·ncrte -a-,1ericano. 

G SR. PRESIOENUJ - · Pc•)l' perm-issfto no nolil·e Senacl or para le mbrar 
que está terminadlt a hera de-' eJGpeclie·nte. 
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O SR. IRINEU lVIAcHAfh:' - Neste caso .requeiro a V. Ex. que consulte 
o ,.Senado ·se m e conrede meia hora de prorogação .. 

O SR. PRESIDBN1F. - O dr. S ena dor Irineu Maoh3ido requer meia hora 
de prorogação do expediente. Os senhort')s que a concedem quei:r:a m se le-
vantar. (PatLSa) . 

. Foi conced·ida. 

O nobre Senado!" pó c' e cr111tinua:r. · 

O ·8H. ImNmu MWHAD·1 (continttan ào) - O Poder L egislativo, que, em 
1802, estava, em su·1 g1 ande J'l" a ioria, nas mãos dos a dversarios de Mar-
shall, .não ·quiz rcag'T' sin''í.o revogando a lei de 1801; mas, na · parte rela-
tiva ás côrtes d:> ci:·cuitos e de districtos, mãos sa cr.ile gas não quiz pôr na 
magestade da harmonia cl~ s t.ugas da Suprema C'ôrte. 

Nos pr.imeros temp JS ela vida de liberdade e de pa triarchado, isto é, 
em 1804, anda'tam os juizes em · excursões, como itine·r a ntes, distr-ibuindo 
j.ustiça pelos E s tados. T.fma . vez a r espeito de d<ius i·ndiciados· accusados 
sob a pécha de haverem tomado parte em uma rebellião e, portanto, n,a 
sancção da lei de 180G, e r;nr c•:castão da abertura de um jury, dirigindo uma 
saudação ao t ribunal popula r, o juiz Chase fizera calorosas dissertações so-
bre a conveniencia <lE' se Tnanter o r.egirr·en federa lista, como g arantia da 
unida de, ·da per!)Ptuiclade ~~a ·pa tria . 

J efferson então, pror;.:we.J, elle proprio, a accusação de Chas·e, que foi 
responsabiliza<:lo. A Carr:ara dos Representantes decretou o enpea-ohtn-mt, 

, que passou em julgJ.dc fJeraPte o Supremo Tribunal, sendo Chase accusado 
pelas suas doutrinas facd~sas. cGntra os d ireitos dos Estados . 

Foi absolvido. 119 annos rolaram sobre a sentença da Côrte Suprema, 
offerecendo á historia, a o mundo, á posteridade e á eterna justiça a maior 
corôa d.c luz que póJe ·ensrrin...tlc'ar a fronte de um magistrado. A grandeza 
da unidade Norte-Americana não era sinão o resulta do do seu esforço, d'l. 
jurispradencia ile M;'<rslnll. a grandeza dos esforços dos f.iJhos do norte, ~ 
ge!li·o militar de Grant . . _, cor·ag•em civica e a bra vu1·a m·i·litar dos norte-
a mericanos, esse conjunc~o de qualidades admiraveis que fizera m essa co-
rô:::.. es-ta join., que é a nov::: in'.er·pretação da, constituição votad a pela famosa 
c:onve nção ele P.hila dP.lphia. 

·Senhores, si a rn·é!err, de um juiz a lting·e a essa importancia, quem 
poderü ·hoje em dia .lan;:ar p edras s.obrp a m.emoria de Ta n ey, que foi. 
clepoi~ ele Marshall, na Côrte Suprema, o chefe da r eacção da extrema cte-
mocrada, ·da .clemocrRc.ia jefferscnniana . Jefferson encontrou o seu Cúnti-
nuadol·, .a seu defensor nc1 fr.moso juiz T a 'Jey. E, a.peza r d'a sua orientação 
profunda, essenciallY•ente pc Hica, na quillc que havia de mais politico, o 
julgamento de todos e<s bi~torJadores e constitu cionalistas, é que de t.ada a 
historia , de toda a vida politit·a <:la Norte Ameri.ca, depois da figura de 
Ma·rshall. a mais impm·t::tJlte é a de Ta.nP.y . Por que ? Porque alli,'n~quelle 



paiz se · faz his tm·ia á. div~rg'lncia d e . ddéa~t. p or .qu:e · o ho·m em diverge p elas 
idéas e não pela prevaricação . de cor.rente- dos ., inte1'es ses s u bal ternos . 

Quem .. s e le mbrou . U ! n d iil de pôr · as . mão sem Marsha ll ? E entretanto, 
esor ev en'i.O as ~nas :flen,orias, e m 1 820, J efferson di7,ia que todos os presr-
dentes , todos os Cong r es s os , todos os execu t ivos, · todos os Jegüslativos, p o·i· 
mais r eacc;iona,..jos que fo~sem c-ontra a t h eod a •:J.o d irei.t o ·dos Estados, 
nenhu m delles te-ria s ido m cLoo polit ico e m a is d<\-111:n oso a essa d outr·lna do 
q ue a a cção sub t'l , 1J, te!~ i~en1 e e tenaz da magi&tt·>ü ura, _ in sinu ada e dir ig ida 
pelo génio infa ll'.vel 8 - i :<:u'tlOrtal da unidade Norte A m ericanq, q u e fo..i .Toh -n 
M·a rs h a li . 

Qua ndo na Am">~i C3. ,', o Nor t e - é l·ição de N er tn ck - se diver ge, eq1 
caso de u m a imporüJn ei-t .magna para a _v iela e pa r a a on len1 constitucloDal , 
clc'L senten ça d a CôrtP. S npí'Elraa . n ií.o é ü Executivo CJ UE\ 11'1 <L revoga n e m o 
Leg isla tiv o quem . r es cinde. Não! 

O unico juiz é a. op inião F Ll bJ.ica . 
Quem pocl e1<ã jL;I g:-t~- .-~se,: .~uiz·es ? 

EU.es te em o .p , ·~1er supr e mo da fisca.lização e ·d a r evis t a de todos os 
a e: t os do Poder Bxe~ntivo e · do L egis la tivo . Si o L egisla tivo, funda:do na s 
s uas ·immu-ni:dao.P.s rn~·la rn <>ntru:es e a1à s u a irr esponsfliGilidade, póde r esis t h· 
f ts · s en tenças cl :J J ucUC'iar io ; f, f i r r esponsaveis que s omos, p o1· n ossa -ve7. 
som os r -or u m a fixão do d'H ito Constituciona l con tem pora.n eo, o juiz do 
enpeachrnent do supr~>mo oh ef t) do E xecutiv-o ; s i o c h ef·e do Executivo, des-
obeclen cendo a senten ça do Supre-m o Tr-ibunal , tem p o-r ju-izes os seu s cu m -
plic'es, on cl tõ vae para r o empeachn~ent, que é o r em eclio pa r ,1 os exc.essos 
e tra.n sg.r essões c~o Prc-s i-c1ente óa R epublica? 

O p erig o ch des ch ediePcia {tF senten ças - veja m bem · os bras ilei·r Os do 
seculo XX o que f oi n li,~iio da a urora do s·eculo X I X na Nor te A.üneri-ca 
s i as se nten ças da Côr tP f'urJ;·em a tivessem s·ido desob eclecidas, a i da .'\'I'a n de 
confeder ação! Ai da civ ilização Americana! Ai çla civilização m1.mdial ! 

Quando esea gra~de N'·uri<J A m-er i·ca paz o immenso p oder do seu pr estig io 
de su as riquezas e df' S' •a .'-or(Ja. m.iJitar na bala n ça dos g r fllndes fllconteci-
men tos de lnl.4, pa ra sa l vfl.r o m u n do e a civilização latina; quando f ize-
J·am o elogie da cr eac;ii.o N rrte-A1n erican a , e m um f r en esi de en t husiasm o 
cle::mte da g-rannios·H1ac1E' da u nida de da const rucção, b 1·ac1a ram os esp iri tos 
ma is fl'-i·os ela r .. -.. ~·la'err::t e da Norte A m.er-ica : "Est a c1·eaçruo é a s u prem a 
c·xpressão e a realiza ção :la ClViJ.izaçã·o ar,.g lo-a m erica na," . 

-S1·s . S en a d or es, nii.o foi cl Nor te America a s uprema expr essão d .;ssa 
c-i vi-lização, a n1~LXÜ11 :-:-. e·.:·l· ~.n :: ia. .<Ja c-ivilização la ti-na, da civ ilização occiden -
tal, nos dias de h oje ? 

D esacata ndo, h a um sec1.1lo a tt·az, os politicos n orte-a m erica nos as sen -
tenças ela Côrte Supren--3, ·decla r a ndo -as com a s u a ir(iuria , Ja pi·da.ndo-as 
com a s u a in~m·.i n., ai d:::. civilização .elo n osso oontin e n : e! Ai do rriun clo 
int0·i:ro-! 
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Qlmndo . n;;t. Nor te Americ<t., na. questão ela escravi-dão; no famoso ·Pl'o-
cesso . S.cott, . uma .de;;,cisã\· d<;. Côrte Suprema . . podia levar até o perigo· .da 
revoolta •P do mov.im~:orlto , ,8rm<.;.,~o· as popu!ações irritadas contra a sentença 
da magistratm"t, ne:n po:· i:;so ' lhe negara.m . cumprimento os poderes pu-
blicas, o Executivc e .o LP~islatiYO! Não! 

O remedio c;uE: ~' Nf\rte América tem encontrado 'é o da einencla coüsti-
•tuciorial, para fixar· em texto positivo da Constituição · aqüillo que já está 
ganho pela jurl!OpruJ~nC'ia da Suprema Cô.rte. 

Não tem si~c:i, felizmé!ltt:, ~ara a Cô1;te Suprema, nein para os pri-nci'-
pi•os ela supremaC'ia judiei:;~.!,. co!ltrario· ás emendas a.do·pta.das em tal caso 
ou a . 'Princi.pios él.nü:~iorm;ontt: estabelecidos na sentença da Côrte Suprema . 

'Em outras QuestôHs' n0té.veis, ·como poderefs enc ontrar e·m casos v itaes 
para o péliiz, como no c1so de, direito de em.ittir moedas, no félimoso processo 
Brístol, para o Banco de Kentucky, em 1836, em diversos casos politicos, e 
mais recentemente no da inoo.me tax, com o PDesldimte Mac Kinley, o qwJ 
tem succedido com a Côrte .Suprema , é que, quando a doutrina alarma, 
quando envolve materia 'd-e i•mpor.tanê-ia vital, ningu.em a desobedece, nin-
guem lhe nega c umprimento; todos a ataca,m, to.dos se inclinam ante seu 
r igor, esperando do tempo o l'emeillo necessario. Aconre0e que, com _ as 
vagas que occorrem frequentemente na Côrte Suprema, se constitue de-
pois a maioria q u e deve · corrigir os erros . dà anterior. E' o principio d.o"l. s.u-

.Premacia ju:diciaria que corrige os erros anteriores . da supremacia elo pode r 
juili.cia:nio. 

Pois, senhores, haverá alguma decisão mais grave para a vida da Nor te 
Ame-rica d.o que aquella que reconheceu ao Estado o dire;to de emittir moe-
da, nega ndo esse direito á, propria União? 

Alguem s·e . . lembl)ou de rebellar-se •Contra essa sentença ela Côrte Su-
prema? Alguem lhe negou cumprimento? 

Não; todos a a cata ram, ap.pellanclo apenas · para a nat.ur al evolução .dDs 
costumes políticos, a reflexão, o amadm·ecimento da opinião que vem re-
pôr no seu pé anterior a q.uestão. 

Foi o que succedeu na Norte America, onÇ!e esse voltou, serenamente, a 
ser exercido p ela U nião. 

Neste momento, Sr. P residente, as mais demo0raticas questões são 
.debatidas na Côrte Suprema dos Estados· Unidos, taes como as rela tivas a.o 
limite do tempo elo trabalho dos operarios, ao direito do syndica to, aos ac-
cidentes no tarbalho, ao direito de pa rede, .á r esponsabilidade do Estado, 
pelo transporte ·ferro-vim•io, finalmente . á m agna questão dos trusts, elos 
monopolios, e a famosa ques tão da StandaÍ.·d Oi!, que tem provocad-o na 
Gôrte Supr.E?m a dos Estados UnWos a mais extensa , a m a is alarmante das 
emoções . ·E, pergunto, .nestes casos as d·ecisões tornadas pela Côrte SupTem.a 
são una nimes? 

Em· todos os casos ·de d uvida , de . conflicto de ·opinião. entre a · corrente 
conservadora e a corrente social, e a corrente da justiça socia l, ern todos 
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os .casos d e doutrina tem vacillado. Umas vezes a maioria é contraria;· ou-
tras é f a vora vel . E lá vemos a propria Cõrte va1' iando . 

-Mais ain'da; qu and.o essa -maiorja tem sido ;firma:da, é por d nco confra 
quatro votos . Alguem, acaso, por isso, se ·Jembrou d e apedreja~· a fluctuaçã-o 
da. jurisvrudencia da Cõrte Sum·ema? 

Nã:o.-

Acaso, a lgum de nós ouviu dizer· que o juiz condemnou o innocente, que 
uma sentença injust a esbu lhou um· orphão, que uma viuva ficou despojad,l 
de seus h averes p ela má fé de um velhaco, por que uma sentença d-o · tri-
bunal ·amparou ? · 

kcas-o, a lguem pensou por isso em n egar a-o Poder J'udiciario o di·reito 
de j ulga r nos crimes de atte~1tado -contra 'vida e garal1ti"t. de propri-edade? · 

:P-or que as sen tenças dos tribunaes varia m ; por '· q u e ellas f!uctuam al-
guem se julgou com o di·reito · de n egar a valida de e a · applicação 'dessRs· 
sentenças? 

Nií.o . E' porque é da ordem. 

O SR. ·PAULO DE FRoNTIN - Mas p <!!r a isso ha recurso . 

O SR. ImNEU ' MACHADO - . .. natural das cousa.s humanas q ue a jus-
t iça huma na tenha a cont'-n.gencia da 1iossa _!"ropria falibilidade . 

. O meio não é desacatar a justiça; é -instituir o recurso . 

O r ecurso, como -eu diss·e, senhores, é o app ello á. opinião, é do api)e!lo 
a o tmnpo para que o p!'o.prio tribunal modifiqu e a sua 0on1.posição corrija 
os seus erros anteriores . O r em.edio é d a em enda constitucional; é o_ rem·edio, 
(: o julgam ento, empeachement, é o julgamento pe.la Côrte Su,pt·em a , nas 
causas em qu-e a m ais a lta côrte do paiz viola o direito, vi0la a Consti-tuição, 
frauda o r egiin en . O r ecurso, senhor~s. é · sempre limitado por essa cirCUll)l-
~tancia fa ta l e necessaria, a ela execução ela sentença e do r espeito aos tri-
hunae:>, que emittem a sentença. No dia em que se r01npe;3sem ess'as barrei-
ras, ·_ cada um de nós se a rvora ria ein juiz dos seus proprios di-reit-os. Seria 
a rebeldia ·dos Estados contra a União, a rebe!c1ia dos mw-: icipiós contra o 
E~.tado, o desm-embrament-o, á separação, e isto po-rque n os paizes em qu0 _ 
a força jurídica :e a força moral , deixem de ser o dogm a dós povos pa ssem <1 

ser paizes trist'es, f adados á selvageria das f.orças e aos desvario$ das 
vi-olencias . 

Senhores, :no caso do Estad!o do Rio, agora com a Í•n tP.rrupção do . m eu 
honrad-o collega que m e chama a o ,triste a ppello da realida.de local, qual o 
mais prement~. qual . a m a is a ngustiosa? 

A situação dos nossos irmãos · que lá se batem com o sangue das suas 
Vf·ias, ting i.Tido as aguas elo 9uahyba, ou dos f lumdn enses que estavam sere-
nament e n-o exercício :dessa ~ssembléa, que_ a gora_ ma ndaes annullar, _q_uc,, 
estão até hoje sob o -exercici.o dessas , Municipa:lidade,~, na ~ua funcção eeo-
nO'l!:lica e _a dministrativa inatacavei-s _e inatacados,, que i·nt~rrom_pes1e~ . 
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A minha voz, ·sen1pre im.parcia l e serena, ·ein 1910, exa m i nando· a s.itliaçã o 
rio-gràndense, tinha escripto isso, tratando cada um dos C<tsos que ora inte-
ressam a ·opinião ·.n a çional, . dis~e ·que -essas olyga1·chias qué s é dizem destrui-
elas, resurgem com o vigor da tiririca nacion al. Dizi·a eu então : 

"No Esta;do elo Rio G 1·ande do Su~ a. ca.rta ·ele 14 ·1e Julho de 18Q1. 
c-laboraela com a ccentuaclo sec t.-'],I'ismo, por .Julio de Cast.ilhos, diverge, em 
v.bsoluto, dos moldes e prineipios constituci011aes da União . A Constitu'çã o 
l'io-grandeJ~se está calcada nos princip!os da .chama.da Rep ubh ca eHcta t orial 
ou ·sociocra.tica, defendida por A. Com t e. " ... 

O SR. SoAP.ES DOS SANTOS: - Sim, 1nas, apezar dessa affirmação d e' 
Y. Ex., a Carta de .14 de ,Julho. t em . vivido. sem.p-re garantida pelos a.resto, 
elo Supremo Tribunal ·e pelas cleci'sões f::woravels do . Poder · L egislativo. 

O SR. IRINEU MACHADo: - . . . "é um cm·tel de desa f 'o á Constituição F e-
deral, i-nspirada. na escola clem-oc.ratica representa tiva desde o seu r)reambulo , 
.Julio de Castilhos tinha por program-ma n oformar um clia· a Constituição 
republicana, tal como a entendia, dentro elo systerna s ociocn ttico B el i-
c~atorial. que j n1puze.ra ·:.:Lo· seu Estado". 

O SR. SoAREs nos ,SANTos: - Este é o pensamento que V . Ex. emp,·esta 
::> os grandes republ-icanos? 

Como . gara ntir ·ao . Supr.emo T~·ibunal es sa d.icta dun.l. q ue V . Ex. pro-
c la:ma, coin a. submissã o d-os demais poderes . consti t u t ivos da U nião'' Ts'·iO 
[:IJria J:·evog ar a. prnpria. co,nstituição F edera.!, que esta b eleceu a harm onia c 
independencia dos tres poderes f ederaes . 

O SR. ImNEU l\I[ACHAoo: - " ... O l=tio G1·ande elo' Sul tem vivi-do, portan tn. 
d esde 1891 a té h oje, fóra ela orbita constitucio-nal elo pa iz , dando is to log,i ,. 
a uma revolução e a succ.essivas agita((õe-s, que só }J oc1em terr11ina.1· c-on1 :L 
rPconclmcção do E stado ao dominio do systema políti-co nacional . 

"Nã:o ex·' s t e .Pocle1· Legisla tivo. O Presidente leg'sla e execuüL e a.l(· 
pódle reforma.r· a Constituiçà C'·, como lei ordina.rio. Os ·"'1un icipios estão il 
mercê do Presiden te : >c sua a utonomia., >L sua propl'ia existencia , dep ende ele 
s :mples act:o da aeln<'ni·straçã.o elo Presidente o1nnipotente . Além d·isto. n.lto 
funccwnario , eleito p-or c-inco a nnos , é indeüni-clam.Bnte reelegivel e 'só p Ôcl(' 
s&l' eleito um r io-gTandense nato. A A ssembléa tem funcções estricta m en ::·_• 
e>rçarnenta rias . Os. a rtigos eb. Cons:t-ituiçã.o rio-grandei1-se mais caractel'is li -
ca,mell'te a tte nta.t orios da Cons titu'çã o :B~ed€l"Hl sã,o os de n s. 20, 9, 10. l l. 

1", 12, 46. 76 e 62, ~ 2. Trata.- se ele múa. Cons.titu;ção a · substitui!' e nfio 
a refOPinar. " 

N·ess e n1e s1no parecer, Sr. Preside11 te, corn g l'ancle gauclio panl. o 111 811 
lcü lW::t-do collega., Sr . Lopes Gonç;alves, eu s-ustento quB, t endo a Constituiçib 
f':;tabelecido o i nst ituto da intervenção, i.psís :inre, i pso .tncto, estabeleceu 
a figura do interve-n tor, porque ninguem co·mprehende a funcç:ão sem " 
m·gão. E assün, o interventor está i-mplici1Ja1nente - b11 im~pl·ieat·ion, como 
diria na: -sua l inguagem -express iva o . Sr. Lopes Gona.çlve~. (RÚ-o.) 

Senhores, v i+am todos como e porque a grande R Bpubl-'icR Norte-Am<=,·i-
c:anu. 'pôde viver· . ... ~lH, par a coL·dg-h· os · seus. n1a1es , nünca s e pens ou ern 
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r,ever a Constituição . . oump·riu-sé e in'terpr·etoü-se _.-, Constituição . E ntre nü,;, 
põe-se de lado uma Constituição, não se a cumpre, · e logo se brada pela 
sua r.Ewisão. Qu ocl lege sine -nw1~bus. 

Para que leis em un1 paiz onde 85 % da população e~0. ana lphahetos· é-
a gara n tia par.1. todas as · oppressões cl:o poder, e para toda s a s tyra nniil s 
(~(:,ntraes? 

O SR . PAULo DE FRON'l'IN: - Essa percentagem não é real. 
0 S!t . lRINEU MACHADO: - Que seja menor. 
P ara que leis em <Um -paiz onde se que:mam centenR<; de milhai-es ;h: 

contos, e1n obras sumprtuarias, .e1n ohras a.diaveis, e1n ohra.s cont-estaveis; eTn 
um pa.iz, em que se queima a fortuna publica, m as em qu~ se nega a Uniã.n. 
systematica menté a concorrer com uma parcell<t. das s uas f·inanç:as, dos re-
cursos publicos, para a mstituição elo ens:no obrigatorio, cc·ndiçã o necessal'i.l 
para que tntPociuzam.os no organis·mo 11a ciohal a qlHint-iclade de g lobulo·; 
vermelhos precisa ás condições da· s ua vida . 

O SR. A. AzEREIDo: - Como poderemos fazel-o , clent1·o ela Cons··~itu~ ç;ii.o 

actual? V. Ex. está justificai1clo a r evisão. 
O SR. SoAREs DOS SA~Tos: - S. E x . ntesmo está provoc:a.nclo o des r es pe' t o 

:'1 Constitu'ç.ão . 
O SR IRTNEU 1\/[ACHADO : Pot· que nós outr os, q ue não r espeitan1os sen -

tenças do Supremo T-ribunal, que não respeitam os a CQ:-:,~ti-tuição F eder:1l 
<Hle nã.o r esp eit-'W:llos as leis vigentes, querem.os transfo ':mm· aquillo qu•J 
nunea cumprimos, a quillo que, conf'essa.clamente, violamoB? 

Votei, po1· isso, contra a. intervenção por entende r c,ue ella. era uma 
\'iolação expressa do prop·r ito :instituto ela intervençfro, creado pe.Ja n ossn 
Constituição. P a rticl:ario, com a grandiloqua pal·a.vra de W ebsteí·, o ú1aior· dos 
OJ'aàor-es que o seculto passado conheceu, do princip·io da soberania naciom~ . 
en quero que ellà coexista com a plena a u tonom.i:a elo Estac o e elo municipi•J 
orgãos necessar:.os, orgãos essenc;aes .. da vida da paÚia C'0·!1•mum. Quero qu·~ 
ella seja a r ealização elo pensamento elo nosso :cons ti tuinte "' elos moclela.dore:; 
elo ~nosso system-a e, não, a pratica a.rg-entJna, com a comp.Ieta s uffoca.ç5 o 
eom a completa. supop.l'essão dá autonomia local. Quero a sobera nia da Un•ifi•j .. 
mas coexistente com a a utonomia dos Esta do e com a autonomia dos mu -
nicípios quando ainda o nosso regimen € as nossas leis :1ào clã o s 1q1.Mi)l' t'W 3 

l'tlUni.ci.pios funcções po.Jiticas e eleitoraes, em que os v erea dor-es não s (L<)· 

membros de juntas apuradoras, não v otmn para a · m esa, nã.o 'tefo'm parl'·' 
no alistam .ento ele-itoral, em que a Mun-iüipalidade se J'ecluz á simples funcç'i·> 
c·con01ni.ca e adminis•trativa , em tudo que fõr' ele interesse loca,l, nos · te1·mo~ 
<lo art . GS ela n ossa Con's.tituição. Quero, m a s quero aJit'"s ele tudo, q u e <;e 

r·espeite a organização judici·ar·ia: quero que se respei·tem, a ntes ele tucl':. 
;·ts sentenças dos tribuna;es, porque o paiz onde s·e corre o v é o negro •Jo 
c' .esprezo e ·do esqueoil'l'iento s-obre as institu!ções judiciari:J.s , es se paiz est;c 
perd'do pa.t·a a civil'!zação, esse p·a iz es tá deshonranclo a civiJi:>Jação . 

Quanào os constitui.n tes da No·rte-America modelaram a fani.tosa creacçã'l 
ele Miclson, Hamilton e O'utros, paes e · funda dores do r ngimen, tiveram '' 
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c:n·inhoso cuidado de examinar, oom a maior de todas as autoridades, conr 
a maior de todas as forças moraes .da idéa famosa que dev.ia dominar todas 
a" consci'encias - a do respeito ás decisões do poder demurmadio, d.o poder 
c;ue não distribue empregos, do pod·er que não corrompe, do poder que não 
tenha força, do poder que não é úm perigo pa<;a a vida e para a liberdade . 
tios cidadãos. Por maiores que sejam os seus erros, elles !"ão m enos p el·igo-
>"OS para a ordem e para .a communhão do que os desvarios ·elo Executivo e do 
e:;pirito aggressivo dos Parla mentos, a que a lludiu, no s-e\.1 famoso prefacio ac 
"Governo dos Congressos", o grande Woodro·w Wilson. 

Quem vos falia, senho·res, é. uma v oz insuspeita, um J:omem de espi•rito 
voLtado para o futuro. Eu amo as tracUções pela segurança que· en as me 
<lão de que no estudo desse pass-ado eu encontro a certeza <la mai'cha trium-
pha.l das idéas, dos destinos humanos, da .inevitavel applic.Tçãv das leis da 
evolução, e faço-o para amar muito mais o futuro, para· o.mar muito mai;, 
:JS in s tituições que hão ele vir eom . o anh e1o das minhas esperanças ele moço.,· 
· r.uia alma vulcanica não se ·arrefece nem nos geJos desta Siberia, nem no 
i11verno ela velhice que tomba sobre minha cabeça. 

Quero repE>tir-vos a·inda o que succedeu na Norte-America. O gTande 
Unosevelt ideou e lançou as suas idéas na famosa üonvenção do Ohio, para 
r[ue as sentenças do tribunal de justiça, qua ndo violassem " opinião, quandJ 
abala~<sem profundamente, quando alarmassem o espirito publico, quandeo · 
fossem um perigo para a vida e para os p1:incipi·os que dr.minavam a exis-
tencia· na.cional - estivessem sujeitas, não como vós quePeis, a essa mons'· 
n·uosa revisã;o do Poder Legis-lativo sobre o Poder JueliC'iario, na subversão 
e~n que aquelle que .é o poder que deve ser julgado, passa a ser ju;z do 
verdadeiro, do ·proprio juiz; mas, no appello ao 1·ete1·endu.nn popular. L ançou · 
<:rltão a idt'.a da rev•ogação pelo povo . das sentenças ào Supremo Tribunal. 
:!'louve at~ um Estado, o de AriZJona, qU:e chegou a estabelecei-a numa secçã0 
de sua Constituição. O grande presidente Taft, examinando essa emenda 
c-onstitucional, oppoz-lhe o seu véto na mensagem especial de 15 ela Agosto 
de 1911. 

Os argum-en<tos em opposição ·a-' essa doutrina, e1n dofesa da doutrina · 
:unerlcana, estão m uito claramente e irresistivelmente foQT'mulados pela pa la -
vra do Pres•idente Taft, no seu véto, considerando-a perniciosa nos seus 
effe_itos, dest,ruidora da independenda do .Judiciario, attentatoria dos direito~ 

i ndividuaes e a<:arretando a . possível tyr(\nnia de uma ·popular maioria. Era· 
tão injuriosa a causa dos gove·rnos livres que o presidente lamentava, ma~ 

sentia-se inclinado a desapprovar, es.tabe.lecendo o seu voto . 
Poderei, acaso, senhores, cheio de em•oção, contemphndo a magesta de 

t>uprema . da Côrte dos Estados Unidos, p ensar que a nossa ha ,ia de baixa r· 
como a ,de L a P az, para submetter-se ãs injuncções de um Melgare}o qual-
quer ou prefira copiar os ensinamentos. e repetir as virtudes ·da propria 
Côrte Suprema dos Estados Unidos, e queira, sob as inspir!<.ç;ões elo mais a lto ·· 
dos j,uizés que a historia já conheceu,- resistir a o Executivo e ditar a sua 
v·ontade .e as . suas lições . ao m ·aior dos homens que a. histm;ia sag1•ou tambem · 
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como o maioor dos chefes de Estado: - Jorge Washingto1~?! (Mui.to bem . 
. Muito bem . O o1·ado1· é m ·uito cwlnJJ1"imentado.) 

ORDEM DO DIA 

E' -annunciacla a votação, em 3" discussão, da pt"oposição da. Ca.maL"c1. 
dos Deputad'Os n. 20, de 1923, que a pprova os decretos do Poder Executivo 
determ:i·nandb a intervenção federal no Estado do Rio de .l aneil'O e a nomea-
ção de um interventor, 

O Sr. Preside nte: - De aecôrdo com o Regimento 
;:amente votadas as emendas offerecidas ao projecto. 

vão ser p!·',nei-

O Sr. Antonio ·Moniz (para wn~a expl·icação pessoal): - Sr. Presidente, 
não o ocuparei a attenção do Senado com largas considerações. Serei o mai3 
t.reve poss ível. · Venho apenas justificar o meu voto ven cido no parecer d:'l. 
maioria das iUustres com-missões r eunidas de Constituição e Justiça, sobre 
o projecto cuja votação V. Ex. aeaba ele annunciar, e que, _pa1·a mim 
eonstitue um a ttentado flagrante contra o regimen federativo e, por canse-
quente, contra a fôrma de governo estabelecida pela Constituição ele 24 ele 
l~evereiro de 1891. 

Estou convencido, Sr . President e, que a conv·ersão deste- projecto em lei 
eonstitue um golpe ppofundo na Fecleração BrasileiPa, cu.>a pratica sincera 
e leal é a garantia maxima senão unica da nossa integridade nacional, in-
discutivelmente o maior legado que n os deixou o Imperio . 

Como dis-se a V. Ex., não pretenüo discuti r o assum pt o, que já foi tão 
brilhantemente debatido n esta Camara, mas, a penas justifio:J.r o meu voto. 

Todos sabem que a Constituição ele 24 ele Fevereiro estabeleceu como 
principio geral o da não intervenção ela União nos n egocias peculiares aos 
J~stados . Instituiu, porém, quatro excepções. • Ass·im é que a União 
só poderá intervir em assumptos que d:igam respeito a os E s-
tH.clos; paPa repellir a invasão e-stra n geira ou de um Estado en1 outro; par<L 
manter a fôrma republica na federativa; pa ra restabelecer a ordem e a tL"a n -
qnilidade á r equisição dos r espectivos governos, e para a-ssegurar a exec.ução 
das senten_ças e l•eis ferleraes. 

Ül'a, o projecto em d iscussão não pôde ser enquadrado "m nenhuma des-
;.as excepções . Excusaclo é qualquer consideração a respeito elo n. 1, o 
mesmo s-e dá relativamen te ao n. 4; pois não foi pa r a m anter algum a sentençfl. 
feC.eral que o Governo decPetou a intervençã,o. 

Resta vermos, p orém, se esta i-ntervenção pôde ser enquadrada nos nu-
~r:oeros 2 e 3 do art. 6° da Constituição . 

Não pôde ser .enquadrada no n. 2, p:or ·isso que no Estado do Rio de 
Janeiro, n ã o houve duplicata n em do Poder Legislativo, nem do Executivo. 
]') não houve duplicata elo Legislativo porque a lli se reali:;,ou apena s uma 
e leição; gô se r euniu uma junta apuradora e os candidatos diploma dos agi-
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ram conjuncta i)le nte. De modo que só houve uma verificaçâJo de Poderes. 
B se as:sim foi, não se podia dar a duplicata de r econhedmento de Pi.-.esi-
clente elo Estado, desde que na assernbléa deste modo constituída nenhum&. 
divergencia se m a nifestou . 

Mas ainda qua ndo tivesse hav-ido duplicata no Estado (lo Rio de. Janeiro, 
não se explicaria a intervenção do Governo da U nião para manter a fôrma 
n~pubHcana federativa, porqua nto a. duplicata de pbderes não constitue atten--
tado á. fôrma r ep-ublicana federativa; nem mesmo á fôrma .. republicana. 

Não entrarei em divagações a respeito da definição dr1. expressão fórma 
republicana f-ederativa, porque os nossos con1mentadores já o fizeram farta. 
e brilhantem ente . Alén-1 de que a penas estou succinta.mente jus.tificando G 

meu vqto contrario ao .projecto cuja votação se v·ae r ealiza ,., dentre de poucos. 
im:tantes. 

Mas, Sr. Presddente, aclmittindo-se que 'tenha havido a deca ntada du-
plicata e que ·n esse - caso á União coubesse intervir nos E stados a eompe-
k ncia não seri-a nunca do Poder Executivo, mas do L egislativo. Entreta nt;} 
o Governo da Republic·a decretou alJi a intervenção, n o interregno das sessõet> 
do Congresso N acional, e fel-10 com a nomeação de um Juterventor, figura 

· ele que não cogita o nosso dircito. 
Quando se der uma violação da fôrma r epublica,na federativa em qu -= 

a União tiver que ·intervir nos Estados, n unca será por m eio do interventor. 
N c• caso de cl~plicata ue Camaras, a dmittindo-se que a União intervenha. 
para m a nter a que fôr julga da legal fal-o-á por meio da força alli existente, 
isto é, pelo inspector ela r.egião militar ; o m esmo acontecendo quando o facto 
se der rela tivamente ao Poder Executivo. 

Si o p r ojecto não se pó de enquadrar no n. 2, do .art. 6", da ConstituiçãD 
Federal, muito m enos o pôde no n . 3, porqua,nto é doutr ina pacifica entre 
niis que a i•ntervenção, no caso do n·. 3, só se póde effectuar quando houver 
requis·ição do Governo local. 

E ssa doutrina foi brilhantemente es.pJanada pelo eminente ex-Presidente 
l!a R epublica na sua ultima m ensagem dirigida ao Congresso Na cional. 

E ' bem v·e-r<ia;de que, c omo assignai•OU o Sr. Prudente de Moraes no. 
seu erudito parecer, ultimamente o Sr. Cons-elheiro R uy Barbosa sustentou 
que a . inter'Venção p.odia dar-se, no ca-so elo n. 3, independente de requisição. 
c' o Executivo local . . Mas como, accrescentou aquelle eminente parla m entai' 
qua-ndo o S-r,, Ruy Barbosa amp·arou essa theor!a que, como já disse, foi 

.exha ustivamente repeli ida p el-o Sr. Epi.tacio P essõ.a , não agiu como juris-
consult o. como cultor do <;\ireito constitu cional , m as como polit ico, como. 
chefe de partido, m ais ainda, como director de um movimento revolucionario. 

Que não houve requis~ção do Governo do E stado do Rio de Janeiro para 
que a intervenção se desse, -é a propria mensagem que o Sr. Presidente da 
RP.publica dirigiu a o Co-ngresso Nacional que o affirma . 8. E x . di-sse que 
aq uelle E stado estava ace.phalo, que não h avia que~ estivesse á frente co 
Poder E xecutivo. 
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Sendo assim, a requisição não ·podia effe.ctuar-se . 
E s1 duvidas houvesse a respeito, o discurso honten1 aqui p roferido pele 

eminente Senador por Matto Grosso, Sr. Antonio Azeredo, deiXO)l oàbalnHmte 
demonstrado que a intervenção •não ;POdia, de fór:ma alguma, se dar no Rlo 
de Janeiro, base_ada no n. 3, do art. 6°, da Oonstituição Federal. 

S. Ex. lendo um telegra:rnma do illustre Sr. Felicia no S'odré, ao Sr. 
Presidente da R~publica, deixou cabalmente provado que no Estado do Rio 
de Janeiro não só não houve perturbação da ordem ... 

.... 
O SR. A. AZEREIDo: - De duas uma, ou havia perturbação da. ordem 

ou não havia dualidade de Governo. 
O SR. NILo PEÇANHA: - Não havia dualidade nenhuma. 
(j SR. ANTONIO MoNiz: - Não havia absolutamente CLualidade de Go-

verno, nenhum desses governadores fez requisição e o Presidente da Repu-
blica não pod-ia, portanto, intervi.r, baseac1o no referido d~spositivo. 

0 SR. M:ARCILIO. DE LACERDA: - 0 Presidente da Republioa não podia 
l•rooeder de outra mane-ira, confonne o n. 3, ·do art: 6° da Oo-nsti tuição. 

O SR. ANTONIO MoNiz: - Ou não havia Governo, ou Si havia do-us Go· 
vernos nenhum delles fez requisição. 

O SR. A. AzEREDo: -V. Ex. veja o telegramma elo St· . :Welici.-:Lno Sodré, 
affiri:nando que não existe desordens no Estado do Rio · ele J aneiro e decla-
rando que eile é o Go·vernador do Es.taclo. Ora, c'he duas 'uma - ou não ha 
dualidade, ou não ha desordens - no systema r epublicano federativo. 

O SR. ANTONIO Mo:-~Iz: - O Sr. Felicia no Sod.ré declarou que não ha via 
désordens no Estado do Rio. 

Não fez, portanto, reqwisição alguma ao Gover-no Fed:era l , como tambem 
o Sr: Raul Ferm:und•es não a f.ez. 

Logo, a intervenção ·não se podia dar, ele · accôrclo com o citado ,artigo, 
1:orque a conclição essencial - a requ{sição do Governo local não se ve-
rificou. 

O SR. MoNiz S'ODRÉ: - Não havia duaJLdacle p.orque es-ta estava res.olvida 
yor habeas-corpus elo Supr·emo Tribuna;! Federal. 

O SR. NILo PEÇANHA: - E ·ntão, para ser governo basta a declaração de 
um homBm ele que o · é. 

O SR. A . AZEREoo: I sso não impediu que o Congre»so Nacional to·-
masse conhecimento da cluahclacle. 

O SR. ANToNIO Mo-Niz: - Mas, a verdade, Sr. Presicle•nte, é que a 'inter·-
venção .não se podia basem· no n. 3 elo art. 6° ela Constituição Federal, por--
'1 uanto :tão houve requisição local, não ob-S·k'lnte existir.em a lli clous gover-
n'ldores, como acaba de aff'irmar o illustre Seriaclor pelo Estado de Matt.o 
Grosso. 

Mas, Sr. Presidente eu · não pretendo demorar a . soluçãu elo decantado 
caso do Rio ele Janeiro. Pedi a palavra, unicamente, para. dar~ os· tnoNvos• 
que me levaram a. divergir elos rrieus illustres collegas dHs Cbmmissões c1<> 
Constituição e Justiça e Legislação. 
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Ainda discordo de SS. EEx. no pa recer que emittiram ,-obre as emend,\:; 
apresenta das p elos honrados· Senadores pelo Districto Fede ;·al e pelo Estado 
de lYlinas. 

Discordo dessas emenda s, p.orque a ·Primeira é amplia tiva da interven-
ção e a segunda , a o m eu ver, const itue um a t t_enta.do evidente contra c 
e.rtigo 63 da ConstituiÇão Federal que assegura aos E stados o d ir eito da 
r eger-se p ela Constituição e pelas leis que a doptar, r espeitados os p r inc;pio:; 
constitucionaes da União . 

s ·ão esses, Sr. Pre·sidente, os motivos que m e leva ra m a divergir das 
iilustres Comanissões de GonstituiçãJo e Justiça e, poi- ·com:(.quencia , a nega1· 
o meu voto ao projecto e ás emenda s . (llfUJito beTn;, mui t o be1n .) 

O Sr. Marcilio de Lacerda: - P eço a pa lavra . 

· O Sr. Presidente: - A discussão já ·está encer rada . V. Ex. quer tratD r 
do a ssumpto cuja vota ção o Senadlo va i proc.eder? 

' O Sr. Marcilio de Lacerda: - Apenas poucas pala v tas para justificar 
o parecer das commissões reunidas e as emenda s ·e da r Fgeira resposta :.t 

todos quantos pretenderam combater o In:esmo pa recer. 

O SR. PRESIDENT5: - Mas, já esta nc1o en cerrada a d ifo cussfuo, V . E x . não 
o poderá fa zer; salvo se fa llar em explica ção pessoal. 

O SR. MARCILIO DE LACERDA: - Neste caso, peço a pa.lavra para .uma 
E-Xplicação pessoa l. 

0 SR. PRESIDElNTE: Tem a pa la vra. o nobre Sena dor. 

O Sr. Marcilio de J~acerda (1Jm·a tb?na ex1JLicação tJessoaO: - Sr. P re-
sidente, dentro dios limites estreitos que o Regimento e a cond:escendencia d~ 

V . Ex. · e dos m eus illustres co !lega s me concederem, procura rei justifica,·, 
ainda que perfunctoriamente, o pa recer das Commissões ~onjuntas ore em 
votação. 

Antes de o fazer, porém, Sr . P residente, seja -m e permi.ttido cumprir o 
dever de dizer a o S ena do que, si, a o elaborar esse traba lho, eu tivesse con-
sultado o coração e não o cerebr:o, si eü me tivesse deixaric, levar p el-a sym-
pa thia pessoal e não pela convicção juridic.a, Si a amiza de. em surnma, pu-
desse fa lla r m a is alto do que o dev er, certamente outra seria a sua conclusão. 

De effe ito, Sr. Presidente, ligam -me ao illustre Sr . Dr . Raul F ernandes 
os Jaços m·ais estreitos de r elações tra dicionaes de fa milh; e, de ha muit o, 
me a costumei a ver e a respeita r em S. Ex. uma da s m entalidades robustas, 
uma das culturas · m a•is so!Lclas e um c1os caracteres m a is integros (a1)oiados) 
dos .nossos homens publicos. E, do seu gra.nde va lor, S . Ex. . tem dado basta~ 
provas, todas as vezes que a s sua s· luzes são .solicita da;s para l'esolver t ran-
scendentes problemas na C'i<onaes e internacionaes . 
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Ainda ha pouco tempo esse nota.vel brasileiro, no desempenho da diffi.cil 
tarefa de nosso represe:1tante junto á assembléa da Liga das Nações, mos trou 
ao mundo civilizado a sua grande capacidade de estadista e diplomata, do-
minando, com a suá palavra persuasiva, aquella As·sembléa. de summida des , 
suggerindo-lhe a lvitres e fazendo sempre victoriosa a sua opinião, como j .'1. 

tive occasião de salien<tar ·em pa:rece·r que for.mulei n a Com·rnissão de Diplo-
macia sobre as ult.imas modificações introduzidas no Pacto da L iga, muita.'3 
das quaes .devidas á sua influencia pessoal, exclusivamente. 

O S r.t . A. ,;\-ZEREDo: -:-- Apoiado. R a ul F erna ndes é um nome que honra o 
C:rasil. (Apo·iados gemes . ) 

0 SR. IRINEU MACHADO: - Depo:s de morto, todo o mundo é bmn . 

O SR. MARCILio DE LACERDA: - Perdoe~me V. Ex ., não estou fazendo um 
necro!ogio; ·estou a penas · collocanclo o Dr . Raul F erna!Ildes no Joga r que Ih <' 

compete pelo ·s eu ta lento ·e integrida de mora.J. 
No emtanto, Sr .. ' Preside•nte, n a política do seu Esta.<1o, S. Ex . nunca 

c:onseguiu p a ssar de D eputado Feder a l, cuja cadeira m a is rle uma vez esteve 
a pique de perder. 

O SR. !RINEU MACHADO : - Mas, o Sr . Arthur Bernardes nunca foi seni'i.o. 
a ntes de ser P r esidente da R ep ublica . 

O SR. MARCILIO DE LACEimA : - E stou me referindo ao Sr. :pr· . R>aul 
Fernandes . 

O SR. IRINEU MACHADO : - E e u estou dizendo que s er D eputa do é um:>. 
funcção tão distin cta como a nossa. 

0 SR. MARCILIO DE LACERDA : - Não Contesto isso. l\1as SÓ agor·a , Sr. 
Presidente, como taboa, de salvação, é que o seu nome illustt·e é lentbracl o 
t•ara presidir aos destinos .·da su a ter1'a natal. . E foi por isso que h ontem, 
,,m a parte, declarei que s. Ex . era um sacrifi·caclo á ~'ua J)l'OJWia can .. 
:'lidatura. 

O SR. P RESIDENTE: - Peço a ·v .. Ex. para restrh1gir as suas observações, 
porquan to est am os na votação elo projecto. 

0 SR . MARCILIO DE LACERDA: - V . Ex. e O Senado hão ele CO·nvit• COm-
migo que h ontem, dado o adiantado ela hora, não pude fallar. Sou .. R elato,· 
e t enho a .obriga çãJo de responder aos nobres Senadores que se occupat·a ln 
dü parecer. 

O SR. A. A zEJREDO : -Não é esta a hora. 

O SR. LoPES GoNçALVES: - V . Ex . é Relator; tem prerogativas na turaes. 
O SR . l\1ARCILIO DE L ACERDA : - Si V. E x., Sr. Presidente, entende que 

não devo continuar, calo-me, faço a vontade de V. Ex. 
O SR. PRESIDENTE : - Não é a Mesa que e ntende . E' o R egula m e-nto. , 

Tenho muita satisfação em ouvir V. E x . 
0 SR. l\I[ARCILIO DE LACERDA: ~Acredite V. Ex. que eu p re tendo restrin-

gir o mais possível as minhas considerações·. 
Como ia dizendo, só agora o Estado do -Rio de .Ja n e<ro se lembra de 

que possue um ' f ilho, que, como bem disse o nobre Senador por Mattu 
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G-rosso, honra o Brasil. E' por isto que eu lastimo, e sinceramente o faço, 
cei"to de que· o Senad-o e o paiz ine a:companharão nesse sentimento, que a 
bomba d:t intervenção venha est-ou rar nas mãos honradas clt> S. E·x , e cal:i.r 
sobre a sua cabeça privilegiada essa espada de Damocles, erguida pelo ar-
tigo 6° da Constituição Federal , sobre a avtonómia dos Estados .. . . . 

Consola-me, pot·éin, a certez;a de que esse golpe não entibiará o seu anime) 
J'orte . E o povo fluminense fica desta vez priva do da diJ:ecção criteriosa e 
üfficiente do seu emin ente conterraneo, por certo, a R epublica, a Patria ,· 
que incontestavelmente não p r escinde do concu rso de S . Ex . , m.u ito tet"á a 
lucrar com isso, apr.oveiiando os seus inesthnaveis serviços nos a ltos postos 
que lhe estão desti.na dos . 

Sr . ·Presidente, dii:.o"ts estas palavras, que bem definem, para mim, o 
::wpeci:Jo da questão, passo a responder aos nobres Sena dorAs, que se occupa-
ra:m do pa re.cer. 

Não só porque os ultimas serão os p r i-meiros, mas tarribem por um pn,-
ceito de logica, q ue ensina argumentar partindo cÜts proposições mais geraes, 
começarei respondendo ao nobre Sena dor pela Bahia, qu€ acaba de dizer 
que a intervenção actual não se- enquadra em nenhum do~ clis•positivós do 
.ftrt. 6° da Cons-tituição . 

0 SR. PRESIDENTEJ: V . Ex. m e pennitta observar que isso seda rea.b.rir 
'3. d iscussão em torno do assumpto. 

I 

0 SR. MARCILIO DE LACERDA: - Estou encam'nhando a votação . 
O SR. PRESIDENTE : - O Regimento elo Sena-clo não cogita ele encarninha -

n tEmto ela votação. Durante. a voi:.o"Cção , só se podem kvantar questõe~ 

fle ordem. 
O Sr:. MARCILr.o DE LAcERDA: - Eu sou um p·ouco m,._, is <:Lntigo do qu~ 

Y. Ex., nest a Casa. Tenho assistido a encaminhamentos de votação, graças 
á tolerancia da Mesa . 

O SR . ALVARo DE CARVALHO: - 'J'olerancia que se tem co·m todos os Se-
nru'loJ·es . Por que não ter com o R elator? 

O SR. PRESLDENTE: - A :rl'lesa não está neg-ando toleranc-ia ao nobre R e -
lator, mas observa -o, uma vez q ue S . Ex. falla ha já al1;um temp:o. A to·· 
lcrancia, a Mesa m a ntem de accôrdo com os precedentes d o Senado, pedindo 
simplesmente ao nobre Senador que restrin ja , tanto quambc· p oss-ivel , as suas 
observações. 

0 SR . MARG!LIO DE LACERDA: -Foi O que prometti a V. Ex . e ao Se nado, 
nas minhas prim.eú·as palavras, e é esse o 1neu proposi.to . 

E u queria a.penas dizer ao Sr. Antonio Moniz, meu eminente amigo, Se - . 
nador pela Bahia, que o parecer provou, de uma mane·ra i rretorquivel, que 
a hypothese· vertente se enquadra no n. 2 do a r t. 6° ela Constit u ição. 

E si S. Ex. tivesse lido com a attenção, qu e não -~~~6reço, ma.s que o 
caso .exig-e ... 

O S~ . A:r>:~'ONIO MoNiz : - V . Ex. muito me merece. E eu li o parecer 
com t odn. a attenção. 
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0 -SR. MARCILIO DE LACERDA: .. . o n1eu parecm·, certamente t e r ia. ch e-
g<:do a esta conclu são . 

Sr. Presidente, trata-se de um caso de dualida.de de assembléa e de · Pre-
f'iúente do E stado ... 

O SR. ANTONio MoNrz: Foi exactamente o que eu neguei: que h ou-
vesse dualidade de presidentes e de assembléas . 

0 SR. MARCILio DEl LACERDA: . , que:ram ou não SS , 1<-:Ex . Ot·a, ~ . 

inconstitucional que· h avia um grupo de cidadãos que se dizendo t a mbem elei .. 
tos·, appellaram para o Sr . Presidente ela Republica. E S. Ex . recebendo ::> 
n·clamação 'e -collocanclo-se deniro dos principias constitucionaes, sustentados , 
a liás, pelo nobre Senador pelo Districto l<~ederal , como demonstrei, submet-
tc·u -a ao Congresso Nacional , pois só o Poder Legislativo ':inha competencia 
pat·n. resolver a dualidade, em ultima a n a lyse. 

O SR. AWI.'ONIO MoNrz: - V. Ex. o que não pôde ele fórma a lguma é 
e' . .,monstrar que no Estado elo R!o ele Janeir.o tivesse h a•Jido dua s eleições, 
c.; ·a..<; juntas a pura doras e .clou s candida tos d ip lomados . 

O SR. EusEBio DE A NDRADE: - V. Ex . não póde n egar que hRvia clou s 
ge.v ernadores e duas a ssembléas. E' o f a ct o. 

O SR . MARCILio m<J LACERDA: - Justamente as duplicata s não emamun ele 
duas eleições, m as de uma, da q u al se consideram eleitos dous indivíduos, 
ot: clous grupos, pa ra os mesmos cargos . 

O SR. ANTONio MoNiz : - Não h a dualidade quando mn grupo ele incli -
v;cluos se arvoram em diploma dos , reunem-se e reconheee suppostos pre-
s identes. 

0 SI~ . MARCILIO DE LACIDRDA : - P ·ergunto a V. Ex. quem é que tin ln 
ccm]Jetencia para resolver se havia ou não duphcata? 

0 SR . AN'I'ON.IO MONIZ: - Era O poder politico do E st a do. 
O SR. MARCILIO DE LACERDA: - Não ap.oiado; e ra o Governo Feder a l, , que 

foi chamado para resolvel-a? 
O SR ANTONIO MoNrz: - N eg;o· justamente que o poder federal tenha 

o;on1.petencia pa.ra intervir n esses ca,sos de clup.Jica t a. 
0 SR . MARCILIO DEl LACERDA: - V. Ex. entende que O Presidente da R e -

pub lica clev'a, de plano, dizer, que o Sr. Sodré era um intruso e q u e n ão se 
eorresponderia com elle? 

O Su AN'l'ONIO MoNrz : - O Pr.esidente ela Republica niío t em essa com .. · 
petencia. 

O SR. IRINEJU l\1ACUADO: - Supponh:~.mos q u e não seja L' Sr. Sodr é, mas· 
o St· . F cliciano do Monte ! (Riso.) 

0 Sr: . MARCILIO DE .LACEP.OA: I E"SO seria O mesmo qup adn'littir R p ossi-' 
l>ilic1Rcle de um dis tribuidor do fôro, em vez ele incllcar o juiz competent~ 
r•ara tom ar conhecimento da petição, julg a r -s e a demanda. 

O nobre Senador pel-o Di~.tri cto F erJeral , Sr . Presidente, invocou aincl::t 
ha pou co a a utor idade de Taney, para demonstr ar que, nos Estados U1iiclos, 
o poder comp·etente para julgar q uestões da n atureza elE'sta é o .Tucliciarlo, 
quando foi j u st:unent e T a n ey quem firmou o pr'incipio ho.i t' imliscutivel , em 
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Llireito Publico e Constitucional norte-american·o, de que <' Poder Judiciariu 
nenhuma interferencia pôde ter em questões eminentemente politicas. -. A 
sentença de Tariey, es·tá transcriipta em toà!Os os livr·os corriqueiros de direito 
r:onstitucional; e, por isso mesmo, apenas lhe citei o nome. conhecido, a liás, 
f1e qualquer estudante de direito .. 

O SR. LoPES GoNçALvEs: ~ NãJo é tanto ass·im. 
O SR. MARCILio DE LACERDA: - Felizmente tenho aqui essa m emoravel 

sentença de qué vou lêr ao Senado esta passagem t•·a-ncha•1.te: 

·"Em virtude deste artigo da. Constituição (ar·t. IV, se c . IV), 
compete ao Congresso decidir qual é .p Governo es-tabelecido em um 
Estado; porquanto, uma vez que os Estadof1 Unidos garante:m a cada 
Estado um Governo republicano, deve o Congresso necessarian1enri.' 
decidir qua l é o governo regularmente estabelecido> no Estado, antes 
de determinar si elle ·é ou não républicano". (Carlos Maxirnilif!-nO, 
op. cit. pag . 180). 

E Taney. Sr. Presidente, teve poucos emulos no mundo; e~~(l'E; n0s, 
podetno.s citm P iz:t e Almeida, Macedo Soares, Pedro LesHt e pov.c.o~ mais, 
rtue, pelo seu saber ·e, sobretudo, pela sua integridade mor:ü. puderam a.ppro-
:dmar-s·e do glorioso Presidente da Suprema Côrte dos Estados Uniéios . 

O Ss. INnro Do BRASJL: - V: Ex. não está fazendo uma -injus-tiça ? 

O SR. MARCILIO DE LACERr>A: - Não apoiado. Estou apenas citando algum 
mortos que j}Odem ser equiparados a 'l'aney. 

O SR. LoPES GoNçALVES: - \~ . Ex. está exemplificando o que é pratk~u· 

!njustiça. 
0 Sr:. MARCILIO DE LACERDA: - 0 Supremo Tribunal J-o,ederal, Sr. Pre-

sidente, seguiu sempre a.quella decisão· da Suprema Cõrte, e, no gra nde. nu-
mero de julgados, todos elles citados no parecer, se considerou incompet ente 
para decidir questões de dualidade d·e governadores ou , de õtssembléas. 

Que·m taml>em já declarou a incompetencia ·desse m esmo tribl.l!nal? O 
nol>re Senador peJ.o Dist~·i-cto 'Federal. E, no entanto, S . Ex. , começ;~u ·hon· 
tem o seu brilhante discurso, combatendo o pa~ecer das Commissões 'con·· 
juntas, para mostrar que o nosso legislador constituinte não se ' insJ?irou no 
Direito Constitucional Argentino, mas no texto da Constituiç;ã,o americana, e. 
c1ahi concluir que o parecer intel']lretou mal a fôrma republicana. Ora, como 
tive occasião de demonstrar á saciedade, com o trabalho exhaustivo de in .. 
V·estigar todos os elem~nt.os hist.oricos que, presidiram á tormação do nosso 
!)ireito Constitucional, nesta parte, o art. 5° da Constituição a rgentina , é, em 
essencia, o art. 63 da Constituição F ed<iral, e que ess0 art. 5° , foi quas\ 
copiado pelos autores de um dos ante-pc·ojectos da Con:3ti1.uição Federal, o 
dos Srs . We·rneck e Pe,qtana, onde esse dispositiv-o, figur.:t ta.mberh no arti:a-o 
5° o que mostra que aquelles Senhores tinham · diante dos olhos a Constitui· 
<;iio Argentina. 
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Is~o SrQ Presidente, e~tá demonstrado co1n uma clareze~ tão gra nde qw: 
s·~ quem não queira, nãJo se convencerá . E conclu e -se da h'. que a violaçã<J 
dos prineip·ios constituci01iaes da União inc.orre na sancçàc elo art. 6°, nu-
mero 2. 

Eis a opinião do nobre Senador pelo Districto F edentl m anifes t a da n ó 
voto vencido que a.ssignou na Câmara, com o saudoso Pedro Moacyr e .qu•.= 
está transcripta no ·meu traba!l;J.O, tendo eu onüttido o nome de S . Ex., por 
,~onyeniencia de argumentação: 

"Todos os a utores sustenta.:r'J.'l que esta oompetfmeia é do Poder-
Legislativo; e a lgu.ns . delles t.eem doutrinado, e, entre nós isso se 
tem admittido pelos usos do nOSEjO direito · consti;~ucipnal , que, na 
ausencia do L egisla tivo, p~ra pôr termo á anar chi:oL e evitar que a · 
fôrma f~derativfL desappareça, o Executivo lança m ão do r em edio, 
estabeleci-do pelo .a rt. f)~ n. 2, da Constitu'ção, intervindo pPovisoria -
mente, não definitiva mente e, devolvendo, en t rega ndo a solução de-
ríriiÜva ao Congresso Nacional. " (DocuTnentos Pa1·lwnt-enta1·es - In-
te?·venção nos Estado·s, vol. 9, pag. 214). 

Isso dizia o nobre Senad.or, em 1910 . Nestes 13 a nnos decorridos , te1·a 
S. Ex. ev()lui.do t a nto que hoje sustente justamente o contrario, isto é, quE-
o pod·er competente é. o Poder .Tud'c'a rio ?. . E o h'O!u·ado Sr. Presidente àa. 
Repi.lbHca. q ue seguiu no caso vertente esses ensina m entos, pensando esta,. 
com a boa doutrina?! ! 

M;as, Sr. Presidente,:• não foi só honra do Senado!· pelo Dist1·icto Federal 
que. assim pensou . . O honra do Senador pelo Rio de J a neiro .que, com tanto 
brilho, se t em ll'lanifestado neste debate, tambem já perfilhou essa opi.nião, 
quando, em mensagen'l, subm€tteu em 1910 a dua lidade f luminens·e a.o conhe-
cimento do Congresso Nacional. 

Eu, Sr. Presidente, sem modestia , cqnfesso que não por\'ria diz.er m.elho1· 
tlo que disse · S. Ex., como o Sena do vae ver: 

"A dualida de de legislatura , como a dua lidade de governo, im-
port;a necessariamente em offensa a o nosso r egimen p oli ti co ; compro .. · 
mette a fôrma ·republicana federativa, pertm'ba a vida social e p,ú· 
tica do Estado e lesa os direitos elos cida dãos ... " 

O SR. GoNÇALO" RoLLEMBERG: - Ninguem contes·ta iss;:> que V. Ex . 0St..t. 

dizendo . O que se contes:ta é que tivesse ha vido dualidade nu Rio de J a n ;,iro . 
0 $R. MARCILloO DEl LACEJRDA (pa!·a ·o Sr . G'onçalo Rolle1nbe1·g) : - V . Ex . 

não perderá po:r esperar. Cüntinua ndo, Sr . P residente, dizh o honrado Scna-' 
dor . fluminense: 

"Cumpre, pois, aos poderes ·pubJicos federaes in tervir u rgente e 
. effica= en te, com o fim de r estabelecer a nO!'ma lidad.e constitu ciomd 
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do Estado, restabelecenç1o a F.ll 't ordem publ'Nt a-lterada., ~ .gancntit· 
a paz : " (Doc .. Pa1·ls . , op. cit. vol . 5, pag . 11.) 

Por conseguinte , para S. Ex . os poãeres com.peten tes eram os pulitico:o, , 
i:,t.o é , o Legisla tivo e o Executivo. 

Mas, Sr. Presidente, ha causa m elhor, m a is positiva ainda: a opiuião de 
S. E x. , que, em 1915, pensava que essa r;ompetE'ncia n ão era do Congress·o 

' ' . . 
Naciona-l, mas do Poder Executivo . 

0 SR. LOPES GoNçALVES: - Façamos jus tiça; S . E x . ainda pensa assim ·. 
Espírito juro, jurista notavel, não p odia pens~w de outPa fórma. 

0 SR. NiLo PEÇAN HA: -V. Ex se estã . d istrah indo ... 
O SR . MARCILJ.O DE LACIDRDA: - Pois, em 1914, quando orava o ·em.inent'.' 

Sr. Conselheiro Ruy Barbosa., n el'lta. Cas·a , o h onradó Senàdor 'p ela · Ri•o de 
J a neiro, deu-lhe o seguinte a pa rte: 

"V, Ex. dá licen ça p n.r a um a pa r te? 'No caso do Est~~.do do Rio de J a-
n eiro, no que cliz respeito ao meu período de governo, N l renún.deu, por 
isso mesmo que esta v à ·em cau sa, elo direito de intet:vir. Appelle i •para o Con-
gresso. E u pedi n aquella occasiã.o n ão foi a intervenção pelas a rmas, .ma~ 

uma intervenção p ela .lei. J.;j:avi'R. uma dualidade de As.s-em bléas e a perspe-
ctiva de uma dua lida de ele orçam.entos, a que o Presidente da Repub-lica não 
podia cruzar os bracos. '' (Does . Parls ., op. d t. , v oi. 12, pg. 172 .-) 

Como se vê, o honra do S enado!' evoluiu muito de 19l(l para cá.. E , no 
entreta nto, nfw quer ove o Sr· .. Toão Luiz Alves, Hl u stre 1\Fnistro· .. da JustiÇ:l 
tHmbem evolua, q ua.nclo, P:l.l'H. i~so, t e·m r azões . muito m ais fortes, riorqu a hto.' 
J. [lO só o Cong1·esso, m as o pro•pr io Sup1·e~no Tribunal , toms1'1c1 o conh ecimento 
d<'S actos dos interventores nomeados para o Ceará e M att.0 Grosso, oon's·ide-
J"aram e,;sa f'un r'çfl;o perfeiümwnte eompa t ivE'.J com o nosso regimen político. 
E , sen do assim. er·a. nat u ral 'CJUP o ju r ista -::ede,se ao a e1min;strador . 

Sr. Presidente, f i1·m a.dn cle~:-se m odo n competenc ia . do Congresso passo 
a tra tar ela q ues ti'io elo E stado elo R;o ele J a nei ro. 

Ten do ch egado ás mãos do Exm o. 8 1". P r esi-tlente da Repub lica, as r e-
presentações elos Sl's ·. Hori·tcio ,Magalh ães e Sodré, de accôrclo com a opi-
nião elo nobre Senaelor pe)o Districto Federal . suhmetteu-se á consideração 
do Congresso NRcion:l.l ; a ntes, PDl'ém, · q·u e este dellas tomasse conh eci-
mento, convuls ionc u -s·e o Estado e S. Ex. a inda de aocôrdo -com o nobr e 
Sena d01·, decre tou a interven ção, assum.inclo a adminis tr-a(}ão f l u mi n en se, 
a té q u e o poe1e r competente delib e r a sse ·a r esp eito. E é o que estamos f a -
zendo agora . 

O Congresso No.cional, Sr·. Presidente. tomando conhecimento ela duali-
da de o u suppo~to dualidade, como lhe q ueira m ch a m a t·, foi verificar qual 
elas du as A•sserl1'bléa s estava 'legit im a m ent e de posse dos poderes de r ep1·e 0 

sentantes elo povo flum.inense . E o que :foi q u e se en controu? U m a, ·dis po-
sição de. lei eleitora l. aberra nte ela Cons titujção do Estado, 11111a incons ti tu -
c ionalidade que torna ·nullas toch1.s as eleições fE:it'as no regimen de ssa lei. 
J rJSo é inc1i ~cutivd. 
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Sr . Pres·iclente, o nobre Senador pelo Distt·icto F edera l , ·fallanclo hoje 
a qui pensou disct:tir o nosso p a r ecer , qua ndo, na r oo.!idade, estava dis- : 
c utind o o parecer da Commi·ssão da camara. Nós acceitamos ·a ' h y pothese 
s ug-gerida na Ca.mara , pelo brilha nte voto vencido do S t·. Pt·uclen te de Mo-
raes, e diante da a cgumentação de· S. Ex. as Com missões do Senado fo-
ram ·encontrar . divet·gencias, na fónna elo •voto de que trata a Constituição 
do Es•tado, entre a lei esdual e a federal. Isto está provado no pa r ecer, e 
ninguem ilnpugnou, o que quer dizer que, no me u •entender , é uma questão 
vencida . 

Ora, sempre .qu'e uma lei ordinaria collicle com a lei magna, pt:ev::~lece 

a segunclrL. O CungPPsso Nacional, pois, nada m1ds tinha a fazer do que 
clar vulor á Constituição elo Esta do e despr ez..c'l.r , como inconstituciona l . o 
disposi tivo da lei eleitoral . 

F oi simp·lesm ente o que se fez e, em vista disso , são n uli<-Ls todas as 
eleiçõe~ ·que se fizeram no Est<.Ldo do Rio de Janeiro no regimen dessa lei . 
E iiull~s são, portanto, as duas aJSsemoléas que lá se fot·mara.m.. 

Agora, trata.r ei das emendas a presen tacle.s pelo nobr·e Senador pelo .D.is-
tricto Federal , o meu ilus tr,e · a migo, Sr . P.a ulo ele Ft·on t in , a respeito elas 
quaes tive occasião hontem de clar parecer verba l, favoravel . 

De facto, St; . Presidente, pela propria conclusfto do parecer, a eleição 
ele Presidente do Esta do estava nulla , e a Commissão só não propoz uma 
emenda á pt·o.posicão da Camara, para que se est·endesse a e)las ta mbern ã 
annullação, em vista da opiniã o do humilde R ela t.or manifestada em outra 
occasíão, e f irma da pelo S·enado, de que só á Assem.bléa do Estado era com-
petente pa ra julg,a.r· dessa eleição. :M:as como emenda de S. E x . estava. 
implici.tam ente na conclu~ão . elo parecer, as Commi,;sões não tivet·a m a me-
nor ouvida em accéita l-a. . 

A outt·a em enda ele S. Ex. é r elativa, á composição cl'a jun ta a pura-
rlora ; 

Devo clizer que nií.o esca.pou tambem esF:·e cl ofeito ela pt·oposição ela Ca.-
mar;l, a.o Helator; apenas eu entendia que essa, cotTigenda devesse pa t·Ur 
das sugg·estões elo plenar'o. ·E o nobre Sene.clor veio ao encontro dos nossos 
cle~ejos apt·esentanclo a emenda, que foi la mbem aceita p elas Com missões . 

Agol'a, St·. Presidente, m a is a lg umas palavra;; e ter-ei clefendülo o caso 
ela~ canin.ras municipaes e r espondido assim ao meu pre7A'1do amigo Senador 
Sampaio Corr êa, bem como, 'ao m eu illustre e p;Jrt•icu,la r am igo a h onrado 
Vice-Pre~idente destfl. Cas-a. e ta113bem ao nobre Senador pelo Estado elo 
Rio de J a neir o. que combateram a a nnullação ela>, Gam•.Lras Municipaes. 

Os honrados Senador es. Sl'. Preside nte, la b01.·am e m erro. SS. EEx. 
suppõem que a auton;•n1ia n1unicipal ê 1nais inta.ngivel elo que a autonomia 
estadual e, por is~:o nlesn1o, eoncordan1 e1n qu e ~e faqa :1 intervenção no Es-
tn.clo e não a dmittem nos municípios . 

O SR. T,.,oPEJS GONÇALVES: - E "sa theoria é o maiot· absul'(l O qu e se pôde · 
SUPlçntn.l'. ' l'anto tem autonomia o Estado como n município. 
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0 SR. MARCILIO DE LACEIWA: - A a utonomia est a dual é g a ra.ntida di-
rectamente p ela Constituição l<,edera l , que, em um cap itu lo especial que 
t rata dos E stad os, esw.b elecer)do o m odo deUes se constit uírem, diz que 
tud'O o que n ã o estive!· exprP.ssamente dado á Un!ão l.h es pertence e colloca 
a i ndiv idua lidade . dos E sta cios muitP.s vezes acima da · União. Ao passo que, 
em relação a os munic 'pios, se limitou a dizer, no a rt. 688, que os Esta dos 
se organizn,ria m , .res p eita ndo a a utonomia munidpa;l em tudo qua.nto fosse 
do s eu peculia r interesse . Va le dizer , p o-is, que essa autonomia que .ss. EEx .. 
suppõem inv iolavel, es tá sujeita á organ ização dos E stados, á s A ssembléa:; 
est a duaes, que podem alter a i-a a s eu tala nte, evmo é commum, s uppri-
m indo .o crea ndv ni uJdclpios . 

O Dr., José de Oastro Nunes, Sr. Presi·dente, um d os juristas da nova 
g eração, de ma is valor, pelo seu bello talento, p ela su a invejavel cultura e , 
sobre tudo, p ela h onestida de com que d'iscute a s questões, a. eesp eito deste 
a.ssumpto, · oesc1·ev eu na s ua ma gis tra l obra - O E stado Fet.leraclo a S U ' L 

Orga'll!ização M ·wYIIimpal- a seguinte pasagem: "Nos E stados não p ód.E> !n-
t ervir a U nião senão nos casos expressos no E s tatuto Feder a l, colno ex-
cepção elo principio da não intervenção, que é a r·egra elo r egimen; nos mu-
nicípios o E s ta do interven1 .seguncl'o as normas que elle m esmo traça n a 
:m a. Cons ti t ulição e nas s u as le:.s, s uperint en:clendo-lhe a adminis t.ração e até 
s upprlmindo-o o que p01· s i só r evela a diffe r en ça f u n damenta l que vae 
entre o E s ta do que, nl!esmo sob a intervenção, conserva a su a qua lidade de 
m embro da União, e o municip·io que,. por uma conve niencia adminis t ra-
tiva, pó de ser sup,primido por uma le i do E s t a do." (Pag. 127). 

Ma s, Sr. Pres idente , esse. autonomia de que t a nta questão f a z.em os 
nobres S·en a clo!'es cfoi s empre rigor osam ente r esp eit<ecla no E stado do Rlc ele 
J a ne iro? 

Abs olutam e •1te não. 

A lei de Ol'ganização munir;ipa l da quelle E stado a nterior á. actual , dis-
punha que sem,pre que houvesse um inter esse local ç u s t eado p•elos Cc1fre.> 
esta duaes, o Presiden t e do E s ta do .podia nomear o P Tef<Jito, pa ra o m u -
nicípio. De m ane'ra que, com essa attribuiçã o nã o h avia m unicípio que se 
furtas?e á pl'essào d o Governo do E stado . E va ri-es Pr~<Jitos foram n om<'a-
clos a titulo ele dirig irem obras municipaes ex ecu tadas pelo E s tado. 

E essa le i só foi r eforma da, depois ele .innumeras decisõ<es do Supremo 
'l'ribuna l F edera l, conside1·ando inc·onstit u cional a nomeação d e P r e·feitos . 
P orque, como disse muito bem o Sr. P•edro L essa o Prefeito ,é a a utoriJade 
que mai:; de p~::rtu in teressá. a o povo, por que est c: p ou co se oc<:upa co m quem 
faz .a l ei:, . Qnas · se occupa mui t o com quem a H.pJ?UCa, segundo ~e l ê n<t• 
cita da ohra do D r. C a;str.o Nunes, pa g. 477. 

Mas, Sr. P res.idente, desappareceqdo e.ss·a in:cons•tit u cionali.dade, os m u-
nic!pios fluminenses gosam hoje. de .p•erfeita a.utonomia? Não res ponde a lei 
eleit01·a1 vigente, que d e t e rmina que , da s decisões da s canmras municipaee, 
1·econhecendo verea.doPes, cab e r ecurs o para a R elé!.ção do E s ta do. Ora , Sr . 
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Presidente, as corp •xações deliberativas, a menor a u tonomia que pvcl<'lll ter 
é ·justa m:ente a de re1ativa a sua organ.izaçãoe a o r-econhecimento do•; po-
deres dos seus n~embros, sem a interf.ereno.ia de qualquer outt·a a utoridade. 
Ora, onde iria parar a au tonomia elo Congr-esso N acional, se houvesse uma 
autoridade acima das duas casas de parlan,ento, com. o poder ele r:>vê·r as 
decisões que aqui e na Camara dos Deputados, se tomassem sobre o r ecc-
nhecünen to elos. m embr;:-s de um e outro ramo do Congresso. Po;s lá e .;tá 
Isso, e ele u m'" >üaneira que deve ser dita: interpo-sto o reCCJ!'SO parfl. o Tri-
bunal do Estado, este toma conhecimento delle, julga se, de facto, os indivi -
cl.uos -consiõ.ero.iros eleitos PE'las ca m araf1 o foram realmente e ' se entendet· 
qUI.' não lhes cabe o mandato, cassa-lhes o diploma, e, dentro os outros 
•2andidatos, ·escolhe aquelles que lhe parecer devam ser delegados do povo! 

Co1no vê V. Ex., Sll"'. Presidente, a au.~or~ J~"Yl i:l municiv~tl nf..o te1n a. 
111! nor impr.t·r;ulcia, no Es-~do fio Rio. E sn c~ h <. n rado.<> -Sera dore'l aceita-
r::ur! a ton<.luc::~1(J do rc.• l t"~ er, annu cn ·Cn t•• .l(l~ c::1~ e-leições d.o Estado, ·l·Ae :-e 
f izeram de accôrdo c·om a lei cons ider ada inconstitucional, logico era que 
acoeitassem tambem a annullação da de prefeitos e verea.dores . (A.poindos.) 

Vem a proposi to esta passagem ele J. Gonzalez. 

"Sendo umu. r egra esta-belecida que cada poder é sobera no na espbera 
<las suas attribuições não limitadas e o un;co arbitro do exercício destas, 
-ás relativas a interve.nção sõ ser ão decididas qunndo e lle tiver ele se m a-
nifestar a r espeito, por dire ito proprio ou á requisição; e então as s uas 
decisões são conclu dentes e obrlgatori-as para os outros, em. particular pa t·a 
ci Poder J u diciar-io cuja natureza nada t em de político-. J;:)m nenhum ca~o, 

porém, o facto elas relações officiaes entre os poderes da nação e os da 
provincia, poc1eria p r·evalecer sobre os principios ou faculch cdes expressas da 
Constituição Federal ou ela provincia, dos quaes licar a lg um delles ou dos 
seus actos contrario ao systema r epublicano e á e~sencia do Govemo. (Ma-
nual de la aonstihLoión A1·gentina, pag . 7B7). 

Penso, Sr . Presi-dente, ter respondido aos nobres Senadot·es e jus tificado 
do melhor modo que me foi possível, o parecer das ·conuTüssões conjunt<ts. 

0 SR. LOPES GONÇALVES: Jus tificou brilh antemente. (Llpoiados). 

O SR . MARCILIO DEl LACEJRDA: - A gradecido. A intervenção que se está 
opera ndo no Estado ele> Rio de Janeü-o dentro dos mais r igorosos preceitos 
constitucionaes como em 33 a nos de Republica, melh or não se ~ez, se não 
m erece o a poio de todos, tambem não é possível dos anath em>ts com qu,,_ 
procuram m a lsinhal-a. 

No emtantu, alguns dos nobrts Senadores, que agont se r ebellam con-
tra ella já applau dit·am muik'Ls que se effectuara n'l por meios illegaes, que. 
puclendamente por tolegr a.mrna-s, e car tões- de v;sita, q u er violentamente 
pela acção cl:a força federal. 

Por consequencia, o Sena do da ndo o seu voto a esta intervenção, que 
se está ' .sendo discutida com a mai-or- amplitude, terá cumpr·ido o seu dever 
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constitudonal, como e u acabo de cum.prir o n<eu , defendendo o p arecer das 
.Commissões conjuntas ... 

0 SR. EuzF.BIO DE ANDRADE: - Defen dendo b rilha ntemente . (Apoia dos . 
Muito be-rn). 

·0 SR. MAHCILlO DEl L ACERDA : . .. de que tive a honra de ser o Relator. 
~_ ,,fu:ito be·m . Muito be•m. · O oracl or é 1nuito c·u.1np1·im.entaclo pdOs se1~s colle-

gc!s). 

O Sr. Ni1o Peça.Ilha (pa1·a U'YIW d.eclaro.ção de voto): - Pedi a palavra 
· I-'ai·a enviar á ~lesa a seguinte declaração -de voto : 

"Declaro votar, Sr. Presidente, contra o projecto que approva os a ctos 
ela intervenção d o Poder Executivo 1~0 E stado do Rio de J a ne iro e manda 
dissolver a sua A ssembl é<>. L egislativa e os seus g•Jv·ernos municipaes. 

Voto ig ualmente, 8r. PI'esidente , contr~ as emendas P aulo de Frontin e 
B {'<rna rdo Mont'9Iro ~11:1.is radicaes ainda ·e q u e extendem a int,:lrvenção á 
P r esidencia do Estc"l!do já ju lgada pelo Poder Judiciario e instituem uma 
junta apuradora arbitraria pa-ra afurar as novas eleições. 

Entendo q u e as sen tenças do Supremo T ribunal F ederal não estão s u-
jeitas á Pevisã~ d e nenhum outro poder da Repuhlica. 

Mais grav,e, se é po~.sivel , que essa interve nção criminosa do Poder Exe -
cutivo no Esta do do Rio de , J aneiro é o golpe victnrioso dos domina dores do 
Brasil, nesta hora, prPtendendo desmoraJ.izar e restringir a jurisdkção consti-
tucional da m agistrat u ra. 

A instituiçã o do Supre mo T r ibuna l , .que até aqui era motivo de or--
gulho das gerações que proclamaram a Repu blica, a ins tituição que me-
r ecia de ext r a ngeiros i11ustl'es, como do Presioente da França, de quem tive 
a honra de ouvir estas . pala.vras : "Nfio bastou aos brasileiros nem a uma 
verdadeira Republ ica bastaria funda r o di-reito da nnção Óomo fez a Fra nça e 
como fizeram outros povos livres do mundo: vós b rasileiros fi zestes mais -
fundastes o direito do~ cidadãos, lançando as b ases desse grande poder capaz 
de contet· os governos no seu arbitrio e os p9.rlament os nos seu s excessos": 
a grande instituição, Sr. Presidente, anteparo, equilibrio e condição da li-
berclacle no regin1en presidencia l, p0.riclita no Brar.;il. 

Coube á ac~·.uai situação politicrt systematizar :<~ tendencias de u s urpação 
que se vinham esboçando, a m edo nos ultimas t empos, mas que nenl'.!.un 
governo tinha ousado affronta r a!nd:;., coube-lhe clisputnr de cara a supre-
J'l acia da Justiça na s oluç:iio das questões -de conslitucionllda de, que no dizer 
de E. Root ê a grande característica deste regimen e a sua garantia ma-
xin1a . 

Os homens da situação qua ndo lhes falta audacia .para ameaçar os juizes 
•·omo fez um elos actnaes ministros, então com a.ssento do Sena do, não, or-
ganizando-lhes a resp onsabilidade nos limites do Cocllgo Penal, mas, no teste-
lllunho de Ruy BarlJosa., instituindo uma pavor osa nom·enclatur a de crime~ 

novos, innominados e c.uja capitulação legislativa. aboliria tota lment e a con-
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sctencia da magistratura, a sua independencia ·profissional, as garanti-as da 
5 ua vocação e reduzindo a ultimo dos tribun::tes o maior de todos, o Sr . Pr!J-
Eidente da. Hepubilca. quando não pôde, senh ores, converter: ou falla.r ao 
coração ·dos juizes da no~sa Alta Córte, elle não hesita. em desobedecer e des-
rfJspenitar as suâ.s decisões, proclamando politica.s, 1ne1·amente politicas as ques-
tões de qu e ·ellas forsm obj!lci:o, reivindicando para o Congresso a s ua. so-
lução, ou antes para· elle proprio, toda vez que é elle proprio quem de tudo 
decide n est e ·Paiz, quem de parceria com os Governadores faz as ·eleições, 
quem ·commanda a organização do Poder Legislativo e quem, em. •nome das 
cerebrinas injuncções em moda, para não fa.llar na velha e desacreditada 
razão .de Estado, n os obriga ás mais tristes abdicações. 

O carro de triumpho, Sr . PresJdente, arrasta os tribuna es dos Estado~; 

o Congresso põe abaixo as leis julgadas constitucionaes pela sua magistra-
tura toga da. 

Que im·porta que o mestl'e dos m estres tivesse ens inado qne aos excessos 
. das poaeres estnaun.es SÓ ha 1'GGurso 1Ja1'a os t?'i.bu.naes ao Estado, para. o 
aoverno eLo Estaelo, p aTa as eleições elo Estaao, paTa a n~fOT?lUL das leis de 
Estaelo, pa1·a as 1·evisões das ConsUhtições elo l iJstado ? 

Causas, questões, me1·a1nente, estr·icta?nente pol·iticas, mas quem as con-
E-iàera. e quem as julga a.sstm? 

Nada mais opportuno que r ecorda r a lição de Pedro Lessa, de saudosa 
memoria, o uni-co Min.ist.ro a liás cuja autoridade o S t·. Presidente da Hepu-
hlica invocou nesta questão contra as prenclidas invasões da justiça: 

"Ao Sup1·emo TrilnLnal e não ao Goven~o ela União é que co?npe'te d e'tc1·-
mina1· sobTe que especie de 1Jle·itos se esteneLe a sua j'tL?·iseli.çcio. 

O bO?n senso e o esp'i1'ito Uberal dos no1·te- 011nen:canos neio pennittem q·tLe 
essa att1·ibuição seja exe1·ciela pelos out1·os poeze,·es, não 1·a,.as vezes an·as-
taclos · PO?' inter esses e peLia:ões de . nwTnento e solttções 'i.llegaes. D esde que 
só a esse Tr·ibwnal C;01111Jete elecieliT quaes as q ·tLes<tões qtw são 1JOliticas, q·ttaes 
as que não o são, nas stLas ?nãos está o ele 1J?'ec·izwr o qnaU.j-icativo (l'e 1JOli-
/.icas, segtLnelo lhe pa.rece1·. Nos Estados UnJidos a. Cô1·te Stt.pTema. eleciele ?·e-
1<hielas questões sob1·e a intelligencia ela Constf.twi~:ão nos se·us aspec·tos po.zi-
t-icos. Nos E S1taelos Unidos a SupTema Cô1·te é treqttente?17>ente chamada a 1·e-
solve1· g1·andes ·qtLestões ]JOlÍticas StLb?nettielas ao seu conheci?nento sob jó?·-
?nas j·udiciaes. 

A Cô?·te Su]i1'ema tem annulla.do vinte e ·uma vezes elez.i.beraçeõs do Con-
ar-esso, e le·is estaeluaes ?J'l.ais ele eluzentG!S vezes p01' Í??t]Jz.iCWI'e?n U?n as e out1·as 
com a Constituição. 

lrlu.itas elessas tên~ sielo questões elo 1nai.o1· a i canoe 1JOz.itico, 1·enhiaa e 
amarga-mente debatidas nas asse?nbléas leg·islati.'!;.as e?n mei.o a excitação 1J1o-
Nica .. F1·equenten~ente succecLe qtLe a Nação intevr a se el-iviele no a1J1·ec·iar essas 
cnnt1·ove1·sias e 1J01' vezes o-s julgaelos não vinga?n· t:ntre os nove juizes sendo 
·Jneeliante ligei·ra ma•w1·ia. E o paiz se subnwtte sempre ao oTaculo aa. Côrte 
Sttp-rema tenclo 1J01' difitit-ivamente encen·aclas as contendas sob1·e qtLe ella. se 
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11ronunciou . . Esses julgados se1·vent 1Jara re alça1· co'l'/1. g1·ande cla1·eza a pos·içcio 
vnica occupada p ela Supre11w Côrte. Dive1·sa'1'1J.ente d e q~wlque1· outro Tri bunal 
/.he cabe as vezes ,-esolver questões que supposto .iu1'·iclicas na fó•·nw são p oZ:i -
t i.cas na substancia e a c"luavt profu-ndamente sobre cL est?·uotu?·a ela{/ n ova! 

instituições." 
E' certo, S t·. Presidente, ter alguem já. escripto que quizera contar os 

dias de felicidade dos juizes p elas ~mprecações . 

O Sr . Euze bio de Andrade: - Protesto contra os termos de declaração 
d€ voto que aca ba de fa zer o nobre Sena dor r~elo Rio de Janeiro. De q ue 
S. Ex. não tem razão dil"o o proprio Supremo Ttibunal Feder a l qua ndo r E--
conheceu que a sua sentença tinha sido cumprida .pelo Sr. Presidente rl<l 

Repub!ica. 

O Sr. Miguel de Carvalho (*) (pela oràe·m,): - Sr. Presidente, desdé 
que foi envütdo a est a Cass o acto governa.ment>~-1, r eferente á intervenção 
n o E stado do R io ãe J a neiro, procurei, comm.igo m esmo, definir a minha 
r,ituação pessoal, a . atUtude que ele via a ssumir. Sentindo a grandeza dos ín-
timos interesses politi<::os, m eus e de meus compa nheiros , ligados a esta causn, 
t E'mi nella me envolvendo, .perder a v isã o clara, segura e ser ena de julga dor, 
<::amo membro do Séna do . 

Foi a ssim q u e m e m a ntive sempre silen cioso. e só a nte-hontem , quando 
rne ch egou a os. ouvidos a noticia ela exis tencia ele uma emend'à modificativa 
da proposiçã o ela Cama ra dos D eputados,· dirigi-me aos membros das con, 
missões r eunida s , pela primeira irez, repito, para saber o que havia sobre 
e2te caso . Nunç,a os encommod.,i ; n'unca procurei saber ·d e nenhum collegn 
a opinião de cada urr. sobre o important e a ssumpto . 

O SR. MARCILIO DE L ACERDA:- N a qua lida de de r ela tor posso da r teste-
;"unho disso. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHo: - A té que conh €=cesse o pa r ece r elas honra -
das Commissões, que se tivera~1 de m a nif'estar, r esolv i não participa r dos 
deba tes, tão tra~rquillo, tão seguro estava eu de que a causa do,; fluminenses 
tinha defensores com capacida de, illustração e dedica ção ba stantes pa r a fa -
zer prevalecer o d.i reito elo u so de liberdade q u e ÍJrocuramos , ele ha mu itos 
a nnos t er no nosso E stado. 
Ma ntive-me silen cioso porque alé m da enunciada , out ra r azão tinha, Sr . 
Presidente, que me aconselhava a evita r a tribuna . 

A situação po!itica do m eu Esta do está r.ons•ubstan cia cla na personali-
da de 'Cle meu honra do coll'ega de re-presentação que acaba éiG deixa r a tri-
buna. Por is so receava que, em v ez de elev::u- a. n ·ibuna , discu tindo a com-
prehensão polít ica e os erros de S. E x., f osse ou acoimado d e querer con-
verter· o recinto do Senado em uma !iça oncle ter íamos ele t er çar a t·mas. 

(~) Nãd foi revis tG pelo or::..ãor . 
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.Bastante razão tinha eu nisto, d•ea.nte do incidente que hontem se deu e que 
trouxe' á tribuna o representante de Matto-Grosso, digno Vice-Presidente 
desta Casa, que ta.mbem deu lugar as -e:~plicações provindas do meu illustre 
collega de representaçi'io : 

L evei a minha attitude reservada até então. Agora posso dizer qu e S . Ex .. 
r,ão tem razão, S . Ex . . en car·nou em s·i toda a politica, . toda a existe ncia, 
toda a actividaO.e das forças quE) devem colla.borar na d irecção de Esta do 
do Rio de J a neiro . 

S . Ex . po-rtanto, não pó de extranhar q ue sempre que tenha mos . de dis-
c·utir este caso, nos refira mos á sua pessoa . S . JDx. nessa collcentraçãG fle 
poderes, nesse exclusjvismo pessoal que, não só é exercido -contra aqu elles 

· u_ue não -commungem as suas idéea:;;, mas dentro da propria companhia que 
dirige, só vê a si m·esmo e , como os inglezes quancio s e r eferem a o pronome 
pessoal e 1t escrevem-n'o com lettra maiuscula - 1, a ssim., S. E x . sempre 
que falia no Rio de J aneiro -emp1·ega o p-ronome Eu. com lettra maius cula . 

As-sim dis•cU:tir questões do Rio de Janeiro, qua~squer que ellas- sejam, 
sem que venha a sua pessoa á baila, é i m.possivel, o que não in1porta em 
desconsideraçã.o á sua individua lidafie, é um-a consequ encia fatal elo modo 
pelo qual S. Ex. compreh ende e exerce a politica no nosso E stado . 

Ha pouco, ti,remos o exemplo disso. Em uma questão tão importante em 
c;ue -estava em jogo a cupula deste edif:cic cuja c0!1Strucção ! l ÓS cssta.mos 
procurando demolir, por ser incons titucional, nas diversas vezes que S . Ex . 
veio á tribiÍna. nunca se r-eferiu áqu elle que mais vai soffrer com o r esu-l-
tado ela , votação de .hoje . Foi precizo que aqui se salientassem as bellas 
qualida des intellectuaes, -q u e se enumer<tssem os ser viços p r estados á R e-
IjUbiica pelo Sr. Dr. R aul F erna ndes pa r a qu(l o nome do seu com-panheiro 
dE> a rmas, aquelle que se sujeitou a t odo ·o socnficio, tivesse palavras de 
justo louvor e justo a preço . 

S. Ex., o .Sr . Dr . Nilo Peça.nha, -cujo nome peço lic-ença pa ra declinar, 
p-orque todas as v ezes ·que temos de tratar de assumptos , sem procurar ma~ 
goal-o ou oaffendel~o, temos de nos refp,rir á sua pessoa, foi um a l·chimista 
imprudente ; durante longo, t empo aqueceu a retorta politica -do n osso E s t ado, 
sem deixar valvulas aut omaticas por onde s a hisse o excesso de vapor. Re-
s ulta:clo: explodiu a retorta e seus fragmentos naturalment e, attingirmn ;, 
sua pessoa. 

Eis, porque, Sr . 'Presidente, eu m e rubstive, de, pelos m oativos cita c'Íos, iJ,-
t ervir nas discussões deste caso , politico tão importa nte para o m eu E st a do . 

Para •que esse m eu silencio não a utorize a a lgum mà.levolo a su ppor q u e, 
nesta hora em que todos os fluminenses devem tarzer sua contribu içiío de 
esforços, para obs t erm•os, ou com a Constituição ou sen1 a Constituição, a 
liberda de politica que ha tantos annos almeja mos, e por cuja consecução ha 
tantoas annos ·combatemos, é que dou esta explicação a S. Ex. e ao .Senado. 

Não m e mo-ve, n este momento, nenhum sentiln en t o de d esagTadà pessoa l. 
Cum·pro com u meu dever , c-omo S. Ex. cumpr e o seu . Procuro a eompa nha r 
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as conclusões do par:ecer das honradas Cm:güssões de Justiça e de Legislação 
e as emendas apresentadas pelos meus distinctos collegas, 1 Srs. Paulo de 
Frontin e Bernardo Monteiro. Votarei por u m e por outras, como estou re-
solvida. 

E faço votos, Sr . Presidente, ·para que, 'dentro do novo regimen, S . Ex . 
v.en.ha disputar comn osco, como mais de uma vez tem feito, as . posições mais 
elevadas do Estado, porque nos encontrará sempre generosos, justos e Iegaes, 

A terra fluminense é dos fluminenses, não é do Sl'. Nilo Peçanha. 
(Apoiados,· m1~ito be'l'n; m1~iito be?n.) 

O Sr. Paulo de FI'Ontin .. (*) (pela onte?n) : - Sr . Presidente, não de-
veria tomar a rpalavra neste momento; m·as a declaração de voto do eminenh• 
representa nte d>O Estado do Rio de Janeiro, obriga-me a fazer urna decla-
ração. 

S. Ex. não foi jÚ;;to, quando se referiu ás · emendas e declarou que ellas 
eram extensivas da intervenção, o que quer dizer que, na opinião de S . Ex. 
as emendas são peiores do que >O projecto . 

Creio que nesta parte S . Ex. não tem razão . 
0 SR. A. AZEREIDO: - ApO'iado. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Podia S. Ex. divergir na q uestão doutriná 

ria; podia admitiir que sõ o Supremo Tribunal põdé resolver a questão; mas 
considerar, baseado na inconstitu cionalidade da lei eleitoral, que todas as 
eleições feitas na vigencia dellas, ·devem ser annu.Jladas e, portanto, deve-se 
proceder a n•ovas el eições, e que e1n Jogar de deixar ao arbitrio do Governo a 
escolha da Junta Apuradora, para novas eleições de deputados á Assembléa 
Legislativa., peior que se fixe uma, que pôde ser má, pôde ter defeitos, m as em 
todo o caso é uma junta legal, que, não depende elo ·criterio do Governo . 
S. Ex. não foi justo. 

Ainda necessHo accrescentar duas palavras. 
S. Ex., o. ·eminente representante do Estado do Rio de Janeiro, nesta 

questão, como outros dignos membros do Senado, entendem que é ao Poder 
Judiciario que compete, pela nossa Constif'llição, resolver o casá. 

A Assembléa L egislativa que SS. EEx. consideram como a unica legal 
e legitima, devia funcc'•8nar em 1° de Agosto. 

Porque então não r equereram habeas·1corpus ao Suppemo Tribunal, par, 
que ella funccionasse ? (A1JO·iados .) 

O SR. NrLo PEÇANHA: - E ' que a questão está affecta ao Poder Le.· 
gis1ativo. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Si a questão está affecta ao Poder Leg'sl& 
tivo, constitucionalmente. sô este I)Oder é que pôde resolver. Si, como VV. EEx. 
entenr1em, s ó ao Poder Jud .iclario assim cabia agir, porque não se ãirigiratn 

·ao Supremo Tribunal ou á Côrte de Appellação do Esta do do Rio, para re-

(') Não foi reviste pelo vraãor 
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solvel-a ? Deviam assim proceder ao envez de se levantarem contra nós, 
affirmando que estamos obedecendo, á vontade de. Poder Executivo . 

E' cont ra isto que protesto, corno Sena:dr da Revublica. (Apoiado~. M1~ito 
"bMn,,· muito llen~.) 

O Sr. P1·esidente: - Vae-se proceder á votação da emenda n. 1, que 
diz: (Lê) 

1" 

.Substitua-se o § 1 • do artigo uni co pelo seguinte: 
"§ 1.0 São declaradas nullas t>odas as eleições realizadas no 'Estado do Riu 

de Jane·iro, desde as que tiveram Jogar a 18 de Dezenibro de 1921, inclusiva·-
m ente até as que se r ealizaram posteriormente para · quaesquer cargos ele-
ctivos no territorio do referido E stacl•o." 

Os Srs. que approvam a emenda, queiram levartar-se. (Pa1~sa.) 

O Sr. Nilo Peçanha: - Requeiro verificação de votação. 

O Sr. Presidente: - Queil·am levantar-se e ·conservar-se de !Pé, afim de 
serem contados, os Srs . qu e approvam a emenda. (Pausa.) 

Votaram a favor da emenda, 36 Srs. Senad•ores. 
Queiram levantar-·se os senhores que votaram contra. (Parusa.) 
Votaram contra a emenda 16 Srs. Senador. 
A emenda foi approvada. 

O Sr. · Sampaio Corrêa (pela ontl;m-) - Sr . Presidente, pedi a palavra 
para .remetter á mesma uma declaração de vot•o, subscripta pelo honrado 
Senador Antonio Azeredo e pelo que ora occupa a tribuna, •declaração que 
responde ao honrado:> Senador Marcilio ele Lacerda. 

Vem á mesa, e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que ·vo<Jtamos a · favo1· da primeira ·emenda apresentada pelo 
Senador Paulo de Frontin e Bernardo:> Monteiro, sobre á annullação das elei-
ções procedidas no Estad-0 do Rio de Janeiro, com resalva da parte referente, 
ás Camaras Municipaes e Prefeitos, cuja~ eleições não foram apuradas pela 
junta inquinada ele inconstitucionalidade e que não foram factores nem sãJO 
fructo da dualidade em a.ssembléas e de Presidentes. 

Sala das Sessões, em 8 de Agosto de 1923 - Sam.paio Co?·?"êa - A Aze · 
1·edo 

E' approvada a seguinte 
EMENDA 

Substitua-se o § 4° do artigo unico pelo seguinte: 
"§ 4 • R ealizada a eleição de Deputad-os á Assembléa Legislat:va e expe-

didos os respectivos diplomas, será ella convocada extraordinariamente pelo 
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interventor pa ra "o reconhecimento de poderes de seus membros e para uma: 
vez installada", proceder á a puração das eleições de Presidente e Vice-Pre-
s~dente do Estado mandadas fazer por esta lei, reconhecer e procla mar os 
eleitos " 

E' a pprovada a .seguinte 

FJMIDNDA 

3• 

Accrescente-se, depois do § 5° do art1go u ni co, passa ndo os páragr "'phos 
6• e 7• a constituir os paragraphos 7° e s•, o seguinte: 

§ 5." A a.puração das eleições para Dep,utados á AssembJ.éa L egislativa 
far-se-ha pela Junta Apuradora das eleições f·eder aes no Esta du, acc-rescid" 
dos ajudantes do procurador da Retmblica dos munidpios de Campos, Petru-
pol1s e Barra 'do Pirahy . 

O Sr. lrineu Machado (pela. 011den1-) :~Sr . Presidente, requ eiro a V . }!;x. 
verificação de votaçâv. 

O Sr. President,e: · - O Sr. Senador Irineu Machado, requ er verificação 
de votação. 

Queiram levantar-.se os senhores que votaram a favor da emenda n . 3. 
(Pausa.) 

Votaram a favor 37 ·Srs. Senadores. 
Queiram le·vantar -se os senhores ·que votaram contra. (Pausa.) 
Votaram contra a emenda 15 Srs·. Senadores. 
A emenda foi approovaqa . 
Os senhores que approvam a proposição assim emenda·da, queiram 1~· 

vantar-;se. (Pa1~sa.) 

Foi a provada e vae á tCommissao de Heàacçav . 

O Sr. Moniz Sodré (pela o1·dem) : - Sr . Pr-esidente, peço a V. Ex. que 
faça .oonsignar na acta dos nossos troba!.hos que votei contra o projecto e 
todas as suas em•endas. 

;O SI'. Presidente: - Na fôrma do J;l.egimento, V. Ex. ma.ndará á Mesa a 
sua declaração por escripto. 

Vae-se ipl!'oceder á leitura das dec~ara.ções de votos que se acham sonre 
a m·esa. 

Declaro que votei contra o projecto e todas as suas emenuas. 

Sala das Sessões, 9 de Agos to de 19·23. - , Moni'Z Sod1·é. 
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Decza,·aç{to cte voto 
\ 

Votei, em 2" discu~são, favoravelmente a•o .projecto que approva a In-
tervenção no Estado ·do Rio -de Janeiro e tarnbem a favor dos paragrap-ho:; 
que completam o art . 1° relativo ás eleições para organização da Assembléa 
Legislativa e camaras municipaes naqu elle Estado. 

Em outros tempos, esta ultima medida repu gnarra ao meu espírito con-
servador, como attentatoria â. autonomia dos m unicd,plios-, que são as -cellulas 
mat1·es do regimen federativo •como b em comprehencleu o esp·irito liberal de 
nossa Constituição . 

Trinta -e clous annos ele vida republicana serviram entretanto, pará mos-
trar ao ·paiz que a autonom.ia mun.i-cipal não tem sido senão uma utopia em 
nosso paiz, ·por isso que as autoridades municipaes são sempre feitas pela 
influencia dos governos estacluaes. 

Que nos apontem um unico E stado, ond·e essa autonomia tenha sid.o de 
facto reconhecida e respeitada, durante o longo período da existen cia repu-
blicana; que nos indiquem um só municí-pio, ele sul ao no-rte do .paiz, em que 
as op•iniões políticas ·possam se 9rganizar em maior-ias, sem serem .hostiliza-
clas, vendo conspurcados os respectivos direitos pelas administrações esta-
duaes; que nos mostrem erni•im, que no Rio de Janeiro, corno n•o Rio Grande 
do Sul, as organizações municipaes r epresentam, de facto, a vontade da -
maioria dos municípios; .que .nos revelam a ·put·ezrr do regímen que ainda 
hoje espera:mos, &través das illusões dos tempos e teremos confessado o nosso 
erro na apreciação dos nossos costumes -politicos. 

Não foi senão para encobrir as fraudes, substituiudo a vontade dos elei-
tores, pelo despotismo dos que governam, que se inventaram os p r efeitos nu-
litares -e os intendentes provisorios para garantir um regimen ele arroc-ho, 
em que as reeleições, se fazem sem nenhum respeito ás energi-as elo eleitorado 
em acção . 

. O ,p,rojecto, em su a segunda parte, tem, pois, a m eu vêr, o proposito de 
provocar as manifestações elas maiorias e dahi a sua vantagem e a razão do 
meu voto favoravel. - Soa1·~s dos Santos. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela orclem) : -Sr. Presi·dente, estando sobre.'\. 
mesa a reclacção final das emendas que acaba:m de ser a;pprovadas á propo-
sição da Camara dos Deputados, n. 20, de 1923, requeiro a V. Ex . que con-
sulte o -Senado sobre si concede dispensa de impressão, a firri de ·que eHa 
seja lida, discuUda e votada immeÇ!iatamente. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Paulo de Frontin requer dispensa de 
impressão da r eclacção final das emen.,das do Senado á proposiçã o da Camara 
dos Deputados n. 20, de 192:3, .que acabam de ser approvadas , 

Os senhores que approvam este requerimento, queirmn levantar-.se. 
(Pausa.) 

Foi. approvado. 



-884 

EmfJ.nclas do Senado ao projecto n. 79 A, de 1923, da Cwmara, dete?''YI'IIinamào 
a intervenção federal no Estado do P,io de Janffiro e a nomeação d\e um 
intenventor. 

(Justiça, ns . 1 e 4, de 1923) 

1.' 

.Substitua-se o § 1• do artigo uhico rp•el•o sE>guinte: 
"§ 1.0 São declaradas nullas todas as el·eições realizada s no Estado do 

Rio de Janeiro, desde as que tiveram Jogar a 18 a·e Dezembro de 1921, inclu-
sivemente, até ãs que se realizaram posteriormente para quaesquer cargos 
electivos no territorio do ref.erido ·Estado." 

2.• 

Substitua-se o § 4• ·do artigo un:ic•o pelo seguinte : 
"§ 4.• Realizada a eleição de deputados á Assembléa Lúgislativa e expe. 

didos os respectivos diplomas, será ella convocada extraordinariamente ·pelo 
iT,terventor para "o reconhecimento de podE>res de seus rnembros e para, um~ 
vez installa;da", proceder á apuração das eleições de Pres idente e Vice-Presi-
dente do E stado, mandadas fazer por esta lei, reconhecer e proclamar os 
eleitos." 

3.• 

Accrescente.;se, depois do § 5° &n artigo ·unico, passa ndo os §§ 6° e 7° a 
constituir os § § 7° e 8°, o seguinte: 

"§ 5.• A apuração ·das eleições para Deputados á Assembléa Legisla-
.tiva far-se-<ha pela . Junta Apuradora das eleições federa es no Estado, a c-
crescida dos a judantes do prc.curador da RepubUca dos municipi•os de · Ca m-
pos, Petropolis ·e Ban'a do Pirahy. 

<Senado FederaL e1r.. l:i. de Agosi:o de 1923. - Antonio F1·ancisco de Aze-
veclo, Vi·c·e-Pr·esidente. - Manoel Joaqwimi d~ Menclonça Ma1·tins, 1• Secreta -
tario. - Olega.rio Herculano' ela Silvei?"a Pintq, 2• Secretario. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

S·ESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

O Sr. Presidente: '- Em virtude do voto da Camara. approvando o re-
querimento de urgencia do Sr. Bueno Brandão, vou submette·r á discussão a 
emenda do Senado ao p1'ojecto n. 79 de 1923 . 

. O projecto é o seguinte: 

N. 79 B- 1923 

Emendas do Senado ao p1·ojecto n 79 A, de 11!23, da Camara, dete?·minando a 
intervenção fede?·al no Estado do R ·io cne Janeiro e a nomeação de um 

interventor. 

(Justiça, ns. 1 e 4, de 1923) 

1.• 

Substitua~se 0 § 1 • do artigo unico ;pelo seguinte: 
§ 1.• •São declaradas n ullas todas . as eleiçi'ies realizadas no Estado do Rio 

ôe Janeido, d esde as que tiveram Jogar a 18 cl.e Dezembra de 1921, inclusiva-
mente, até ás que se realizaTa·m posteriormente para quaesquer cargos electi-
vos no territorio do referido Estado. 

2.• 

Substitua-se o § 4• do artigo unico :pelo seguü1be: 
§ 4.0 Realizada a eleição de· deputados á Assembléa Legislativa e expe-

didos •os respectivos dip'iomas, será .ella convocada extraordinariamente pelo 
interventor ,para "o recnnhecimento de •poderes de seus membros e para, 
urr:a vez installada", proceder á apuração das eleições de Presidente e Vice-
Presidente r'!o Estado, mandadas fazer por esta lei, reconhecer e proclamar 
os eleitos. 
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3." 

Accrescente-se, depois do § ~P do artigo u nico, passando os §§ 6° e 7o 
a constituir os § § 7° e 8°, o seg.uinte : 

§ 5.0 A apuração· das eLeições para Deputados á Assemblêa Legisla tiva 
far-se-ha pela Junt.o't A pU'radora das eleições feder aes no Estado, accrescida 
dos a judantes do procurador da R epublica dos muni.cipios de Can1pos, Pe-
tro.polis e Barra do Pirahy. 

!Senado Federa l, em 11 de Agosto dJe 1923. - Antoni o Francisco de Aze-
•·edo, Vi('e-Presildente. - llfanoel Joaquim de llfendonça Ma.-tins, 1" SeCl·e-
lario. - · Olega.··io He1·culano da Silve-ira Pinto, 2° Secretario . 

PROJE(1'('Q N . 79 A) DA CAMARA, A•O. QUAL SE REI!'IDHJ!:M AS EME>NDAS DO sgNADO 

O Congr,esso Na!cional decreta : 

Arti<;o uni co. · Ficam approvados os qecretos •do Poder Executivo, 11u-
n1.eros 1~. 922 e 15.923, de 10 ele Janeiro de 19•23 , peàos quaes f oi deterrr.inada 
>1. interv•mção fecler>l.l no Es·tado do Ri'O de Janeiro e nomeado interventor 
o Dr. A,urelino de Araujo Leal . 

§ 1..0 São nullas as ele-ições realiza,das no mesmo Estado a 18 ele Dez.em-
bro ele 1921, pa ra Deputados á Assemblêa :Uegislativa, bem corno todas as 
eleições !realiza das p rura vereadores e prefeitos munidpaes, e o interventor 
rr.andará ·proceder novamente ãquellas eleições, devendo ser pela Asse•mbléa 
Leg isl8tiva, assim ·eleita, apreciada e julgada a eleição realiza da a 9 de Julho 
ele 1922, para Presi'del1!te e Vice-PrestCLente do l!::stado . 

§ 2.0 O Poder Executivo Federal, dentro de .curto prazo, ba.ixará instru-
cções el eitoraes, a serem cumpridas pelo \ntJerventor, pa ra, em eleições rea-
lizadaR conjuntamente, oU: em dias differentes, proceder-se á r ecomposição 
~era! dos orgãos r epresentativos do Estado e dos munictpios, co-mprehenden-
do t a es instr-ucções todo o ,processo eleitoral, b err.- como o da apuração- das 
<oleições, verificação de poderes e posse, observados, no qu e fôr appiica;,nel , 
ou convenien-te, os disposi-tivos da -lei federal n. 3. 208, de 27 de Dez.enibro 
de 1916 . 

§ 3.0 As muni'civalidades, até a constituição das novas Camaras, serão 
administradas . por unl prefei.to interino nomeado pelo interventor e dJemis-
sivel a<l-nutu1n, ao qual será confia do o g-overno local , m a ntidas, en·.- sua 
plenitude, todas as leis munici1paes, na qui•llo Cjll e não contravier a presente 
lei. 

§ 4.0 Realizada a eleição de D eputados, e .expedidos os respectivos d iplo-
ma s , sel'á a Assembléa Legisla:tiva convocada ex;traordinaria mente pelo in-
terventor para o reconhecimento de poderes de seus mem.bros, e torr.a.r co-
nhecime-nto das eleições realizadas a. 9 ele .Jul)1o do anno passado, para Pre-
sidente e Vi-ce-Presidente do Estado, jul.gar a validade o-u nuHida.de destas 
eleições, apu ra r •e v e1·ifica r os poder es dos eleitos . 
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§ 5.0 Na e.!eiçã:o dos deputa dos e dos ver eadores, cada eleitor v ota rá em 
ta ntos .nomes qu a ntos forem os r ep resentant es a el,eger, 111enos um ; err.· oito 
pa r a deputados, e, pa r a ver eadores , e m 14 nom es nos municípios de Nicthe -
roy, de Ca1npos e de Ptropo1is, em nove n om es nos dem ais mumcipiOs 
do Estc'l.do, podendo o eleitor accumular t odos os seu s votos ou parte delles 
em urn -can·didato, escrevendo o .nome ·destes t antas . v·ezes q uantos os v otos 
que lhe quizer dar, observados tambem os § § 1 o e 2° do a rt. 6° da l ei f ederal 
n. 3. 208, de 27 de Dezembro ele 1916. 

§ 6.0 O Preside nte e Vice-Presiden te procla m a dos e.J itos tomar ã o posse 
perante a Assembléa L egisla,tiva, s endo t r ansmittido, n essa dat a , p elo inter-
ven t or, o Governo do E st a,do. 

§ 7.0 A .presente lei entra rá em vigor na mesma da ta da stl :·L publicação, 
ficando revogada s todas as disposições em co-ntnurio . 

Ca ma r a dos D eputados, 17 de Julho de 1923. - Arnol fo Roà1·im~es de 
A.zeved·o; Presidente . - P ecl1·o da Costa R ego, 1 o ·Secr eta rio. - H11.go Ca1·-
n eiro, 2° Secretario interino . 

Discussão unica do projecto n . 79 E, de 1923, a•pprovando n intervenção 
no E stado do R_io .de J a neiro e a nomea çã:o de um inter ven tor (err. endas do 
Sena do) (sem parecer ela Commissã o) . 

O Sr , Octavio Rocha: - .Sr. Presidente, V. Ex. a nnunciou a discu ssão 
das emendas do Sena:do a o proje'cto de intervenção n o Estado do Ri-o, dis -
cussão .que se vae travar, én~ vir-tude da delirber ação da Camara a pprovando 
o requ erim,ento de urgencia. 

P ediria a V. Ex. que, por nilr.ia bonda de, m e f izesse forn ecer -o auto-
gra pho, para que eu t omasse •COnhecimen to do pa r ecer , si porventura foi 
dado. (Pausá.. O om.clor é sati.sfeito.) 

Veri·fico, rSr. P nesiclente, que nã o ha pa,recer sobre as emendas. 
Como V . Ex. sabe, já de.cla r ei que v ot o contra toda essa monstruos ida de 

(apoiado do Sr. Sallas Filho); mas quero fazer nota r que a qui ha um dispo-
sitivo e·m que se a nnulla m, de facto, tmr.bem as ·eleições de Pr.esiclente, no 
E s ta do do Rio. 

Ora, a Camara, a inda ha pouco, acceitou , quasi una nimemente, o criterio 
da Commissão de Justiça julgando· essa s eleições val idas. Como vae a gora 
r epellie esse criterio? 

O SR. BUENO BRANDÃO: - A. Com1r.issão não julg ou va lida"' n em invali-
das as eleições . 

O SR. OcTAVIO RocHA: - Preciso, en tão, Sr .. P reside11te, avi va.r a m em o-
l'ia da Camara, cita ndo o pa r ecer da Commissão de Justiça ... 

O SR. BuENo BRANDÃo: - Melhor que o ·par ecer , ha o p rojecto . 
O SR. Oc•rAvro RocHA: - . .. que diz t extua lm•ente : " ... e m"nda nclo qu e 

<1 a ssembléa, legitirr.a mente e.Jeita pelo proprio p ovo, apure e verifiqu e as 
eleições de PQ·esiclente e Vice-Presiden te elo Esta do, o Cong-resso N ::tcional 
demons t ra a inda o seu r esp e.ito á a u ton omia do E stado do Rio de J a n eiro, 
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entregando ao seu Poder Legislativo em ·ex·0rclclo a comp.,.tencia <J.U e, pa1·a 
tal fim, lhe attribue a Constituição" . 

Foi este o fundamento do voto da Camara. 
O SI<. BuENO Bf'.ANDÃO : - Mas as ele.içõe~ não foram julgadas v:tlidas . 
0 SR. SALLES FILHO: - E' evidente que forarr.. 
O ·SR. OCTAVIO RocHA : - Quando a Camara votava nesses temnos, dizen-

do !J!Ue respeitava a autonomia do Es.tado .do R i·o, nem . quiz ou vir a voz 
de nós outros, accentuando qua n t o era lastimavel qu e o parecer não tivesse, 
pelo menos, !ogi·ca. E, ·eu .perg unto: era naquene momento qul: a Can1ara 
estava c-orr' a razão? ou é no actual? (Pa1.sa.) 

Faço a -pergunta, súmente para. que não fique nos Annaes esse parecer 
e o nosso voto silencioso, agora, sem par.ecer da Commissão a respeito das 
emendas. 

Vota-se essa monstruosidade - repito a ·ex-pressão 
e- contra marchas . .. 

0 SR. BUENO BRANLÃO : ~ Não h a contra marohas. 

depois de marchas 

O tSR. SALLES FILHO : - I-Ia, e tanto rr.ais .qua n to o orador está lembran-
do o que foi pr-oposto no momento opportu no e a Camara não acoeitou. 

O SR. BumNo BRANDÃO : - Não houve émenüa a esse r es•peito. 
O SR. SALLES FILHO : - Foi leva.ntada a ques-tão. (Ha 01L't?·os azJa?·tes.) 
O SH. OCTAVIO ROCHA : - Devo assignalar que o Poder Executiv-o, no de-

creto que 'oaixou, para int•ervir no Estado do Rio de Janeiro, baseou-se nos 
-numeros 3 ·e 2 do art. 6° da Constituição Federal. A Camara aband-onou o 
numero 2, e fund-a mentou seu voto favoravel á intervenção apenas em o 
n. 3, isto é, na allegação de que a orderrc se achava al1lerada no Estado. 
Posteriorii1ente -o !Senado, ele accôrdo com o parecer do nobre ·Senador :Mar-
cílio de Lacerda, encontrou o nume1·o 2 co1r.o fundamento para a inter-
venção . 

Quer dizer que a Camara julgou que não h avia alteração da fór.ma re-
public::ma federativa e o ·Senado entendeu q ue essa alteração existia. 

Pareceu -1ne oon.v,eniente pôr em relevo esses pontos, accentuando ainda 
que foi com surpresa q u e soube, hoje, neste recinto, que ia ser pedida a 
urgencia para a m ateria, pois nem me passava pela cabeça que as emendas 
viessem a ser discutidas nesta hora, e se{n parecer. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - A imprensa de sabbado a nnunciou qu e seria 
pedida a urgencia . 

O SR. 0 CTAVIO RocHA: - Atacando a a u tonomia do Estado do Rio de Ja-
peiro, decretrundo, pela primeira v ez na R epubUca, a nullidade de eleições 
m u nicipaes, vae a Camara approvar, en1 ul•timo turno, em ultirr.a instancia, 
para que suba á sancção, um projecto qu e constitue verdadeiro attentado 
ao regimen . 

Neste instante devo dizer aos homens poli~icos .qu e dominam: 
Si assim pensaes annullar os que não estão dominando, enganaes-vos, 

porque os estadistas, as inclividu aoJidades que teem icléas e. que teem valor, 
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que se podem collocar ·acima dos governos e q u e podem batalhar nas urnas, 
fallando ao povo brasileiro, esses estadistas, essas individualidades, hão de 
se irr.rpôr pelos seus m eritos, ,p.elas sua qualidades. 

Senhores, si pensaes que com esse ppojecto ides a nnulla r os vossos aclver-
sarios, e especialmente o estadista 'eme)_·ito que é o Sr. Nilo Peçanha , v ós 
ainda vos illuclis, .porque -elle s al1e ele tudo isso com a clignlclacle sa1va e , ao 
ÚJ.esmo tempo, prE:stigiaclo na opinião naciona l como u ma victin.a elo odio 
politico, qu e se tra duz neste •P:·-oj>ecto, em qu e se decretam eleições para re-
novar todos os poder es elo Estado elo Rio ele J a n eiPO, n a v igencia elo sitio . 

Nfuo! Os homens publicos nã o sào annullados por uma sür.plcs penna da , 
pelos dispüsitivos dest a ou cla quel.Ja lei. Aquelles que t ee.m taJ.eEto e orie n-
tação .podem se dirigir á m assa popula r, á opinião, que são capazes de vol-
tar, em um pleito livre, a o exercLcio dos altos carg.os publicos, não tem,em 
attentados corr.•o este. ·Qua ndo as eleições não tiv-erem m ais Jogar sob o es-
tado de sitio, aquelles que contam com o amparo da opinião p·ublica, b i'Lo de 
r.eapparecer, glorificados, dentro dos pa rla m entos e em todos os a ltos postos 
a que fazem j ús. 

Procura·es esniagar todos os home n s publi-cos que não pensam ~o1r.o vós 
outros ; entendeis que quem nfuo está de accôt·clo com vosco é um r é o, que 
deve ser pros-cl'i-pto ela •política 'imcionai. Pois b em, prosegui n es;:<<> tri·lha c, 
sedE: felizes ; m as ~umpre que saibaes qu e, acür.a elo vosso juizo partiüa r io, h a 
o juizo ela opinião p.ubHca, ela opiniibo nacional e esta, inexora v el, h a de s~ 
pronunciar un1 dia . 

A libercla.ele pôde t e1· seus ·eclypses, dura nte um, dous, quatro, seis meze::~; 

durante annos até; ma:s afinal ha ele raiar .de nov o, e qu a ndo, passado esse 
período son1brio, pudermlos appellrur para. a opinião, desfeitas as peias que 
hoje a envolven1, .nesse d;a n ão sererr.os h om.ens mortos, mas teremos a l"C-

com·p ensa. do nosso ·es-forço, em pt'ól ela democr acia, em pró! ela Hepublica. 
(Mnito bem; ?rw.-ito be?n. O o·raclor· é cmn1l1'i?nentado.) 

O Sr. J\'[eteilo Junior: - Sr. Presicle!1te, •como tive a opportuniclade de 
declarar, votei contra u ttrgencia qu e a Can1~"Lra ooncec"heu para a discussão 
e votação imrr.ecliata elo projecto que f az a inter ve.nçfuo no J-<Jstado do R;o 'ie 
J aneiro. Devo dize!" a V . Ex., Sr-. Presi.de.nte, que a impressão causada p elo 
acto da Camara, apressando-se em ooncedet· a urgen cia pa ra o caso do Es-
tado do Rio , quando a sua Commissão ele Finan ças, depois ele ter esgotado 
loc1os os prazos reg imcntaes. aincl«. não p oude ·emittir parecer sinão sobre 
um orçamento, é pessima. . h dmira a todos aCjlu elles que se interessam pelas 
cousas publi·cas brasil0iras' E, do inconvenient e ela. votação de :tssuntplc;; 
d-esta ordem, sem estudo, V . Ex. a caba ele ter •O exem~)!o, p elo que fez o hon·· 
rado Deputa~do pelo Rio Grande do Sul, solicitando de V . Ex. os originaes 
elas emendas do Sena do ao projecto em discus-são, af im de que delle puc1ess"' 
tomar conheci-n.ento n a tl'ibuna.. E, afinal, a Crumar a n ão póde ignoru.r qm, 
o Senad0 i.a :n~.1em votou essas tnnendas. igualn1ente debaixo Ü8 lll~~:en ci::'l, 
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sem pa r ecer e sem ex a rr.e de quem .qu er que fosse sobre ellas . Eu pediria 
tambem, Sr. Presidente, que V._ Ex. tivesse a gentileza de me remetter o 
origina l elas !·11:e.ndas e d:> pro.i~cto <; ltt-rado pelo Sena do . (0 o·";t(l?, . é 8 (1 · 

tistci lo.) 
O Sen::tLio, Sr . PresiJ u•t•.>. ,,ppoz a o proje.cto confecciona ,! o pela r a .. 

mara e ITH::tl t·onteCcionado, (!Ut: r juritUran1ente, quer na sua f.Jcrnn t•~chtu·_·a , 

tres emendas, sendo que a primeira substitue o § 1 • do a rtig o unico, a se-
gunda suhstLue o S 4° e ., tt?l'C(?H'a 1na..1Jda a ccrescentar de!)uH> d.6 q f,o, a r -
tig o unico. um outro pa r ac:·:·ap:: .. . L'2 f ór rr.a que os §§ 6° b 7" passa.m a 
cons ritu!r o~ ~} 7 ' e s• . 

.Sr . Pre:c;idtmte, o brilh:: n tc D eputa.do pe.Jo Rio Grande do ~~:Il, Sr. Oc t:tvio 
R oc:.l J>.l , frisou a funda diver gen cia de or dem JUridi<:a, de ot·den-i constit ucio-
n a l, que existe entr e o ·s ena do e a Camara, s àb r e o caso de intervenção no 
Est a do do R io . 

O S R. A RISTIDES RocHA: - Ess~t d'lver g·en cia é a .p.par ente . 
O SR. METELLO JuNIOR: - A d iver gencia ex iste. Si ella é, ou não appa -

rente, é uma quest ãJo de graduação; m a s a divergen cia exist,e . Log o, esta 
lel é u.mã. lei que, a lém ele mal f eita , jurídica ~ technicarr.ente, <Linda va~ ser 
vota da de fórma pro,funclamente irregula r. 

O SR. HENRIQUE BORGES: A c'ha V . E x . que seja um m al div ergirem 
a s duas Cantar a s? 

0 SR. METELLO J UNIOR: - P.erf-;ita rr;ent.;, ~,cn~ cyu e f, Ul"fo. mai , 
O SR. HENRIQUE BoRGES: - Entende V. Ex. que as Camams f or mr. feita~ 

pa r a con corda r uma com a outra ? 
O SR. METELLO J UNIOR: - V . Ex. conhece bem o n osso sys tem a p olítico 

!; sa be que ::; Sen<'.do é uma cam a r a revisora . 
Sr. P residente , t ive occasião de occupa r a wtten ç:ão da Camara, quando 

o proj-ecto passava n esta Ca sa p elo seu •curso normaJ. Decla r ei entã o que 
vota va contra o p r ojecto, como o fiz nominalmente, por que attenta fundamen-
t a lmente contra a a utonomia estadual. 

As su a s . dis·pos ições, sobre a v iela rr.unid pai do Estado do .Rio, SllO dis-
posições clracon!ia.na s , brutaes, t y r a nntcas , sem h enhunt ponto ,de a poi.o em 
n enhuma opiniã o .de jurista brasileiro ou estra ngeiro. 

O •Sena do, pela mãJo opposicionista até a nte -h ontem do Sr . Sena dor Con-
de ele Frontin , resolv.eu estender mais os effeitos da intervenção q u e a. Ca-
mara v otou muit o a contragos to, annulla ndo, ta mb'em , a oleiçã.o presidenoial 
do E s ta do do Rio. 

N ãJo sei, Sr. P .reside.nte, si o Senado t er á f eito boa obra . P.elo m enos 
o Sena dO!' r epublica no, Sr. Conde de Frontin, t eve c;pportunida de de mos-
trar uma evidente cohereiJlcia na f ór ma de a ssa ltar os p oderes est aduae:> do 
Esta do do Rio . E-' cle.vÍ'cla á intervenção ele S. Ex., <Sr . Presiden-te. •tue o 
Sena do substituiu 1:> § 1 • do projecto p elo seg·uinte: 

'' Sã o decla radas nullas t odas a s eleições r ewlizadas no Est~.do elo 
Rio, desde a s que tiv,er ann lagar a 18 de D ezembro de 1921. incluPi-
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vemente até ;;ts q u e se realizararr' posteriornlente para quaesquer 
cargos ele-ctivos no ternitorio do referido Estado." 

Vamos, •pois, votar a Em11enda do Senado, que annuHa toda a vida du 
Estado do Rio, desde o dia 18 de DezembDo de 1921. 

Quer dizer que o Congressü. vae abrir um hiato formal em toda a vldrL 
<;stadual durante esse período. Parece que isso é uma obra de loucura . 

0 SR. MANOEL REIS : - Apoiado . 
O SR. MtlTELLo JUNIOR : - Mas a maioria póde votar, póde 11raticar urr. 

acto . .. 
O SR. JULIÃO DE CASTRO : - lnl!pUneJnente. 
O SR. METELLO JUNIOR: - . . . qu e não sei, ao exacto, como classificar. 

· Agora é de esperar, ISr . Presidente, que o votei do Legislativo Fede ra l 
não fique impune, porque, nQturalmente, •os altos interesses tratadoR pelos 
Podert:s Legislati-vos do Estado do Rio, durante esRe largo período, se vão 
levan tar . Vão appellar para o J'udiciario e, fatalmente, serão repa t·ados, 
apezar de todos os votos do Cong.resso Nadona.J. 

De outt·o lado, Sr . Presidente, na emenda terceira, o Sena do trQta da 
a1Juração das eleições, manc1a.nc1o que esta a,puraçã.o seja fei tQ pela J unta 
Apm·adora das eleições federaes do Estado, accrescida elos ajudantes do pro-
ourador da Republica nos municípios ele Campos, Petropolis · e Barra do Pi-
rahy . 

.SoJJe a Camara que essa dis;;osição f . e.xtranha, de legitima politicagem. 
sem n enhmn fundamento ju ri.dic'o e sem outro valor sinão o de da.r Jogares, 
na junta· de apuração, aos apaniguados dos interventores do Estado do Rio. 

Tem assi•m o Senado da RJepublica conspu!'cac1o ainda 1r.ais este m alfn.-
dado projecto de intervenção1 ligando aos seus pés, com·o uma grilheta, uma 
dis posição que, á luz de todo o sol, é ele politicagem, proiJ1·ia de chefetes po-
liticos do interior, mas muito abaixo daquella que dev,era sahir do Senado da 
Repubiica . 

0 SR. SALLES FILHO: - Muito bem. 
O S11. lVIE?~ELLO JuNIOR: - Sr . Presidente, não cre.io que haja pa.Jav·ras 

capazes de alterar a o-pinião da Catr.ara sobre semelh antes assumptos . Ella 
decid"' da vida de um Estado da, Re.publica, ela FElderação, com um despren-
dimento que se nota neste recinto e cmn o desp.rendimento que se viu du-
ranté a vot<'tção dessas emen das no Senado . 

Nfuo irr.porta ao · Congresso FedBral que os podeDes estac1uaes cai:;LJn e 
que as cellulas pl'incipaes do regimen sejam arrastacdas ·pelas ondas elos in -
teresses pessoaes, que se agitam no Estado do Rio. 

Palavras, neste nlomento, cle,r.em ser positivamente inut~is . E u, pcrém. 
Sr. Pres idente, ainda no meio .desta rui na do nosso regitT.en, continuo a Rf'l' 

tranquillamente republicano e continuo a pensar. que a nossa C.o·nstituiçã.o, 
bem cumprida, póde attendel' satisfactot·iament e a todos os '"!tos destinos <.lo 
Brasil. 
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Em taes termos, n ão ·podia .deixar de dizer á Camara, neste u ltimo instan-
t e, que a sua .obra é irr • .politica, é forte demais, vae contra o direito, vae con-
tra a razão, vae cont ra as idéas r.epu blkanas. Ella votm·á, nias a sua o ora 
não permanecerá nos seus ·fundamentos . Esta lei, qu e estamos votando, vae 
ser fatalmente attingida pela serenidade impàluta ·da magistratura brasileira, 
e, nos seus f ins políticos, Sr. PDesidente, a nossa lei deve representar, 111tlis 
ou · menos, o que reprE)senta u rr.a pedrada atirada ao sol. Não é com est a 
espantosa intervenção qu El os dominadores do momento . podem anniquUa.r 
seus adversarios; estes viv.em pelo seu valor .pr.oprio, teen'l a sua intelligen-
cia, o seu zelo pelas cousas publicas, o seu t rabalho pela Republica, na sua 
fundação ·e cr:~a sua existencia, e são elementos qu e indep endem pel'feitair.ente 
de todas as votações qu e as n1aiorias mais fortes do mundo possa m querer 
dar a vrojectos exdruxulos . 

Passa o projecto ata;do á a!ctual orientação politica: será uma roda des-
conjuntada do carro .de triumpho daquelles que vencem sem brilho. (Jiiu.it ;; 
ben~>· muito bem.) 

IÜ Sr . Salles Filho: - Sr. Preside;.,te, não contava, absolutamente, que 
este projecto viesse á orde•m do dia. Mas, o requerimento de ·urgencia vosto 
pelo nobre l eade1·, nos obriga a enfrentai-o, nesta hora, não para discutir 
pr opriamente as emendas do Sen ado, sinão para fazer err; derredor de.]]as al-
gumas ·COnsiderações que· deixem mais em destaque o que vae de irregular, 
ele improprio, de lamentavel , cl,e condemnavel nos processos que varr.os se-
guindo nesta ma teria de intervenção no Estado do Rio . 

V. Ex. viu, Sr. President e, a razão aqui dada para que este projecto 
fosse trazido a debate, sob a capa de "ur gencia" - a necessic1acle imperiosa, 
premente, de r estabelecer a ordem normal no Estado do Rio, entregue, como 
se achava a sua direcção a u rr; funccionario da confiança elo Governo. 

Agora, porém, volta o projecto elo Senado com duas emendas, na appa-
rencia, insignificantes, mas q u e, no f u ndo, visam, nem ·mais nem menos, ]Jro-
telar, p1·ocrastinar, quen·c sabe, por quanto tempo, esta solução que hontem 
se de1va como razão fundamental para que se discutisse e votasse apressada-
mente o projecto sen'l qu e sobre elle se pudesse manifestar as respectivas 
commissões . 

Outr'ora Sr. Presidente, não h avia na politica processos iclenticos, mas 
i'<i havi<>. · essas mecliclas, essas deliberações, eran·.-, sem duvida, tomadas ele 
:;1oclc a nfto se clescObl·ir· tanto - eu me permitt!I;ia dizer - a dignidade elo 
pode r que r ep;·esentamos . Pois, não é exacto que ai nela h ontem, qtmnclo dis-
ülltiamos a "intervençiic" , vos foi objectaclo que melhor seria annullarem-se 
+oclrts as eleiçõ ::'!s e não nos foi opposta a razão de que a annullação iria 
~-,.rliar, indefinic1arr.ente , a solução do caso ? .Sr. Pres~dente, não h a n1üaos dias 
que o projecto chegou ao Senado e lá o eminente Senador Sr. Paulo ele 
·~rontin , en1 u rrt rnom e.nt.o il1feliz, ao serviço n1::ds dos interesses pessoaes 
do Governo, do que propr:a.mente ao serviço ela justiça, fo.i, si não me engano 
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o patrono dessas emendas - e tanto basta .para presurr.irmos que vamos 
mudar de voto . E digo pr esumirmos, porque o projecto não passou pela 
Commissão, nã o traz parecer e não sabemos qual vae ser a oriEmtação. I sto 
tudo, p or ém , j us t ifica as m inhas priir.eiras pa lavras . E' improprio, pejora-
t ivo, la m entavel, depreciat ivo das nossas funcções , este rotulo de u rgencia 
qu e nos assusta, a n ós da opposição, q ue aii1da t emos a velleidade de g uar-
dar, de defender a dignidade do Poder L egislativo; é a palavra .de ordem 
do Gov·erno, que se tem de votar a toque de tambem, a n1a r ch e-rr.a r che . 

V ote-s e, faça-se a in tervenção . Mas, Sr. Presidente, emquanto o Go-
v·erno se v olta t odo para este caso ele politica loca l, vou denunciar~ daqui o 
qu e · vae r esultar ela aclopção desta em·enda: é nem mais nem Jr.en os, o sa-
crifício dest e moço - posso me referir a elle nestes termos, porque sou seu 
advcrsario politi-co - digno, h onra do, que é o Sr: Sodré, cu ja vida política 
tem sido u ma eterna e continua rr.archa para a desillusão. Esse moço, desde 
hoje, está sacrificado na s suas aspirações ele governar o Estado . Aqui, o 
que se faz é simplesmente encontrar uma formula capaz de alijat· o Major 
Sodré da presidencia do ·Estado: é para isto que estamos aqui convocados 
~on1 urgencia . 

. l\l[as, emqu anto isto se .passa, o Gover no nos rr.a nda urna mensagem, ela 
CJcUal peço licença a V . . Ex., .Sr. Presidente, . para ler um to pico que será ele 
molde a n os de ixar entriste·cidos, clesilluclidos, si ainda houver nos 'n ossos 
coraçõ('s u m pouco de patriotismo. A mensagem i·efere-se a creditas q ue o 
Legislativ o autorizou o Executivo a abrir no corrente anno. O Presiden te 
ela Republica assim se exprime : 

"Entretanto o Governo sen te-se na impossibilidade de su as, d•? 
taes autorizações, porque para ta n to não dispõe de recursos qum· or-
çamentar1os ou extra ordina rios, pois, como é elo conhecimento elo Po-
der L egislativo, a r eceita orcli.naria or çada e que eleve sm· a rreca-
dada neste exerc!cio, nem mesmo poderá custear, por insufficiente, 
as clespezas or clinarias ele natureza forçada, consignadas na lei orça -
mentaria, para os s erviços not·maes ela aclministraçi.o da Hepublica. " 

iSr. Presiclen te, err~ duas ·palavras se poderia te1· supprirniclo toclo esse 
perindo ; bastar ia que o Sr . Pres'dente ela Republica nos dissesse: ~L silu::tçio 
do pa iz é francam ente insolavel . Porqu e u m paiz, cu:ias rece!tas orc1inarias 
nio chegam pa ra cobrir a s clespezas tambem .orc1inarias, e nito paga o que 
r1eve por se achar em moratoria está positivamente em fallel!eia, terr. de 
Janr:ar mão ele r ecursos extremos, de recursos extraorcl :nari os, sern os quaes 
nfto poderá sahir dessa situação confessada officialmente pelo Poder Exe-
r·utivo. 

Elle vae mais a c1eante e, para charr.ar a nossa attenção, accrrscenta. : 

"Todavia; a m aior parte claque.llas autorizações effcctivamente se 
referem a serviços que traduzem verdadeiras nccessidad"~ publicas e 
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r epresentam sérios compromissvs, r elacionando-se com reforn:;as de 
•Caracter ina:diav!'ll; pagamento de vencimentos. de pensões; dividas 
diversas, cuja liquidação não poderá honestame-nte ser protelada p elo 

'· Estado." 

Eis a hi, Sr. · Pr-esi·dente, a situação ct'inanceira d.o paiz : é essa que o Go-
verno nos descxeve, é essa que verificamos através do doHar a 10$300. 

A situ ação politica do paiz não é mel'hor, porque saberrcos, inclusive, que 
se acha em plena revolução, correndo a r'Odo o sangue generoso dos nossos 
irmãos, o glorioso Estado do Rio Grande do •Sul, •cujos ·destinos não podemos 
absolutamente prever. · (Apoiados.) 

E' essa a situação, de facto: o Govet,no de braços cruzados, indiffe-
rente, assistindo, no Rio Grande do Sul, á mortandade elos no~sos p a trkios ; 
assistindo, no Rilo Gram-de •do Sul, á ·depreciação da nossa fortuna, porque 
o R io Gr ande do Sul é um elos E s-tados mais .productor-es elo paiz, e sem saber 
2 esta hora, o rmr;o que ha de tomar; o governo está implícita e -conscie-n-
temente, com a sua inercia, oollaboran clo, concorrendo, contribuindo pa ra 
que a revolução tmr.e vulto, .para .q.ue ella al•ce o coillo e venha ama:nhii. , 
talv8Z, a se-r u m problema g ravíssimo lJara o Brasil. 

O que n ão -posso comprehencler é q.ue S. Ex. r eceba o .Sr. João •Simplicio, 
lectder c1u bancaú~>. •do Sr. Borge::; ·ck Mecleiro~:~ e , ao rr.esrno tempo, o nobre 
Deputado Sr. Maciel Junior, re-presentante das correntes revolucionarias ... 

O SR. BUEJNo BRANDko : - Recebe a todos os brasileiros . 
O SR. ,SALLES FILHO: - . .. sem que isso sig,nifique, pelo roEmos, que aE 

duas correntes políticas, que eHes representam, se acham em face do Presi-
dente da R epublica em situaçãJo de peTfeita belligerancia , sem que isso. signi-
fique, paPa üS revolucionari.os uma esperança um incitair.ento., 

O SR. ANTUNES MACIEL: Antes da r'evol•ução, já esta vamos com o Pre-
sidente da Rep.ublica . 

O .SR. SALLES F ILHO: Por outro lado, recebendo, como r ec-ebe, o Sr. 
João Simplicio. está fazendo senti_r , de facto que o Sr. Borges de Medeiros 
tem o apo1:o do Executivo . 

Emquanw isso se passa. emquant(' C' Presidente da Republica reCL11P 

mr.bas as partes com 1guaes demonstrações Cle attenção, de affecto, aff.;_ctü 
que cr.; J,ob-r~ Deputados fazem timbre err, !>(· disputar em suas discussões --
o Rio Grande elo Sul vae-se queima ndo nas ch a mmas clevor&.dora;, da gu~>rra 
civil; as -p lantações vão s-endo desvastadas, o grudo de raça vae .desap.pa: e· 
cemlo, como me inforn~ava, h a clias, c. nobre Deputado .Sr. Nabuco de Gou-
v·êa, na vc.rage111 das clepre,dações •que a guerra civil w:atTeta, e o sangue 
vae correndo; o sangue dos nossos irmãos vae abrindo, n Rs ca·mpinas verdes 
o sulco oncl•e cada vez mais fundo se -cava o odio qu e ali separa a família 
brasileira ! CMu-ito be111,.) 

0 SR. ME·rELLEJ JUNDOR: - Muito bem; istv, no celleiro do BrasiL 
O SR. SALLES FrLuo: ~ Essa é a situação ele !facto, e, err;quanto isLn. 

fazemos politicagem no Rio de J a neilro, para d!"molir nos seus a liocerces, Plll 
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um tra balho de oh im , grão a grão, tudo q ua n to possa r epresen tar o ]Jresti-
glo do ven cido de hontem, o emLnente :Sr. N ilo Peçamha . 

Combate-se no Rio Gra nde do Sul . O nobre D epu t a do Sr . Ma cie: J u -
nior, oorr; coragem e desa ssombro, declarou que v i•nha dos fog ões c1 'l ~·cvo

·1ução . Mas, sen'h or es, será uma gu en-a com o estl'<'i.n geiro? N ã o, é uma 1"•' -
volução dentr o do pa iz, ·no ·Esta do que constitue a s vorta s das noss~,;;; fron -
teirà s , que a g u erra civ}l abre de pa r ent pa r, no rnomlento preciso e m que 
os erros, as impl'Uden cias e as imprevisões >da noss a. diplorr.a cia nos cn ,ou, 
na America €lo Sul, um a mbiente de desconfia nças , de p.revençõ<es e de sus -
fJetltae . (ATJOiado~.j 

0 Sn. J ULIÃO DE CASTRO: Apoia do. 

O SR. SALLES FILHO: - E' tempo -do Sr . Pres idente da R epu blica eles-
cer r a r a v " nda que lhe enoo!:me a visã o; é tempo de S. E x . rom per <L mu.·a-
lha ch ineza, q ue já da qui ·den u nciei, rr.l.ira lha que o cer ca, q u e o immobiliza , 
q ue a asphyxia. E ' t empo que o faça . 

O SR. B UENo BRANDÃo: - Onde a mura lha , se r ecebe todas a s paTtes'? 
O SR. SALLES FILHO : - Sim, as pa r tes in t eresswdas, mas não ou ve "' "' 

voze~ da opposição .. 
Qua ndo S. E x. q'l.ü zer toma r, por si m esmo, o pulso da N a ção, vae veri-

fLcm·, a dm irado e sorprezo, o qua nto e l.Ja se aba t eu , se desfig urou, envi-
leceu . 

. Qua ndo S. E x . se volta r· .para o Rio Gra.nde d o :Sul , · onde par ece que a 
.s ua pa la vTa não é ouvida, onde a s ua a u tori·da de morwl não encontra éco, 
tanto assirr; q ue a i.nda se comba t e ali , não sendo cr iv·el q u e S . E x . j á: t enha 
da do a lg um .passo no sentido d e fazer a paz - quando S . Ex. se volta r 
para lá , vae encontrar, ]Jrofu ndo e insu per a v el , o odio que sepa t·a a fa milia 
b.rasileir a desd e long os amnos ; porque a t ra dição das l•utas no Rio Gra nde 
do Sul - V. Ex. ·conh ec-e, é da nossa Histor ia - é de se ·ete.rJlizaJ:em . D a.s 
qu e conhecemos nenhuma. .t e t·min ou com ve·ncidos e vencedores. Em 35, f oi 
um accOrdo ; err.- 93, f oi {)Utl'O. Agora, vae-se comba t er até q ua ndo ? A té que 
uma das fa·cções se ext ermine ? 

E' mais do q ue u m descaso, ·m a is do q u e uma fa lta, é u m verda.dei,·o 
c rime consentirrr.os que. essa sitruaçã•o se eternize . 

.Sinto q ue m eu esta do de saucle n ão m e permitta . f azer , em derr edor rt0 
.caso do Estado elo Ri·o, a s cons idera ções qu e occorrem a o m eu es pirito. 

O SR. BUE)J O BRANDÃO : - Envez do E stado do Rio, ·que é o q ue es tá <:m 
cau sa, V . E x . t ratou do Rio Gr a nde elo Sul . 

O SR. :SALLES F ILHO : - Mas as minhas palavra s bastaJr; ·pa ra s ig nitic:;.r 
qua n to condemno essa intervenção, qu a nto ella se desenha no meu espir1to 
rnonstruosa, c::1,lan1i tosa, c rüninosa . 

0 SR. li!J:ANOEL R EIS: M ui to bem . 
O SR. SALLES FILHO : Por taes 1·azões, não lhe posso da r meu v oto; por 

t aes r a zões, oumpro o rr:eu dever v.Qta ndo con tra o projecto de in terven<;ã.o 
no Esta do do R io . (Mwit o bem ; muito bem. O OTado1· é cm n primentado. l 
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O Sl'. ,Tulião de CasM'o (*) : - Sr . P .residente, não posso 'leixar passar 
este momento em ·que se vae lançar a ultirr.a pá de cal sobrE) o infeliz ca..'!c 
do . meu Estado, sem, mais uma vez, desta tribuna, vir formular o meu pro-
testo contra o insolito attenta-do .corre que o Governo F eder a l houve por 
bem intervir no territorio flumi-nense, conspurca!1'do a a lma da minha t erra, 
na;quillo· que possue d e m a is helio e preeioso - a sua ruutonomia! 

Os nobres Deputados, que me preeederam na tribuna, com a. eloquencJ:• 
que os caracteriza, descreverarr .. admiravelmente o· estado d'alma na f:poca 
que· atravessamos e · frizaran1 .com palavras eloquentes e s-ensatas os senti.-
mentos que dominam a :politi·ca -naciana l nesta hora presaga para os destJ-
n os do Brasil. 

O l<Jstado do Rio de :Janeiro não possue, co1no o do Rio Grande do Sul. 
elemm1tos aguerridos pane s-e opporem a os attentados á autonorr.ia do seu 
territorio. Conlfia e.Ue no prestig io d a. lei e uma vez que este prestig io 0 
derroca.do, todas as suas aspirações se volvem para um período além do que 
atravessamo~. e-m que ,, lmperlo dh lei possa ser urr .. -fa ctv. 

No Rio Grand(l do .Sul, esse a specto da questão é sobremodo differe-n te 
daqu8lle com que se apresenta no Rio de Janeiro: Estado que dis-põe cie 
grandes element-?s aguerridos, resiste, a t odas as pretenções de intervenção á 
sua. autonomia b desrespeito á integridade de seu t-e.rritorio . 

Assim sendo, Sr. Presidente, duas orientações são imprür.idas n esl<c 
phase triste da h1storia poliüca do Brasi·l : uma contra um infeliz Estado 
inerme, confiante na lei e na . j•ustiça ; outra, rela.tivftmente ao Rio · Granu0 
elo Sul, aguerddo .e ao qual não podem chegar as pTeten ções do Governo 
Federal! 

Abate-se o frac-o e teme-se v forte, com o qual pa•r ece haver intelligen-
cia a través accôrdos e corr.binações. 

Assim pensando; Sr. Presidente, deixo formulado nos Annaes o m n':· 
protesto com toda a vehemencia contra o · :;~_ttentado praticado á autonomi[c 
do meu Estado. (M1tito . ·oem; ·muito bem. O oraã:OT é cum.p1'·im.en-tado.) 

Encenada a discussão uni•ca do projecto· n ·. 79 B . . de 192·3, appr ovancio 
a intervenção no Estado elo Rio de Janeiro e a nomeação de um intervent0:· 
.(emendas do Senado) (sem parecer da Commissão) . 

O Sr. Presidente: - Vou submetter '" votos as emendas elo Senado , 
Acha-se sobre a rlesa o segminte 

REQUEIDM!llNTO 

Requeiro que a votaçfw da pl'imeira múenda se faça pele processo nü· 
minal. 

Sala das sessões, 13 'Cl0 Agosto d'e 1923 . -·Raul Alves 
A:ppr-ovado. 

(*). Não foi revisto p elo orador. 



897 

O St·. ·Presidente, - ·Vou submetter '' votos n pnn:en·a emendn , do Se-
nado, pelo rprocessv nomir.>ll . 

A pdmeira emenda é a seguinte : 
.Su bstitua-/Se. •O § 1" do artigo unico pelo seguinte: 
"§ 1.0 .São declaradas nu lias t odas as ele ições r ealizadas no Estado do0 Rio 

de Janeiro, desd e as .que tiveram Joga r a 18 ele •Dezembro ele 1921. inclus iva-
mente, até ás que se rea-lizaram ·poste rio>·mente para qua-esqum· cargos ele -
ctivos n o t erritorio elo referido E sta.do. " 

O senh ores q u e approvam a ·emenda 1·esponclerão sim - e os q u e r·ejeita-
rem res·poonderão - não. 

Vae-se proceder á ch a mada . 

O Sr. Costa R.ego (1" 81~crEt~a1"i.o) procecle ú c h amtLCla dos Srs. Deputado~ 

para a votação nominal. 
Feita a ehamacla r espondem - sim - a pp1·ovanclo a referida · primeira 

e m enda., elo Sena.d•D;· ao projecto n. 79 B,( ele 1923, os Srs . A ristides Rocha, 
Dorva.l Porto, ·Ephig.enio .Salles, Ar1:hur L emos. B ento JVIil·anda, Chermont de 
M•ira nda, Dionysio Bentes, E urico Valle, Lyra. Castro, Prado L•Jpe~, Agg.ri-
pino Azevedoo, ·Magalhães r1e Alme ida, Roeh :igues lVfach a d o, Domingos Barbosa, · 
Ar·man clo Burlamaqui, .J•oão 'Cabral, Ma rin)1o ele Andrade, Thom:otz Rodrig ues, 
Alfredo P'inheir·o, Floro -Barth olomeu. Alberto Mar~Lnhão, .Tuven a l L a martine, 
Aseendino ela Cunha, Oscar· Soares. 'l.'a_v~Lres Ca.va:Jca11 ti, ·w a.lfree1o L ea'J, Ale-
xanclrino ela •Rocha, .Souza l!~i'Jho, Gonçalves .'Maia, Pessôa. de Queiroz, Costa 
Rego, Euclycles M·al ta, L l.li7. Silveira, Raymunelo ele M'iranda, Rocha Caval -
canti, Gilberto Amado, Gentil T avares, Alvaro Cova, Octavio Mangabeira, 
AJfreelo Ruy, João Manga-beira, Pachec•o Mendes, .Jo~é M a ria ., Eugenio 'l.'ou-
rinho, Geraldo Vianna, Heitor ele Souza, Manoel M.on]arclim, PinheirG Jullior, 
Vicente P iragihe, Norival de F1·eita s, .Galclino F ilho, Luiz Guaran~, Henrique 
Bor·ges, Carvalho Britto, .José Alv-es, Joa qui-m ele Salles, J ·os·é G•onçalves, Af-
fonso Penna Junior, Antonio Ca:rlos, .J•osé Bonifac.io, L a:nclulpho el e Magalhães, 
Olyntho de Maga:Jhâes, VFtz de n.fello, Augusto G-loria, Emílio .Jtu·d>m, Au-
gusto ele Lima, Zoroastro· Alvar-enga, Bueno B 1·-aneláo, .Josino d e A1·aujo, Raul 
l!~aria, 'l'heodomirc.o ·-santiago, Eduardo elo Amaral , l<'idelis :Re is, Valdomil'\'l 
Maga lhães, Leopoldino ele Oliveir::L, Oamillo P rates, M anoel Fulgencio, N eloon 
ele Souza, Ferreira Braga, José Roberto, Olavo Egyeli-o, Gard•oso de Almeida, 
A-lberto Sarmento, .João ele :f<'aria, J'osé Lobo, Palm eira Rí·Pir~er, Carlos d e 
Cit.mpos, Americano do B l'nsil, Ayres ela. Silva, Napol t,ão Gomes. .JovianoO 
ele Castro. Annibal 'l'ole clo, João Celestino, Pereir a. L eite, LincloOlpho I-essôa, 
Luiz B a.rtholomeu, P línio Ma;·ques , Ma rtins Fra.n co, Al1olpho Konder, Cels•o 
Bayma., E lyseu· G uilherme. Ferr•eira L imn, Joao .Símpllc io , Antunes Macie l , 
Nabuco ·de Gou veia é Getulio VargasJ (107). 

E respondem - não - rej-e'ltanclo H. refericlr., primeira-emenda elo SEna do. 
os Srs . Dantas Barréto., C lementino ] ' rf.Lga., Haul Alve~, X ;aviE:t' Marques. 
Metello Junior, Macedv ·Hoares. Manoel R e>s, Julião d e Castro, 'J'hemistucles 
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de Almeida, Carlos Garcia, Octavio Rocha, Lindolph.O . Collor e Joaquim 
üsorio ( 13) . 

O Sr. PresideJlte: - Responderarn - . s·im·1. - 107 e - não· 13 Srs. Depu-
ta{los. 

Vae-se >P•roceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados que r esponde-
ram- s·im. 

O, Sr. Costa Rego (.1 • SeC1·eta1'io) procede á leitura. dos n•omes dos Srs. 
Deputados que responderam - s·flln. 

O Sr. Presidente: - Responderarm - sim - 107 Srs. Deputados. 
V ;,.t;-S·e proceder á leitur;,. dos num"" .do" .Srs. Deputados que respondera m 

'YIJãO • • 

O Sr. Ascendino da Cm1ha (3° SecYeta.Tio, Í;eTvind:o !],e 2°) procede á 
leitura dos nomes ·dos .Srs. Deputa:dos que respondero,m não .. 

O Sr. Presidente: -Responderam não- 13 .Srs . Deputados. 
\ 

A prime·ira emenda elo SenaC!u foi approvacla por 107 Vl(}tos contra 13; 
total 120 . 

Approvadas, successivamente , em discussão unica, as seguintes 

EMENDAS DO SENADO 

.2.• 

Substiti.la-€e o § 4•, do ürtigo uni•co pelo seguinte: 
"§ 4.0 Realizada a e·leiçãoa de Deputados 'á Assembléa Legislativa e expe-

didos os respectivos diplomas, será ella convo-cada extraordinariamente pelo 
interventor paPa "o reconhecimento de poderes de seus m .emboos e para, uma 
vez installacla", proceder á ·apuração das ·eleições de Presidente e Vice-Presi-
dente elo Estado mandadas fazel' por esta lei. reconhecer e procla1nar os 
eleit·os." 

3" 

Accrescente-se, depois do ~ 5• do a rtigo unico, passando o~ pa.mgra p,hos 
6•· ·e 'i0 a. constituir os paragrap·hos 7° e .go, o seguinte: 

§ 5.0 A · ·apuração das eleições para Deputados á · Assembléa Legislativa 
ia,r-·se:·ha. pela Junta Apuradora., das eleições federaes no ·Estado, accrescida 
dos ajudantes do ;procurador da Republica. dos municipios de Oampos, P e -
t ropolis e Barra d.o Pirahy .. . " 

O SI·. Presidente: - O pro.iecto vae á. Comrnissã.o de Redacção. 
Vem á mesa e . é lida. a seguinte 
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DECLARAÇÃO DEl VOTO 

·. Declaro que votei- contra as emend<ts do Sen~do, como teria voQtado con-
tra o pr•ojecto ela Çamara ele intervenção no Estado <lo Rio, si não -esti-
vesse ausente, no .- Ri-o Grande elo Sul , conto estive, por. motivo ele for ça 
n1aior . 

Sala·clas .. Sessões, ,13 ele Agosto de 19'23. - Joaquin•. IAti-z Oso1··iO. 
·O Sr. Bueno: .. Bra.ndão: .-(pela, onkm.) ·· requer e obtem dis,pensa de. jm-

pressã.o . da· reclacção final elo projecto n. 7·D C, de·· 1923, afim de ser imme-
diatamente votada. 

EJ' lid:t e, sem ·ob~ervações, [LpJ)rovadaR ·a seguinte 

RI;JOACÇÃO· 

. J?edacção final d.o p ·ri.ject.o n. 7D B, d.esáo cmno. do. Ca.nw.1·a. rnwnd.ado pelo 
Senad-o, qnc a.pp1·ova os fl.ecr etos do Pocle·r .Exeou.tivo· · dete,·m.i:namd.o a in-
.f;ervenção t erle'lfa.l no .Est<Lrlo elo Rio cle ,Ja.n.ei?'o e a. no?ll\" açcio ele -u?n i.n-
terven•to-r. 

(Justiça 1 e 4, de J D23) 

O Cong1·esso Nacio.Jlla l. decreta: 

Artigo uni co. Fica·m approv:tdos oR decretaR cloo Poder EJxecutivo. nume-
ras 15 . 922 e .J 5. n23, de 10 ele ,Janeiro de 11923, peloR quaes foi determinada a. 
intervenção J'ecleraJ no Estado cl>O Rio ele .J-aneiro e nomeado interv·entor .o 
Dr. Aurelino ele Araujo Lea l. 

~ 1.0 São declaradas nullas todas as eleições rea lizadas no Estado elo Rio 
ele Janeiro, clescle as que tiver•am l•og-ar a J 8, ele Dezembro ele 1921, inclusiva-
mente, até ás que se · reaJizaram . postriormente para q uaesquer cargos ele-
ctivo do territori•o elo referido EJstado. 

~ 2.0 O Poder EJxecutiv•D Fecler•a l , dentro de curto pr·azo. baixará instr·u-
cc:ões eleito1·aes, a ser·em cumpridas pelo interventor·. ,para, em eleições rea-
liza.clas conjunct:amente, ou e.m dias clifferentes proceder- se á recomposição 
geral elos org-ã>Os J'epresentntivos ão E stado e elos munJcrpws, com -preh en-
rlemlo ta.es instrucções. torlo o processo eleitoral, bem como o ela apmnçfuo 
elas eleições, verificação de ·poderes e t:Joosse, observados no que fôr applica-
vel, ou conveniente. os d isposi tivo~· ch lei fecle r:ll n. 3 . 20-8 , de 27 d~ D ezem-
bro ele 1916. 

~ ~ 3.0 As municipaliclncles nté a çonstituição elas novas -Oa maras, serão 
aclministr·a clas Jl>OJ.' um prefeito !ntprino nomeado pelo interventor e clemis-
sivel arl:-n11.t1'm., ao qual será· co1Jtfir..clo o Governo loca l , m antidas em su a ple-
nitude, .todas :1s leis münioipaes, naquillo que não contra vier a . presente lei. 

~ 4.0 RNtlizacl<• :;. eJ.eição de Depub.<tcl•as fr. Assembléa Legislativa e ·expe-
didos os r espectivos di-plomas, será' ell n. convocada. extraordinariamente pelo 



- ·900-

interventor para "o r econheqim en bo . de · poderes de seus membros e para, 
uma vez installada", proceder á apuração das eleições de Presidente .e Vice-
Presidente ·elo Estado manda das fazer pot· esta lei,' Tecona'lecer e · procla n<ar 

·os eleitos. 
c· § 5.0 N a eleição · dos Deputa dos e elos Vel'~aclores, ··cada· .e!eitot· votará ·em 
ta ntos nomes crt.ra)'ltos forem os r ept·esen.tantes a eleger, menos um: ·etn oito 
para Deputados, ·e, para Ver eadot'es , · ·em 14 noines· nos munici1>os de Nicthe-
roy, ele Campos e de !Petropolis, e ·em nove nomes nos demais municípios · do 
Esta do, podendo o eleitor a c.cumular todos os .seus votos ou parte' delles em 
um candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes quanbcls ps votos que 
lhe quize t· dat·, observa cloos tambem os §§ 1" . e 2° do art. 6° ela, J.ei federal nu-
m ero 3 . 208, de 27 de Dezembro de 1916 . 

§ 6.0 A apuração das e leições para Deputados á Assembláa L egislativa 
far-.se-ha yela .Junta Apura dora das eleições f ederaes ·no .Estado, accresciclJa 
dos -ajuda ntes do procurador da Republica &os municípios• de Camp'Os, Pe-
tropolis e Bart•a do Pirahy. 

· § 7.• O Presidente · e Vice-Pr esidente ·proclan1ados eleitos tomarão IJoosse 
perante a Assembléa Leg>slativa , sendo trans.mitticlo, n essa data, pelo inter~ 

ventor, o Govern-o ·elo Estado .' 
§ 8.0 A presente lei entrará em vigot· na mesma dat.-'1. da sua publicação, 

ficando r evogadas todas as disposições em contrari'o. 
Sa la elas Oommissões, d·e Agosto de 1923. - José Alva~·o Cóva, Presi-

dente. - Eucl·id es Jlfalta. - Pinhei·ro Jm~io1'. 

O Sr. Presidente: - O projecto vae ser enviado á sa n cção, officiando-se 
a o Senado sobre o occorrido. 

SESSÃO DE 9 DE RETEMiBRO 

Trecho elo voto venclào do Sr . Prudente de Moraes, ao · parecer n. 223 -
1n3, q ue a ppr ova . os actos do Poder Executivo declarando o· esta do -de sitio 
·e proroga ndo-o até :n de DPzen1Jhro de 1923. 

Aqui, ·conw naquell 'il caso (interven ção no Estiado do Rio), não l}ieiteio 
s olução que atten cla á doutrina que· sem.pr·e t enho su stentado, ou me satis-
faça aos m eus pontos de v ista, que c ons>idero sinceramente r epublica nos e 
patrioticos. nem me a.nilna a. dizer·, n este voto, o que p enso, ·CO·mo em outros 

•Já o tenho feito, a espet·ança ele ver: a Cama ra, se proriundm·· sobre o a.s-
sumpto, tomando em consideração os argumentos de ordem constituciona l, ou 
~•ies>mo os ele ordenr geral, ·expendidos na s 'linl1fis acima . B em sei que, l)ara 
a Cainara, trata -s·e de uma ques.tão méra.mente . politica, de uma ácto de Go-
verno a migo, qu e tem i:le ser ar~provado contra. "f.odos os a rg umentos, contra 
os reaes . interesses da R epublica, contra. a sua Cc.n s tituiçiio. Bem sei, por-
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tanto, que '· é a,bsóluta me·n te inutil argu mentar. O que se deseja é votar . Q 
(,[ue se quer é da r · apoio aos actos do· Governo, pouco ilnportando que sejam 
ou· não constitucionRes . Nem mais· as appar e.ncias se salvam:. Até ós 1)are-
ceres das ·commissões technicas são considera dos <iesnecessarios,' ~enão · mes-
mo impertinentes . Hajq. vista o .que fez no caso 1 a lnter.venção no Estaclo 
do· Rio de J a néiro . O Sena do, discordando da Ca ma ra . s m ponto essenCial , 
&men.dou-lhe -o projec:to. Devolvido este. no mRsn'l.o dia om :tue. foi lldo no 
{!Xpediente, a Camara se pronunciou sobre as emendas, aceitando-as toda;s, 
-d'ispensacla, a r equerimento du lettde·r da ma ioria, a audiencda da Comri1issão 
de Constituição e Justiça, ')nele deveriam ser estudada!! as ditas em endas . 

Etl, que acompanhei o trabalho do Sena do co1p. tocla a. attenção, formulei 
logo o m eu voto sobre a s suas emendas, para não {1emora1· o a ndamento do 
'projecto nesta Comm is.são: Mas, eiie por a qui . não p assou e f iquei assim 
).lrivado de dizer, no lugar proprio, o que penso. e obrigadt> a dizel-t. uqui, 
para q ue a minha opinião fique consignada nos L.tnnwes, como um comp·le-
n1ento elo voto ~·enc;ido prof<:>rido no caso. 

Eis o que escr evi: 

"Antes de me pronunciar, como é d!: meu devEr, sobre as emenda.& off~
recidas p elo Sena do ao projecto da Ca mm·a r ela.tivc_. á intervenção. federal no 
l<Jstado do Rio de Janeiro e ·em cada um dos seus Municipios, cumpre-me 
fazer a lgumas obsei·vações preliminares. . 

Começar ei nota.nelo que v,. Call'l<U·a e !) Senvdt. €ntender~m ~JU& o decr e to 
11. 15.922, ele 10 Cle J a neiro de 1923, do Poder Executivo, foi perfeitamente 
constituciona l, !mpondo-se, por isso, a , sua a-pprovação pelo Cong!'ess'O; m as, 
ca da uma das Casas do Poder L egis la.tivo julgou constituciona l e a pp1·ovoU: 
a quelle acto por ruótivqs differente& e que se r.ont1'adizem . 

Assim, a Ca.ma ra entendeu que a intervenção· decretada foi constitucional 
e met·eceu a aua a pprovação por tet· sido fundada no a1·t . 6", n. ·3, da Consti-
tuição ; o Senaclc ent endeu que foi constitucional e mereC!:U a sua a ppru-
vação por ter s idc. f1.melada no a.1·t. 6", ·n,, 2, de. mmoma Constituição . 

Entendeu aqu ella q ue se trata de u m caso de inte-rvenção, não " para 
manter a fórma republicana tederativa•·, mas, sim, para " restab elecer a 
u;·dem e a tranqui.Jiela de "; entendeu este q ue o ele que se tra ta é ele um 
<:aso de interv enção, nlo para "restabelecer a orpem e a t ranquillidade" , m a s, 
siln. para "n1an ter a fôrma repnbliec'l..na "federa.tive:t. ') . 

Para a Cama!'a, u hypotJ1ese foi a cia interven ção ,·equis-itacla; para o 
Senado, a da inte!'venç:ão 1nOt U.-1J1"0p1"i.o . 

Os pareceres ele uma e de ou tnt Casas do Congresso, já, por estas respe-
ctivaJn ente homologadc-s, não deixam q ualquer duvida sobre a divergen c)a. 
apontada .. 

No da . Com m issão de Consti tuição e J -usti<;:a , ela Camara já por es-ta ado-
vtado, se d iz : 

"O decreto de intervenção invoca ao nH:osn1o t empo a s disposições do 
n .. 2 e do n. 3 do a.rt. 6" da Constituição; mas, CV1'Jt-o o caso ela m.ensaoen·~ 



-902-

na.rla ten~ q1te · vc1• a rlispos!ição d.o n. 2 do a-rtigo c-itado, vist'O que a inter , 
1"Pnção de. que em tal numero se tra ta é a que se opéra d e motu -prop1·io pelq 
Poder Executiv o e· tem a fôrma, n_ão de protecção federal ás instituiç.ões l_o.-. 
ca.es dos Estados, pet1:urbada.s por deso·rdem eonstituciona.!. interio-r, mas sim 
a de .bom·ção contra os E 'stados qu\3 attendem .cori.tra ·a. fôrma àe go·verno in!;ti-· 
tuicla .pa r a a. nação, pe!os arts . 1• e 2•. da Const.ituiçãr> Federal".. . . " Mas,. 
o .caso sujeito a.o nosso . exame é da. intervênção pc.ra man ter a 'Jrdem, tanto 
material, quanto constituiconal, internas, ·de. •.1ma. c'as unidad\3" da Federação 
BrasHeira" . 

No das Commissões conjuntas de Constituição I' de L egislação e JustiÇa,. 
tlo Senado, já ta.mbem. ·por este approvado, se es~rev,:~ 

"Ora, o caso q u e se nos antolha neste momentc. foi capi:t?tLaclo em, o 11;· __ 2 ,. 
elo arti.go 6°, confor·m.e a mensagem p-re·sidencJa.l d::: 23 ·de Dezembro de 1922. 
V<:oja mos, pois , o q11-e se cle't'e entende?· po1· fórrna 1·epubUcana. f ed.e?·ativa." . 
Demais, o leade1· .. ela intervenção na outra, · Casa do Congress.~, · o egr~giq Sr . 
Senador· Paulo' el e- Frontin, disse, em brilhante discurso·, alli proferido: "A. 
dualidade de assembléas legislativas é, pois , evidentE,_ e nestes termos a ·inter-
~:ençãó fei!JeraZ t eni i-nteiro h~nãwnwntó no n;. 2, rio cwt. 6°, éta. c onstituiç,ã.o .Za 
1:?-elJU.blica .. u 

Eis ahi b!em nlticla ÍnPn te fl.Ccentua cla a divergencia .. NenhuÍna das C~ma
r:~s co n-cordou com o Governo; q u e decretou a interven ção ~ na fórm~ ·do 
cwt. 6°, n . 3, combinado co11~ o n. 2 eLo 1nes1no a?·tiuc da '::0!1stitu'ição . Ambas 
répelliram ·esse combin::tdo. Entenderam amba!l !}Ue a intervenção não podia 
se -en q uadrar, ao me~'l!10 tempo. nof' . dous num-eros, que tratam de hypotheses 
ec-m·pletamente differen.tes. Isso importa -evidentemente, na conclemnaç;ão da 
doutrina d.o GO'!erno e na aceita.ção ela que, quan.to a es te ponto. ex.puz no· 
voto venciã:o. 

·Ahi , o que: s u s tentei íoi precizam ente o 'JUe 9 Camara e o· Senado _r e-· 
''on.hecer am, isto é , ~ imposs·ibiliclacle de co-nciliar as duas fôrmas de inter-
venção, ou- prati2al -as a o mesmo t empo. O q ue eu disse foi que : 

"Os dis,pos·itivos dos numw1·os 2 e 3 à.o art. 6°, cogitam de n;oclalicla cles 
t1 ifferentes da interve nção federal : - clifferentes quanto aos seus fins; difc 
f" r entes quanto á ma.n eira de levai-as a. effeito; differentes em relação ao 
modo de ser em delibel·adas. Em um caso a intervenção tem por· fim "manter 
a. fôrma republicana federativa" , quando h aja sido subvertido ou tenha cles-
' ' ppareciclo; no outr o, " r esta belecer a intervenção, a ssu mindo a U nião, pro-
Visoria m e nte. o Governo do E s·tado, por intermedio d e 'llma i.ntervento?·-ga-
1:ernacla·r ; aqui , shnplesm e n te, a u x ilia ndo com a força f ederal , o Governo es-
tadua l. Lá, n a. p-rimeira. modalidade, o Governo Feõer a l delibera a inter v-en-
ção, m-o·h<-prophl', ex-p1"op1·-io .i1We; cá, na segunda, só delibera em face da 
1·cqwi.siçri o do Governo elo Estado. Em. uma h ypoi·h ese age o Gov-erno F e-
der a l espontanea1nente . bas tando t er, de qu alq u er modo, noticiA. ela situação 
do Est>Lclo, onde se acha s ubver tida ou deturpada a fô rma republicana fede-
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rativa; na outm, só age prov ocado p elo Governe do Estado, onde estejam 

1;erturbadas a m:dem e a tra.nquillidade. Naquelle casu o juiz da necessidade 
da . intervenção é .o pro·priq Governo Federal e neste, é o Govet·no do Es-
tado, no ·n. 2, tra t a -ste da intervenção JWO·pria m ente dita, ou da .. interve nção 
rE>stric t a . Lá, a intervenção é . um acto polí tico; a qui, um simples acto de 
aclministração, de policia . oe quem responde afina l , p ela .segurança publica. 
AqueJ.l a ·intervenção, salvo casos .. excepcionalissim os, compete a.o Con gresso 
Na.cional detet·minar e regula r; esta é r esolvida e ordenada pelo Poder Exe-
cutivo Federa.]. Uma "Xige. :;.c to <~xpresso. decreto; outra pó de ser ordenada 
por simples te.Jegramma do Presicl<;mte da Repub!ioa, ou em seu nome . Em 
um caso o Governo Feder a l afasta elo püder o do E:sta clo ; no outro, s·e o en-
contra r deposto, fóra do poder, , elle o r épõe. Emfim, são modalidades· de in-
~;ervenção tão clifferentes, ns dos mwne1·os 2 e 3 do m·Pigo 6°, que não é, real-
tc.ente, possível conf undi!-as, con cilia i-as. mistura i-as, decretai-as ao m esmo 
tempo, ou r ecluz.i.l-as a uma. só, com .f unda.m e nto nos clous nu meros . A inter -
v enção Pestricta. tem os seu s estreitos limites ma r cados pelo texto ela Consti-
tuição e ·Pela doutrina constitucional, limites que Hão poderão ser eX>cedidos, 
e·· a intervenç:fto am.pla, é cla ro, é m a nifes·to, evidente, que clisp·ensa por com .. 
pieto' a outt·a,. Pois, se, dada a intervenç.ão ampJ.a, passa o Governo F ederal 
a responder directamente pela ordem e pela tranquilidade elo Estado privado 
rle a u t onomia e do Governo propt?io, seria. disparate imaginar sequ er a ne-
cessidade da outra interv en ção ,q u e tem por fim limi.tado r~stabelecer essa 
mesma ordem e es~a mesma tra.nquillidacle . No eJittanto, o decreto de inte t·-
venção no Esta.do do Rio se /1mcla nPs ns. 2 ·e 3 d.o a.1·t. 6•. a.o m .esmo· te1'1'ipD>! 
P ara este decreto n ão ha pot,tanto, no nosso espit·ito ele jm·ista, justificativa 
})OSSiVel. " 

Neste ponto, com0 ·disse, a Camara e o Senado estão ele accôrclo com a 
doutrina que· sustentei . Ambas as Ca~as do Co·ngresso entendem, con1o eu, 
que .a intervenção federal n ão pócle ter por fun cl<1 mento, ao mesmo tmnpo, 
nos dispositivos d os n1HIW'I'OS 2 e 3 elo a.Tt. 6° . Ou bem que se fu nda em um , 
cu bem que se funda no outro; fundar-se nos clous, ao mesmo tempo, ou 
em u m e em ·outro co·m.·b·ina.clos, como o fez o Govern o, isso não é possível 
e o Congresso Nacional implicitamente, condemna. como, explicitamente, o 
voto vencido conclemnou. A favor da doutrina do Governo não houve m esmo 
no Parh-1n1ento un1a só voz, un1 só voto . 

Cumpre a inda nota1· que se cada uma elas Cam a ras só :iuRtifica a 'in ter-
venção pot· um fundamento, e esta teve dous, peprova a mesma intervenção 
pelo outro funda m ento. Assim, para o Senado tal interve nção é in j u stificavel 
c.om f undamento no n. 3; para a Camara e lia é injustifica v e! com ·funda-
mento no n. 2 . 

Significa isso, innegn.ve.Jmente, que o voto venci.clo, que não achou justi-
tieativa para a inter·venção, quer cmn funda mento r! o n. 3, · que1· com funda-
m ento no n. 2, do a rt. 6" , mereceu , a inda, em uma parte o apoio rio Se nado, 
"' n'tt outr a. parte o apoio da Cama.ra. 
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O Senado pensa como eu, que a intervenção no E sta do elo Rio não se 
enquadra no n. 3, elo a rt. 6°; a Camara pensa, como eu, que tal interven -
ção não se enquadra no n. 2 elo mesmo artigo S''. Nesse ponto ambos têm 
r azão, conforme se demonstrou no voto vencido; te m razão o Senado, enten-
<lf"ndo que o disposto no n. 3 do a rt. 6" não a u toriza a -intervenção decre-· 
tada pelo Executivo F f"deral, no Estado d o Rio; razão tambem tem a Carnara, 
sustentando que o dis posto no n. 2 elo a rt. 6° não a u toriza a · dita inter-
v enção. 

P ara ünpugnar a legitimidade -da bit ervencão. com funda m ento n·o ·nu-
mero 3 elo a1·t. 6°, baseou-se o Sena do. como o 1101:o .,en~iclo, na circums tancia. 
de não ter havido req1~i8içào ·por- parte do Governo elo Estado do Rio. E' o 
que se cleprehencle do par ecer , àl!i ap.p-rovado, 9ncle se reconhece que a inter-
v E-nção para o restabelecime n to da ordem e da trn nquiHda de (hypothese d.o 
n . 3) exige a r eq·uis ição elo Governo estadual. Com ·effeito, no pa recer se 
diz: "Nesses termos, a acçã.o do Governo F eder a l deve giraT dentr-o elos 'l -i?ni-
t es est?·eitos e i~'lltransponiveis que sabiam-ente lhe traçam nossa lei magna, 
e constantes das a líneas do a l't . 6°; 'invasão estrangeira, ou de um Estado en1 
cutro; violação ela fórn1a r epublicana federat iva; p e1·tn1·baçã.o da o1·clem e da 
't1'anqui/.liàade, pa1·a cujo restabelee'i.nte1~to o Governo ào Estad:o inter essado 
mvoq1.w o auxilio da União, e, f inlarnente, recusa õas a u torida-des esta duaes 
a executa r as leis e as sentenças f edera·es. 

Para impugnar a l eg·itimidade da intervenção. ·com fundam ento no n . 2 
do art. 6°, baseou-se a Carnara, como o voto venoic~o .. na ci;-cumstancia de não 
tEor havido, no E -s ta do do Rio, subversão ou deturpação da fónna r epubl1icana 
federativa. E' -o que se depreh ende do par ecer a qui a.pprovado, onde se sus-
tente, e neste ponto em clivergencia com o voto vencido, que n o n . 2 -do art. 6° 
o que, só m ente, a Constituição a utoriza é "a coe1·çã-o t ede1·az, contra q ualquer 
tentativa de a lg uma das unida des fecleraes no sentido da violação dessa fórma 
de Estado composto, que é a fórma estabelecida ,pela. Constlituição pa ra nossa 
organização nacional ,. 

Do exposto resulta que o Sena do n ã o acceitou a doutrina ela Camara; que 
a Camara não acceitou a doutrina elo Senado; e , finalmente, que ambos, ou 
.melhoe, o Congecsso não a cceitou a doutrina do Podet· Executiv·o. Esta foi, 
por tan to, condemnada pelo Senado. ·con demnada pela Cama ra e, eonsequinte-
mente, conclemna da pelo Congresso, como o fôra tambem pelo humilde voto 
·venciclo. 

Não obstante, o que é certo é que a inter ven ção foi a pprovacla, ·embora 
I ; [w pelos f un cla,rnentos C!Ue o Governo lhe deu , m a s por outros que a Camara 
e o Senado a ndaram descobrindo e que se contra dizem en<:.re ;;i . 

Iss o, no em tanto, pouco in1porta a o Governo. O que €J.Ie pleiteava €ra a 
<wprovação d o seu acto, m anifestament e .inconstitucional; o que elle queria 
f'·ra ve ncer, a tüclO o tra nse, e venceu. Mas, só venceu m aterialment e, ·só ven-
ceu, de facto, porque a conclemnação do seu acto, tal com:J foi praticado, r e-
ê'~ lta elos proprios p a t·ecer es q ue aconselharam a sua a•pprovaçã'O e não pócle 



-905-

deixar de estar n a conscie ncia ele t'oclos os que tên'l · a üwr á R epulicq. e t•es-
peito á sua Constituição. 

F eitas essas considerações, passo adiante . 

O que se esperava elo Sena do, o que se a nriunciou que o Se nildo ·faeia, 
"-''a a rept·ov.ação do proje~to na pat·te <em que determina a '•tntervenção federal 
em t odos os municipios do E stado elo Rio, clet·ruba ndo-se as adminis traÇ.ões 
}ocaes, Camaras e Prefeitos, pa.r a s ubstituH-os, provisorian1ente, poe delega -
r.!on do Governo da U níão, por pequenos 1nterventores , <'>scolhiclos e nomeaclo'l 
pelo interventot·-mór. 

Mas; o Sena.do, ao contra rio do q ue se espem,va, •ao contt·ario do que se 
:1 nnunciava. coúcorclou com se·melhante medida, evidentemente arbitraria, 
exorbita nte, inconstituci<tina l , éLttentatoria do regim e n e ·sem pr·ecedentes na 
h h toria politica. r epublicana. 

Foi pena! Até a qui os Poderes F ecleraes niio tinham ousado levat· tão 
l<mge a sua intervenção . Agora fica aberto o prececlet1t•J e sem defesa a 
au t onomia munici-1ja1, que m er ecer a especial carinho ·elos legislador es ·consti~ 

t:ui.ntes. De nada mais valerá o a rt. 68 da Cons tituição, q u e gara ntiu <! 

autonomia dos Municipios. Não valerá contra os Goven10s dos Estados e 
n em contra o Governo ela U nião . Este, qua ndo quizer fazm· politicagem •... 
intervir nos municipios .ele um Estado, invocará o lastimavel precedente que 
a hi Hca e clircse-ha como agoea corre que se diz: - q1w i.?npo?·ta que nl 

r:onsti.t1tiçüo só a'ltto•··ize expTess011nente inten;ir no Estado e nüo no 1n1tni-
ciJJio. se qu.e1n. póde o 1nais 1JÓde o 1nenos?! 

ReaJmente fo i pena que o Senado, com a sua a u toridade, ni:'w houvesse 
impedido a consUJU•mação ele sem elhante p1·ececlente clestümdo a compt·om ettú 
J:;rofunclamente o r egim en. 

Façam-se outras intervenções· como esta, e a q ue f icm·á r eduzida tt 

Republica?! 
Agora m esmo tenho diante dos olhos, tra duzidas por Lucro DE lVI&l'<-

DoNçh, cuja morte prematura abriu tão grande clat·o no mundo j uridico, ju .. 
<IJcial'io e litterario estas palavras ele LASTARRIA: 

"Assim como a viela l ivre, para que tende irr·esist ivelmente a sociedade 
n1Clderna por s ua expansão physi-ologica, exige como con d'ição que fiquem 
f(,t·a elo a lcance da · lei e da aut'Or.idacle os direitos primitivus que con stituem 
a liberdade individual, porque são a base ela p ersonalidade elo home.m e 
da familia , e tambem oa. inclependencia elas espheras da. actividacle social, assim 
tambem exige: q ·ue a V?'ganizaçcío do pocle,- político não abso1·va n em li?n·ite a 
pe·1·sonaUdade collectiva do 11t:Ltn;idp·io, despo}antZo-o da gestão elos seus inte.-es-
Nes p ec1tlia1·es, 1JOis a vida c011Mnunal é a base do goven1o lim·e. Cumpre no-
taa· bem a di!flllrença que fazemos entre os direitos primitivos do homem, qw~ 
1t lei nã.o póde dominar, e os interesses communa.es, que a organização do Es · 
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t a do, isto é, a con stituiçã o politica, nã o deve t irar aos munwipios, a inda qu(, 
a ~ ei lbes po::osa provêr 8 administração independente . A ad-ministração do.~ 

·i•Jo.t eresse; lor:aes, dissem os não póde pcwt enoe1· sinão aos habi"ta.ntes do · ?nu-
n ·icip i o, •,mico~ que os podern~ oon hece1· e d-i!·igi!" pO!" suct p rop1·ip. convenAencia, 
com, mais acerto e 11wi.s ettecti?:a 1'eS]Jonsabilidad.e-. Se os ad-rn·inist1·a1·em mal, 

cMno póâe acontecer a qu.alque•r pa.e de farn4lia com os S':''IM, os effeitio·s it'~ 

s·u.a culJJ•• se1·ão melh01~ con ·ectiv o do que' o q1te se p1·etende appUca1·, suppon cln 
g _1t.é a i gnO!"ancia do m.u~.icjpio, Slt!L im p1·obidade e .inO'Iwia se ]Joderm con:igot1' 
;·tmúlo a clirecção ao poder cent1·al, quan do o· etfeito n eoessr<?'i O ele .semelhanM 
riir ecção se1·ia p er ;t.JetU{LT ., aq1te(les 11icios e tornal-os . incU?·aveis" . · (Politicn 
P o,<·iti-va, pa g. 39.7) ... ".Est.en([,e-se ao ?!~unicipio a dom,i naç.:io dos agentes -do 

,,•a·.ecu.t i ?.>O, pa1·a da1· ao pode?' central a fO!"ça e cstàbilidar:W d o -despotis>mo· qtte 
~··c disfarça con·t o 1w m e . de ttn idade polí t ica, e ver-se-ha c(}'mo deixam d E; ser 
1111~ . elcn0ent0 de onJ:mn ~ocial e politica, e se con·ve1·tem~ C'Yit cent1·o de disco-r-
eNa e_ desmo1·alizaçã.o, clesde. que. o agente da. au,toridade cent·ral precisa busca?' 
o a.poi o de wm ci1-c1tlo, 1: a1·a dom4nar os otttros fô . a ssegu1·a,,· a su.a influen c·i•1 
c leito?·a.l, C'YJ~p1·egand-o o . pode1· 01n •violentar 011, co1-rompe?· s eleitoTes, atint de 
(IU e não p?·ocecl.an~ . con~ indejJencLencia, mas dorn1.inados p elo· tC'YJt.o?· Olt p ela 
1 ecO'YitJJensa,. pe lo javo1· .ou p ela . esperança d e alcançal -o". (Pag. 401 . ) 

Se o Sena (\o ho uvesse a ttendido· á s ponderações a lli f e-i7a.s pelo em·inente 
Sr . . Sena dor . Azereclo, t eria devolvido o projecto á Ca m a ra ' com uma em end.>J 
m a nda ndo supprimir a parte r elativa á destituição dós conselhos e prefeitos 
municipaes. Com effeito·, . ninguem · m elhor elo que o ii!ust r e embaixador do 
-E:;tado ãe Matto Grosso impugnou o proje-cto n esse p onto . Pa ra s·. E x . " &. 

Cam a ra dos Deputa dos r.ã:o a ndou bem m a nda ndo annull~u· as eleições " da::. 
Camaras Municipaes . "Enien ch e entendo airicla - disse o precla ro Sena do!' 
- .. que "'~ p oder es publi·cos fedm-a.Es nãó p.odem inter vir nos E s ta dos p~,-a f co-
r lr, nos seus a licerces; a autono-mia d os muni'Cip ios ". Interrompido por uon 
aparte d ·J não m enos 11Justre Sr. Sena dor Süa res· dos Santos , inquirindo : 
" Onde viu V·, Ex. respeito á a utonomia dos municipios ?"-continuou o V ice-
P J:esiclente do Sena do·: " N ã o discuto s-i os Esta dos não re~peitam a a utonomia. 
uos municí-pios. Si se tra t:asse dessa questão, tería mos que intervir, nãú 
contra os Inunicipios, m a s, con t ra os Esta dos que ferissem · a a utonomia da-
quelles, p orqua nto nenhuma. o'utra Constit uição foi libera!' · r'Omo a nossa in· 
duindo nas sua s pàgi.nas um capitulo especia.J p-ara ga ra.ntir a autonomi.:·t 
dos municípios" ... Eu- ~:ontendo que as camara s municipaes n ã o d evia.m. ser 
incluídas na pr-oposiçã o ora em discussão, e não deviam pelo m otiv o que estou 
da ndo, de que os poderes pubUcos f·ed~raes n ã o t êm o direito ele interv:ir nas 
a u es tões r ela tivas á autonomia . dos municípios . -E isto deixei cla r a m ente in-

-~li cado n o parecer que tive a honra - e a satisfação de vêr approva do quasi 
u nanimem ente pelo Sen ado F edera l, qua ndo, em 1908, o me u a migc, clt> sau-
:iosa. m em oria., Erico Coelho a presentou á c'onsicleraçã o desta · Casa u ma inOl-
caQão, peclinclo que estn,belecesse a fórma . r epubJi.oana ·feder a-tiva n o Estado 
d,::> R io ele Janeiro " . . . " o parecer da do e v ota do n esta Casa n ão permitta qu~ 
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os poderes pu);}licos federaes, ,que o Congresso Naciona l pudesse intervir nesta 
(1uestão, no Estado do Rio .de Janeiro, porque era excltisiwumente pessoal. Ao 
:í;;stado cumpria dar o remediei reclama-do pelo honrado Senador pelo Estado. 
do Rio de Janei~·o. E então o meu parecer foi' discutid-o n >::>sta Casa do Con-
~resso, m erecendo a a.pprovação quasi unari·ime do Senado Fecl'eral, com 
f'XCepção elo voto elos pra nteados Senadores Moniz Fr·eiee e Erioo Coelho. 
l~stou ainda hoje dentro dessa m esma doutrina, porque ent~mclo que os po-
cieres publicas fecleraes não teem o direito de intervir nos Estados (deve 
~é:r nos m.unicipios), principa lmente quando pela Constituição do Rio de Ja-
,eiro, compete ao Poder Judlciario examinar e acceita r as eleições realizadas 
pa.ra constituiçãó das Camara.s Municipaes ·elo Estado. Eu tambem não pocli.L 
<!a r o m eu assentimento· á a.nnullação da eleição dos prefeitos . no Estado do 
fUo ele .Jàneiro . E não podia dar, de accôrdo com o pensamento da CamarfL 
elos Deputados, que ·era pela a nnullação das eleições munioipaes, po·rque r;, 

' •:· elo Estado contrariava a le! federal , em virtude da qual a Constituiçfí:J 
llo Estado mandava que seguisse o que a 1ei federal indicava: ou o v.ato 
<'umulatiV'O, ou então a garantia elas m elhoras (eleve ser minorias) pelo voto 
incompleto, não . de u:m, ~as pelo terço, pelo me.nos. A 1>leição ele Prefeito 
é uninominal; não podem, portanto, estar comprehendiclos entre os verea do-
res os Prefeitos do Estado do Rio de J a neiro. E, a lém •Jisso os Prefelitos 
i"Í:•o eleitos actualmente ·por determinação, por sentença, por decisão do 
rl'l'ibunal do Estado, porque .as Governadores anteriores r esolveram nomear 
os Pre'feitos ele certas· cidaues. estendendo-se depois a outra s. O Poder Judi-
eiario entendeu que isso era inconstituciona l e que o Governo n ão tinhiJ. 
o direito de intervir nas nomeações dos Prefeitos, poi·que são os representan-
t es, os administradores elos municípios". 

Infelizmente, porém, o Senado não quiz se inspirar nessas ponderadas 
palavras do seu illustre Vice-Presidente, nem no precedente por elle a hi 
hombrado, de 1908, para nos devoolver o prQ•jecto com emenda eliminatoria da 
parte que manda entregar, embol'a proovisoriamente, ao Governo Federal. a 
<ldministração de quarenta e . oito municípios da RepulY!ic3., po-is pensamos 
que tantos são os do Estàdo do Rio de J a neiro. Em vez disso , a:cceitou a 
obra da Camara e tratou de ampliai-a. · 

· Com effeito, o projecto ela Camara sobre a intervenção no Esta do elo 
Rio de Janeiro v-olta ao Senado co·m a lgumas emendas alli a pp1·ovadas, entre 
as quaes uma annullando a eleição de 9 ele Julho de 1922, para Presidente " 
Yice-Presidente d:o Es.tado, pois ·em tJanto, importa a que oeclara Jlullas to-
dais as eleições, naquella unidade da F ederação r ealizadas f~ 18 ele Dezembl'o 
de 1Q21 e posteriormente. 

A Ca.mara, que agiu col'n grande desembaraço · nesse caso, não se a ni-
mou a annu1!ar aquel.Ja eleição . Annullou a eleição da AssembJéa L egish-
tiva, a das Camaras Municipaes, a dos Pr-efeitos, m as, r espeitou a de Pre -
sld·ente e Vice-Presidente. Achou motivos para annulla r toda s aquellas, mas, 
não descobriu n enhum, que pudesse invocar, pa r a a nnuHar esta ultima. 



-908-

. A,n11ullou a · eleição da Assembléa Legislativa, por te1· 1;>ido a mesma feita 
segu:qclo <1r lei eleitoral do Estado, n . 1. 723, de 3 de Novembro. de 1921, a. 
qual. na sua· opiniãio, .. contrariando a Constituição fluminense, estabelecetr · 
;"norm{L sobre -o voto cumulativo, ·em divergencia com ~ lei federal". 

A:qnullou a · eleição ele tod:as as Camaras Municipaes, porque ella foi feita 
tumbem na fórma da mesm a lei eleitorwl do Estado e m ediante o systema 
elo voto cumulativo a hi oo.nsfgna do. 

Annullou a eleição d·e todos os . prefeitos dos ·municipios, porque, não 
:..bstante ahi o voto t er sido uninomina l, e não cumulativo como nas de Depu-
tados e vereadores, todavia fo-i realiza da conjunctamente com "" destes, na-;; 
mesmas urnas, pa rticipando pot· isso do m esmo vicio de nul!idade, que !} 

contagioso. 

Não a.nnuUou·, porél'l)., a eleição de Presidente e Vice .Presiden te, porque 
uessa o voto não foi cumulativ-o e as cedulas não for&Jn la nçada·s em urna::; 
ou e contivessem votos cumulativos, capazes ele. contami.nare.m aqu ellas. Ess:L 
c:Je:ção, portanto, segundo o juiro da Camara, ne:qhum vicio offerece que 
justifique a sua annul!ação . ".· .. a inconstitucionalida de que acima se allega 
e prov-a, da lei eleitora l elo Estado - disse o parecer appr.ov-aclo pela Ca.mar'L 
..,..-- não· a: in2;alicl(l. · e1n todos os seus à;is1JD•siUvo·s, e sim sõmente na parte 
restricta em ·.que e! la supprimiu o w t o cumulativo, faculta do ao eleitora do 
fluminense pela lei eleitora l da União, que foi incorporada ao syst-em a lega l 
•lo :Estado, pot' dispositivo ·expresso ela sua Reforma Constituci•onal. O voto 
dado na eleição de Presidente ·e Vi-ce-Presidente é ·unipessoal , pois que se 
tra ta de um só cargo, ·e em tal eleição não cabe ü · exercício do vot o 
cumulativ-o". 

Mas, o Senado,- contra o que havia decidido a Camara, r esnlveu annulla•· 
ü.mbem· a eleição ele Presidente e Vice-Presid€nte. Já que se an nullam as. 
outras eleiÇões todas, porque não ·se a nnullar ta-mbem ~ssa? · Assinl argumen-
tou ·o illustre S'enadot·, que a núunciou á Casa a apresentação da emenda 
nesse sentido .. "Tan1b€•m - disse S . ·Ex. - s·i a Carnm·a dos Deputados, ·com 
a qual conco·rt'k{ ram as Commissões oonjunctas do Sena do, t·end.o sido r elator 
do parecer o meu illustre amigo Senador pelo Espírito Sa nto, na nulliclade 
das eleições estaduaes, ·das camaras municipaes e dos p r efeitos, não era 
justo que se excluíssem as eleições feitas pa ra Presidente e Vice·-Presidente · 
ào Estado". " ... si · a lei esta dual era incon stituciünal , então tambe.m ·O ·era 
para o Presidente e Vice-Pres.idente e não só para os prefeitos. Si o Pre -
sidente e o Vice-Presidente d.o Estado são eleitos pelo vot:o uninomi.na l·, 
tambem o são os prefeitos. No m eu ponto de Vista .penso que mais acertado 
seria annullar-se as eleições de Presidente e Vice-Presidente, ou então sup-
pl'imir-se elas nulliclades as eleições dos prefeitos" ... Foi p or .esk'1. razão que, 
conversando · com o meu· p1:ezaclo a migo, Senador pelo Districtü .F''ederal, r e-
solv-emos a presenta r uma .emenda estendendo ·a nullicl:Mle. elas eleições a o 
Presidente e Vice-President€ elo Estado". 
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Como se vê, não se aponta a hi um motivo de onlen1 jm·idica que p.oSS<L 
justificar, a inda que apparentemente, a a.nnullação da eleição ])l·esidencütl do. 
Estado do · Rio, nem se -contesta a .r azão allegada pela Cmnmissão de Cen-
stituição e J ustiça da Camara, em seu parecer, pa r a não consigna1· sffine -
lhante medida no projecto que ela borou . O que se alleg~ p ,u·a justifica.J; . a 
!:menda é que houve manifesta i njustiça po1· pa rte da Camara, a nnullando 
G>.s eleições de Deputados, vereacloées ·e prefeitos, sem a nnullar t a mbem a ele· 
'Presidente e Vice-Presiclnte. Si é certo que estes são e leiws pelo voto uni-
Hominal e não pelo cumulativo, m enos certo não é que os Prefeitos t a m.beill 
são eleitos po_r •aquelle systema de voto e não por este . Si se a.nnu!Ja a 
eleição de Presidente dever-se-á a nnullar tambem a de Presidente e Vice-
Presidente; si se salva esta dever-se-á salvar tam.bem a quella. Mas o me-
:hm" é annullar todas . E foi iss-o o que vingou n o Se na do. 

O preclaro Senaclo1· que ·a presentou a e1nencla, fundou-se no pa r ecer elas. 
Com-m issões conj unctas, que haviam concordado com a _Oamar·a na nà ó an-
n ullação da eleição presidencial por falta de motivo, 1·eal ou a ppa r ente , pant 
invalidar a m esm a . Disse o illus tre a presentante da em e nda : - "Do estudo· 
1'eito pela s Comm.issões do Senado r esulta de m-odo "insophismavel ·a incon-
stitucionalida de da lei eleitoral" (n . 1 . 723, ele 3 ele Novembro ele 1921) e· 
'·eonclue-se que · são 1iu!las as eleições realizadas na vigencia clella". 

Asstm são nulla s todas as eleições· effectuacla s no · E stado elo Rio de J a-
neiro desde 18 de Dezembro de 1921 a té hoje . Que1· as ele Depu tados á 
Assembléa Legislativa, quer a ele Presidente e Vice-Presi'iente, quer as de 
vereadores e Prefeitos, anterio1·es ou p osteriors á inter venção . E' o qu<> 
determina a p r imeira elas emendas qu e t enho a honra ele sulJmetter á a pre-
r.iação do Sena do. 

R esulta dahi que o em.inente Senador; a presenta nte da em enda, f u n--
clou-a em uma affirmação ·contida no pa1·ece1· das Commlssões conjuntas, 
~, ua.I a de que são m~llas as eleiçõ'es 1·eaz.izadas na vigencia da lei ele·itoral 
.flum-i?t ense, n. 1 . 723, de 3 c!'c Novennb1·o de 1921, po1· ser ella i.ncons-'titucional. 
Não ha negar que o egregio Senador raciocinou, como sempre, aclmiravel -
lnente bem : Si a 1ei em questãD é insophismavelm ente inconstitucional a· 
1'i, e-m eonsequencia, são nullas todas as eleições r ealizaclrrs sob a sua vi-
gcncia, como se -affirma no pa recer das Contmissões conjunctas, tambem é 
nulla a eleição de P1·esiclente e V'i-ce-Presidente do E s tado, que foi uma 
claquellas. A em enda, portanto, se impunha. E como as Com.missões con-
jonctas não a apresentaram, foi e Na a.presentada em plenarjo . 

E' ele estranha1·, realme nte, que as honradas Commissões conjuntas elo-
Senado ha jam aifirmado a nullidade ele toclas •as eleições regidas pela cit a da 
le i eleitora.! fluminense e ao mesmo ·tempo ha ja m conconlado com a Cam a rrt 
em não annullar 1unw clellas - a de Presidente e Vice-Presidente do J!Jstaclo. 
B.o'.lve n isso manifesta incoh erencia. Mas o facto é vm·dadeiro. 

Com effeito, o parecer elas di:tas Commissões assim termina: "Empos-· 
:::acla a futura Assembléa L egislativa , esta1·á vi1·t1wlntente 1·esolv·icla a d·uc,lt--
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da.de de Presidente e finda a. missão do Governo Federal, c011i a investidu1·a 
do que jô1· po1· ella 1·econhec.ido para · aquelle ca1·go, e reintegrado assim 'O 

Fstado do Rio de ·Janeiro na ordem constitucional. Isto posto, as· Commis-
RÕes conjunctas, considerando que a tJi·oposição d'a · Catm,{},ra dos Dep1~tad'os 

'está dent1·o dos p1·incipios q·ue ellas veem de àefender, ·submettem-n'a â 
opp1·ovação c~o Senado, aguardamdo, todavia, as suggestões que, no· deb'ate; 
!)Ossam apparecer e melhor solucionar a questão; cujo estudo lhes foi 
f'Onfiado". 

Não Testa duvida, por conseguinte, que esse parecer foi pela não a nnu!'-
iação da e leição de Presidente e Vice-Presidente. 

No emtanto, antes dessa conclusão, lê-se no mE>smo pareier: "Demons-
üada desse modo tão insophi·sm:avel a inconstitudona+idade da lei eleitoral ; 
conciue-se que são nullas as eleições realizadas na vigencb. d!ella, porquanto, 
sendo a fônna do v•oto o revestimento ·do acto de votar, e sendo nullo o 
:• cto que afct'ectar fôrma . diversa da expressamen'te .prescripta por lei, a 
manifestação da vontade do eleitor que se não revestiu da fôrma legal é 
nulla, e nullos são, pois, rJ:b initio·, todos •os pleitos eivados desse vicio." 

A esta conclusão, que d:estôa · Dompletamente da •outra, segundo a qual 
nulla não é a eletção do Presidente e Vice-Presidente do Estado foi levado 
o illustre Relator elo parecer das Conunissões conjunctas do Senado, por ter 
querido a todo o transe descobrir mais uma inc,onstitucionalidad!e na lei 
éleitoral do Rio de J aneiro, além das apontadas pela Commissão de Consti-
tuição e Justiça da Camara, as quaes forarri contestadas· no vuto vencido. 

AqueHe illustre Senador, que no pareoor se manifestou de accôrd:o com 
c s inconstitucionalidades de que falia o Re}ator do caso na Camara, decla -
rou no plenario. em aparte, que não era por ess·as inconstitucionalidades que 
.aeoeitava a annullação das• eleições, n1·as, sim, por uma outra para a ,qual' 
~mcontrou fundamento no nossu voto vencido . O ·aparte foi este: ·"As Com-
missões acceitaram a a nnullação das eleições feitas no Estado do Rilo de 
.Taneü·o, não de ccônlo co111. o -,nodo àé 11ensa1· da C0111.9nissão da. CUII'na1·a, mas 

·C011~ o .voto vencido do Sr. Prudente ele Moraes, q1Le se1·viu justa-inente de 
111'guanpnto pa1·a chega?· á conclusii,o de qu.e a le·i estaàAtal e1·a inconstitucional." 

Por estas palavras parece que o Relator do S13nado discordou do da. 
Camara, no e'!Iltanto, no seu relatorio reproduz os n1e!;mos argumentos do 
parecer deste, repetindo que a lei el·eitoral do Estado do 'Rio ·in1'ringiu a 
·Constituição d10 onesmo Estado, quand:o dispoz sobre a orgc..nização ela junta. 
apuradora e sobre a f6rma do voto. 

Eis as proprias palavras do l'!llatorio ou parecer: " . . ·. passemos a estu-
·da r os vícios enc o11,t?"ados tJela out1·a Casa na lei n. 1 . 723, dE' 3 de Novembro 
<le 1921, que regula as eleJções no Es·taélo elo Rio. De feito, em dous pontos 
.essa lei infringe a Constituição estadual: quandu dispõe sobre ·a urganização 
da junta apm·aclora das ele·ições de deputados e quando estabelece a f6rma 
i lu voto. 



-911 -

O estatuto poli ti co elo Estado determina no art. 75: " Os magisteados 
não poderão ser non1eados para cargo, emprego, ou commissão que não 
ll1es competir por accesso na magistratura." Diante, pois, c1esse dispositivo 
claro e taxativo, os juizes f lum inenses sõ podem exercer funcções que lhe« 
estejam reservadas pela lei de .organização j udiciaria, e, porta nto, toda a 
11omeaçã·o para cargo, emvrego ou comm.issâo q ue alli :1ão e~tiver especl.·· 
ficada, é inconstitucional. No emtanto, o art. 95 da lei eleitora l manda que 
a apur ação ·das eleições de deputados seja feita por uma junta composta d0 
c-inco j uiz;,s de direito, designados· pelo Presidente elo Estado, quinze dia s 
<'!e pois da eleição . E' isto de uma inconstitu cionalida de tão fla grante que 
os defensores ela lei ordinaria se servem de simples · jog•j ele pa lavras, di-
zendo que os membros ela jun(!a não exeroem uma cont?nissão, n1a s uma 
·f1lncção, não são nontcaclos e sim designados, como si os actos pu -
bHcos pudessem perdet· o seu cara cter, conform.e as clenon1imi.ções m a is ou 
menos capciosas qu e s·e lhes deem. " 

Vou continuar a ti·anscripção, mas, sou forçado a abrir a qui um pe-
queno parenthesis para salientar que neste trecho do r elat ori-o o illu.stre 
Sr. Senador Marcilio ele Lacerda oppõe à sua autoridade á elo Supremo Tri-
bunal Flederai. Aquillo que o nobre Senador chama de jO.rJO ele palam·as, dP. 
denominações m.ais 01~ 1nenos capciosas, é o que se a cha escripto no a ccor-
dão elo Supremo Tribunal, n . 8.800, transcripto no v oto ven cido. Continúo 
agora a transcripção elo que diz o joven constitucionalist.."'L . 

"A ou t ra inconstitucionalidade não é menos evidente co.mo se vae ver. 
O art. 103 da Constituição estadual dispõ~ que "a fôrma do voto será a 

determinada para as eleições federaes" . Interpretando esse dispositivo, a 
maioria da illustracla Oommissão de J ustiça da Ca.mara entende que a ex-
ppessão fõr:ma do voto - quer dizer "o modo pelo qual o eleitor deve · 
distribui!· Jjelos clifferentes candidatos os votos d.e que ·dispõe". E nesse caso, 
a lei eleitoral mandando, nos a rts .. 26 e 29, cumulat· votos pa ra deputados 
c vereadores, de .maneira diversa da, prescripta pela Iei que · actualmente 
t·egula as eleições para os cargos federaes , violou .clat·amente a Constituição 
do Estado." 

E' certo, pois, que nesta parte o Relat or do Senado coacordou con'l o da 
C8J1Uara e acceitou-lh~ a doutrina, bem como a applicação que da mesma 
se fizera, nfto obstante contesta da no voto vencido, que d·ef'encleu doutrina 
opposta, que t em por si u m accordão. do Supremo 'l' ribumtl Federa l e nad•t 
menos ele tres outros da Rela ção do Esta do elo Rio ele J a n e'iro, além de 
conter argum,entos irresponcliveis e que ficaran1 1n esmo sPm resposta . 

Semelhantes inconstituc~onaliclades são, com · effe ito, fanta sia das pela 
politica, ou melhor, pelo espírito particlario. E quando fosem reaes: a pri-
meira sõ affecta.ria os diplomas dos deputa dos e nãa ·a sua eleição, n em a 
outras; e a segunda sõ poderia viciar as eleições ·de: cleput,tclos e vereadores 
e nunca a . ele prefeitos e presidente e vice-presidente , do Esta do, conforme 
se demonstrou no voto vencido. Demais nenh uma clel!a s po'cle;·i·a legitimrt-
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mente ser sanada pelo Congresso Nacional , por lhe faltar competencia para 
cieciara1· nullos dispositivos ele un1a lei local , por serem contrarias a outro;;; 
ela Const-itu ição locaL As inconstitucionalidades dessa especie só podem ser 
corrigidas pelos pro•prios poderes locaes e não pelos fecleraes . Aclmittinclo, 
por ém, que semelha nte exorbitancia ou usurpação se justificasse, ainda 
assim, a ar..c·eitação ou à·eclaração ele ta.es inconstitucionalidades só poderia 
aifectar os actos em :]_tle tiveram applicação os clis>positivos ela lei eleitoral 
considerados inconstitudonaes e não outros, isto é, só os diplamas elos 
dC'putaclos e as eleições destas e as ele vereado-res, nunca, porém , as de pre-
feitos, a não ser pe.la theoria elo contagio, e a ele presidente e vice-presidente 
do Estado _ No em tanto, o illustre relator elo Senado oon0orclou com a an-
nullação das eleições de pre;feitos, consignada na proposiç:5.o ela Camara e 
2.íinal, até Ines-mo com a a nnullação ela ele pt·esiclente e vice-presidente do 
Dsta.do, concretização na pdmeira das ·emendas ap1~rovac1-as· por aquella Casa 
do Congresso, Ainda aqui S, Ex_ não foi · coherente, Dahi a necessidade 
cl.aquelle aparte que acima transcrevemos, appellanclo pa ra uma terceira in-
constitu cionalidade, de sua descoberta, e declarando que por esta foi que as 
Commissões conjuntas acoeitaram a annullação elas eleições do Estado elo 
It!o e não ele accônlo co1n o moela ele 11ensa1- da Co11t1nissão da Carnara, 

Qual seja a nova inconstituciona lidade inventado pelo illustre relator elo 
Sena do e que motiva a annu.llação das eleições, elle o diz n o seu parecer. 
Resulta elo facto c1a lei eleitoral elo Estacl:o pet'mittir o voto em cartorio e, 
fJOrtanto, o voto descoberto, ele · um moela mais amplo do que o f az ·a lei 
f ederal. Elle expõe assim o seu argumento, fundado na doutrina do voto 
vowiclo, simples a rgumenfo por demais, pois que declara inicialmente que 
i"lão acceita aqu ella cloutirna e sim a da Commissão de C"0!1Stituiçã0 e Justir;;t 
ela Ca1nara, embora no citad.o aparte viesse a cliz;er o contrario, isto é, que 
acceitava a dita doutrina e não a daquella Com.missão: 

"A lei n . 3. 203, de 27 ele Dezemhro ele 1916, que regula as' eleiçô·e;: fe-
cleraes, clispõe no art. 4" que "a eleição s·erá por escrutinio secreto, sen;1o 
yJermitticlo ao eleitor votar a descobe?·to somente no caso previsto no art. 1 ~ ", 
E este, por sua vez, detet·mina que "no caso de não havei.' eleição em qtwl -
qu.e?· secção elei.to?'al ela sécle elos Tnunicipios. . . poderão os eleitores da re-
ferida s6cção vota1· pe1·ante a mesa ela, secção 1nais p1·ex ·i1na na mencionacia 
séc1e, se!1c'o aclmitticlos a votar depois que o ultimo eleit?r da secção houver 
vota do, fazendo-se de tudo m enção na ·acta. Ü'S votos des tes elei.tan's serh.o 
1·cceb·iclos e apurados pela mesa em separado_ 

Se a secção d%t'o·tal que não f1mccion01l· /Ô?" situa.cla fó,-a da sécl~: {Los 
·rwnicipios. poderão os eleitores da referida secção votar na secção m ais 
r:roxrma, ou ,-e quere?' . , . qtl.e seja/In tmnaclos os seus votos ent cewto?··:..; pelo 
tabelz.iiio que fôr designado. 

Deferida a petição, sení lav,-aelo o t e?'11!,0 no Zim·o 1le n otas incl-icawio os 
ele-ito·res os seus caneHclatos." 
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Com o se v ê do tex t o transcripto (cont in úa o pa r ece1·) , duas sãu a;; h y -
potheses estabelecidas para a effectivaçã.o do voto do eleitor, cuja secção se 
não · reu niu . Se está situada na sécl.e elo municipiq, os <;eus eleitores só 
podem votar p e1·ante a ntesa ela secção m ais proxima da n1encionach sécle . 
Se, porém , a secção que se úã o r euniu está situada Jóra á.a séd.e do mun:-
cipio, os seus ·eleitor-es podem ir votar n a secção m a is proxima, ou r equ ere r 
sejam os se}ls votos toma dos ent ccwto1·io. IDm face ela lei federa~. p ois, sô 
os eleitores elas s ecções s ituadas tóra ela sécle elos municip1os po·Jem vota r . 
em ca rtorio, e, como só o voto em cartorió pócle ser descoberto. ~egue-sc 

c(Ue sómente a estes eleitm·es é permittida est a fôrma de voto . 

O legislador fluminense ter ia obedecido est1·ictamente á lei fede ra l ne~ta 

parte, como preceitúa a sua Cons tituição? Não, como é facil clPmon s t.ra r-se. 
O art. 77, pr. e o § 2° ela lei n. 1. 723, ele 3 ele Novembro ele 1921, 

que reg ula as ele'ções do Estado do Rio, estabelece q ue "quando n enhu1na 
·m.esa elo clistricto, séde elo 1nun'ici1Jio, ou de quaJquer outro se reunir, os 
c!eit on •s nelles r espectivam ente comprehencliclos, pocl.ercio .. . 1·eq·ne1·e1· na sécle 
c:. o j u.iz rle cl:i1·eUo 07L 1n7Ln-icipa.l . . . que sejam tomados os 361LS votos perante 
e.lles en1 cartor·io". 

"Deferido o requel'iinento, será lavrado o t ermo no livro ele notas, 
mdi cando os elei to1·es os .selLS cand·icla.tos . " 

Como se vê ci'aramerite nesse texto, a lei es tadoal faculta t<Lmbem ao<> 
cleitol'es elas secções da sé!le cloe 1n unicipios a votação e111. ca.1·to1·io, isto .§ , 

o "üoto a c1.escobe1·to, qua ndo a lei federa l, como vim os, só os permitte aos de 
ftÍ1'a cl,a sécl,e, CREJOU AQUELLA, POIS, MAIS Ul\>LA HYPOTHESE DESSA ESPECIE DE 

vo•.ro, E STENDENDO-O A ELEITORES QUE, POR ESTA, ESTARIAM DE'LLE PRIVADOS, E 
SENDO ASSIM, É I NDISCUTIVEL QU E A LEGISLAÇÃO ESTAnUAL S E AFASTOU DA FEDERAL., 

;,: VIOLOU A CONSTITUIÇÃO DO E STADO. " 

E é por esse modo, com s·em elhante argmnento, qu e se considera inso-
t,hismavel1nen.te denwnstrada CL . inconstit7tcionali.clacl,e da lei eleito1·al flum~i

nense! E é por un1a ta l inconstitucio.na!ida d'e que, como· declaTa o rela to,· 
(;o Sena do, se annullam eleições, todas as eleições r ealizadas em um Estado 
da R epublica, a,s ela Ass·embléa, as elas Camaras Municipaes, as ele p1·efeitos 
e as de presidente e v ice-presidente ! E' assombroso! 

A Constituição fluminense dispõe que " a fÓTm.a elo •voto será determi-
nada para as el-eições federaes ". O r ela tor do Sena do acceita, pa ra a rgu-
mentar, a bôfl. doutrina , ele q;,.1e jÓ1'1na do v oto quer cHzm· voto sec1·eto ou 
clescolJe1·to; verifica que a lei f ederal consigna as clnas fó·n nas e que a lei 
estaclua.l faz. a m esma cousa, só aclmittind'o as cl.u,as. tónnas de voto con-
&ignaclas na J.ei federal - sec1·eto e cl.escoberto ; - não inventou n enhuma 
outra; nem acloptou uma só clellas; n o emtanto, chega á conclusão de qu e 
a lei estadual contraria a Constituição do IDstado na parte em que esta 
m a nda que a !ó1·nw elo 'l.·oto seja a determ inada para as el•?ições fecleraes ! 

P a ra que t a l se ' clésse, para que a lei contra riasse a Constituição, seria 
precis-o que a quella. perm ittisse uma jónna ele voto differente elas a utor i-
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zadas nas eleições fec1eraes de outra tónna ele v oto, que não podemos tm a -
g ina r qual seria, ou c-onsignasse só.lneJ1te uma das fôrmas aCLmittidas pela 
lei f ederal , isto é, ou só o v oto secreto, prohibindo o a descobe1·to, ou s6 
este, prohibindo a q uelle. F õra da h i não seria possi vel di vergencias entre rt 

l.ei e a Constituição· do Estado. 

Pois bem, o illustre relator do Sena do sustenta que semelhante diver-
gencia exist<>, porque "a lei ·esta-dua l faculta tambem a9s e!eito1·es elas 
.secções da séde dos Tnun.icipios a votação em ca1·to1·io, . isto é, o voto desco-
b<··Tto, quando a le i federaL só o perm.itte aos de tórá da séde . 

Com effeito, a lei federa l determina que, não havendo eleição em qual-
quer secção da sécle do munidpio, o eleitor vote na secção mais proxima, e 
que não h avendo eleição em qualquer secção de fõra da séde, o eleito:· 
c:scol-ha, ou vote perante a secção mais proxin1a, ou em cm·torio. M·as, isso 
é uma si'mples questão de pTocesso ele1t01·az, e a Constituição fluminense sii 
ma ndou observar a tónna do voto para a s eleições f.ederaes e não o pro-
cesso creado para essas eleições . Pouco importa, portanto, que a lei f ederal 
nã.o ha ja cogitado da hypot h esc do voto ·em ca rtorio pa!·a os eleitor-es da 
séde dos municípios e sim, sõmente, para os de fõra della, e que a lei esta .. 
dual tenha, em qualquer caso, permittido ao eleitor votar em cartorio, desde 
que não ha eleição na sua secção. I sso é m a teria processual regula m en· 
tar, e não substancia l. Respeita da a fôrma do voto pa ra as elei·· 
c,;ões federaes, estava .observa do o dispositivo constituciona l que deter-
minou fosse ella a.doptada no E stado. Quanto a o processo a ser seguido era 
livre o legislador fluminense de fon:nula r o que m ais conveniente lh'>l 
parecesse . 

E para mos aqui. O caso já está definitivamente r eso!vido e não vale 
a p ena insistir em argumentos para pa tentear que as -zleições do E st ado 
d'l Rio f01·am ··a nnulladas por acto a rbitraria, por a cto de força, e n ão po1· 
qualquer fundamento de ordem jurídica ." 

Já estava concluido o voto, quando li em diversos jornaes desta Ca pital 
a seguinte declamção da Policia: 

"Não t·em fundaunento a nota de O bnpa1·cial, de hontem, em que se af . 
firma ter o Governo deixado de suspender o estado de sitio por imposição 
do· Marecha l Fontoura, Chefe de Policia. 

E' uma affirmação levia na , que encon tr a o seu natural des·m entido rn 
ei'evação do crited·o e na firmeza das· convicções pessoaes do Chefe da Na-
~ão, as quaes não permittiria m imposições dessa natureza, p or m a ior que 
foss·e a cons ic1eração em. que . é tido o Sr. Chefe de Policia ·no seio elo 
fJoverno. 

O Marechal Fontoura, por su a vez, conscio dos seus deveres e das res -
POnsabilidades do cargo de que se ach a .investido, não poderia fazer, com o 
de facto não fez, qualquer iml}Osição que <leterminasse modificações ·n a ,o ri· 
entação adoptacla pelo Governo qua nto ao sitio. 
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O S-r. Chefe ele Pol·ic·ia declaTa que com siUo ou sem s·it·io, a onle1n sení 
·mantid-a. 

Eis a.hi mais uma prova, fornecida p elo proprio Governo, por intermedio 
úo seu Chefe ele Policia, da desnecessidade elo esta do de sitio. "Com sitio 
ou sem sit io, a prcle-m seTá mantida" - decJara ca tegoricamente o mais di·· 
recto responsavel por ella . 

Mas, se a ordem está sendo e seTá mantida sem o estado de sitio, con-
forme es·sa decla ra ção officia l da Policia; se o Governo 0s tâ. "apparelha dO> 
para frustrar qualquer tentativa ele exteriorização", ele projectos ele desor-
dens, "graças á disciplina e patriotismo ela s forças armaua s .e ao apoio elo 
p cvo sensato e tra balha dor", conforme a decla ração ta mbem officia l, con-
~Jtante da Mensagem ele 3 de Maio; se já está completamente consummaclo 
o formidavel attenta.do contra o Estado do Rio de J a ne iro, "que soffre a. 
ma is violenta das ooa cções, vendo os seus destinos entregues a uma a u t o-
rida de que _o povo não escolheu", e todos os seus municipios. governados 
tJOr delegados federae s; se. não se quer m ais prender ninguem , extraorclina -
ria•mente; se já se suspendeu a vergonhosa cen s1tTa p1·évia dos jorna es; ser i\. 
p ossivel que o Congessa N a cional, a inda assim, consinta na continuação elo 
e~taclo ele sitio, por mais tres m ezes e t a n to, como propô = exorbitantement~ 
esta honra da Commissão no seu projecto, q ue é m a nifestamente atten tatorio 
!la Constituição?! 

Da das todas essas ch·cumsta ncias ; p r ova da como está a desnecessidade 
elo estado ele sitio, por elem entos for n ecidos p elo proprio Governo, n ão se 
comprehentle que esta Commissão, á q ua l incumbe prim ordialmente zelat• 
r-ela observancia ela Constituição, pro1j·onha a continuaçã-o desse es tado de 
sitio a.té 31 de. Dezembr o ! Ao contra-r io disso, o que lhe cumpria er a sub -
mett er á Cama ra um pr-oj·ecto ele suspensão elo siti-o, ou op inar immedia -
tamente pela a pprovação 'elo projecto, n esse sentido, já offereciclo pelo illus -
t r e Sr. Deputado Sanes Filho. 

E' certo que o Governo não solicitou do Congresso - unica a u tor idade 
con1pet ente pa-ra fa zel-o, quando funcciona ndo - o levan tan1ento do s itio, 
.m as, uma vez que o dedara des11ecessario, que a ssegura estar a ppa r elhaclo 
par a impedir qua lquer desordem, que affirma qu e -a or cl€111 será m a ntida 
sem o sit io, cumpi·ia á propria m a ioria elo Congresso, q ue ap oia o Go-
verno, promover -o r estabelecim-ento elas gara nt ias cnstituci-onaes . 

Independentemente c:'!essas declarações e a ffirJUações a que a lluclo, eu 
rlaria o m eu v oto a um projecto que contivesse essa m edida, f unda do, ape-
nas, nos motivos já acima longam ente expostos . P a ra m im , bast-a que n ão 
l•a ja com -moção intestina ou invasão est1·angei·ra, pa-ra que se não justifiq uê 
o esta do ele s itio. Quando e1n Julho elo a nno passado o Congresso Naciona 1 
(iecr etou o sitio, f el-o; constituciona l•m e11te p orque a co?nnwçã.o intest'ina se 
<1era . Mas, o proprio CongTesso r econhece qu e os acontecimentos q u e então 

-~" verif icaram só p oclel'ia:m a utorizar· o sitio, quando muito, até 31 ele De-
<.embro c1acnwlle anno e não, a lém disso, por m:a is um a nno ! 
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Ainda hoje, um elos brj.lhant·es orgãos ela nossa imp~·ensa, em b em es-
cripto a rtigo ele s ua reclacção, depois ele fazer r eparo á demora corp. que esta 
C'ummissão est á cuida n do . do assun1pto, e contra o qual \'enho r ecl<a m anclo 
c1esde o inicio elas s uas reuniões, lembra aque!\a circumstancia . Diz assim 

' •) · ' 
o artigo a que a lluclo elo J onua elo BrasU, sob a epigraph e - O pa1·ece1· sol,?'C 
o cstac!o ele sit'io: 

"Só en1 dias elo mez de Setembro, quand1o havia t ranscorrido · j á 

o p eriodo n ormal de quatro m ezes de sessão legislativa, appareceu 
o parecer ela Commis-são de Constituição e Jus·tiça da Camara sobre 
a mnnsagen< que, no iniciío dos 1:raba.Jhos, o Sr. Pres·idente ela R e-

I 
publica clirig.iu ao Congresso, d a ndo-lhe conhecimento d os actos que 
praticou dentro elo estado de sitio; cl•ecretaclo em 1 ele 1aneiro até 
30 ele Abril , e posteriornl'ente p rorogaclo até 31 ele Dezembro . 

Medida ele natureza excepcional, que s u spende gar a ntias consti -
tucionaes, .e oonsequente1nente Unia pa,rte ela Constituição, não se 
comprehende que o Congresso, titula1· privativo do direito de pôl-a 
em pratica, •em non<e elos sag1·;>~clos- interesses ela Nação, ele tal 
fôrma esqueça-se po1· tanto tempo d e cumprir o dever, que lhe f: 

inherente, de estudar as cau sas rrnotivacloras do acto do Executivo, 
que, na s ua ausencia, usou ela p r erogativa que a lei m agna e1efere 
á a utoridade l egislativa . 

A' prirrnei-r a ' vis-ta resalta , desd e ,Jog o, uma anomalia que o Re-
la tor não qu.iz enxergar no decreto ele 1 ele Janeiro . O Congress.o, 
acceitando as razões expostas pelo Chefe ela Nação, em s ua sessào 
elo a nno passado, decr etou o estado ele sitio até fins ele D ezep:1bro, 
com uma consequencia natural elos movin1entos armados ele 5 de 
Julho que foram considerados "commoção intestina", capaz ele jus ti-
fiem· os· actos de excepção. 

As sessões prolongaram-se, cmn o sitio, até o alvorecer elo a n no 
novo, sem que Camara -ou Senado, n.o inteiro uso da attr ibu içãu 
essencial ele resolve1· sobre· o caso, entendesse necessario prorogar 
por outro decreto a su spensão das garantias con>;t.itucionaes, como 
já o fizera em 23 ele Julho, dentro ai.ncla elo prazo elo primeir.o sitio 
decretado. 

Si ao findar a sessão ele 1922 houvesse á inda n o h orizonte vu .. 
litico a lg u ma nuvem a n1eaçanclo tempestade, capaz de . subverter a. 
ordem e pôr em perigo as instituições, p Congresso não se esquecr:-
ria ele exercer ·uma funcçã.o, que lhe é precipua , e não encerraria os 
seus trabalhos. se1n . provtclenciar sobre m a teria, em que a s ua au-
toridade ele manclatario elo povo precisa ser exercida, -ele preferencia 
ao ex-er cicio ela a utoridade executiva . ' 

E ' q u e os representa ntes da Nação sabiam estar fechado o 
parenthese a berto na ordem publica, e viam na calma com que se 
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exercian1 todos os cargos, na tranquillidacle com que se opera vam 
todas as transacções comn1erciaes, no modo pacifico por qu e a vida 
continuava a tecer o seu labydntho, a pl'ova · completa ele qu e a Ca .. 
pita! ela R epublica podia, e devia, voltar a o r egimen ela no1·malida cle 
constitucional. 

Entreta nto, a Cmnrissã.o ele Justiça, onde n ão sel'ia outl'a a opi-
nião sobre a situação elo lUOlnento, nã o se surprelwncleu com o pl·e-
sente de festas, q u e pa ra 1~ Nação foi o clec!'eto ele 1 de J'\nciro 
clest·e anno . 

Comprehencle-se, porque está escripto na Constitu ição, q u e u 
Presid~nte da R epublica p~~sa decretar o estado ele s itio, se o Con-
g.resso nã o se acha r eunido e se a Patria con e imminente per igo. 
Não se nega ao Executivo F edera l a pre rogativa ele clec1·etar o esta-
do ele sitio no interregno das sessões . Causa estranheza que essa. 
prerogativa, que é a i1tes ele outro poder, venha a ser p1·aticada no 
momento m esm o em que esse podEH' deixa ele f unccionar . 

Como se não bastasse o prin1eiro decr eto, minutos depois elo e n·· 
cerramento elo Congresso, a iJpm·eceu o segundo <-~~tendendo o sitio 
por todo o prazo n ormal e habitua l elas sessões legislativas. 

E ssa r esolu'ção o Relator justif'ica com. os n1esn1os a rgumentos 
que se encontram nos consicle,-ancla elo decreto, pm·qua nto nac'l>a im .. 
p ede qu e, a qualquer tEm1po, cessadas as causas q ue o deternvinaran1, 
o Poder L egislativo, espontaneam e nte , ou por solicitação elo Poder 
Executivo, suspenda o esta do ele sitio. 

Não é esta, porém a doutrina constitucional. Si é o Cong1!esso 
o poder competente para decr etar o sitio, só pode1~rlo fazel-o o Pre-
s idente da RepubJi.ca si a Patria cm·rer imminen te perigo no inter-
r egno elas S·essões ; si é dever da leg'isla tura a pprovat· ou su spender 
o sitio que h ouver sido declarado p elo Execu tivo ; s i o Presidente t em 
o .dever ele relatar as m.ecli.clas cl•e excepção que h ouverem s ido to .. 
111a das logo que se reunir o Congress-o, duas h yp 0th eses poclen1 ser 
formuladas. Ou a commoção, q ue abalou -a sociedade, ü·rompeu nas 
proxim·idades da r eunião ordinaria do Legislativo, ou longe c. 
a inda as suas sessões . 

Na primeira hypothese, o p razo da suspensão elas garantias 
constitucionaes eleve estender-se até um limite que, entrando pelos 
trabalhos do Congr•esso, permitta a este conhec"r os motivos cl<t 
decretação ela excepciona l n1edicla . Na segunda, para qu e o Con· 
gresso possa approva r ou suspender o s itio decretado pelo Exe-
cutivo é n'lister q ue esteja r eu nido . E como demore a 'installaçfio 
dos trabalhos or·c1inarios, é inclispensavel que se ·J convoqu e imme-
diatam ente .. 

"De não vü· a expressa na ConstitÚição esta obrigação elo Poder 
Executivo nã o se pócle concluir que ella nã o exista. A a ttribuiçãcl 
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dada no art. 48, n. 10, de conv ocar extraordinariam en te o Congressu-
.envolve certamente a hypothese extra:ordinaria do . s itio e para t e r 
isso por certo bas'P- considera r que este só é pen nittido ao Go-
verno com a condição de homologação pelo Con g r esso, que pócle, 
'negando-a , sus.penclel-o." 

Dahi é João Barbalho que falia, o decret o do s itio exig ir o ela 
convocação do Congresso, porque sem essa providencia haveria uma 
verdadeira usurpação de poderes. 

Er1tretanto, o Governo em Janeiro decretou o sitio, sem con-
vocar o Cong.resso, e posteriorm·ente prorogou-o p a.ssanclo carn ellc 
por tod<o o tempo de funccionamento ela l-egislatura , e só nove n1e -
zes depoJs apparece o pareeer tomando conheci.ment o dessas m e -
didas. 

E' evidente que o Congresso tem poderes p a ra suspender •J 

sitio decretaCUo pelo Executivo . Mas é evid·ente tall11.bem que m aL,; 
facil lhe se1·á exercer essa funcção si a data da t erminação do prazo 
·estiver prox:i·ma. 

Ahi, o acto de independencia do Legislativo p ôde não quebrar <t 

harmonia entre os poderes const i:tucionaes. Si, por ém, o Congresso 
suspende um sitio que o ·Executivo decretou por prazo longo, exero~ 
uma funcção privativa, mas pôde causa r uma c1cBharmonia preju-
judicia l ao interesse publi.co. 

Logo, n&m constitucional, nem politicamente, dev'e u ;Executivo 
oe ·arrogar o direito de decretar medida de excepção por tempo tão 
longo, e por série ele prorogações, que invalidem o a rt. 80 da Con-
stituição que, qu~nto á dura çã o , especifica 'só poder o sitio ser 
decla·rado por tempo determi na do. 

Ao 'demais, e por fim, onde viu neste mome n t o o illustre jurista , 
a utor do p a recer, o a t a que exterio;r, ou a commoção in·cerna q u e. 
devem ser um facto "re al e effect1vo", ele que f alia Alcurta ? , 

Onde a revolu ção que abala os el-ementos esta veis da m·dem , '' 
perigo que ameaça os podere s publicos, a exig en cia da. fatalidade em 
bem do SUJ)rerrio instiflcto ela v iela conectiv a, a que se ;refe r e Ruy 
Barbosa ? 

Nada se vê, nada se sa b e, e o s·itio cont inúa . Podem exis tir a p-
preh ensÕes va gas, brados le vianos , a junil:a m en t os loqu a zes. Ma s tucl'J 
isto, é , Ruy que pontifJca não produz commoções intes tinas ... " 

O articulista lembra oam n1uito pro postto, r ealmen te, a circumstanch 
elo não ter quel'ido o Congresso proroga r o estado ele sitio, que clec t'etá1·a, 
Rlffin ele 31 ele Dezembro elo a nno pa ssa do. Si o quizesse, t el-,o-hia feito 8 

nã:o encerraria os se us trabalhos sem cleixar decretada , a prorogação, acon1 .. 
panhada da f a culclade confel"icla , ao Poder Executiv o pa.r.~ leva nta r o s itio 
antes do t ermo que lhe fosse m a r cado, caso o julgasse clispen sa vel. E n t e n-
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dera. portanto, o Congresso, não ha n ega r, ·que em 31 de D ezembro do a nno 
pa ssado já haviam cessado os motivos que justificavam, a seu vêr, o esta do 
de sitio. No em tanto, momentos depois do encerramento d r, Cong.resso, como 
observa o artigo tra nscriptp, o Poder Executivo, con1 gra nde desembara ço, 
decreta de novo o si.tio, por quatro mezes, e, com desemba raço a inda m a ior, 
o proroga por •mais oit·o! E o Congr·esso vae concordar com t udo isso e 
va.e manter o sitio atê o ultim-o dia de ste a nn.o, nã o obsta nt·e as declaraçõe.> 
CJfficiaes de que elle é desnecessario pa;ra ga rantia da ordem?! 

A julgar pelo projecto da Commissã o pa rece que a ssim será e que a 
T{epubHca soffrerá m a is· esse aviltamento! 

Rio ele Janeir.o, 9 de Setembro ele 1923. - P1·uclente i! e M ontes. 

J,A MENSAGEM PRESIDENCIAL LIDA NA ABERTURA DO CONGRESSO 

ESTADo DE SITIO 

"Em conseq1ie ncia dos movi-mentos secliciosos de Julho de Ú 22, 
o Congresso Na cional declarou o estado de sitio por 30 dias, no 
Districto F edera-l e no Esta do do Rio, por decreto n . 4. 549, ele 5 ele 
.Julho d e 1922, e prorog ou até 31 de Dezembro do a nno findo, p elo 
·de n. 4.553, ele 20 ão mesmo m ez ele Julho. Por decreto n. 15. 913, 
<.le 1 de Janeiro liesrte a nno, o Governo declarou o estado de s itio a té 
30 de Abril f•indo e, por de creto n. 16.015, de 23 clesse m ez, pror o-
g ou-o a té 31 ele Dez·embro des te a nno. 

Nos conside?·ancla. que prece(lem este acto es tão expostos em syn-
these, -os m otivos que leva rant o Governo a a clopta.r, a oontl·ag ost o, 
1nas em clef.esa elos a1tos inter esses nadonaes, a p rov;idencia r eferida . 

Em m ensagem esp·ecia l pre~.ta•r-vos-hN110S opportu na m ente con-
tas elas m edidas tomada s na v igenciá do estado ele sitio, durante o 
qu a l o Governo ten1 exe r cido un1a a cçã o mod·erada ele prev enção, 
encbora disposto a emprega1· as mais en er g icas provi.den cias, caso 
se torne n ecessario. 

Não . seria possivel p ermitt ir que a s forças productoras elo paiz, 
seu .credito interno e externo, a obr a benem erita ele reor ganização 
elas forças arn1a das, as n ecessida des da nossa r econs trucção f ina n-
ceira , a s exigenc!as d-o nosso progr esso economi<co e a nossa cul tura 
politica continuassem á m er cê d e p erturbaclores contuma~es e sem 
ideal, confia dos ha excessàva benignida de elas nossas leis e no v is 7 

cera ! s entin1entalismo da nossa raça . 
Par;:t impedil-o, o esta do de si t io era r ecurso necessal'io, por 

t a nto t empo quanto inclispen savel á defesa dos interesses do pa iz, 
f icando .a o v osso criterio e concpetenda r esolver ~obre o prazo qu.-~ 

pa r eceu conveniente para uma def initiva prevenção ele m ales qw, 
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todos senbem e cujos cau sadores o Gover no conhece, como conh~ce 

os ~eus p r ojectos'. 
E m b ora a ppa r elha do par a fru stra r qualq uer ten ta tiva de ex te-

riorização de t aes p r ojectos, graças á chsciplina "' pa triotismo da~, 

for ças a.nn1adas e ao a p oio d o pov o sensato e trabalha dor, o Go-
vern o ~ntende que n1elh or .é p r evenir a desor den1, elimina n elo-lh e aB 

. cau sas, do q u e r epr imil-a . 
Só o des conhecimen t o d os limites constitucionaE:s traçados entre 

nós a o estado ele sitio poderia elet ernlina r ala n nas a escabidos -
inte rnos ou externos . 

M edida essencialmente p reven t iva·, ella aqui pi·oeluz, CD'mo já f oi 
. clito, um a s it uação q u e p ôde quasi ser co1?1pa r a d ot a o r egimen con .. 
st itucjon a l s-ob o qua l v ivetn n ormallnen te n1uitos povos nmis a dian-
t a dos e livres . 

Limita elo á det enção ou des t em·o ele ·elem en tos per•igosos -e [~ 

censura. ele impren sa nq incit mnento á a n a r chia e a o crime , como tem 
sido p raticado, o esta do cie s itio é m eeli-cla ele benefico effeito em 
uma hora de a m eaoas de diss-olu ção social. 

S ó podlerá a ttingir e só a ttin gir , n o ·actua l Gov erno, os que p o,-
actos . ou ·esoriptcs , t entem subv er ter a ordem estabelecida . A es t es 
f a cil será evita r-lhe os effe itos, evita ndo a s cau sa s. que os det êl' -
mina m. 

O povo ordeiro, a imprensa bem or ien tada / e ele p rocessos liJnpos, 
todas a s classes socia es , em fim , dura nte elle ter ão as mes m as ga-
r a ntias do r egimen n ru·n1a l , accr escidas da tra n q u illida de or.iun d;l 
da certeza de que o Governo pôde agir con1 presteza e seguran ça 
contra os pe rturba dores qua•esquer da p a z publica." 

SESSÃO DE 4 DE OUTUBRO DE 1923 

O Sr . Galdino do Valle Filho: - Sr. Presiden te, h a poucos momen tos 
a inda, o m eu n obr e ·a nligo e compa n h eir o de r epresen tar;ão no E s t ado, Sr. 
J oa quim Moreira occupava a atten ção da Casa, . r equen"r'do um voto de 
p ezar p el a. m orte de um flunlinen se illu s tre. 

A gw:a. eu, q u e m e u.es ociet de p leno c oração á quellas h omenã gen s j u s'tas 
á i11emoria de Eu21ebio de Queiroz Car neir o Mattos-q·. v enhc occupa r a atten -
ção da Cama ra, tendo outro . -objectiv o, q u a l o d e congr atular -m.e com os r e-
prescn ta!1tes da Nação, pela s olução que a ca ba de ter, n o E s t a do elo Rio 
de J a n ei-ro, a g r ave questã o da successão pres-iden c ial . 

Quero r efe r ir , Sr. Presioon t e , á Convenção que a. 2 de Outub r o, n a Ca-
pital do m eu E sta do, r e·affirmou a ind icação do Exmo . Sr. Dr . F elicia n c:> 
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Pires de Abreu Sodré para Presidente do Rio de Janeiro, no quatriennio 
fluente . 

Desde já Sr. Presidente, des'ejo que fique perfeitaa11en te consigna do, na. 
rúodesta oração que ora faço, que naquella assembléa politica, reunida nos 
m a is perfeitos moldes democraticos , se fizeram represenu:w.· todas as corre n · 
tes políticas, que apoiaram a nossa campanha de 1922, a causa triumpha n te 
com á eleição do Sr. Presidente da Republica, suffragando o nome illustre 
do grande fluminense como seu candidato á presidencia elo Estado. 

Quero tambem congratular-me con1 a Camara, porque fui daquelles que, 
neste recinto, reiteradarr,çnte affirmaran1. que o nome do Dr . F'eliciano Soclr·~ 

era a ansia dos pnopri os. fluminenses, er·a o candida to esposado por todas fis 
C'ül\Pentes, e os factos vieran1 demonstra r que o humilde on1.dor tinha razão, 
traduzindo, assim, os senti~entos politicos e cívicos daquenc granel e povo. 

Sr . Presidente, o que se passou na convenção politica d e 2 de Outubro, 
·-.;·. Ex. e a Casa já o sabem, p ela larga divulgação que .lhe deu a Lm-
prensa carioca, e, por isto, eu me dispensa rei de descrevel-a'. Além disso, 
houve até o testemunho de Deputados federaes, pertencentes a outros E sta·· 
c1os, clando-nos a hon"ra e:x;celsa, a nós flun1inenses, ele observarem a lisur::t 
com que lá se praticav•l. um acto de mais elevada significação política. 

Não precisar ei insistir, portanto, na •elevação e espir.ito de concorclia 
dominantes naquei!a assembléa, onde todos os políticos da antiga opposição 
Ef' fizeram r epresi'mtar, con1 excepão unica e exclusiva do antigo Presidente 
tlo Estado, Sr . Dr. Aiiredü Bacl~er, por motivos que nilo vêem a p ello 
investigar. 

l\1as julgo dever trazer ao conhecilnento da Casa a palavra de um d os 
oradores que alli se fiz-t>,ra!n ouvir, pre-cisaJnente aquelle que fallou em nnme 
elos convencionaes, para. que a CaJTiara ajuíze da largue::-"'1 de v-istas corn 
que vimos orientando, ela tribuna, a triumphant•E' r eacção politica cont<ra o 
óom11110 nefasto, q ue até então emperrou o progre~so e a liberdade no n1eu 
Bstaclo. Quero me r eferir, Sr . Presidente, ao discurso pronunciado p elo m -eu 
nobre e dilecto antigo, Sr . Manoel Duaa·te , aquelle que foi o leacle•· da ul-
tima Assembléa do meu Estado e que, ela Convenção, como que orador 
official, dirigiu <t palavJ·a ao paiz. 

E il-o (lê): 

"Exmo. Sr. Presidente da convenção. Senhores convencionaes . Conci_; 
claclãos : Perdoe-me a illustre asse1nbléa, aqui solemnemen te reunida, que, 
depois das altas delibe,rações já adopta.clas, v enha eu supplicar-lhe ainda 
[dguns instantes de tólerancia e de attenção pat·a as pa lavras que m·e julgo 
110 dever de proferir. Não me abalançaria a interromper o curso dos traba . 
lhos em que a qui estamos empenhados, si estivesse -obedecendo a um impulso 
ou a u m pensamento pessoalmente m·eu. Fali o·, · porém, em nome de num2-
r<)SOS amigos que em mim quizeran1 ter o interpret e de sentimentos que nos 
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ui\ o communs. Fallo como delegado de correligionarios , · heroicos e abnegados, 
cme estiveram sempre na linha de vanguarda em toda esta rispida campa-
nha politica. Fallo em nome da extincta, intemerata e gl.oriosa assemblé~t 

opposicionista. Fallo, pois, pela honra J::·Olitica da a.ntiga opposiçã.o, pei;L 
r·nergin. dos que s-e decidiram a tudo a.rriscar na reoonquista dos direitos 
postergados dos f luminenses; fallo pela lealdade, pela decisã.o pela firmeza 
dos correligionarios que souberam fazer daquena asseunbléa. o ·elemento ele 
uma ac;;ão poderosa, effidente e destemida, cujo radiante. exito é a nossa 
completa e clignificante victoria. 

Não pretendo nen1 é necessario fazer aqui o elogio elos que se engran-
deceram nesta luta aspenrima e gloriosa. Graças a Deus a campanha em 
que ancl::unos lidando tem durado muito ten:·po e nos ·deu assim, opportn .. 
niclade de bem nos conhecermos uns aos ou tt·.os; Não ha, pois, que lameJõ -
rar esse longo e proveito~o perioclo em que, trabalhando lado · a lado contra 

·O inimigo commum .. temos todos vivido ·3m publico, diante dos. olhos do povo 
organizando a fGrça, já agora formidavel, que ha de ultimar a libertação 
politica do Estado do Hio. 

Para ·mim esta convenção de hoJe, este 1neeting CJ.e s-olidal'iedade, não 
é mais do q ue o r emate esplendoroso de muitos outros movim.entos que pro-
movemos por todo o terrltorio da nossa terra , aviltada •~ vilip·endiada pela 
deva ssidão politica que erigjra em clogma.s pa rtida rios, princípios m a is per-
niciosos a inda do que a doutrina tet~-rm·ista elo sangue e que pretende1·a im-
r-Jantar nos nossos costumes politicos a thebria ela má fé, da mentira, das 
r.raições, elo fim justificando todos os meios. Acompa nhei sempre os meu:. 
correligionarios nessas fecundas excursões., nessa lum.inosa m·uzada republi-
cana em que v ian1os as populações que s·e levantavam e1n torno de nós, não 
s:5, por certo, pa r a a pplauclir-nos, sinão e principalmen.te para estim.ul::u·->ws 
e encorajar-nos na luta pela retomada das liberda des politica.s que o cesa -
:·ismo de um ch efe ve.sanico a.rrebatara aos f luminenses, constituindo sempre 
pela fraude systematizada, governos apocryphos, que eram o opp1·obrt o do 
Estado. 

Acompanhei-os menos como polit ieo do que como observaodr; n1enos 
como partidari-o do que como cudoso para deixar que m eus olhos se embe-
bessem no m agnifico c consolador espectaculo que nos of f<:oreda o povo v~·

bra nte de enthusiasmo e para p ermittir que m eus ouvida~ · pudess·em aus -
cultar livremente o fl'ernito civiéo que era o sentü· espon t s.neo desse m esm•J 
rovo que, sujeito embora por long os a nnos ao despotismo que lhe rou ba r ct 
1 odas as preroga tivas politica.s, nunca esco.nd.eu os seus n.n eei os pela liber-
dade que no estado sociéll a que attingimos nã.o pôde t er existencia sinão com 
a participação no governo, participaçã.o que já era, para o gra111de Guisot ; a 
s ua uníca t efficaz garantia. 

Liberda de, autonomia muni·cipal , direitos politicos ! Fórmulas vasia s e 
1~1entirosas, palavras vãs e falazes e falsas si ao conceito escripto e frio da 
ici não corresponde, na dynamica da vida politica e civil, c g,1zo m esm o ela 
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prerogativa . N a autonomia , digan1os, do municipio. que .:mporta a cxpres-
, f,o dog m a tica do text o legal, si o cidadão continúa a ver os s e us mal~ 

caros direitos prisioneiros nos esgastul.os do despotis mo ? O q u e va le n essa 
a utonomia do municipio não é, pois, o pt·incipio encrusta do h ypocrita tne n te 
na lei e ao qual a Jei não empresta sinã o uma vida theoric;l . O que importa 
0 a a utonomia mesm a do cida dã o, a liberda de de seus m ovimen t os civ icos 
e p oliticos, a possibilida de atmospherica da creaçã o de um espirit o consdent~ 
e super1cr á s corJ·erias e pilhagens p a rtidar ias e não o processo leg a l, m ais 
ou m enos illusorio e interessante em que se estabelece o r~g~men. Do m esn JO 
m odo que no dominio das verdades philosophkas, os prin;;:p ios ele n1ora.1 s-5 
~xis t em de facto quando se transfundem en1 crença e sen rimen to 1~a urdi-
rl11ra do nosso proprio ser, assim igua lmente em politica - q u e é s obre tudv 
aeção e ex emplificação - a lealda de só repl'esenta uma con q u ista sobre o 
embuste quando se crys taliza., no mundo elos factos r eaes, rem p h en om.e n os e 
costumes politicos . O ncss o progra mma é, assim, n·ealiza l-a d eseja ndo pa ra 
n n oss o E s ta do, co·mo p roj·ecção de s u a a ctiv idade politica no seio da fa mt-
]ia federativa, um .largo p.res tigio expr-esso em phenomenos ele ordem pu-
blica que ·aproveitetn effect.iva ·e crescenten~ente a o s eu engt·a nclecinlen t<:. 
mora l e materia l. Foi, aliás essa alta noção do nosso inter esse m oral que 
n os reparou da politica dos n ossos adver sarios pa ra por-no;; no caminho ela:' 
Cl.nquistas que v a lham p ela ema n cipa.ção d o E sta do elo Rio. Qu e essa liber-
tação seja penosa, a sper a ·e clemot·a cla ,- p ou co importa ; que e11a nos cu ste, 
ingentes sacrificias pouco va le se o exito coroou os nosss esfor ços -e s e es tes 
fora m prati-cados com o pensamento do b enefic.io conectiv o. O dever do ho-
m em publico conscien te ele sua s r esponsabilida des e elos seu s direito é com-
bater incessaEtemente e -erro luta t· com elle corpo · a cor po a t é s ubjuga i-o e 
v·encel-o, m es·mo qua ndo a humanida de, como um doente a quent se s onda m 
a s f erida s ·e a q{rem s e quer r estituir a saucle, dá g ritos dilacer a n tes . A 
,;ustiça de nossa ·ca usa obrigou-nos muita vez a a t aca r clesabrJcla m ente o 
inimig o, pondo em pu]:}!ico os seu s crimes que cons tituia m mna ignomini~c 

;•a. r a a s .tra dições elo E stado do Hio. Eram esses c rimes, p a ra ser v il·-m e ele 
vma ex pr essão liUe ra r ia os angulos ela verda de que a nós m esm os, como 
fluminen s es, s empre pa rec-er a m rloloros os ele ·clesvenclat·, m as q ue não po-
diamos occultar á op-inião do paiz, que n os estava julgando . No estado ele 
qua si àna r chia p a r a o qual nos arrastava com es-ses c rimes, o im patriot is m o 
r! os nossos a clver sar ios, 1:a ultima campa nha pa ra a pt·esiclencia ela R epubli -
ca, e qua ndo a pressão sa lva dora ela sociedade constituiét~: em su as ·bases 
secu lar es, diminuiu sobre os inclivicluos , da ndo s urto a t é a m ovime ntos de 
a berta sedição s ó as ascenclen cia ele homen s ele gra nde car acter , ele sab e t· e 
E-levados se ntimentos civicos, pocle ria sa.Jvar a ordem e conclicionat o pt·o .. 
gresso pacifico. Porque uma in stituição p olitica, pot· be~,., or ga nizada q u € 
11e ja , nã::> p assa de uma m a china . A s u a for ça motriz é o car acter dos qu'" 
a dirigirem . Por isso r. os batemos , entã o, pm'a Pres iCLente da Republica, 
p elo nome illiba do, Hlustre e digno elo Dt· . Arthur Berna r eles . Por isso. 
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igualmente escolhemos para a s u ccessão governamenta r no Esta do·, a pessoa 
h onra da, e preclara elo Dr . Feliciano Sodré. A obra a. rea!:iz!'l.r aqui t em como 
fia nça seu poder de exe0ução . 

A nossa conquista está f eita e se ella n 0s custou uma luta trernenda e 
incandescente, devemos l-embra r -nos .. segundo um g rande ]Jensador que a3 
m ais b ellas 0ousas do n!Undo são sem pre féitas em estado de febre. 

Mas na hora en1 que nos offuscam os esplendores ela. v\.ctoria, recorde-
me-nos daquclles a cuja acção devemos aqui no Esta do a garantia do direito 
pc,Jitico que é , n a definlção ele um mestre, o accõrclo elas liberdades publicas. 
A verdade nunca recla!nou nem precisa senão de uma cousa : - da inteil·a 
liberda de de manifesta r -se, porque. afinal, é ella que dom,ina no fundo das 
cousas e é a mentira c não a verdade q ue precis'l- ele explicação. Mas para. 
que o domínio da verclacle pudesse est abelecer-s·e n a poliUca do. nosso "Estado, 
foi n ecessaria a acç.ão elo e m erito estadista que ·é o ExmcJ . Doutor Arthur 
Bernarcles, espírito se1·eno e justo, a cujas inspirações se ha ele processa1· 
na política brasile ira a cura m.ora l que a tornará un'la forÇ<"l va1orosa em 
pró.! elo regimen republicano. ·Foi S. Ex quem, enu·eganclo á alta compe-
ümcia elo Dr. Aurelino Leal a tarefa de pres~clir ao res~abelecimento da 
ordem constitucional elo Esta do do Rio, rest·i·tuiu á sua livre, nobre e con· 
~dente . opinião publi·oa a possibilida de de fa2l~r va ler seus direitos . Requeiro, 
pois que da ·acta elos nossos trabalhos, ccnste um voto ele a poio, soliclarlé· 
cla cle e reconhedm·e.nto ao E x mo. Sr . · Pres-idente ela RepulJl:ica, Dr. Arthue 
Bernarcles, e q ue se nomeie uma commissão p a r a levar a S . Ex . esses v otos 
que são a exJJressão dos nossos sinceros sentimentos.. Requeiro mais qme 
)gualmente s e inscreva na acta um voto de aplJiauso á acç;ão . republicana, 
honesta c proveitosa que para o n osso Esta do tem desenvolvido o a ltv de-
Jogado elo Goven10 Flederal , o Sr . I nterventor Dr. Aurelinn L eal, cuja pa~ -. 

sagem pela a cl.miÍüstraç;ão fica assignalaã a em obras ele gt·ancle benef.icio 
para os f luminenses . · 

Correligionarios. Eu v.os p ecl.i · licença pa ra duas palavras e já 1ne excedi 
],as tante . Agradeçain.os Cio fundo da nossa alma de lutadores, o apoio que 
nos deu o povo fluminense e saudemos o nos-so lico e glonoso Estado, ·berço 
Ce tão nobres p er sonalidades na m ais elevada estirpe dos grandes varões ela, 
P a tria; centro de poderosas energJ.a"' Qu e tam:o opulentam o thesou ro ele 
1iquezas mora;es e n1a1Jer1aes elo B!'asiL 

Senhores . Tomemos nota deste instante . Instan te h istorico p ela seeia-
ç;ii.o elos factos qu., nelle t eem a sua consagração fina listica; insta nte quasi 
rPligioso pela altJssiml'L liçãc. de moral que encerra. Sa lve E s tado elo Rio: 
<me os teu,_ valorosos vbltos ào passado - passado ele honra, ele lutas e ele 
conqms tas - saiam un1 momento elos fas tos ela h isteria onde se increverarn 
J:K-1' seus f eitos, para dar-nos o estimulo ele s uas tradições que são o nosso 
potrimomo, que o tep povo de hoje pàra um momento de seu !a.bor p rofi· 
cuo e nobre, para -:er que estamos s endo dignos elos seus ch·stinos g ra ndiosos 
Que os te us f ilhos se en gr a ndeçam ct'Bscentem ente para todas as conquistas 
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da · intelligencia, dos sentimentos e do caracter; que o t eu commercio pros .. 
pere; que as tuas industrias s-e desenvolvam ; que as tuas t el'l'as, uber es e 
prod:igas, se cubram de la voura s prospe1·as; que os t eu s lares sejam ch eios 
de felicida des; que os governos, federa l, estadual e m.unicipal, sejam sempre, 
em t eu territorio, instrumentos ele acção beneficiadora e de coorden ação de 
v rmtades patrioticas e b emfasejas e, ·sobretudo,, que D eu:; conceda a t odos 
L'S teus filhos a vent:u ra ele sentirem-se f elizes e sE:gUI'OS no gozo ela. liber-
fla dJe e no u so elos seus direitos, pela acção indefesa q u e aqui , agora e so -
;emnemente, juramo!>, q uE: Vhll'IOS clE:sE:nvolver no governo en'l teu b e n eficio, 
~onscios ela nossa ·immensa r esponsabilidade e no santo cumprimen to dos 
lleveres de filhos que somos de tuas g loriosas terras. " 

F oi netes ter mos que a convenção de 2 ele Outubro collocou a questão 
presiden cia l do nosso Esta do. E' por esse . Jnotivo, que eu, rep1·esentante cla -
quelle Estado, no m·on'!ento em que raia uma nova a urora para o futuro 
grandioso de minha terra, n'le con gratulo com a Ca m a r·a, bem como todos 
aquelles que aqui collaboraran1 p a ra o exito dessa solução esplendida . 

Era o que tinha a dizer." 
Ovlttito bem; 1n1tito be?n.) 

SES•SÃO DE 13 DE OUTUBRO 

O Sr. Hamh·o B••aga: - Sr. P1·esiclente para q u e conste da acta, para 
que conste dos trabalhos da nossa sessão, f1gu ra ndo, p·ortanto, nos .tlnnaes, 
começo l on<'lo a decla ração do que ficou resolv1clo n a r eunião do Partido Re-
publicano do Estado elo Rio; sob a chefia do eminente Senador Sr . Nilo P e -
çanha: 

" A direcção do Partido R epublicanc elo Estado elo Ri·o de J aneiro 
recon~menda aos seu s corre ligionar ios que se abstenhum. ela s e leições 
presiclen cir.es, n1arcadas para o dia 28 proxim·o, porque não se s ub-
mette ao acto criminoso do Sr. Presidente da Republica que man-
dou depõr o Governo eleito legal e regularmente pelos fluminenses, 
gar a nti-dos a posse e o exerc!cio elo mandato pelo Supremo TrLbuna l 
Federal e confia que, restabelecido que seja, não imp.arta quando, o 
imperio da lei , a nação h a ele estabelecer com a autcriclacle ela Jus-
tiça, a a utonomia constitudonul elo l'Dstacl.o. 

A clirc·cçiio elo Partido Republicann elo E s tado do Rio communica 
t:,.mbem aos seus correlig!onarios ter já .inic ia do as medidas judicia -
rias convenientes para reposição dos pre.feitos f' Cam aras Munici-
;;:ae<:, b em com o as mesas const it uida:l' para as eleições esta doaes 
com um mandato trienn<'J, a cleantanc\o , ·porém, q u e se f orem · dene-
gadas essas m edidas, o partido p le itea rá nas urnas, ainda que con-
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tinuemos em estado de sitio, a renovação do m a ndato dos governos 
municipa.es. 

A direcção do Partido Republicano do Estado do Rio se con-
gratula, finalmente, com os seus CDI'religionarios pelo exemplo de 
firmeza de caracter, ele que acabam de dar prova, em toda essa crise 
politica, não tendo havi·clo uma deseTção entre os seus representan-
tes, na União, no Estado e no municipio e aconselha a todos quantos 
não recon'heçam neste regimen outra a utoridade que .não seja a da 
'lei, a que continuem dentro della, a combater pel::. Republica, contra 
a situação s ubversiva actual! " 

E' uma attitude logica, coherente eom ü que suste.ntámos no decurso 
dcs debates e óa qual ni'ío podiamog nos afasiar, empres tando· a nossa cum-
pliciclack ao ar.to vergonhoso, ·Criminoso da d<:oposição do grande fluminense. 
Sr. R aul F ernandes. Dentro dD sitio pleite:~remos as medidas que o sitio 
pflrmittir; . fóra {!o sitio usaremos dos nossos direitos, dentro ela legalida de, 
pelas formas que o sitio não permitte . Mas se outro f-osse o aspecto à:o caso, 
.:e dtwessemos e quizessemos concorrer ás urnas, impossibilitados estariamos 
ele o fazer pelo regimen ·oppressivo, a sphyx iànte, suffocante das instrucções 
eleitoraes. Essas instrucções foram ;feitas com a mesma preoccupação p e-
quenina, rastPira, subalterPa, que tem presid'cio ao dese~~rolar de todo esse 
c~~so, e só vale.1ú como documentação ele uma, época, eomo photographia re-
veladora de un) esp'irito politico, anti-liberal, oppressor e sem horizont es 
?utros que não os do oclio e ela vingança. 

0 SR. JULIÃO DE CASTRO: - E' isso mesmo. Muito. bem. 
O .SR . . RAMIRo BRAGA: - As m eza s eleit-oraes, que eram eonstituiclas, 

algumas por clous e outras por tres dos seus mem:bros, nelo processo da in -
clir.n.ção dos mezarios, mediante lista subs·cripta pelos eleitores, c riterio am-
plo, liberal, permittind-o ao eleitorado ter re!Jre•sentantes ·nas meza.s, permit-
tindo a minol'ia, muitas v ezes, ter um nHm)bro nas ·mezas, e em outros dis -
trictos, até constituir a mai-oria ela s Mesas, t:riterio esse consigna.do na le-
gislaÇão .federal, na legislação e$tadoFl.l; são agora, senho:r<>s, todas essas me-
z'l.s nom0aclas por uma junta. E que junta? Composta . elo juiz ele direito ou 
municipal, conforme se trate de com-arca ou termo, elo Pl'Omotor, publico, no-
meado, removido e clemissivel pelo Governo; pelo prefeito interino nomeado 
pelo Governo, pelo supplente do juiz d.; direito, nomeado pelo Governo e por 
uq1 contribuinte do imposto de industria.s e profissões e do imposto terri-
torial, escolhido pelos primeiros. 

0 Sn. JUI.IÃo DE CASTRO: - E' urna burla. 
O 8R. RAMIRO BRAOA: _:__ Con1.o, porém, tlentre esses primeiros só hav ia 

um voto, ü elo juiz de direito, sobre o ·qual o Governo não tinha influencia 
directa e immecliata, declarou-se log o em segtnda; na escolha do contribuin-
te do i~11posto de industrias e J)rofissões, o j• tiz de direito não terá voto! E 
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'QUe oontribuint.e e esse do imposto de industrias e profissões? Já tivemos 
-t>sse criterio na JegiEla ção federaJ, m as a•hi e ra escolhido 0 maior -contrib~in
te. Mas como Jsso ainda, por acasü; poderia eer um voto prejudicial ou em-
baraçoso ao Governo, no seu plano systém:;t.tir:o de ter mezas un&.nimes, par-
tidariamente rubras e incandescentes, declarou-se que seja escolhido quaJquer 
·contrLbuinte do imposto -de industrias e profissões. De maneira que esses 
tr.es mesarios nomeados pelo Governo, sob a sua dependencia directa e .in=e-
·diata, a inda teem que escolher qualquer contribumte do imposto de indus-
trias e profissões. 

Pergunto aos .ineus collegas, que con'hecem ·eleição; pergunto á nação, 
.que assiste atonita a esse abastardan1ento; pc>rgunto, ao paiz, como é que, 
no estado do nosso Iiberailsmo, da ·nossa -cultura, da .nossa civilização, ainda 
ha um governo que, a par da manutenção do estado de sitio, não se ruboriza 
-em assignar -instrucções eleitoraes comiQ essas. 

E que dizer, Srs. Deputados, da junta di_;?:omadora . dos Deputados á As-
·sembl€a Fluminense. Deblaterou-se aqui, g'J~ticuloucse, gritou-se, indo até 
ao ponto de dizel-a immoraJ, contra a junta de juizes, composta de al~os 

·magistrados do meu Estado, com um longo passado, com zelo 'por esse pas-· 
·sado e pela sua toga, uma junta de a lta respt>itabilidade, composta de juizes 
de direito inamovivt>is, indemissiveis, com irredutibi.Jida,de dos vencimentos! 
'E agora, Sr. Presidente, em substituição a iss'l, que ap·parec!l? A pparece essa 
mo1;struosidade. Essa, sim, grossa immora,liJade, que a maioria da junta 
diplomadora claquelles que vão decidir s-obre todas ~•s ·questões ele diploma, 
.Será constitui-da de tres adjuntos do procurador da Republica, todos elles no-
meados pelo Governo depois disso . Por-que a junta s-er:l. eomposta do juiz 
fecieral, do ·seu substitut•o, -do procurador gera1. do Estado e dos tres ajudan-
tes do procurador da Republica~ 

Eu já náJo argumento, senhores, com o procurador geraJ do Estado, que 
tambem é de nomeação do Governo, mas que no entanto· é um desembar.ga-
·dor, porque não uso dos processos de atirar uma vilta, um labeo sobre a ma-
·gis'tr;tur~ do i:n·eu Estado .para fins políticos. Já . não argumento com isso; 
poderia fazel -o, porque tambem é um nomeado e a Camara toda sabe o que 
se ·disse daquenes juizes que eram designados em 'Virtude de -uma attribuicãv 
'.legal, pelo Presidente do Estado. Poderia argumentar com ·o procurador .ge-
•raJ do Estado, mas não o f~ço. ·Mas sendo a presi-dencia do juiz federaJ, 
como todos veem, ficam cinco membros; de um lado, os tres ajudantes do 
Procurador, d e outro -lado, 0 procurador do E&tado e o substituto d-o juiz fe-
·der2.1. De sorte que todas as questões suscitn,das em torno dos diplomas se-
rã-o -r esolvid&.s pela maioria dos votos, isto é, p.elos tres votos dos a judantes 
·do .procurador d.a. Republica . 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - A junta do diploma é a junta apuradora. 
0 SR. RAMIRO BRAGA: - V. Ex. não leu as instrucções, •ha junta de di-

;plomas, junta de ·eleição de •mesas; refiro-me á junta diplomadora dos Depu-
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tados. E tanta -confiança tem o amalgama ~:tuad-onista, no regimen dessas. 
instrur:ções eleitora es, compJ.eta:mente fechadas, na perfectibilidade da ma-
china eleitoral a justada:, muito b e.m ajustada. com a meticulosida.de de um 
trabalho chinez, que elles acabam {'[e apres:mtG.r chapa completa á depu-
tação do Esta do do Rio de Janeiro! E' a confiança absoluta, cega de que· 
tuõ.o isso se passará tranquillamente entre f umaradas displicentes · e ditos. 
0histosos . 

O SR. FRANCISco PEIJCOTo: - O partido contrario ceclal'ou que não. 
pleiteava. 

O SR. JuLü.o DE CASTRO: -Mas .havia o Sr. Backer e outros que diver-
giram da cancHda tura Sod.ré, com os mesmos direitos. 

O .SR. RAl\1IRO BRAGA: - O principio ê u:n só . Não ê porque fulano. 
di~pute ou deixe d.e disputar, o principio é um só, o da representação ,:las 
minorias . Além de que ha outras correntes poliücas no Esta.do, ha uma 
série de candidatos avulsos que querem ser Deputados -e começam a lançar 
a.s suas candidatur-as . Arrazemos, aniquille-rnos, -destrua mos tudo no Estado· 
do Rio de Janeiro para inaugurarmos uma nova era. E -eis que a madruga.da. 
rsponta. J\'l:as os atilados madrugadores logo nÓs seus primeiros passos. 
para c. luz dão ao pa.iz. ·dão á nação, dão av,; seus corr-3ligionari·os rvalen.tes. 
deHta Camara·, o testemunho da sua si-nceriJa de, da l eal-dade dos seus ata-
ques, da honestidade dos seus propositos, no veDberar a situação, que foi 
apeada por um golpe ·de força, por um golpe violento e revolucionario apre-
sent'3.ndo essa. cha-pa completa. 

O SR. JuLrÃo DE CASTRO: - Só assim -é qut? elles conquistaria:m o Estado_ 
ü SR. ARISTIDES RoCHA: - E foi assim que o Sr. Nilo Peçanha conquis--

ton o -Estado. 
0 SR. JDLIÃO DE CASTRO: - Não apoiado. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Todos nós vimos, Sr. Presidente, que os gym-

naGtas constitucionaes dPsta Casa, em interess&.ntes exerr:icios de acrobracia,. 
corno naufragos, de -mãos crispadas agarrare.rn-se ao que imaginaram ser 
uma taboa de salvação, presentindo todos -eUes, em {'[erredor, a morte e O· 
'receio de serem tragados peJo oceano raivos-o espurneja.nte {'[e · odios; segu-
rara m-se todo~ esses gymnastas nos seu s -exercícios acrobaticos, a esses dous 
pretextos: as el eições do Estado do Rio dev<.m -ser annulladas por causa da 
junh diplorna.dora dos Deputados; {'levem ser annulladas por-que lá não exis-
te o vot9 curn_ulatirvo com a mesma amplitud., com que existe na legislaçã o 
fede1·a1, falseando assim o principio da representação das minorias, cousa 
sagrada, invulneravel, intangível, ·deante da qua l todos se prosternam! E 
era de ver, Sr. Presidente, a compunção, o rPcolhiment o, o respeitoso bater 
ele feitos com que os cle~r-otos, de olhos revira.dos para o a lto, de mãos pos -
tas, no cicio d as preces, acompanhavam ·o capellão ·da la dc.h1ha ! ... Mas vem 
o Pres idente ela R epublica, ·e diz : "Oomo ê isto? I-Ia no Estado do Rio urna 
junta compos ta de a.lt·os magistra dos designados dentro de numero restricto. 
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pelo Presidente do Esta-d.o, embora n ão seja m por · elle nomea dos, com um 
longo passado a zela r , rvitalici-os, i.namoviveb, com irred'lCtibilidade .de ven-
cimentos? Isto não é seria, não ·é decente! Moralizemos• tudo isso, e substi-
tua mos esta junta por uma outra em que a m aioria deli-berante seja cons ti-

_. tu.icla ele tres individuas, quaesquer que seja,m, classifica-dos ou desclassifi-
cados, nomeados untca e exclusivamente mediante o cr:terfo partida rio ru-
bro e incandescente, nomea-dos I>Dr mim e ta:mbem. demissíveis por mim! E 
eis no que está a moTalidacle . O ST. Presidente da Republica .naturalmente 
diz: "Não sou eu o Presidente ela RepubUca? Não posso· e.u fazer tudo? Tucl~ 
is:oo nã o é meu? Pois então, seja a m oralidade por d ecr eto! E ' substituiu a 
junta de juizes pela junta ele tres ajudantes d e procurad.or da R epublica . 

E o princi pio elas minorias ? Ahi, porém, mterveem os regeneradoroo, os 
atil:'l.élos madrugadores e ·dizem: "Nós, é v~rdade, s ustentámos isso; os 
nossos corre!igionarios no Cong·,·esso tambem sustentaram. e assim votaram; 
mas elles que não sejam. ingenuos, que se fon1enten1. E nen1 sequer u m 
pouco de c-ommiseração tiveram pelo CpngrP.sso Na cionaL Nunca vi, Sr. 
Presidente, em tão pouco tempo, t a nta a11bitrariedade, tanta monstruosidade 
junt'l., como no caso do meu infeli:<~, glorioso sim, mas partilhado e desgra -
çado E stado! 

Hou'Ve, no dia 2 do couente, um:;. festa pa rtidaria em Nictheroy, ·para a 
eagraçã.0 o.f.ficial do candidato á presidencia. J á o dia da escolha, senhores , 
dia 2 de Outubro, anniversario n a talic·io do emine.nte ·Senador NHo !Peçanh:;:, 
mais mna vez deixou manifesto, evi-dente, em toda a sua triste, doloroso nu-
dez, o mov·el subalternissimo, collea nte, rastejante, que pre.sidiu á de}l'osição 
·do Sr. Raul Fernandes . Por mais que forceje o odio pessoal em manejar o 
poder, que não é .seu , mas da Nação; por mais que afor·çure em convergir 
todas as forças ma.teria es, que não são suas na satisfação de inferiores sen-
timentos hU111anos, m ais o caracter nobre, a:l•tivo se st:nte r etezado, arrai.gado, 
enraizado nas .suas attitudes, e com profundo ·desdem, asco pGr esse esten-
ila l de c ousas pequeninas, miudin~as e deprimentes. 

Houve a. f esta_ pa rtidaria., e um trecho de Nictheroy flor iu-se, embandei-
rou-se, empaves•ou-se - flores, ba ndeü.·as·, ot·namentos, pa'Vezes, usa-dos em 
profusão e, segundo me consta, por i-nspiração d.o nosso collega Sr . Noriva l 
ele Freitas, que a ssim festiva mente que_ria r eceber o seu can d! .. dato·. E o Sr. 
Feliciano ·Sodré, log-o a o desembarcar, não teve a hi m esm o o a;brao,:o quente, 
affectuoso, bem acon chega:do de um out:to Sol\ v rulente correllg!ona1·io, nosso 
collega Luiz Guaraná, porque esse já havin. atravessado a ponte, pa r a, no 
recinto da Assembléa, sorprender g ostosamente o seu. car,ilidato, com o v oto,. 
sem m andato e sem procuração e sem peclicJo, do Sr. Mi-guel de Ca r<valho. 
(Ri.so.) 1'P.rn:úna-cla a sagração official, de corpo presente, dirigiram-se todos 
para o Ingá, e alli houve ensa:nchas para as congratulações e troca de cum-
rxrimentos effusivos. 'J\1:as ~.hi, S1· . Presielente,- -· eu chamo bem a a ttençã,() 

· d (}~ m eus collegas ·pa ra o segui-nte : ·o Sr . inter ventor que nada tem com a 
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política do .Estado, c Sr. Aurelino Lewl, do 'alto do seu cargo, resp-ondendo 
·'ãs congratulações que lhe são !evadas, declara officialmente que tudo aquillo 
havia sido feito porque ass.tm o tinha queri!lo o Sr. Pl'esidente da Repu-
·buca ! Do a lto do seu cargo, -disse que o Sr. ·' Presidente da Republica, i.ruter-
. viera no Estado do Rio de Ja,neirc;, para. fazer tudG aquillo que aca1bava de 
'Ser feito. 

Não invento, senhores, não fantasio; trago um treciho de discursinho do 
·sr. Aurelino Leal, publicad.o no Jo1·nal do Oo·m.mercio. Todos nós sabemos 
·que essas noticias são feitas, rvistas, r evistas, ·emendadas e, mesmo; remen-
'{'ladtvs, cui·dadosamente, pelo proprio orador. Aqui está. (L<'.nào): "O Dr . 
Aurelino L eal, respondendo, disse que agr a decia commovido á manifestação 

-<de es tima que lhe prestavam .os s eus amigos -e os votos ele solidari-edade que 
lhe traziam . Adiantou que, -oomo era publico, ~ idéa da convenção fluminen-
cse, o pensamento de congregarem ·os representantes politicos em! torno do 
nome capaz de satisfazer aos desejos -do povo flum'inense, par·tira do m a is 

oalto de todos os cor.r.-eligionarios, daquelle que na estacada, etc., etc." . .. 
Como vê, portanto, a Camara, como vê ·o paiz, tudo is to - e nem a appa-

. r emcia sequer se respeitou - tudo is•to tem a -ohancella, o carimbo -do mais 
·escancara:do officialiemo. E' o officilaismo do Esta-do, é o officia lismo da 
·unifuo. 

Até onde chegamos?'· Como vamm~ •. de queda em ' 7ueda? Nada mais. 
·absolutamcnr,e, na.da mais se respeita. E, senhores, quereis rver mais uma 
causa? Como fec"ho de tudo isto, c omo abob~r1a desse ed'ficio de arbi•trarie-

,.C[Lde, de miseria . ve-m um telegra.mma do Sr. Presidente Ja •Repub.lica a:o Sr . 
. FeJ.iClano Sodré. 

Vae a Camar-a ouvir a leiti.Ira desse tE>legrc.mma . Eil-o : (Lendo) -
'"Palacio do Cattete, 3. - Queira 'acceitar minhas f elic!tações p e-la gra nde 

.·distincção que acaha de. receber dos flumtne.nse ·com a escolha do seu nome 
p~ r a ca ndida:tr, á presidencia do 'Estado . Todos es·peram que, eleito-, não 
·poupará sacrifício para r estabelecer o aUo niv0l moral" . . . ' . Ouviu a Ca-
mara.? Ouvira m os meus collegas ? -Repito: " ... para r estabelecer o a lto ni-
'Vel moral, a grandeza e o prestigio que já foram apanagio daquella grande 
unidade da Federação." Cónfes·so, .Srs. Dep-utados, e confe.ss0 lisamente, que 
--de.pois dos debates ·em -derredor desse caso, sempre pens-ei que a minha capa-
cidade d·e vibração inti-ma já estivesse exhaurida e esgotada. Não mais 

, .tenciona'Va voltar á trib-una, mas esse t elegra nuna, a -chicotada. que ahi 
·está, faz-me cr-escer uma ·onda de r evoHa e indignaçâJo . E foi en e só, tão 
sóme.nto elle, que me c1emoveu -do proposito em que -~stava de n ão m ais 
occupar a attenção da Camara so-bre este caEo. 

Pois , então, 'o -·Sr . ·Pr·esi-dente da Reputlica, officialmente, .como está 
decla rado pelas altas autoridades, ehtr~ de bota e espor:o>. pelo meu Estado, 

•,-espa tifa, esbarronda, estilhaça, estraça.Jh a toda ::t. sua organização legal e 
-·constitucional e , a inda não satisfeito ccim isto, .-sobre esse;;; destroços·, trepado 
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nesse monturo de miserias, em um espasmc de goso satan!co, ainda vem. 
cem um telegramma injuriar todo ·O meu Estado, injuriar, a politka até en-
tão a lE çlominante e. preténder enlamear, ass<iln, a todos nós, representantes. 
flum.Ine.nses, nós, mai-oria da bancada do EstG1.1o do Ri-o?• Onde estamos, se-· 
nhores? Do a lto dà seu posto, com a irresponsélibilidade do seu cargo, o Sr . 
PresLdente da R epubiica ·enviou esse teleg-ramma opprobi-oso, imperioso! Não! 
O nivel ·moral do Estado do Rio de Janeiro nunca se r ebaix-ou a alma flu -· 
minense nunca se desmedrou na covardia, nunca se alapardou, nu nca se· 
polluiu, nunca se desfi;brou -no interesse ·e n'L poltr-oneria. Mantem-se firme,. 
rija, inteiriça em u ma attitude iumi·nosa, que nos orgulha . Acoitados, azor-
ragados de todos os lados, supportanclo a conjuração diabolica e infernal de· 
toda s as ,forç·a.s officiaes, desencadeadas, desapi-edadamente, dentro da •noite 
caligi.nosa do sitio, sem garantias para suas li-berdades, para seus direitos. 
indi.v iduaes, presos, encarcera'd!os, espingarde'l·1os, dynamitad·os· que sejam -
e a dynamite a.ca;ba de ser empregada no meu Estado - os flumi·nenses, or-
gulhosos do seu ·cirvismo dentro da ar:r_nadura 0e aço das suas conveni·encias, 
toem resisrtido stoica e inermes, mas por isso n1esmo m<J.is grandi·osos e re-
fulgente.s a es·ta -i·nversão medi-eval pela mentaUdade, peios process·os . e pela 
devastaçiio. 

Não, Sr. PJ·esidente da iR.epublica, esse f.elegramma não é de um pri-
meiro magistrad-o da Nação; é um despaCJho odiend!o, gotejante de odio vin-
gativo, de um gallopim eleitoral, tendo a penna emhebi'da em fel ~ sanie. 
(Tvmpanos.) 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - V. Ex. nfw tem o direito de insultar () 
Prbsi·dente da Republica. 

O SR. RAMmo BRAGA: - E com que direito elle me insulta? Se a chico-
tada •não vibra nos apartes consinta, ao menos, que vibrem os fluminens~s. 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Quem tem um chefe COlTIO V. Ex . , ch efe 
que é um verdadeiro gallopim eleitoral, não pó ele dizer essas c ousas. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Sr . Presidente, -o que preciza ele generação do 
seu alto ni<vel moral, não é a presiclencia do E stado do Rio de Janeiro: é a 
presid<"ncia da Republica, abastardada, aviltad.9 a um posto de go~o, ele sa~ 
tisfação de sentimentos que são tambem instinctos d'e a nimalidade, ·dando da 
nossa ct~ltura, da nossa' civilização, ao paiz e ,,o extrangeiro. esse dep.rimente 
e5pectaculo. 

. Não, Sr. Arthur Bernarcles, -o ca-racter fluminense não se emasculou, 
não se desvirilizou e não prPc.iza da craveira e do estalão ele quem· quer que 
!Seja, e, se precizasse, nã.o ,iria pedir ãquelle, jestamente, sobre quem pesam 
graves accusações de ter, na presidencia de Minas, desvia do os d.inhe'iros. 
publico~ para urna camp<anha em seu benefic:o p essoal . (Ap oi ados e pro-

testos.) 
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SESSÃO · DE 18 . DE OUTUBRO 

O Sr. Joaqubi:t Moreira: - Sr. P.residente, ausent.e desta cida de, não 
l;lôde ouvir o àiscnrEo pronune:•ia:do na: ultima sessão da :O!'lmana passada pelo 
nobre Deputado fluminense Sr. Ramiro Braga " leader" da banca da, ex-si-
tuacionista do meu Estado. dicurso do qual só tive . noticias segunda-feira 
aqui na Casa, e que me passei a ler, aguçada que estava a minha curiosi-
·uade pelos corrunentarios que ouvi tecer sobre elle. 

Com fra nqueza o digo, ·o desprazer, a surpreza e o mal-estar quf' a lei-
tura dessa inconveniente oração, infeliz no fundo .e na fórma parecendo e 
fazenào duvidar que partisse: de 1S . Ex. e não de outrem, produziu em mim, 
foi· além elo que os commentar.ios üuvidos me faziam esp·e·rar, e para logo 
senti e dev.er, e. sobr·etudo, protestar contra falsas · accusações e os insul-
·tos nessa objurgatoria. 

Sr. Presidente, V. Ex. e os .Srs. D eputa:dos são testemunhas da a.ttitude 
.discreta e digna que nós, fluminenses, r epresentantes do Estado nesta Casa, 
·guardamos dura n te toda essa ardorosa, agitada campanha . .. 

O SR. JoAQUIM DE CASTRO: - VV. EEx . estavam sob o peso· da consc!ien-
cia, e dahi todo essa discrecção, que V . Ex. está apregoando agora. 

O SR. JoQl:IM MoRERA : ~ ... que h a muito vinha trabalha ndo o Estado 
do Rio conseguimos m a nter ·através essas lutas .e entrechoques de 1déas e 
,de interesse~ da m a x!rna importa ncia e de largo al·cance, a mais louvavel com-
pos tura, e o dissídio e a perturbação eram de tanta intensidade e !,rravi-

,ctade que determinaram fJ- opportuna e sabia,. ouso dizer, a providencia l 
int,;rvenção 'f ederal. 

Viram todos,. naturalm ente, com bons olhos e sympathia, a correcção 
c om que guardamos, mesmo nos momentos de ma ior acuidade, 2m quu 
mais a.ccC>so la o ·prelio politko, em que se impunha imperiosamente a nu· 
·cessidade de .forma r um ambiente favora vel, de conquistar a opinião e cul-
tuar sympathias vara nossa causa ; vira m todos como cauteiosam ente, no-
. bre1meníte evitamos usar das ra'ci!idades e larguezas da tribuna üa Ca -
mara, pa ra deprimir e insultar os nossos a dversarios, pa ra desnudar ba' -
xezas e refocila r m i:;:erias, reaes ou fi-ctícias da nossa política r egional, es -
t ravasando <Lqui os nossos r esentimentos, a s nossas . competições, os n os-
so;; despeitos, os nossos odios, emfim, pratic!ando o que v ulgalmen te se cha-
ma "la vagem c1e roupa suja" . 

Entretanto, Deus sabe que ingeinte esforço foi n ece;;sariu, !J.1l'<t r e-
sistir ao canto da sereia, a quem como nós outros, dispunhamos de ar-
mas fo rmi-daveis, de um abunda nte e precioso material de comiJaTe. e ti-
)1hamos em mão occasião tão propicia para explorar com todas a!i' van-
tagens, para esboroar a situação contaria., com seus· dirigentes, principa l-
m en te o seu chefe, situação que de erro em erro, dei quéda e1u quéda., vinha 
a t., o desvario.,, as cartu.o ! aJ:;a:;, v contuber nio eurn cna n t<cgJ:,t a 5 lailrões e 
falsario, até o crlme de lesa patria, arrasta ndo po1· esse hediondo e~tendal 
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de vergonhas o nosso infeliz Estado, de tão gloriosas tradições, dominado, 
-esfrg_ngalhado, aviltr a-do e escravisado como .estava. Ns phases mais in<!an-
descentes de nossa heroica cruzada redemptora,. quando incendidos de ar-
dor e dominados pela paixão e pela a ncia · de vender, nós demos " bello 
.exE'm.plo de resistir dignamente a tentação desses ·p•rocessos de pyrote-
chnia. p:..rtidaria., obedecendO a Um SClHtimento de ·pudOL", de deCOrO, de m a· 
gnanimidade, e tivemos a :flelicidade de manter a nossa linha de respeito 
mutuo, de elegancia moral, de um regionalismo bem entendido, de um lado 
.e de outro, como os meus -dignos ·collegas poderr, attestar e os " Annaes " 
da Cama.ra af:l'lrma r . 

Pois bem, -se nos momentos psyohologicos da luta resistimos !i. tenta..-
.ção, como já disse, não sería agora que entra mos em uma phase de mais 
·calma, em que não mais rela mpeja nem troveja, phase de chuva miuda , 
.de descontentamentos e desillusões, para uns, e alvorada de alegrias e es-
_;peranças, pa.ra outros, phra.se de arrependimento '" contricçãv, de bater 
nos peitos e dizer baixinho m.ea cu.lpa, m .ea culpa, pa r a ch!O'gar ao qniseneore ?ne 
.ikJ'mifne, período d:e expectação· e de faina eleitora l no prepa.ro das pro-
'xfm.as eleições, que darão a ultima palavra, e dirão quem tem razão, não 
é . pois ne:ssa occasião que deveriam:os perder os nossos bons costumes e 
quebrar a nossa linha educada e elegante . O que lucramos -com isso, o que 
·e a quem aproveitaria alterar attitudes tão louvaveis para vir deblaterar 
.agora ·neste r ecinto, fóra de hora e de opportunidade, questões Jrritan-
tes e de "1ana-ca·prlna'' e o que rnais revolta é fazer r esponsavel pelos 
seus erros e infortunios, alvo de suas inhabilidades e dos crimes, bóde ex-
piatorio da desgraça que se cavou, e do castigo que bem se merececr, altas 
·e res.peitaveis autoridades da N ação, c h ega.ndo-se até a assacar as m als 
acrimoniosas e injustas accusações ao honra do Presidente da R epublica, e 
·cobrir o .primeiro cidadão -da Republica, de doestos, baldões, insultos gros-
·ceiros e improprios deste r e-cinto ? 

Entretanto, com grande mago-a o digo, foi o .que succedeu em uma 
-das st>ssões passadas, .quando o illustre Deputado fluminense Dr . Ramiro 
Braga, "leader" da bancada ex~situacionista fluminense, com geral sur-
preza habituados conw estavam todos ás suas attitudes calmas e •corr"ctas, á 
~ua. linguagem delica da e pondera da, pronunciou esse discurso violento, que 
não ouvi, mas devo -dizer li com des-prazer. 

Tão imprevista e serodi(l. foi essa explosão de rancores, de odio e de 
despeito, injusta e inéonveniente, e partindo da bocca que a emittiu, qu e 
attonito conjecturei qua.l a vespa venenosa que tinha picado o orador, ou 
se, por um singular phenomeno, estaria elle agindo heuro-pathalico ou 
·J)sychiatrico, sub-conscientemente, em aggressiva hypnose ·provocada pelo 
grande magico da grey, o Confucio da Confusão . . . (Riiso .) 

O SR. JULIÃo DEl CASTRO: - V. Ex. está enganado. O Sr. Ramiro Bra-
ga. teve um rasgo de dignidade muito- pouco commum. 

O SR. BumNo BRAND-'-o: - Umru falha de memoria. 
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O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Nunca ouvi uma verdade como esta entit-
tiaa pelo meu joven am:go e digno Deputado pelo Rio de Janeiro: S : Ex. 
•declara que o Sr. Ramiro Braga rasgou a dignidade em que se man-· 
tinha ... 

0 SB. JULIÂO DE CASTRO: - Não. V. Ex. está diturpando O meu pen--
tsarnento. 

o · ·SH. JoAQUIM M·oREIRA: - .. . rompeu a alva tuniéa de cordüra e d!l· 
elevação moral, de que se revestia ... . 

O SR. JULIAo DE CASTRo: - Não apoiado. S. Ex. mantém a sua tunica. 
incon.sutil de dignidade. 

O !SR. JoAQUIJ\>I MoREJIRA: querendo adaptar p·rocessvs condernna-
veis que nada apr·oveitam, nem a elle Deputado, nem a n6r. .cmtro:o,_ neril• 
á causa publica e muito menos ao E stado do Rio . 

O SR. JULTÃO DEl CASTRO: - V. Ex. está enganado. S. E:x. não visou 
o aprove:tamento pessoal, mas a dignidade do Estado do Rio de Janeiro,. 
conspurcada ha muito tempo, com o apoio a e V . Ex. 

O SR. JoAQUIM l\IDOREJIRA: - Isso a gora é charada, e eu não estou ert>. 
disposição de decifrai-a, até· mesmo porque V. E x. não me dá o c-on-
ce-ito. 

tS. Ex. o Sr. Ramiro Braga tomou visivelmente tJar<;L pr·etexto algu-· 
mas alterações na regulamentaçã.o da lei eleitoral, n<;cessa rias e im}Jrescin-
'diveis para a garantia da liberdade e verda de de um pleito de tão grande. 
importaneia, como o de 'zs de Outubro. Porque tão tardia e inopportuna -
mente se lembrou o i!Iusire Deputado discutir e analysar essas instrucções 
e episodios da campanha, que deveriam t er sido discutidas em tempo e não 
o f-oram , bem como a decantada deposição do Sr. Raul FernandP.s que, 
S. Ex. sabe bem, não í'oi deposto nem expulso do Ing.á por ninguem, e, 
,.muito m enos, pelo Sr. Presidente da Rlepubl!c;.,., que se h ouve em toao· 
nosso caso com a maxi.ma correcção, dom.inando quicá, com esforç-o, as' 
suas sympathias e seus legítimos resentimentos. 

O .Sr. Raul Fernandes sahiu do· Ingá quando julgou opportuno, r" · 
f!ectida e livremente, a bandonou a posição em que humilhantemente só se 
mantinha amparado pela força federal em virtude do "hbeas·-corpus" ri-
gorosamente respeitado pelo Governo Federal. Sahiu pela porta Jargct, pe1"' 
porta de honra quando em seu lucido espírito se d esenhou clara e nítida ::.. 
s ,Ltuação, qua ndo em obediendia ao3 seus altos sentimentos de a,ltivez e 
de justiça, cedendo aos impulsos elo s·eu ten11peramento delic"1do e nobre, 
~entio que a ca usa do niJi.s-mo que a contragosto, sem duvida., por ex;ces--
so de -delicadeza moral representava, estava perdida, e que inutil, ines the-
tic!o, ridículo e a ntipathico seria r esistir á onda avassaladora que inun--
daYa o Esta do em bella e corajosa arra.ncada contra a prepotencia ~ a es-
\Cravidão de tantos annos, e observava-se por toda parte incontida& aspi-
rações de libexdacle e de regeneração da t erra fluminense . 
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Não, não foi o Sr . Presi·dente da Republica quem o obrigou a sahir 
do Ingá e nem sequ er fomos nós os revolucionarias, os ·l egionarios dessa; 
crusada santa que ainda não estavamo's perto do Ingá; foi elle ·proprio quem: 
o fez dignamente, patrioticamente pa.ra não mais augmentar as desgraças 
do seu Estado, pa.ra não ensanguentar o . solo sagrado de sua terra em pura 
perda; foi ellle que·m assim venceu essa grande victoria , a maior 1que tim 
homem de bem :e justo pôde a lcançar sobre si mesmo, qual a de dominar 
o seu amor proprio, o seu argulho, pôr de parte as suas a mbições,. enfren; 
t~r sobranceiro e sereno a opinião dos levianos, arrastando a pecha de 
fraco e de poltrão, que ·lhe poderiam atirar, só visando o alto ideal de paz e · 
'de solidariedade humana e de amor á su a terra. Foi o que o Sr. Raul 
'Fe1·nandes, que os fataes effluvios da mancenilheira ni!esca não conse·~ 

guiu ·estragar, g·raças ás suas qualida des e fortes resistencias, fez delibe-· 
l'adarúente, em um gesto :ljeliz e louvavel. .E que ·elle procedeu acertada-
mente, patrioticamente, facilitandc a intervenção, a prova é o que se· vê. 

A intervenção acalmou as agitações, restabeleceu a ordem, está agin-
do tão benefica e proficuamente, que todo o Estado renasce e 1·evigora suas 
.e-nergias d;e·cadentes e enfraquecidas. E sta é uma verdade, que não se 
pó de negar com phrases e gestos apaixonados e patheticos. 

O que S. Ex. o Sr . Ramiro Braga enxertou no seu discurso sobre vio-
l~ndas, attentado.s á honra , á p ropriedade, ao emprego do porrete, do re-
volver, da dynamite e quejandas contra os adversarios, 'não exprime a ver-
dade do3 factos; são historias ma:J contadas, são fantasias geradas pelo· 
interesse contrariado, ·e o vezo antigo de inventar, intrigar· e calum.niar, e 
que S. Ex. ingenuamente repele engana.do, em sua· boa fê. ou por não se· 

'1dar ao trabalho ct:e verificar. 

O que é real, o que é innegavel é que, com a inter venção federal, com 
a exceDente administração do digno D'r. Am·e!ino Leal, nome em b'oa hora 
lembrado para nosso interventor e que já tem direitos adquiri-dos na g;r:a-
ti.dão dos flminens.es, o Estado está renascendo, pros·perando, moralizan• 
que me atrevo a prognosticar ser o Dr. Feliciano Sodré, nome esse que por 
unanimidade foi escolhido para esse alto cargo em importante convenção· 
e q ue tem, não J:m neg-ar, todas as quaJi.dades e pr~dicados para l'ovantar 
o m e'..! infeliz Estado da triste decadencia e descl'eàito em que está, humi-
lhado, agachado e fóra da lei pelos erros e crimes da ac1ministr açáo p as-
sada, e !·eintegr:al-o no luga.r a qu" 'Por wdos os mQtivos tem direito TI() 

jconvivio de selJS co-irmãos, emfim fazer a su a prosperidade e gn.ndeza . 
Quer queiran> ou não QUeiram, que,r se contrarien1, · ou como melhor ex-
prime a phrase incisiva do illustre Deputado Daniel Carneiro, quer se dam-
nem, elle eumprirá o voto exarado no telegramma de S. Ex . o Sr. Pre-
sidente da Republida, causa e effeito prindpal do. discurso bomba que me· 
trouxe á tribuna. Quando o Sr. Feliciano Sodré, por uma fatalidade qual-
quer, nada pudesse f a zer, "quod D eus avertat", pelo m en.os com segurança, 
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;pó·de-se acreditar, "restabelecerá o alto nivel moral" no Governo e na ad-
_::ministração do Estado do Rio. 

Sr . Presidente, não quero arriscar-me a Incidir no que tanto censu-
-rei no exordio desta minha palli-da oração, a.nalysando, dissecando a si-
tuação passada, de nefa nda memoria e expôr á grande luz os erros, as trai-

cções, as falsidades, os processos abjectos e immoraes usados pelos dirigen-
tes. digo· melhor, pelo chefe supremo dessa sàtrapia, pelo d:ono dessa :ra, 
zenda que foi, e felizmente deixou de ser, -o Estado do Rio, com prejudicial 

--e nefasta repercussão em todo ·o paiz, porque ser-me-ha diffici! guardar o 
"salf contrôle" e eu positivamente não quero q-uebrar a minha linha em 

·deblaterações inuteis e ociosas . 
O que o meu c'ol!ega de representação emphatica e exageradamente 

--disse sobre causas e acontechnentos poUticos, eu poderia por um proces-
·llo qualquer de calcomania, ageitar contra S-. Ex. com a' grande va!ltagem 
de provar, com documentos, e nomes, tudo isso,. accrescentando multa cau-
sa inedita ou esquecida, citand-o fadtos verdadeiros. Assim é que, dentre 
·muitos, para não assignalar outros,. S. Ex., que tão revoltado se mos-

·tra com a chap<;t completa, que apresentamos para Deputados, por terem 
· SS Exxx. desisti o do pleito, e não desejarmos ter no seio de uma co'rpo-
ração como a Assembléa, uns desclassificados quaesquer com meia duzia 
de votos, o que por bamburrio, ·por troça ou mesmo por ma!da.de podeTia 

·acontecer, •S. Ex. esqueceu-se que juJitamênte com o Sr. R a ul F ernandes, 
dous maioraes do Sr. Nilo, duas f iguras exponenciaes, assignaram um ma-

. :nifesto ou cü·cular, apresentando ao -eleitorado em 1914 ou 1915., dhapa 
·tambem completa para Deputados, sem uma razão qualquer que determi-
•nasse esse transvio legal . E' verdade que uma outra vez não o fizeram, 
não ·por um movei claro e elevado, m as qua ndo precizavam Iivrar··-«e dos 

.apertos intestinos, e r-ecorriam Jogo á camouflage do rodízio para completar 
a .ch apa. Quanto ao facto -das dualidades das assembléas. tão conheci-
·do, e que maliciosamente se diz -que tivemos por professor cathedra~:ico na 
--especialidade o Sr. NHo, citarei o daso occorrido com o noss-o co!lega Depu-
tado D01ningos Mariano., que só para dar numero necessario a uma das 
·taes . assembléas funccionar, foi eleito diplomado, reconhecido et empossado 
•li>m cinco dias e votou, para -com-pletar numero, mesmo no quinto dia e 

-=ui to a tempo e hora regim8'Iltal. 

Se meu digno -collega estivesse presente, eu appel!aria para se•u tes-
''temunho e perguntaria só por curiosidade prO:fissional, em que estado de 
alma teria votado com tantos trambulh ões, em viagem l-egal tão rapida 
e acdldentada _ 

Como esses, são quasi todos os episodios da extincta situação, •1ão va-
lendo a pena fatigar m ais a benevola attençã o da Camara nesse terrreno. 

Ademais não foi para esse f im que occupo a t ribuna, -como tão pouco 
não fo.i e:lle que obrigou o Sr .. R amiro Braga a sahit· do silencio em que 
se conservava, tendo co1mo. já o disse servido simple-smente de pretexto o 
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,que sobre po!itica r egiona l fallou para vehicular, com tanta infelicidade, 
,improperios e insultos ao Dr. Arthur. B erna rdes, a quem não podem per-
doar esta r muito bem e dignamente no Cattete, desmentindo a c.elebre 
.)3ravata do "custe o que custar", do ISr. Nilo P eçanha , e pela sua atti-
flude correda, digna e patriotica, nã o tem impedido a quéda fragorosa, 
fata l e definitiva -no meu Estado, de uma situação que já estava a podre-
_cida condemnada a n efasta, por todas as r a zões, e p-rincipalmente como o 
.berço, reducto e guia dessa 111egregada campa nha serrn exemplo em pa rte 
aigu.ma, que quasi .nos leva á ruina, ridicula, sinistra e triste aventura, 

-esse episodio synopal do senso sommum, -da logica, da moral e do r espeito 
.humano, essa causa f eia e innominavel, que se enfeitou, c'om o nome de Reac-
•_ção Republic!ana e cujos detrictos , em vergonhosos processos, a indã: observa-
_mos nesse enxurro de lama e de senie , que se dejecta sobre tudo c sobre 
·todos. 

A minha presença nesta tribuna n ão é em r evide a causa s e v~ssoas, 

emas c!onsubstancia um protesto v ehemente e sincero de todos 'os fluminenses 
contra a indelicadeza e injustiças assacadas ao Suppr~mo Chefe da N ação 
e a o seu eminente a uxíiiar, Sr. Aurelino L eal por nossa causa, e não p elo 

·que ~izeram· pela causa nossa, m as pela causa do direito , da justiça, da lei 
-e da n ação. (Muito bem.,· rnui to bern. O oraã01· é abraçaão e v ·i'l.iam'llente curn-
P1'imentaão . ) 

SIDSSÃ:O DF. 8 DE JTJNHO 

O Sr. AntWles Maciel: (*) - Sr. Presi~ente estou . talvez, em divida 
-com a minha consciencia; estou, talvPz, em dividá. para com a opinião pu-
JJ!ica, na minha qua lida de d e unico r epresenta nte, nesta Casa, dos l egiona -
rios •que, á custa de •bravo e g en eroso sangue, escrevem, a estas horas, '110 

'Rio Grande do Sul, mais uma pagina de extraordi-nario civismo . 
Devo satisfações aos m eus pares, principalment e a elles, da min'ha ra-

dica l tran sformação de extremado pacif ista em soldado r evolucionaria·. 
T endo deixado, ha poucos dias, o~ fogões da r evolução · r io-gra ndense, 

-oomprehendi que era meu deve,r vir dizer-lhes quaes -foram os p-onderosos 
motirvos que me arra ncaram desse extremo pacifismo para esta outra atti-

·tude extrema de soldado da revolução, assistiG:as, posso dizer, Sr. P-r!'!sidente , 
·uma e outra dessas att itudes, pela mais si!lC'era estimu1c1ção de patriotismo 
-e de 1-ealdaide politica. 

Não o fiz, principalmente, vor dons m-otivos : prime-iro, porque m e falta-
vam documentos preciosos do m eu archivo, .1ue deixei no Rio Grande, con-

·fi a do á guarda de um a migo dilecto-, qua ndo me inco-rp-orei ás forças d-o Co-

(~) Não foi revisto pelo ora:dor. 
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ronel Felippe Portinha; segundo, porque, existindo n egociações de pacifica~ 

ção, entaboladas pela bôa vontade do Sr. PresLdente da: Republioa, pareceu. 
á minha natural toi·eranci3J não ser conveniente, , ou, pelo ·menos, não ser 
conveniente pertuvbar o ambiente tranquillo em que eJ.las devem desen;vol-
;ver-se. 

Ainda hoje., Sr. Presidente, não venho dPsobrigar-me disso que reput6· 
um dever meu; não venho, ainda, dar á Cas"'. satisfações dessas minhas atti-
tudes oppostas, aliás já explicadas em pequeno manifesto que publiquei< 
quando me tornei revolucionario: venho, aper.as, requer~"" que sejam trans-
criptas .nos A'I'IIJ'I,aes da Camara as b ellissimas lições que .<Jcaba de proferir nà 
Faculdade de S. Pauío, o seu eminente director, Sr. Senador H erculano de 
Freitas . São lições que respeitam á -interveEção ·nos Estados, i.nterpretati-
vag do art. 6", lições calcadas· em uma lindíssima argumentação; lições• que· 
·esgotam, talvez, o assumpto; lições qu!l, p'l"oferidas, asatm do alto d a ca·-
th~dra, em uma faculdade gloriosa, como a de ;S. P a ulo deante da mocidade 
que se ·dedica ao estudo do direito, serão, amanhã, invocadas aqui mesmo 
n'lsta Casa e que, incorp·oradas aos nossos Am~aes, só poJerão mais ·enrique-
cei-os, clles, que já são tão ricos .des>:as lições, nesse assumpto de interven-. 
ções nos E -stados, porque temos, d~ facto, uma bibliographia de primeirà 
'ordem no assumpto collecio.na da p ela actividade proficiente e carinhosa desse· 
illustre funccionario que é o Dr. Primitivo J"TToacyr. 

0 SR. NAPOLEÃO GOMES : - Muito bem . 
O SR. A"'TUNES MACIEL: - Eu r equeiro, portant-o, desde j á, q u e na in-

tegra ven'ham a figurar nos Annnes da C amara as lições do Sr. Herculano· 
de F1reitas, que foram publicadas -no Co1wn~erc-Lo e no Estaclo de S . Pa~üo. 

Mas, porque o numero esteda sendo em geral escasso nas ultimas secções, 
desej-o desde já, deixar a margo_em do rríeu discurso, intercalados a lguns tre-
chos 'que a 0 acaso escolhi e que se parece mv.ito -expressivos para casos que: 
estão a tona .. 

Peço, pocrtant o, venia á Camara para lêr alguns desses trechos. 

Diz o Dr. Herculano ele F'reitas: 

"Forma rep~tblicana · não é uma expressão vã; significa que· O · 

exercício da soberania ideve r esid-ir no povo e que a organização po-
Utica deve m a nter orgãos que, em ,nom.e da Nação, a exercitem -
orgãos electivos, o~gãos t Hmporarios, orgãos responsaveis. 

Se um Estado pretendesse institu~r o gov.erno monarchico viÓ-
laria flagcrante e claramente a disposição do n. 2, do a rt. 6" da Con-
stituição. 

Mas; um Estwdo poderá não claramente decla rar que adepta 
instituições ·monacrc.hicas, •creando de facto, insti1uições que impor-
tem nessa fórma de governo, sem chamaJ-a de monarchia; creando'· 
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poderes vitalícios ou perpetuas em favor de um individuo ou de uma 
familia.; cercando de irresponsabilidade os actos de determi-nados 
f unccionarios e mantendo no exercício do Poder Executivo orgãos 
não electivos. De maneka que o Estado, nesse caso, teria nagran-
temE>nte ;violado a r egra, porque 0 governo instituído, perpetuo, e 
vitalic iamen te em favor de. um individuo ou de uma familia , u m go-
verno n ão electivo, u m governo não responsavel, não é um governo 
republicano. Tam·bem mesmo creando um governo electivo, teanpo-
rario e responsavel o Estado pó de violar a regJ·a do n:. 2 do art. 6. 
Quando a Constituição dispõe. rio art. 63, que "Os Estados se re-
gerão p;ela constituição e le·is que adop•tarem, ?'eS1JeUados os prin-
cipias constitucionaes da União", evidentemente ·traçou regras im-
plícitas para a organização dos Estados, paz um limite á sua ca,pa-
cWade auto-organizadora e impoz-lhe a obrigação de na constitui-
ção e nas leis que adaptassem nã-o desrespeitarem os ·princípios 
co-nstituci-onaes da União. 

Mas quaes são esses principias -~onstitu.c-iDna~s da União, a que 
os EE'tados devem respeito? 

Evidentemente o regimen é um cle1les. A U'lião tem como um 
dos seus princípios basicos o regimE·n representativo de Governo. 
A~sim, po:s, se um .Estado creasse, P"la sua orga nização constitucio-
nal, ·a democracia directa, em vez do gove~:no representativo, eviden-
temente esse Estado tm'ia violado um principh constitucional da 
Unjão, porque é um dos principias hasicos -de organiza ção política 
da acção o regimen represen t.ativo. Mas, o regimen representativo 
11acional tambem pelo imperio da reg;a rígida fix2da na ·disposição 
do art. 15 da Constituição é exercião por meio õe orgãos indepen-
dentes e harmonicos, pois que a Constituição prescreve n esse refe-
ri-do artigo 15 que "são orgão·s da soberania nacio·•tal os Poderes Le-
g·i.s·lativo, Exec1~tivo e Judicia-rio, harmonico·s e independentes 
entre si., 

Assim, pois, é tambem evidentemente um ·pri-ncipio constitucio-
-nal imposto pela lei fundamental da Nação aos E stados na sua or-
ganização ·e ·existencia de orgãos ind0pendentes e harmonicos para~ 
o exercício do poder publico . 

O legislador constituinte, quiz que· a vontade do Esta,do fosse 
expressa por um or.gão, que a funcção admi·nistrati<va fosse exerc-ida 
por um outro e um outr-o desempeni~asse -a funcção jurisdiccional. 

Não está, pois, de accôrdo com os principias constitucionaes , a 
que se refere o art. 63, o Estado :rue se brganizar violando essa 
rec-ra da independencia e da harmonia dos poderes pub1icos. 

Se um Estado q_nizesse crear uma -dictadura disfarçada , decl::.. -
randn one o supremo poder de legislE' .. - e -de julga!" em grão de ult'i-
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mo !·ecurso ca-bia ao seu primeiro m:~gistrado·, ·ao ·detentor do Poder· 
Executivo, ou de julgar ·sómente : em grão de recurso, evidentemente· 
a organização politica desse E stado colidaria com o principio consti--
tt·cioua l fixado na lei fundamental, de q·ue á soberania é ;;oxercida. 
por orgãos inde.pendentes e h '!-rmonicos . Seria porventura uma -orga-
nização republi-cana, mas uma org::tr,ização r ep:lblicàna dictatorial, 
urr>a modali-dade de organização repu.'i:::-l'cana, mas não a organização-
re[)ublicana deterffi!lnada pela .Const;tuição _Federal. · Quando !i!Iaa 
diz - fórma republicana - quer -diZer fórma republicana na qual 
estejam conti-dos os principias a que os_ Estados sfro •obrigados, por· 
força .da disposição do art. 63. S!; a Constituição dechrasse, -no arti-
go 6°, que era cabivel a intervenção 11ara m anter a fórJna repUJb!i-
cana, e em nenhuma outra de s uas disposições sujeitasse os- Estados 
a o respeito de certas r egras pre-scrip-tas· nella, muito bem; desde que· 
a fórma fosse a republicana, -os Estados tinham -cumprido a sua obri-
gação. ·Mas, ·-o legislador constituinte r~ão se l-imitou á regra do ar-
tigo 6•, em que m·mou a União de com'petenci;;, para intervir, afim 
de m anter a f6rma republicana ; traçou a r egra do art. ·63, e1n que 
obriga os Estado~ a resp eitarem o:> principias constitucionaes .da 
União, na Constituição e l eis por que "e regerem. Um Esta do em que 
não fosse ·respeitado· o principio da ._:ndependencia e ha rmonia dos 
podere;: publicas, cu em que não foss ' r espeitado, o principio da tri-
plice manifestação dos poderes publico~·- poder ia dizer : basta_ o Poder 
Executivo, a elle é que comp·etem todas as attr Lbuições como orgão. 
do poder publico, ou basta o Poder Legislativ o ; é este que legisla e· 
ao mesmo tempo constitue uma co:mmissão que desempe·nha a func-
ção juri-sdiecional. Era C'Videi)temen:e uma violação da disposição-
constitu cional, que obriga -os Esta doe ao respeito a os principias da 
Uniã o, porque é um principio ca.rlleal da Constituição Federal a exis-
t encia desses tres orgãos exercendo a s oberania nacional, e de tres 
orgãos ·harmonico~ e indep-2nde-ntes en t re si . 

';O legislador constituinte não 'di~ - "Deverá o Governo inter-
vir" Diz- Pocle1;á" . Mas, qua ndo elle diz ' - poderá - não deu uma 
attrlbuição facu ltativa: deu ao Governo Federal 3- faculdade -de estu-
-dar para ver se era o caso. M'as, o Governo não pó de dizer: eu 
quero ou eu não quero i-ntervir. E lle poderá .diz~r: eu acho que não-
é o caso, que. não se produzia a hy.pothese que o legislador consti -
tuinte creou. ·Elle não p oderá ·dizer, des(Le qu e reconhece a hypo-
these, que não ·quer intervir. Não. Não é esse o espirito -da Const i-
t u ição, não é o intuito do ~-egisla-dor. 'Senão, o, instituto que elle 
creou estaria inteiramente burla do. A a u toridade nacional existe so-
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bre toC:as as auto-ri:dades . locaes para manter o c.>quilibrio il'ederE.üvo" 
e · a segurança dos direitos. E, sempre que üm ou outro Estado per-
turbar essa garantia, é seu deve-r intervir. Não só elle póde, como . 
elle deve intervir. 

Reconhecido que r.s leis não são executadas, ou' que são de · 
execução illusoria, elle poderá alleg"'r que a disposição do artigo . 
sendo facultativo, póde. ou não intervir? 

Não. Então, não estar ia assegurada a fôrma de governo, a orga- -
nização, juri·dica dá. sociedade p;ericliraria, não ·haveria mais socie-
dade juridica, organizada, não have!·'c~, mais Estado. 

Não é, .pois, uma attri·buição facultati<va q:ue a Constituição con-
·cedeu f, o Governo Federal. Concedeu-lhe estudar a verificaçii.o da . 
hypothese . Mas, reconh eci'da a hypothese, é sua obrigação, é seu 
dever intervir. Não se pôde concebL.r que cruze os ·braços deante · 
d:.t inefficacia do direito ou da inseguoança das vidas e dos interesses 
dos habitantes do Brasil. 

Assim, pois, o caso aventado nã·) está sujeito á hypothese do · 
n. 3 do art. 6°, mas, só está sujeito á hy.pothese do n. 4 . 

Póde ainda colher-se argumento para essa demonstraçã o das dis-· 
posições constitucionaes dos arts . 34 n. 21, 48 n. 15 e 80 e seus . 
Jl'aragraphos, que armando ·o Congresso e o Poder Executivo, na 
ausencia ·delle rde poder declarar o estado de •sitio. Essa medida in -
1depende de solicitação local e é irrecusavel que o seu emprego res-
tringe a a u torização dos Estados . Paralyzam, em vista della facul-
dades do Execu tivo e mesmo do JuéUciario estac.oal. 

E é de notar que o art. 48, n. 15, se refere expressamente ao . 
caso do n . 3, do art. 6°, da Constituição. 

Ora, s-e o estado ·de sitio póde ser decretado para o territorio de 
um E stado, se·m que 0 Governo deste o recla me, é logico con cluir 
q u e para restrubelecer ahi a ordem uu a tranqu lilidlÍ!de publica o 
Governo Federal póde praticar acto..; ·de intervenção, inde-penden te 
de qu alquer requisição. 

O Governo Federal d.eve intervir para mant"r a a utoridade na-
cional, manter a Drdem, m a nter a tranquillidade, assegurar a exe-
·cução das leis e a effi-cacia dos di •:e.itos; deve in.bervir ·por direito 
propr!o, inc1ependente de qualquer ~olicitação, r-orque pôde· muito 
bem succeder que os poderes locaes deixem de fazer a requisição, 
porque a i-ntervenção lhes rvenha dimmuir a sorr.ma de poderes ar-
bitrarias que tenham em suas mãos. R:eceando a interve<nção da 
União, que poderá regu~arizar situações abusivas existente·s em pro-
veito de grupos go'Vernantes ·e de situações eternizac1as nos Estados; 
e julgando que teem elementos de fcrça sufficiente para os comba-
tes e para a victoria, esses poderes locaes pôdem não pedir e não 
querer a intervenção. 
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No caso do n . -3, do art. 6•, a intll1'Ven,çã.o pa·ra manter a: ordem 
-e a tranqwillidade, á 1·equisiçã.o dós respeotivo·s Governos, se offe-
rece uma consideração a fazer. Se a. alteração da ordem ê de natu-
reza .a ser reprimi-da .por uma simple:; acção -da policia, está claro 
·que se trata de uma competencia local, pois qu~· á .policia, em seu 
territorio, pert•encem •esses actos. Mas, se são insufficientes as me-
didas policiaes, e a manutenção da ordem e da tranqui!Ji.dade IJ'U-

blica exigem medidas milita:res, medidas de guerra, evi-dentemente se 
desloca a competencia. As medidas militares, as medi·das de guerra 
não .são da competencia dos E stados·, são exclusivamente da compe-
tencia nacional, e:x<ercida pela União. Se aos E stados ê da:do terem 
'policias militarizadas só o pÕ'deni fazer mediant tl concessão· do Go-
ver.no .Federal e para o fim de que constituam reservas effectivas 
do Exercito nacional. 

E' pois, facil a distincção . Se um Estado póde r eparar o mal 
por medidas de policia a União nad • tem. Se, porém, são precisas 
medidas militares, se, .porém, são indiR·pensavei-s medi·das de guerra, 
•evi'de.nteme nte essa competencia se de~loca, pouco importando que o 
Governo do E stado não requisite a intervenção. E!! a não se dá por 
força do · n. 3, do art. 6°, se .dá por força do n. , que impõe ao Go-
verno F ederal o dever de intervir pa ra m anter a efficacia do direito 
e o impe.rio da lei em todo o territorio nacional, pois que a efücacia 
do direito do imposto da lei não se pódein realizar no meio da guerra 
c ivil.'' 

Dutro ponto que o eminente d1rector da F aculdade .(le S. Paulo aborda : · 

"Quando o legislador nacional verifi-cou que ha um vicio nas 
instituições de um E stado, ou quando -o Supremo Tribunal em um 
julgado &.ssim o decidir, é evidente a ;1ecessi.dade de intervenção para 
remodelar as instituições desse Estrudo. 

E, se uma longa vida constitucional do E stado, de perma nentes 
e ininterruptas relações delle com os poderes nacionaes, se tem 
manifes ta do, e se reconh ece depois ur:1 vicio n as suas antigas insti-
tuições , os poderes nacionaes, verificado lesse f acto, estarão impedi-
dos de dar r emedio a essa situação? 

Juridieam en te·, parece que não. Não póde haver organização 
local contraria aos ·principi·os da C.o.Hs.tituição F e-deral. 

O legislador .constituinte o proclu.mou: "Os Estados se regerão 
pelas Constituições e leis que adoptarem, respeitando os principios 
con stitucionaes da Uniã.o". 

Por consequencia, ~oda a organização local que se fizer em des-
respeito a esse principio da Cqnstituição Nacional, é uma organização 
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viciada e, portanto, nulla. Pouco import~ que GonVeniencias politi-
cas, que a falta de estudo, que a de>Jattenção, não tenham permit-
tido a correcção dessas violações. A qualquer m omen to ·que ellas 
possam ser rverificadas devem ser remedia'!ias, pois que o legislador 
constituinte garantiu, a Nação garantiu á população dos Estados, 
dentro- de seus territorios o goso de determinadas instituições. E' 
pois obrigada, quan do verificar que a s instit.uições são vicia das, a 
in tervir para fazer que ellas se modifiquem, de accõrdo com os prin-
cipias imperiosos da Constituição. Nã::> póde haver prescripção adqui-
sitiva a favor de instituições dos Est:;.,ctos contrarias á Constituição 
Nacional. 

A verificação desse vicio exclusi•v::1mente do Congresso compete;· 
e lle, por m eio de uma lei, deve decretar a r emodelação constitu cio-
nal c~0 Estado, ou determi.na.r q ual a parte a alterar e o modo de 
realizar essa alteração. Se a Constituição do Estado, por exemplo, 
contiver r egr as, para a sua reforma, que não -estejam em. desaccôrdo 
com a Constituição Nacional,- a remoclelação poderá fa zer -se de ac-
côrdo com as proprias regras dessa Constituição local. Quando, po-
rém, essas regras forem contrarias ás disposições da Constituição 
Federal o legislador nacional eleve, na lei ele reconstrucção, não só 
determinar os pontos a t·emoclelar co ,~1o tambem o modo ele realizar 
essa r emodelação . " 

T erminando as s uas consiclentções, o eminente Sem.clor el e S Paulo, e 
illustre rio-grandense diz o seguinte : 

"Não procureis encont rar nas lições que vos estou danc1o preoc-
cupação de ordem politica, relaciona-da quer com o passado, CJ,Uem 
com o presente. Matet·ia c&..pital d a nossa organização constitucional, 
talvez o momento me tenha inspira do u m mais largo estudo della 
para esclarecimento elo vosso espirito. Mas, abS(•l u tam ente, nenhum 
proximo ou remoto interesse, ou nenhum sentimento a paixonado de 
politic:;, dieta as minhas doutrinas. O que aqui 'VOS disse este anno 
é a repetição de principias m e.nos desenvoJ.viclos, é verdad-e, mas de 
principias que, desde 1912, sustento r .E.sta cathedra . 

Niio pr-ocureis, pois, dar corpo material na· situa ção poli tica bra-
s ileira, ás lições que vos venho da ndo. São unicamente inspiradas no 
intere13se superior ela Republica e na \'erclade dos principias consti-
tucionaes . 

I-Iavel'á, de certo, q uem ·diga q ue a doutrina a,_qui expressa. offen-
. de á autonomia dos Estados. tal com··· a Constituição a consagra. 
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Não é absolu tamente verdade . Es:·;a a utonomia só lhes foi facul-
tada com os limites impos.tos pelo legislador constituinte, d!J se r e -
gerem pela Constituição e .leis qu e adaptarem, ro>'peitado~ os princi-
pias ·constit ucionaes da U nião (ConsUtuição F ederal, a r t. 63). Essa 
a u tonomia foi tambem onerada da faculdade nacional ele suspendel-a 
nos casos especificados no art. 6° da Constituição, segundo a dou-
trina expressa . 

A interven ção apparece nos actos peculiares elos Estados, q uando 
a suprema necessicla;d~ nacional o exige, ou quando os Estados exce-
dam os limites poRtos á s ua ac.ção cons titucional. 

A intervenção, não é pois, uma. a~;nullação d:l. autonomia, é sim, 
uma correcçã0 dos abusps della, · da mnosos á vida e aos interesses 
superiores da Republica. 

(Podeis conferir, sobre esta materia, a Constituição ela RepubJi -
ca, a.rts. 1", ·6°, 34 ·e 35 n. 1, art. 48 ns. 1 e 15, a rts . . 59 e 60, a rtigos. 
e3 e 65, in fine; Disposição 'l'ransitoria Rrt. 2"; Constituição Anie-

~icam>. , Constituição Sulssr., Constituiç8.o Argentina, Coley, P1·eceito8 
àe Direito constitudona,Z.; Gonzalez, Di1·eito Constit1u.:ional A 1·genti-
no,· Varella, A Int:en ;ençã.o Feàe,·a.l nas p,·ovi.nc:as.)" 

E sta lição, Sr. Presidente, te m pm'a mim, como pa.ra :o>. opiniã.o n acional , 
a lém do seu enorme valor intrínseco, um outro valor, morEol, Q.ue d ecorre do 
Eeguinte facto: E' a doutrina esposada pelo mallogradc Senador Pi·nheiro 
1\iachado, com a annuencia e ent·husias·mo el e toda a ba!1cacla riograndense, 
encabeça da pelo seu ch efe ele Porto Alegr e, Sr. Borges de Medeiros, na pre-
~·idencia Hermes, quando Ministro da Justiça o Sr . H ercula no de Freitas, e 
quando foram agitados vttrios casos . de 1nte·:"enção federal. 

Eis a hi porque fazia qu estão que desde já, sem esperar a votação do· 
meu requerimento, que demorará na tura lmente a lguns dias, ficassem incor-
pora.dos nos Annaes ela Casa os trechos que acab o de ler. 

Outro facto,, .Sr . . iPresiclente, de natureza u rgente; que preciso tor nar pu-
b!u:o desta h·i>buna - e o faço sem commen~.ari-os, porque repito, não quero-
dnda agitar em suas .minucias o m elinclro.s" caso do Rio Grande do Sul, 
nesta. Camara, pois temos de o fazer e não se. se proseguem ou fracassaram· 
as n!'gociações do accõrdo - outro ponto ele natureza urge.nte, a que allu-
direi sem com mentarios, pelas r azões. que acqbo de a dcluzir , é o seguinte, e· 
pe,:C' pan:t o caso as pro•viclencias elo Sl'. Mi·n:stro ela Justiça:' 

Dize1n telegran1n1as para a ilnprensa -- i1e111 un1a pa!a.vra . nTinha: 

·'Porto A legre. 4 -- De '10 ·(•!'do cum o )n:·ecer· dr. procurf.<clor da 
Repnl•lir-a. o juiz federal desta secçãq concedeu ha.beas -corp·lt.~· impe-
trado pelo Dr . !Rego Li no a favor ele Ernesto Labarte, que se acha 
preso pelas forças governistas commandacias por Flores da Cunha. 
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Em s ua sente nça, di:;: a quelle ma gistra do, -=1 u e. : solicito.nd o ao 
chefe de poHcia , D r . Dutra Villa, em lil e 28 d o m ez f in do, as ne -
cessal:ia s . informações e apresen taçã.o do paciente áquelle juizo, a 
referida autoridade não se dignou re~;jonder <LOS officios que lhe fo-
r a m então dirigidos . 

Entre outros cons ider a ndos diz q ue a r ecusa , ou n fa lta de es-
clarecimentos, r equisitados por pa r t e da a utorida•l e a qu em se a t t d-
bue constrangimento illega l, cons tit c e presumpc:;i'o da ve t·da de nos 
factos allegados pelo impet ran te . " 

E, pqr isso: conclue o juiz conceden rlo a orclem de Jw&cas-co·rpu-~. 

Corrobora ndo as a ffirrna tivas ·do integr e ma.g istra do, o pr ocura dor da 
Republica, no Esta do, Dr. l!,erna.nclo Ma xim ' 'ia no Pereil·a dos Santos, dil e -
cto f ilho do nosso eminente compa nheiro, Dep·utaclo Ca rl os Max imilia n o, diz 
no pa recer que sobr e··o peéii·rlo do mE'smo hni•ea.s-coqJ·us, rscr eveu n os a utos : 

''A Bas tilha já cahiu ha u m secu: c . nã o devendo R liberda de dos 
ci·daclã os r;car á m er·cê dos fun ccior.:·!t·ios policia "'s . "A a u torida de 
precisa declara r , por escrip t o, dentro él e 24 hora i:, o mot i\•o ela ]}r i-
são" , diz a Constituição do Brasil . N o e m ta n to, o pacie nte e-stá preso 
pelas a utori.da cles policiaes elo Ri o Gr>tncle elo Sul , onde est à o sus -
·p en sas as g a ran t ias constitucionaes, h a m a is ele 300 e ta ntas horas. 

O c h ef e de policia., vemos que é impossível j us t ificar , clea.nte da 
, lei, essa. innominavel viole ncia, nã o r esponde a os officios elo St·. j'uiz 
fedm·al. D e accôrclo com a unifor me jurisprucle n cia do Supremo Tri-
buna.} Feder al , qup declarou que a f :ilta ou a. recusa de escla r eci-
mentos por pa rte ·ela a utoridad e, a quem se a.ttt·ibu e o cons tra n g-i-
mento illeg al, cons titue p rt>sump ção C:a. verda de elos fact os a llega -
dos (0. K elly, Ma nua.l de Jur. F ecl . , pn.g . 711 e Ga.ldino Siqueira, 
Curso de P r ocesso Criminal , pag. 472) e com o di'sp ost o nos a r t ig os 
64 e · 360 da s leis r efer entes á justiça fecler a.l , acho q ue o Sr. juiz 
federa l d eve conceder o p e.clido. " 

Co.·robora ndo itinda , Sr . Presidente, essas duas a.ffirmativa s, elo juiz e m 
sua sentença. e ·do procura dor em seu parecer. r ecebi, h ontem, v ia W es tern , 
o seguinte reca.do, firmado pelo D r . Paul o L a ba r te, irmão rlo Coronel E rnesto 
L n.ba.rte : 

"Deput ado Maciel - Rio - Juiz !<'edera.l concedeu h a bea.s-co?·pus 
Chin o, que a nda acampa m ento J osé Antonio, est eve Gabriel Rosario 
agora campanha L iv•·amÉmto . a.dversnrios propala m Flores r ecusar .g. 
entrega. desr espeitando ·despaeh o j uiz rog o p rovidencias . - .Paulo." 
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Prometti. Sr. Presi.ctente, não fazer coinr,.Pntarios a e ct<: grave incidente,· 
ainda <Tle seja a,migo pessoa.J do S · . Ernesto Labarte 'll!·''· é, eff.ectivan;ente; 
u:n dos rnais dJstinctos !:) .abnegados companheiros que ten.ho no Rio · Grande, 
presidente do . Directoria Federalista de •Sant' Aíma do Livramento e membro, 
na qualidade de Coronel, do Estado Maior do General Estacio. \1e Azàmbuja . 

Deixo, portanto, a tribuna, esperando que o Sr. Mini:>tro da Justiça, ao 
q·u a l não dirijo um requerime nto, pedi·ndo inf'orm:;.ções sobre · o .c:aso, unica- . 
mente pela muita confiança que S. Ex . nos merece, esperando, r epito, que 
S. Ex. tomará as pravidencias indispensaveis. (M~uito bem>' muito, bem.) 

·V <em á M.esa é lido, apoiado e posto ·em discussão o s eguinte 

REQUERIMENTO 

N. 8 - 1923 . 

Requeiro que sejam insertas nos A.nnaes da Camara «s U.cções proferidas 
em .S. Paulo ,sobre a Intervenção nos Estados, pelo Dr. Herculano de Freitas, 
professor da Faculdade de S. Pa,ulo. 

Sala elas Sessões, em 8 de Junho de 192a. - Lintunes MacieL 
E' apprvvado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O REQUERIMENTO SUPRA 

A INTERVNÇÃO . F'ElDElRAL NOS ESTADOS 

I.tições dadas aos seus alu;mnos n o cu1·so do D i -
1'eito co/1-stitucional da Faculd',ad.e de Din~·íto de São 
Paulo, no anno de 1923 p.elo Dr. Hemulano de F1·eitas. 

A Constituição da Republica, organizando .il)rtdica. e püliticamente a Fe-
deração, armando de competencias a União Federal ·e assegurando autonom.ia 
nos Estados Federados, não .se limitou. a affil•mações, não deixou os .]aços 
de interpendencia 'federal exclusivatnente e ntreg-ues ao bom q uerer das uni-
tlades . constitutiv'ls da. Fed&ração. Estatu iu, e estatuiu sahià mente, preceitos 
<J.SSeg-ur·atorios do· cumprimento elas verdades ·esül-beJ.ecidas ácerca das t·e-
lações federaes, do exercicio das .prerogativas da União, da pratica ela a uto-
nomia dos J.Dstados. Dispondo clara .e indis.putavelmente que os Estados n ão 
sfí.o sobera.nos, u ntes, s ubmettidos á soberania nacio·n al, exercida p.ela União 
Fe~eral, os collocou, na dependencia de actos da União, aff.irmativos da in-
t egridade do paiz. da unida de política da acção, na unidade . juri·dica da Re-
r•ubUca do perfeito rPspeito aos direitos e. da m a nutenção da ordet11 nacio-

. nal. Para isso, inspirada. nos preceitos da legislação. s u issa, da . legislação 
americana, da 'legislação arg-entina, c.reou o instituto . P,a . i1~terV:enção fede•ral. 
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Dispõe a - Constituição, no art. 6°: 
"O Govet'no F ederal·• nã:o poderá intervie em nPgocios peculiares aos Es-

. tados, salvo· . .. ~· 
Vêde bem:·· ctn tndó qua.nto o legislador constituinte assegurou a os Els.-

tados, como sua .. cornpetenc-ia autanO?ni.ca., a U nEio só .poderá inter vir nos 
c·asos expressos na Constituição . 

Mas, o territorio nacional é o m esmo territorio dos E stados; por ser 
territorio.do Estacro de S. P a ulo, a tetTa .qu e se acha dentro dos seus limites 
g E-og raphicos, ;ião é· me rios terra brasileil'a , assim como o é a do Rio Grande 
elo Sul, a ·de ·p 'er.nambuco, a de Goyaz. H a, .pois. a coincidencia da nação 
naciona l, por m eio d~ G a\rerno F ederal, sobre urn m esmo terrÍtürio, as-sim 
co~o ·iia ·Cói.nci-dencia dn. acÇão dos gove1·nos locaes e elo Govern o N aci01ia l 
ou Federal. sobre uina m esma população. Diverge quanto á ·tel'ra e quanto 
:-:.os' hori:tens '· a a.cçã.o elos Es:La.dos considerados em r elação u ns aos ou tros. 
A elo Estado ele S. Paulo se !in:i.ita ao seu territürio e· a os seus ha bita ntes. 
Considerados, porêin, os Estados em relação á Uniã o, ·ou ·a União em r elação 
>tos Estados,' o t érrÚoi:-ió e a. população são os m eo;mos para a incidencia da 
a utorida de de un1a e ele· ou tros. A {1isci'imina.ção, pois, não é em r elação á 
teú·a., não é em relação aos homens. A · dissiminação é em relação á ma-
terra. Competem. á União como orgão do Governo Nacionül, d etermina -
das m a terias; b êin ·como lhe competem, na qualidade de o·rgão t ecle•·a.l 
p1·opria.mente dito, outras e especificadas; cabe aos E stados certa. or-
dem de aciviclacle, assim como são da Ü nião e do,; Estados, conconente-
mente, certa.s f a.culdades ; assim como é vedado a uma e é vecl;ulo a ou-
tros, como é vedado a a mbos á pratica de certos · actos . 

O a rt. 6° declara que a União não pÓcle inter vi1· n os negocios peculirrres 
oos E s ta.clos , salvo ... ; nã o diz - não poclet·á inter vir nos Estados. 

A intervenção a qu e -se. r efer e o art. 6° é . pois. exactamen te nas ma -
teria.<; da compot encia do Governo .local. P ei;L Cons tituição. a pratica el e 
actos f eeleraes, em tudo qua nto, n fw fôr dessa com]Jete ncia 'exclu siva elos Es-
taclos, não é a intervenção elo a rt. 6° - é mate n a ela sua competencia p roc 
p1·ia ou ele sua competencia concorrente com a elo'; Estados . A U nião opera 
livremente dentro elo t erl'itorio destes. Não se t rata então, elo caso das dis -
l ~Osições do a.rt". 6°; não ê o caso ca.racteristico da cha n1a·cla inteevenção re-
gula da nes te arngo. l!;l1a opera por s i , no exer-c1c~o da s ua autoridade pro a 
pria, pa ra :>. realização elos seus fins de ordem r.acional. ou ele 01·dem fe-
<leral. Assim, por· exemplo, a União lJ-J'ecisa gn.nmtir propl'ios fecleraes , b ens 
fecler aes, ou o exercicio ela.s r·epar t ições federaes. ~ o manda, fazer pm· inte r-
med.io {las J'm·ça.s ·fech'raes. N fto é o caso chc. mte1·venção do art. 6", porqu e 
não é o negocio .peculiar elos Estados. ant.es. r;nracteeisticamente é um ne-
g-ocio peculiar · da U n ião . Assim tambem. quandn se realiziu· uma eleição 
para Presidente ela Republicit. ou P'll'a o Congresso F ederal, assu mpto ex-
c lus ivamente feclera.l , pois c1ue os eleitores são nlis taclos em v irtude ele lei 
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redera.l, por funccionarios desigriados - J?Ot' e~sa .Je;, a.' e leição ·se fazendo em 
mesas organizadas de accôrdo com a lei fed'erttl, fti.nccio1iando juntas · apu-
radoras creadas por ella, nada havendo peculim· elo Estado, nesse caso, tudo 
sendo exclus ivamente federal ou ··na cional . Nessa· circu'mstancü~ 'se os elei-
tores. se as m esas eleitoraes carecerem da. presença de forças ou de auto-
ridades garantidoras da liberdade ou da ordem el'B. taes eleições, e · o Go-
_verno Federal des-ignat· a utoridades ou enviar forças para, garantir as . elei-
~ões fedet·aes, não é um caso de intervenção do atr, 6~ da Constituição; .n;:to· 

-é · negocio peculiar do Estado, antes, é negocio peculiar ilii Uniã<> 
A intervenção de q~1e trata. o art. 6° é e.xclus•iva.mente .nos 11egocios Pe-

.cnliares dos Estados. Como os Esta dos na sua acção podem peeturb:;tr a 
·vida nacional, ameaçar a integrid.'lde da Nação, ameaça1; a indjssolubilidade 
.<ia União, ameaçar a p~•.z publica, a meaçar a effectividade .do direito,, na. sua . 
. these ou na sua hy.pothes·e, o legislador constituinte deu á. Nação, repre-
sentada pela União, os poderes indis·pensaveis 'para conter · os ·Estados dentro 
.àos limites da sua a utonom.ia, sem possibilidade de offensa á integl'idade 
.:nacional, á. .integridade juri<lica da Republica, aos interesses ou aos · direito~ 
de outros Estados, ou aos superiores inteTesses ou · ·direito .dos cidadão. E , 
por isso c1·eou os q uatro casos de intervenção de . que trata o art . ~· 

.d.izendo: 
"0 Governo da União não 11oàe-rcí intervir noz negocios .peculiares aos 

E s ta dos, salvo . .. " 
Vale a mesma cou sa que cli21er: 
"O Governo da União poderá intervir nos Estados n est;es .casos: 
1°, pat·a repelir invasão extrangeira ·OU ele um Estado em outro; 
2", para m a ntee a fôrma republicana federativa; 
3" para restabelecet· a ordem e a tranq ui!lid.'l.de aos Esta.clos, >~ r equisi-

ção dos respectivos govet·nos. 
4°, para assegurar a execução elas leis e set<.:nças f eeleraes. 
Detenham.o-nos antes em uma preliminar. 
Diz o art. 6°: "O Governo Federal" . 
Gove1·no technicamente considerado, "é o ea:erC'iaio da auto'ridade 111l-

tica pelo sobe,ran.o . " Em sen ticlo r estricto, é s ino.nymo de pocle1· ea:ecu't'i.vo. 
Dahi, a origem de confusões . 

A que gove:·no S'l refer.e o legisla dor con~tituinte, quando dispõe que c 
'·Governo F ederal" poderá intervir? Ao Poder Executivo, torca.do o Governo 
em sentido restricto da pa.lavrn, ou a todos os poderes p ublicas que exereem 
a autoridade, em nome elo soberano? 

ParecE' que o legi~latlor constituinte ,ou antes, é certo qu e o· legislador 
constituinte não teve em nura ~implesmente a,utoriza.r a intervenção - pelo 
Poder Executivo. Ha CHS0s que necess itam de um:J. e:Xpla nâção .preliminar e 
G.e uma declaração legal. Por exem.plo, o n. 2: "Para manter <~ fôrma r e-
publica.na federativa. Não é neces~a.t·io que o Est8clo decla r e ' expressament'e 
c_,_ue o s eu Governo é rnonarchico her editario . A iórma re[)ti.blicana consta 
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ele substancia e ele modalidades caracteeisticas. e, c!.esapparecida a :;ubstancia, 
óu p ertut·baclas essas moda lida des em um Estado, póde sincplesm ente existir 
em nome a fónna r epublicana . Mas , pat·a isso ,•onhecer é preciso um , es-
tudo, uma verificação e uma declaração solemne cl~ que no Estaclo em,ques-
tão não exis te m a i·s a fót·ma r epublicana. Não ·pó ele cabet·, pois. simples-
m ente ao Poder Executivo, co1nquanto l·he possa ~-er destinado pa.pel , ainda 
m esmo neste caso, pat·a os actos materiaes da in tE'r venção. Natura lmente, o 
Poder L egisla tivo tendo ele ela bora r os estudos '" proferit·, por uma lei. a 
solmene declaração ele que tal Estado não mantem a fórma t·epublicana. · 

Assim., tambem q uando lima sen tença federal não é executada. 
N. 4: "Para assegw·at· a. execuçrio d.as leis e sentenças ted.e?·a.es . . , 
Se não ha meio p t·atico ele assegurar o cumpl'imento de uma sen tença, se 

os elemen tos a ux il'ia l'es dos or gãos 1ucliciaes não encontram a poio na execuçful 
da s sentenças, se os poclet·es p ublicos elE' um Estac:u embat·eç:am a sua exe-
c ução, ellas não podem ficar inertf'.s, o clictame jucliciario tem ele proclu~it: 

e sua effica.cia. P a ra isso t em ele se ·cla.r o acto materia l ele constt·a ngimen to 
que obl'iga essa execução . l\1as, comquanto o acto material de c.onstra ngi-
lr,en to de va ser· praticado pelo Poder Executivo, o.ú o Poder J ucliciario, que 
profet·ir a sentença, é que pócle dizer se ella foi uu nfta cum:p!'ida, e se J1a 
.:mbaraços ins uperaveis a o s·eu cumprimento, em virtude elos quaes t·equisita 
do Podei' Executivo o a u x ilio da força para a sua obse r van cia . 

Assim, pois, quer o Poder Executivo, quer· o L eg·islativo, quer •o Jucli-
ciario, segundo a h ypoth.ese ·O segundo a especie. pócle tet· papel na intet·-
venção. Portanto, quando o legislador constituinte• dispoz que o '·Governo 
Federal" poderá inter·vir, nã-o quiz se referir a governo no sentido res tric t o 
ela pa lavra, ou Poclet· Executivo . Comprehencle o Goven1o, na s ua signifi-
cação t echnica , :sto é, o conjuncto ele oi·gãos. q ue exercem a autoridade pu-
blica, em nome elo ·sobera no. 

O n . 1 diz : 
"Pocle?·á clall'-se a. ·inte1'Ven çã.o vara. ·repcl./h· ·in·vasrio ea:trangei:ra, ou de 

1t1n Estac/.o mn out?·o", assim como o n . 2 diz : 
"Pa·ra. mante'l' a jónna 1'e1nt.bli.cana. fe<le?·at·h;n"; o n. 4: 
"Pa.?·a assegm·a.,· a execu.ção cZa.s leis e sentenças f eclera.es" , e o n. 3: 
"Pa?·a ?"esta belcce1· a. m·d.em. e a t ·ranq1l'ilicla.d.e 11 os .Esta.rbos, á 1·eq uis içã o 

dos r espectivos Governos" . 
Quanto aos ns. 1, 2 e 4, a Cons tituição dispõe q u e o Govern o Fedet·al 

poderá intervir por si mesm o. cx-au.tor-itate p•ropTi.cL. Ent l'etanto no n. 3 
dispõe que ell f'. intervirá á r equii.s•içii.o dos Gove·rnos dos Estados 

H q., pois, t r es ca.sos Cl:e m tervençào ex-ottwJ.O, O<õ que o umco JUIZ e o 
Governo F edera.l h a um cas.o em que á intE:rvençã<. a vparenternent( .. st. se 
~?óde dar media.nte requis ição. 

O pl'imeiro caso é - Pa?·a Tepell-i?" ·inva.são cxt1·angei·ra on ele twn Esta<lo 
mn ou.tro. Duas hypotheses materialmente analoga:;; e, politiccL e moralmen te, 
mteira.mentE' diversas. A ·1.nva.sâ.o ext·ra.n_çJe·i?·a. não se dá no tenitor·io ele um 
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Estacto . Quando a invasão ê eJ,."trangeira, se dá no territol'io na.cio0al . O 
Governo Federal intervem. para r epellir a invasão extrangeira e intervem por 
direito l}roprio, no desempenho de seus fins de organizar e dirigir a defesa . 
d·a. Nação. Não ê, pois, o act o material da repulsa a invasão extrangeira que 
constitue a intervenção. Não ê a organização de forças e a· .sua direcç.ão. 
para combater forças porventura recalcitr a l1tes, ou <:om animas hostis de uma 
JlU.ÇãO extrangeira, que penetram no territorio nacional, que constitue a 
intervenção. Não, já vos mostrei que a intervenção·, ·nos casos do art. 6°, 
se dá nos negocias peculiares aos Estados. E organizar forças, mo.ntel-as, 
comm;otndal--as na. sua acção, dentro ou fóra do territorio nacional, ê com-
petencia exclus iva do Governo Federal . Se para a defesa d<t Nação, se para · 
a defesa d-o seu territorio, o Governo Nacional p reciEar chamar a si fun-
cções qu e são proprias do Governo do Esta do invadido por forças extran-
geiras; elle, o pócle constitu cionalmente faz.e.r, po1· necessidade de defesa, ou 
por ne.cessidade. de guerra, se a tanto se ch egar . A Constituição autoriza a 
União ou ao Governo Federal , a h i como orgão ela vontade nacional , a cha-
mar a si attribuições, que pela Constituição pert<::ncem ao Governo ·local . 
Nã:o ha nenhuma irregularidade. nenhuma violencia . O legislador consti-
tuinte· não quiz que as faculda des autonomicas· concedidas aos Estados pu-
dessem ser embaraço á defesa elo territoeio nacional: quiz que o poder fe -
dera l pudesse concentra r em suas mãos todos os apparelhos indispensaveis, 
par a repulsa ele quem invadis>;e o te1·ritot'io sagrado da P a tt·ia .. 

Segunda hyothese do n. 1 : 

Pa1·a. n :.pe/N.T a in·vasão de jo1·ças ele ·u.m l!J st;aclo e1n ou.t ,·o 

Comquanto organizados em uma Federação do, Estados, nós b1·asileiros. 
somos, um povo intimamente unido por tradicções, por solidariedade, por 
aspirações. A Federação não veio desaggregar; a. Federação foi creada no 
Brasil para o respeitoo ás peculiaridades, locaes, para que a modalidade uni· 
forme do centralismo não pudesse sacrificar •uns , em proveito de outros e· 

. dahi trazer, porventura, os descontentamentos que cnf1·aquecem o sentimento 
lle unidade·. A R evciluc:.ão ele 15 de Novembro, a l!.epublica e a Constituinte 
fizeram congregar esses irmã.os, sem motivo~ de lu:as, dando a cada um, na 
s ua ca.sn, faculdade autonomka.s correspondentes a diversidades, n a tm·aes 
de zonas, ele riquezas, ele cultura . Mas, a Fecler·ação foi feita para unir. 

Já . um elos ;nais illustres 01·gãos ela propaga nda r epubÚcana do Brasil , 
A Federação, m:gào do Partido Re!}U.blicano elo Rio Grande, tinha, como !em-
ma: - "Centralização'', -· desm embramento; Federação - unidade". 

A F'ederaçã.o foi, pois. cr eada para. manter a unicla.de nacional. E ssa 
unidade não se1·;a imperecível , com o quer a vontade brasil eil·a, e c omo dispõe 
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c. art . 1" da Constituição, se fosse possível permittir lutas materi<~es e ntt'e os 
E s ta dos Feder a dos . Por isso, . para q_ue essa hy ppthese não possa de modo 
algum se produzi!·, o .Jegislador cons tituinte incumbit; a Uniã-o, q u e ex er ce 
a preroga tiva de ordem nac-iona l s e IP<Olic ia r as r elações entre os E stados , 
de intervir qu a ndo m a l entendidos ou pa ixões aca.tTetem lutas de ordem ma-
terial , e u m leve sua ac ção a n n a cla a o territorio ele outro ; in tervil· m il\tar-
m ente, se tanto fôr inchl-sp ensav el , p a ra conter a acção elos Estados e im-
pedir qu e a luta material se pronu ncie p ela inva são ele um no t e t'itorio elo 
c-utro . 

H a n es tFt. dis posição 'Uma phra se composta , q u e é precizo clesm e mbrar , 
pa ra a ~ua a nal y se . 

"Pa ra ma nter a fó,-,rna. 1'ej)1J,bUcana tecle1"ativa .. " 
N ã o existe f ôrma repu bllicana f eclel'a tiva" . 
.A. R epublica é uma fôr ma de g overno, e a F edei'::tGão é uma f ôrma -de 

Esta do . 

Bem claro s e torn a. el o prop.rio t exto : Inter v ir - diz a Constituição -
pa r a m a nte r a f6rrr.a republicana federativa . Ma s , dentre elos Esta dos F e -
dera dos não h a F eder ação·. N ã o haveria. fôr ma r epublica na f-ederativa a 
m a nter dentro dos Esta dos . A F eder açã.o ·exist e n o t odo, n o conjunct o ele to-
dos os Esta dos que forma m a U nião Bra sileira. Cada Estado ele pe r s i é um 

' Esta do F ede1·aclo e n ã o u m Esta do Fec~e-ral, é um E s tado U nü a-ria.· 
- E' precizo, pois, enteiHler o n. 2 do a r t . 6". a ss im: A União poderá. in-

. tervir pa ra m a n t er a f õ.rma r ep ublicana; - zm·ra. 11Utnte1· a. l i'ccleração. ·Vale 
o m esmo que dizer: p a r a m a n ter a inclissolubiliclacle da União dos Estados 
Brn.sileiros , 1Ja ra m a nter a in tegri-da de do s e'tl t e r r itorio. 

O leg isla dor constituinte nã o •quiz q u e pai.n i.sse duvida sobr e o ex er ci•c io 
cto dire it o ele s uccessã o p or ,cada um elos E sta dos: procla m ou q u e '" união 
da s a ntig-as província s , c onstituindo E s ta dos F ecle r n.clos, e1·a indissoluv el , e 
deu, n a dis posição do a rt. 6", ele que esta mos cog-itando, o tr. eio pr a tico ele 
a sseg ura r essa inclissolubilida,cle . 

A União poderá in t erv ir s em•pre que o E sta elo .por qua.lq uer f órma per-
turb a r a U niã.o F ederal , t enta n-do a.gTu pa t·-se com outros. ten ta ndo sepa -
r a r-se . 

Ma nter a F edern.ção p ela intenren ção é assegura.r n u n ida de n a ciona l e 
a. incliss olubilicla de elo vinculo cr ea clo p elas tra dições his tori c<rs mw ionaes e 
pela disposição elo art . 1" •ela Const it uiçã o; ma.nte t· a f ôl'J11CL r epublica na é 
assegu ra r a cada Esta do institu ições qu e cor-r esp onda m in tegralmente a. essa 
f§rma . 

Fónnn 1·epnbl-ican n nã.o é · u ma expr essão vã ;. s ig nific:L que o exerc íc io 
da sober a n üi dev e I'esiclir ·no p o\ZO e q u e a organ ização p olítica eleve mantet· 
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orgã.os qu~. em nome da Nação, a exercitem 
porarioS. oriãos responsavejs . 

o rgãos electivo~ .. orgãos tem-

Si um Esta do pretendesse instituir o governo monarchico violaria fl a -
g rante e claramente a disposição do n. 2 do art. 6" da Constituição. 

Mas um Estado poderá não clararr.ente declara,· que adopta instituições 
monardücas, creando, de facto, instituiÇões que importem nessa fôrma de 
governo sem chamai-a de monal'ohia; cr·eando poderes vitaHcios ou perpetuas 
e m fav-or de um indivi-duo ou de uma familia; cercando de in·esponsabilidade 
os actos de determinados funccionarios e mantendo no exePcicio do Poder 
Executivo orgãos não electiv·os. De maneira que o Estado, n esse caso, ~erá 
violado a regra, ,PODque o ,governo institui-do, perpetuo e vitali-ciamente em 
favor ·de um indi•viduo ou de uma famiilia, urr; governo -não electivo, um 
governo n ão responsavel, não é •um governo r epublicano . T a 1nbem mesmo 
creando um governo electivo, terr.porario e r esponsavel o Estado póde violar 
a ·regra do n. 2 do art. 6" . Quando a Constituição dispõe no art ~ 63, que 
"Os Estaclos se r·eger·ão pela Constittâçcío e leis · qu,e adoptOJrern, r·espeitados 

·os p.rincipios constitucionaes da União" ·~vi·dentemente traçou regras im-
plicitas para a organização dos ]}sta,dos, ríoz um Hmite á sua capacidade auto-
organizadora e impoz-lhes a obrigação de na constituição e nas leis que 
a daptassem não desresp~itarem os princípios ·constitucionaes da União . 

Mas quaes são ·esses princ·ip·ios constit-zwionaes eLa Ur!.'icío, a que os Es-
tados devem respeito? 

Evidentemente, o r egimen.. é um delles. A União tem como um dos seus 
principias · basicos ó reg imen representativo de governo. Assim, pois, si un~ 
Estado creasse, -pela sua organização -constitucional, a derr.ooracia directa. 
em vez do governo r ep1·eserrta tivo, evidentemente teria v iola:do um principio 
constitucio nal ~a União porque é um dos princípios basicos da organização 
politi-ca da Nação o r égimen rep.resentativo. Mas o reg.imen re·presentati~·o 

n acional tambem ,pelo imperio da regra fixada na disposição do art. 15 dlt 
Constituição é' exercido por rr.eio de -orgãos independentes e harmonicos po'is 
que a · Constituição prescreve nesse referido. art. 15 que "scí'o orgcíos eLa so-
ber·ania naciona.l os PocLer·es Legislat·ivo, E xecutivo· e JtLd·icia.r··io, hannonicos 
e incle1Jendentes en.tre si" .. 

Assim, pois, é tambem evLdentemente um ·prinCIPIO constitucional im-
posto pela lei funda m ental da Nação aos :H:stados na sua organização a 
existencia de org-ãos independentes e harmonicos para o exercício do poder 
J)Ublico. 

O legislador constituinte quiz que a voritade -do Estado fosse expressa 
por un·; or.gão, que a funcção administrativa fosse exe1'cida por um outro, e 
um out'ro desmnpenhasse a funcção jurisdiccional. 

Não está, pois, de accôrdo com os princípios constituc-ionaes, a que se 
refere o art. 63, o Estado que se -organizar viola ndo essa regra da inde-
pendencia e da ·harmonia dos poderes publicas. 
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Si urre Estado quizesse crear uma dictadurrt disfni'<:ada. deelarando qu e 
·'O supremo poder de legislat· e de julgar e m g;riio à e ultirno recurso cabiá 
ao seu primeiro m agistrado, ao detentor do Poder Executivo, ou de julgár 
só m ente em gTáo de r ecurso, eviden temente a orgnnização política ·desse 
Estado col'lidiria com o -principio constituciona l fixado na lei fu nda rr.ental , 
de que a sàbérania· é exerci-da por o r gãos independentes e harmonicos . Seria 
J)Orventura un1a organização I'epublicana., n1as un1a orga niz::.çã o rep·ublicana 
d icta torial, uma modaUdade de organização r epublicana., m<~ s não a org·a-
n ização r epübJilca.na deterrrcina da pela Constituiçfw F ederal. Qu a ndo ella 
diz - fórma republicana ·- quer clizer fórma republicana, n:c CJ Ual estejall1 
contidos os principias a que · os Esta dos são obrigados. pm· força da. dispo-
s ição do a r t, 63 . .Si a Constituição declarasse. ' no a rt. 6". q ue pra cabivel a 
intervenção -pat·a mante r a .fõrma republica na, e em n enhuma oulra de 
s uas disposições sujeitasse os Estados ao t·espeito de certas regras prescri-
ptas nella, -muito betr.·; desde que a fórma fosse a r epublioa.na, os Estados 
tinham cmnprido a sua obriga ção. Ma:!!, o legisla dor const ituinte não se 
limitou a r egra do a rt. 6" em q~e at·mou a U niã.o de competencia para in-
tervir, a fim ue rrcanter a fôrma r epublicana; · traçou a reg ra do a rt. 63 , em 
q ue obriga os Esta,dos a respeitarem os pl'incipios constitucionaes da União, 
na Constituição e leis opor que se regerem. Um Esta do em que não fosse res-
peitado o principio ua independencia e h a rmonia dos poder es . publicos, ou 
em ·que não fosse ·r espeitado. o principio da tríplice manifestação elos poderes 
)JUblic'os, .poderia dizer: basta o Poder Executivo, a: elle é que cotr.petem to-
elas as attribuições como orgão do poder p ublico; ou basta o Poder L e -
gislativo; é este que legisla e ao m esm o tempo constitue uma cotnmissã.o 
QUe desempenha a funcção jurisclicci-ona l . Era evidenterr.ente uma violação 
ela · dis·posiçã.o constit ucional , que obriga os Estados ao r espeito a os princi -
pios da Ut~ião, pm<que é um princi-pio caedea l da Constituição Federa l a 
existencia desses tres orgãos exet'Cendo a soberania n aciona l , e de tres orgãos 
harmonicos e independentes entre si . 

'l'ambem, si um Estado instituisse o r egimen parlamenta e, es taria cmrc-
p t·ehendido na mesma regra. E' um princi-pio constituciona l da União o r egi-
men peesidencia l. A technica, a douteina, expliean·c o que é o r egimen pre-
sidencial: encerra em si um cer to numero ele instituições q ue o caracterizam, 
q u e o distinguem dos outros systemas politieos . Desde , pois, que a N ação 
instituiu o systema presiden cia l e obriga. os Estados, na s ua organização, a 
respeitar em os 11rÍncipios constitucionaes ela. União, evidenten·.ente lhes veda 
a escolha de um ·outro regimen que não o presidencial . 

'l'ambem os Estados não se podem organizar desrespeitando a r egra do 
a rt. G8 da Constituição. Esse a t·tigo dispõe que : 

"Os Estados se o1·ganizaTão ,-esp e·itanclo a. a?Li.o-nomia dos ?11/ltn'iei.pios mn 
tudo q1tanto !ô1· do seu. p eculi.wr inter esse". 
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Assim, pois, si um Estado org&nizar os municípios de mqdo que não 
sejam a utonomos no que é do seu peculiar interesse, evklenterr.ente viola uma 

.disposição imperativa da Constituição Nacional, a que eleve r espeito . 
. Tambem a Constituição garante aos naeionaes e aos estrangeiros resi-

dentes no paiz um certo numero de direitos inseparaveis da personalidade 
humana, isto é, não direitos do ci.dadão, mas sirr; direitos do hó'mem. U m 
Estado não poderia desrespeitar esses direitos, que a Constituição Nacional 
garante. 

Não se pôde comprehender que a Oo11stituição Federal, assegm·ando a li-
berdade ou a propriedade, ou a inviola bilidade de outros direitos, pudesse um 
Esta do, parte da Nação, subordinado ao supremo poder naciona l , em · Tela-
ç.ão a regras de sua organização politica e em relação á .pratica dessa orga-
niza ção; não .se compTehende como urr.- Estado pudesse tornar inefficazes, 
clentro do seu territorio, essas garantias que a Nação ·deu , essa segurança que 
a Nação a,pregôa. 

Tambem, no aJ·t. 70, a · Oonst.ituição fixa a ca•pacidade eleitoral activa, 
dispondo que: 

",São eleitores os cid.aclãos b•·asileiTos 1naio·res ele vinte 1L1n a.n.nos, q1te 
souberem ler e escrever e não forem men.cligos, p1·aças de j)Tet, co1n excepção 
rlos ·alum.nos da. Escola Militar, ,-eligiosos S1tjeitos a voto . ele obeàieneia:" 

Não ·pôd.e, pois, ser lkito a um Estado restt·ingir essa capacida,de, alte-
rar essa capllicidade, estatuir di.fferentemente da lei fundamental da Nação, 
ne.ga ndo o direito de voto a um maior que saiba ler e escrever e que não 
esteja con.prehenclido nas excepções do art. 70. 

A capacidade é de direito substa ntivo, é a Nação q ue a regula, e ella 
diz: - " Serão eleitores" - imperativamente. Portanto, todo aquelle m aio1· 
ele vinte e um annos, q)le souber ler e escrever, . não for religioso sujeito 
a voto de o)Jediencia; ou praça de -pret, ou mendigo, tem o direito de re-
clamar a sua. inclusão nos r egistros_ eleitoraes, Seria vã essa affirmação, 
seria de d'acto amputado esse direito que a Nação reconhece aos ciclú.dãos , 
se o Estado Federado pudesse declarar : Não, não· votarão nas eleições para 
os -cargos estaduaes ou para os cargos elo rr.unicivio sinão os , proprietari-os 
de bens de valor superior a tanto, sinão os m a iores de vinte e cinco an-
nos. etc. 

Todas essas disposições constitucionaes que tenho re,ferido c.onstituem os 
principias constitucionaes da União, a que o a rt . &3 d a C-onstituição se re-
fere. O Estado, pois, 11a sua organização, é aclstricto a respeitar esses prin-
cípios. E si um Esta do não os respeitar·, si um Estado se m·ganizar com 
violação dessas disposições -ela Constituição, evi-dentemente a Uni[to, e m n ome 
ela Nação, ·pôde intervir para obri.gal-o. 

o desr espe-ito pôde ser ' ele facto ou de direito. 
De facto. si o Esta do embaraçar, por actos rr.ateriaes, o exerctc JO des-

ses direitos; de dü·eito, si o Estado elabora r leis contrarias a essas dispo-
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sições, n egaHdo em le is J.ocaes esses di.reitos nffirmamos p el<• Constituiçflo 
Federal. 

Assim, ·pois,· o n. 2 do art. 6° da Constituiçflo se desmernb'r·a em duas 
partes: a União pôde intervir para manter a Federação - a U nião pôde 
intervir para rr.anter a fôrma r epubli-cana. Nflo a fôrma republic<).na federa~ 
tiva, que não existe, porque den tro do Estado Federado não existe o governo 
composto, é o g overno simples: não h a instituições federaes dentro do 
Esta:do Federad-o; é um governo unitario. 

O n. 4 dispõe: 

" P ara assegu·rar a. exec·u.ção das !e·is e sentença .. ~ tede1'fi.es", ist o é . P>•ra 
manter o i11jlperio do direito . nac-ional ,garantir· a efficacia desse dir eito, pois 
que .não basta a a flfirmação de um principio em uma these legal : é indis -
pensavel que a acção rr.aterial , q u e a acção concreta dessa these na vida 
social seja assegura da. Não basta decla rar q ue s-ois livres, q u e vos pertence 
o que é v osso: é preciso, na pratica, assegurar essa liberdade, essà proprie-
da:de. Assim, é preciso impedir que a lei seja desrespeitada e que, quando 
uma coliisão de inte.resses, ou uma duvida jurídica, leve a lg u em a os tribunaes 
em ·um pleito iudicia rio, a solução da,da a essa pendencin , isto é, a s enten ça 
proferida pelo Tri·buna l , seja illusoria. 

Si um ha bitante do paiz recalcitra e não obedece f~ le i, ou em a tr.eaça 
ou em acçã:o, a viola, não é o caso de intervenção, é um cnso <'!e acção dos 
tribunaes, é uma perturbação accidental da effic<~>ci[• da lei . Todos os cri-
minosos, todos os v ioladores da lei perturbam a sua execução, mas não 
provocam a intervenção . Quando se 'ct-iz - assegura r a execução da s leis -
qu er dizer-se - .fazer corre que ellas se oumpram de modo geral. Assim, 
por exerruplo, o Congresso vota mr.a le-i de direito publico, ou de direito pri-
vado, pouco importa, definindo a cn~pacidade eleitor a l, creando impostos ou 
regulando a fôrma de contractos ou de testamentos: os cidadãos se sentem 
offendi·clos pela disposição dessa lei . e se r eunem e protestam, e, collectiva-
lT.ente, por actos materlae.s, manifestam a sua op·posição á a pplkação dessa 
lei. O legislador çonstituinte, tendo cr eado os orgãos proprios para a elabo7 
ração da lei, não deu aos cidadã-os esse poder de se oppm·em collectiv:1mente 
á sua execução e procurar impedir, por actos sediciosos, a sua applicação. 
A União está, pois, pela disposição do n. 4 do a rt. 6°, nrmad.a da f aculdade 
de intervir nos negocias peculiaJ;es aos Estados, pa ra obrigar a su a popu-
Iacão, os seus cidadãos, á obediencia á lei decretwa· pelos poder es compe-
tentes. Pôde t ambem su oceder ,que o's pocleres publicas do E stado no caso, 
estejam de accôrdo com -os p'rotestos elas IT.assas amotinadas; pôde succeder 
que deem mão forte á acção popular contra a applicaçflo da lei . N·esse caso, 
si a União não estivesse a rma da da faculda de .de intervir, se tornaria inerte 
a lei, a faculda~de concedida ao Congresso Nacional de legislar esta ria bur-
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lada, um dos ·orgãos que exercita a soberania nacional teria a sua acção di-
minuída pela resistencia opposta pelo povo e pelo governo de um dos .Es-
tados Federados. O legislador constituinte quiz impeçlir essa hypot h ese, quiz. 
iLSS·egurar o imperio da iei em todo o ' territorio nacional e so11re todos os 
cidadãos da Nação, e, pm·a isso, investiu a União elo poder de intervir afim 
de assegurar a execução das leis. Não se trata pro.p.riamente, ·no caso, de· 
assegurar a a.p.plicação da lei. O cida.clão póde errar e violar uma lei. Um 
Tribunal póde applicar inal, applicar erradamente u ma lei. Mas, para tudo 
isso ha os remedios ordinarios. ~ão é , pois, o remedio excepcional da inter-
venção que se deve a;pplicar no caso. Essa é , co1r.o já se viu, para o im-
pedimento ou tentativa de impedimento opposto · á execução das leis n o 
territorio de um Esta do . 

"Pa1·a asseg?<nu· n execu,çâ.o elas sent:enças fed.eraes" 

Ha um pleito jucUciario entre particulares, entre um particular e um 
Estado, entre um Estado e outro, pois que é da competencia. da justiça fe-
deral decidir 1Jl·eitos dessa natureza ·- a justiça f edral profere a sua senten-
ça, que passou err; j.u lii~do, se to.rnou .inappellavel, contra a qual não ha 
mais recurso algum, é preciso ,que ella seja res.petiada, é preciso que os seus 
dictames sejam efficazes, isto é, que seja executada. Si um ·pode!· qualouer· 
se oppõe á sua execu ção e a embaraça de facto, a funçção jurisdiccional 
commettida aos t rjbunaes federaes se terá toi·nado inerte, e por conseq•u0n-
cia um dos orgãos incurr.bidos do exercido ela soberania nacional terá seu 
poder restricto, hnpedido na. sua acção por acto local , ou dos poderes pu-
blicos elo Estado, ou das massas populares elo Estado, ou de forças conecti-
vas suv.eriores ás forças com que a justiça· executa m•dinariamente as suas 
sentenças. Em taes casos, o legislador constituinte armou a União do podei' 
de inte.r·venção, par a q•ue de modo nenhum o direito cesse o seu in·.-perio, 
para que elle se toi·n.e exeq u ivel por meio da sentença que o declarou , parn 
que a autoridade do orgào ela. soberania que exe.r.ce a funcção juriscliccionar 
não seja diminu;da na sua eferctividade pratica . Assim , pois, quer em um. 
quer em· outro ·caso se -di.i, a intervençãJo, mas, note berr. : não por simples 
embantços ind.ivicluaes . Por exemplo, um tribunal manda citar a uma deter -
minada ·parte de uma sentença que proferiu, e a parte por si recusa obede-
cer a essa sentença, dizendo: "Não entrego os bens que declarastes que não 
rr.e pertencem, m a s sim a outrem" , oppondo-se, mesmo por meios materiaes, 
a que a ·sentença seja executada . Requisita-s·e o soccorr·o da policia . No caso· 
de insuff.iciencia ela ·poliC'i-a, o tri·bunal .pócle re.quisitar força federal para o· 
cumprimento da sentença . Não, nfto é este o caso a ·que se refere o art. 6"' 
pois que esse artigo manda intervir nos negocias pecu.liares rl&s Estacl.os, 
isto é, quando o embaraço da execução da sentença seja de t a l ordem qut> 
não possa ser executada sem que a União c•hame a. si prerogativas que são 
propria.s do gove1·no local . Só neste caso é que se dá <"t intervenção, a que 
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se refere o n. 4 do art. G", e não no cas o de sim,p.Jes e tnba.raços pessoae~. 

ou de certo nurr.ero de pessoas, á execução de uma sentença . 
Esses tres casos de intervençâJo - n. 1, n. 2. e n . 4, que 1Jl'Oposital-

mente l iguei passando sobre o cA.so elo n. 3, - são casos ele intet·venção por 
direito proprio. A ·União não precisa ser solicit~da .. Verifica ndo que ' ha in~ 
vasão no t erritorio nacional POl' f·ot·ça estra ngeil'a, que ha inva são do ter-
ritorio qe · u m Estc'1;do •PO·r força de outro Estado, .que um Estado procura 
quebrar os ·laços federativos, ou procura sep[t.rar-se, que e m um Estado não 
existe a fórma republiJcana. tc'll .como a expliquei, que em um Estado h a. urr" 
embaraço á execução de lei federal, ou que a.hi nfto póde ser executada uma 
sentença ela ju stiça federal e em v irtude de forças SU.j)eriores a ella. oppos-
ta s -a União, por si mesma, independente de qmüquer pl'ovocação, inter-
verr. por direito proprio, no exet·cicio da funcção que lhe a ssegurou a Consti-
tuição, para guarda.r a integridade elo paiz, a inviolabilidade do seu territo-
rio, a pa :o publica., a segurança dos direitos, a efficaciit da lei . 

Dá-se em mn .Estado uma pertu rbaçào; ·cresce. toma o· a s pecto ele uma 
guerra, ;ferem-se combates. brasileiros são mortos pot· brasileiros. 

Esta hypothese estará comprehenclicla nas disp,..,sições elo n. 1, do n. 2 
e do n . 4 do art. 6°, da Constituição, ou estará inclui da nas dJsposições 
elo n. 3? 

O n. 3 elo art-. 6" a utoriza. a intervenção ela União nos Estados paTa. ?·es-
ta . .belec?· a 01·clem e <L t?·anq,~i.lU.<I,a.cle, á r equisição elos respectivos gover11os . 

. Nos éasos elos ns. 1, 2 e 4, a União intervem por direito p1·oprio, unica 
e exiClusivamenfe a seu juizo, nos casos ·do n. 3, ella só deve intet·vir e1n 
vi1·t1u'le ele 1·eq1Lisi.ção elos goveT'/1 os locaes. 

O n. 3 diz... "paTa ·,·estabelece·r a 01'(le'/1l. e a t?·a.nq?ú.ll'i<larle." 
E' u ma •phrase muito ·genet·ica . A' primeira vista, pa r ece que, sernpre 

que não h ouver ordem e qu e sen·.pre que !1ão houver tra nquli.Jlidacle, a in-
tervenção eleve ser autoriza da por esse numero. 

Já v istes bem, pelo (JUe temos estuda do até a,qui , que a. fónna federal 
do Estado br'asileiro, attenta rt sua formação historioca e as dis·posições in-
conf.undiveis ela nossa lei fundamenta l , dá a penas uma rela tiva autonomia 
oos Estados, conservando sobre ell es a incliscutivel suprerr.acia naciona l, q-ue 
deu alma a essa autonomia e quo a ·COnsagrou m ediante 0111!tS prévios; su-
p remacia que estabeleceu que essa autonomia só póde ser exercida com a 
condição ele suas regras não offendera m os principias .basicos da Constitui-
ção; que os Estados não podem, na a cção da sua vida a utonomi,ca, pncticar 
actos contrarios ou inconciliaveis com os inte resses vitaes ela communhão 
geral do~ brasileiros. 
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Como conciliar essa supremacia do Governo Nacional, sobm·ano indiscu ri -
vcl, com a guerra accesa em uma das partes do territorio da Nação, guer i·a 
fratricida, entre brasileiros? 

Como ·comprehencler a neutralidade, a inercia do .poder que personifica 
a Nação exerce em ~eu nome a autoridade diante da Juta travada que torn:c 
inseguras as vidas, insegura a liberqade, periclitante o gozo da propriedacle, 
f;·u stada em absoluto a execução das lefs e do direito nacional ? 

Como comprehendet· que, pelo facto de um poder local não r eQuisita .. 
a intervenção, pa ra tranqui!lizar ou para manter a ordem em um Estado, o 
Gov.erno Federal se quede quieto e r epousado diante do incendio que lavra.', 
C:a invasão á propriedade, pela s requisições feitas pelos elementos em luta. 
das vida~· ameaçadas ou devoradas em combates, e todo o interesse nacionai 
!.'erturbado? 

Como com,prehenclet· essa inercia, simplesmente porque os poder es locaes 
a cham ctue podem venc:e r 1.11na gu<;>rra em que estão empenhados como ele-
mentos ;mblevados? 

Não. Absolutamente não. Não ·é isso que está no esp írito e na lettra 
· de, Const.it.uição . 

O legislador c onstituinte consa.grou o poder s u premo da N a ção e o 
investia da faculdade policia l da !.ntervençii.o da União nos Estados, exacta-
mente pa ra iJ;lllpedir a bu&as que pudessem ser contrarias á União N acional . 
E nada n~ais offensivo do dire ito, e nada mais contrario á unidade nacional 
do que a guerra dentro do territorio d·o Estado. 

Pois então, s i o ten-itor io de qualquer Estado fosse invadido por força 
de outros Esta dos, a União obrigatoria mente tel'ia: ele intervit·, no caso do 
n. 1 elo art. 60, e simplesmente porque a Juta se produz entre irmãos m ais· 
íntimos , é que a União cruza os braços e assiste impassivel e n eutra á luta 
0ntre bra~ileiros que se ferem e que se mantem, ferindo grandes interesses 
n acionaes de fôrma duradoura, porque as lutas não acabam 'no momento em 
que cessam os combates! Em regra, as lutas civis ger\1-m odios, que p edem 
vingança, que solicitam reparações por longo período ele annos. 

Pois então simplesmente porque os poderes locaes não solicitam a in ter .. 
\' enção c>~ U nião, esta não poderá intervir? 

Não. A sua posição do Governo Naci onal, exer cendo 1. ~upremacia s obr•, 
os ·gove~·nos 1ocaes, ele Governei Nacional que personifica a unica sobera nia. 
existent<~. quo é a soberania da Nação, essa su a situação, m esmo que de 
texto expres11o algum da Cons tituição, se pudesse dcduz.;r, essa sua quaii, 
dade basta para gerar a com;petencia, a poiada nos fins primordiaes para 
que existe e nos meios in dispensa v eis para a realiza ção desses fins . 

Mas, ni.o é isso. :Não precisamos recorrer á situação privi)egiada do 
Governo' N a cional e aos seus gran des fins a preencher, para justificar a 
,;;ua intervenção nos Estados, em face do art. 6°, sempre que ani uma grave 
Juta se produ zir que se transforme E'm uma g uerra civil. 
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A dispo;;ição do n. 4 do a rt . 6° da Constituição, como jã. vistes , aute -
·1·iza a intervenção da União nos Est."l.dos para assegurar a execução 
-das leis : 

Mas, que segurança de execução das leis pócle haver em um tPrritorio 
·conflagrado? Quem tem a liberdade assegurada, que não e'>teja á m er cê da 
·offensa das força s de um e de outro la do? Quem tem a s ua vida garantida., 
, •. i est á no m eio de combat es semeados por todo o t erritorio de um Estado, 
~ujeito ás surprezas de um a ssalto de tropas que passa m pela s ua casa, 
que podem attent a r contra a sua honra, de su a fam.ilia f' contra os seu~ 
·haver es? Quem tem assegurada a incolumidade de seus · dit·eitos, de sua fa -
rnllia, da sua a u toridade sobre ella? Quem t em assegura do o gozo de seus 
·direitos , qua ndo, de um dia para o outro, póde ver os seus rebanhos arre-
batados por uma f orça que precisa de cavallos pa r a a montaria ele seu s sol-
dados, ou de abastecimento pa ra a lim e ntar as suas• tropas em luta? 

A União póde a f<f.irm a r que em a lguma das regiões r1<" um Estado em 
1:::..1 situação est á de pé, vigora inilluclivel, o direito nacional; qu e a lli são 
·efficazmente g a rantidas as vidas dos cidadãos ; que a lli i·odos os cidadão~ 

·exercem, sem p ertur bação de ordem a lgum a , os seus direitos de familia e el e 
·propriedade? 

Não. Todos sabem o que decorre dessas perturbações pa ra a insegura nça 
·ua vida, da liberdade, ela propriedade do cidadão . 

Ainda mais: 

A conspiração, a sedicção, o a juntamento illicito con.?tituem já viola -
·ções da lei, crimes definidos no Codigo P enal, a ntes m esnw de se d esdobra--
Ten1 em -luta m aterial. 

Quando os m eios normaes forem insufi'icientes pa ra .impeclil· a acção de 
taes crimes 'e as consequen cias irroniperem ma nifestas em oper ações d,) 
·gUt'lrra é evidente que a execução elas leis não póde ser assegura da por esse~ 
meios. 

Taes operações de guerra demonstram de modo palpa vel a inefficiencia. 
rlo processo regular para g a ranti r essa execução. 

E ' pois indispensavel o emprego elo remedio extraoruinario a utoriza d<J 
r• elo art. 6°, § 4° da Constituição - a Intervenção F edera l - pa r a evita,· 
·os perniciosos efrfeitos da luta a rma da ou re'Parar o m a l por elles cau sado. 

N ã o pócle haver m a is cara cteris tic.o caso de intervenção elo que este . 
Deixar a g uer ra de5en caclear-se com todas as suas d~predações e h or-

rores é f echar os olhos á evidente inexecução das leis mais . importantes c1:1. 
·Regura.nça socia l dos habitantes de u m paiz. 

Pois bem. Si . assim é, a União est á armada elo poder cl>3 in t ervir e aut.o-
~·itate p1·op1·ia, independente de qualquer solicitação, para a segura nça cL~ 

·execução da-s leis f ecleraes . 
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O legislador constituinte nã o diz - "Deverá o Govet·no intervir" . Diz. 
"Poderá". Mas, quando elle diz - poderá - nã o deu uma attribuiçãOc 

facultativa: deu ao Governo F ederal a faculdade de estudar para ver si er a 
o caso. Mas, o Governo Federal não pôde dizer: eu quero o·u eu não- quero 
intervir. Elle poder á. dizer: eu acho que não é o caso, que não se produzi o· 
u h ypothese que o legislador constit\[inte creoÚ. Elle não ,J;JOderá dizer, desde· 
que reconhece a hypothese, que não quer intervir. Não. Não é esse o es-
pírito da Constituição, não é o intuito do legisla dor . Sinão, o instituto que 
elle creou estaria int eir am ente burlado. A a u toridade nacional existe sobre· 
t odas as a utoridadés locaes para m anter o equilibrio fedet-ativo e a segu - · 
rança dos direitos. E, sempre que um ou outro Estado perturbar essa 
gara ntia, é seu dever intervir. Não só elle póde, como ellP deve intervir. 

R econhecido que as leis não são executadas, ou que são de. execução-
i:Jusoria , elle poderá allegar que a disposição do artigo, sendo facultativa,. · 
pôde ou não intervir? 

Não . Então não esta ria assegurada a fôrma de governo, a organização· 
jurídica da sociedade p ericlit aria, não haveria ma,is sociedade jurídica or-· 
ganizada, não haveria ma is E stado. 

Nã,o é, pois, uma attribuição fa cultativa que a Constituição concedeu ao. 
Governo Fed.era l. Concedeu-lhe estuda r a verificação da hypothese. M:.as,. 
r econh€lcida a hypothese, é sua obrigação, é seu dever intervir. Não se pôde 
conceber que cruze os braços diante da ineffi::!acia do direito !)U da in~·,.::; u- · 

r<:mça das vidas e dos ·interesses dos habita ntes do Brasil. 
Assim, pois, o caso aventado não está sujeito á hypothese do n . 3, do· 

art. 6°, mas, sim está sujeito á _hypobh ese do n. 4. 
Pôde a inda colher-se argumento para essa demonstração das disposições 

ce>nstitucionaes dos arts. 34, n. 21, n . 15 e 80 e seus paragraphos, que ar-
··"" m o Congresso e o Poder Executivo, na · ausencia delle, de declar~r o """-

t a do de Sitio. Essa medida independe de solicitação local e é it'recusavel que· 
o seu ,emprego restringe a a u!oridade dos Estados. Paralysam, em vista. 
ciella, faculdades do Executivo e mesmo o judiciario estadual. 

E é de nota r que o art. 48, n. 15 se r efere expressamente ao caso do;· 
n. 3 do art . 6° da Constituição. 

Ora, si o E stado de Stio póde ser decretado vara o t erritorio de um E s-
tado, sem que o Governo deste o reclame, é logico concluir que para resta-
belecer a hi a ordem ou a tranquillida de publica o Governo Federal pôde 
pratica r actos de intervenção, independente de qualquer requisição. 

O Governo F ederal dev.e intervi•· para m a nter a a n toridade n acional, 
m a nter :t ordem, manter a tra nquilidade, assegurar a execução das leis e :J: 

eff: cacia dos direitos: deve intervi•· por direito proprio, independente de 
qualquer soliictação, pois pôde muito bem succeder que os poderes locaes 
dr,ixem ue fazer a requisiçã o, porque a intervenção l•h es venha diminuit· a 
sommn. c!e poderes arbitrarias que tenham em suas m ãos . Receando a in· 
tervenção da União, que poderá regularizar situações abu sivas existen tes em> 
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})rov eito de grupos governantes e de situações .e t ernizad2.s nos E s tados, e 
julga ndo que teem elem ent,os çle f orça s uH icientes pa ra os combates e 
para a victoria, e:;:ses poderes loca es podem não pedir e não querer a in-. 
t ervenção. 

Qual é entãô, o caso do n. 3, do aTt. 6°? 

E' um caso simples . E' o caso de ameaça de p erturbações que depo-
nha m as autorida des locaes, é o caso- da conflagra çã o- inicial ou r ep entin a--
m ente g eneralizada . A m eaça do de deposição um G overna d or , ou · deposto, ou 
co-nstra ngida ou impedida de funcciona r uma a ssem bléa 011 u m t ribuna l r e-
cla m a da a u toridade feder a l a intervenção em seu favor. E ssa é a h yp oth ese 

. cla r a do numero 3. 
A União só conhece da a normalida de l ocal pela p'rovocaç:ão da s ua acti-

vidade suprema. Orgãos legítimos impedidos ·de exercer a s ua activida de local 
pedem o apoio, ·o soccorr o da Uniã o a fim de m a ntel-os no exer cício das fun-
cções que r egularmente lhes foram commettidas. 

No caso de uma guerra civ il, ao lado da a g g r essão aos poder es esta-
eluaes, e preponderantemente sobr e elles, está o d ireit,o insegu r o, a paz pu-
blica perturba da, a vita lida de naciona l enfraquecida , a a u t oridade f ederal. 

· unica competente pa ra orga nizar e dirigir forças arm a dàs· núlitarment" 
(Cons tituição art. 14), inteiramente burla da. 

Nesse caso a União não precisa ele dem onstração local pa ra conhecer da. 
a noi·ma lida de: por si mes·ma, por s eus orgãos, pó de v el-a e julg a r ela sua 
gravida de . 

Na hypothese do n umero 3 o G overno loca l requis ita par a o G overno 
F edera l .poder intervir. 

Não está fóra desta h YJPothese o caso ha pouco cogita do q uan do aqu elle 
solicita a intervenção. 

Nào quero dizer, com a explicação dada, que os p oderes locaes estã o 
impedidos de solicita r a intervenção fóra do caso do n. · 3 . Si a manh ã uma 
força estrangeirà invade o t el:ritorio n >:.:õional , si a m a nhã uma força de um 
Est a do . invad e o ter ritorio de outro Esta do, si a manhã u ma confla gração 
t•opula r r ecusa a execu ção de u ma lei, .os poderes locaes, m ais chega dos a os 
factos , m elhor conhecedores delles, podem solicita.r o rem edio por pa r t e dos 
poderes da União, solictar o seu soccor ro, a sua int erven ção . Mas, isso não 
quer dizee que, em qualquee desses cas os, a U n ião p r ecisa da r equisição; 
m esmo que esta não se p roduza, a União t em poder pa ra inter v ir . Não tem 
poder p a r a inte rv ir . . . in dep endente de provocação na s CO!l tenclas de política. 
loca l , de lutas entr e os varios poder es do E stado, por qu e el!a póde il!egit i--
:ma m ente patrocinar a causa de u m pu a causa de outr o, contra a verda dt1 
polít ica do· E stado . Por isso, é q u e, n esses casos, a Conot ituição exige a 
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~·equisição dos poderes Jocaes. Mas quando a conflagração se transforma em 
-uma guerra, quando torna inseguras as vidas, a liberdade e os direitos do 
cidadão, quando, por isso mesmo, não é já uma perturbação local, mas = 
perturbação nacional, com evidente orf'fensa á efrficacia do direito nacional, 
·não é o caso puramente local do art. 3", - ê um caso geral, de intervenção 
.r:-or direito proprio do Governo Federal . 

Mas, o n. 3 diz: "A União pode?·á inte?·vir nos negociós wos Estados para 
-?·estabelecer a o1·étem e a tranquilidade, á requisição dos ?'espectivos g-o-
1..ernos."' 

. . P?'i'l'ne·iro, neste caso a intervenção se transforma não em um direito i;n·o-
·priamente, mas em um dever do Governo Federal. Não é um dever cego. 
Solicitada a intervenção pelo Governo Jeca!, o Governo F ederal te~ a facu!--
dacle de julgar ,sn é o caso deJJe,, se quem a solicita é um pdder ~e,g\iltim10, 

·por que um qualquer detentor do Governo local póde solicitar a intervenção 
em seu favor. A União tem, pois, o direito ele inquirir se quem reclama i l 

intervenção é na realidade um poder do Estado . 
Se_gundo, qual o fim da intervenção, qual o seu alcancP, qu al a sua h y -

·pcthese, si é uma intervenção pa.ra manter a integridade dos poderes Jocaes, 
·para manter a segurança e a integridade do exercicio' de funcções dos pode-
r es locaes contra uma ameaça de perturbação popular, ou .~i é uma interven-
ção para manter a integrida;de do exercido de funcções d0 um poder local 
ccntra outros. O legitimo poder legislativp de um Estado póde ser ameaçado 
nú exerci cio de s uas funcçõ6s legitimas por abusos do Poder Executivo_ 
llm presidente despota póde querer impedir que os membros do Poder Le-
gislativo de um Estado legieiem livremente . O Poder .Tuc1iciario póde ser 
tambem, no exercicio normal de suas attt'ibuições, perturbado por abuGo 

-d.os outros poderes _ Assim como, tambem, por sua vez o póde ser o Pode c 
Executivo. 

Nesses casos, não está impedido qualquer um dos poderes de pedir da 
T:nião o r emedio para cessar uma violencia, ou para q<Je se não r ealize 
uma ameaça de violencia contra o exercicio normal de suas funcções con-
stitucionaes. 

E dahi decorre que quando a Constituição diz, no n. 3, que a União po-
de intervir nos negocios dos Estados para. restabelecer a ordein e a tran-
·c;uilidade, á ·req~úsição dc·s respectivos governos, não se referiu exclusiva-
mente ao Poder Executivo. Dá-se o mesmo já explicado em relação á funcção 
interventora do Governo da União. Aqui, o legislador constituinte , quando 
Çiz "govento", quer dizer os orgãos que exercem a autoridade publica no 
Estado. 

O Poder nacional , o Governo Nacional póde, _po-is, inquirir si é caso de 
intervenção, si é legitimo o poder que a solicita, qual o fim; qual o alcaúce da 
mesma. Quando o iegislador constituinte autorizou a ·intervenção, não " 
;a utol'izou. faltalmente, em favor de um determinado pode;- na occasião. 

A intervenção é um instituto apto a garantir a norma.Uda.d.e da v id.:t 
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na.cional , a efficacia do direitJo naoion·al, a verdade ·e o equilibrio do Estad~ 
l!'eder·al . Dá-se não só para assegurar o exerci·cio de funcções : dá-se tambem 
para assegurar aos habitantes do Estado .o gozo das instituições que a Con-
stituiÇão lhe assegurou, .para que se mau.tenha a unidade na;cion8JI, a fórrna 
federal do Estado, as •instituições republicanas•, o direito lK:.C.ional, para nor-
ma:lizar a orde.Ill. Não são :segm·anças em favor dos individuas que e}()e:rcent 
'funcções ou poderes; sã,o garantias dadas aos habitantes do Estado, para 
que eUes, tenham o gozo p•acifico das instituições que lhes foram assegu·-
raclas . Quando ha uma ameaça de perturbaçã9 diesse gozo, a U nião, o Go-
verno Nacional a hi •está para garantil-o por m ei-o da intervenção. 

Tão verdade é ]SS'o que a intervenção se ve•rifi.ca no J.'aiz ela m a is· clas-
~ica a pplicação das a u tonomias locaes, onde o Es•tado F ed·erall não· é, como 
o nosso, uma outorga da soberania n acional, que transforrnou as provh1cias 
de um Imp·er io eenl:!ralizado em Estados de uma R e.public'l..; dá-s·e na Suissa 
onde o Es:trulo F ederal t eve uma construcção inve•rsa á nossa pois que de 
Cantões independentes se construiu Ulma Liga, ·essa Liga se transformou 
em uma Confederação de Estados e essa Conf.ederação é que se transmudou 
em um Es>tc"Ldo Federal. Na SuJssa. se vêem. casos de intervenção caracteris.-
t'.oos, com·o o que pass·o a expõr. 

Em 1889, reclamaram politicos do Cantã,o d'o T essino que se pre·bendiam: 
r•!>alizar rus ele!.ções para o governo loca l por uma lista failsa de e leitores 
assegurando as'Sim a vi.ctoe.ia a um determinado grupo, eo.ntra a verdade 
f.>leitoral do Cantão . O Governo Federal mandou •estudar o assumpto, con· 
Yencendo-.se da gravidade da situação. E, ·em vista da recusa. de modificação· 
na att.itude dessas autoridades, nomeou um interventor, designando as for .. 
ça.s que o 1 deviam apoiar . 

Ahi está como em um Estado classico das autonomias locaes se com-
prehende o instituto da dnl:!erv\lnção e se assegura. a. sua. efficiencia pa ra 
garantir aos cicTa.clãos ·O gozo das instituições qu e lhes foram promettidas . 

Não é, poi,s, como vos disse, a inteTvenção destinada sim.ples,m ente a põt• 
ou •·epõt· governant'€3·. O fim da ins·t it uição é garantir aos habitantes do 
Estado do territorio intervindo, a segurança de determinadas instituições e o 
gozo dos direitos que IJles for.em promet tidos pela Con.stitL'.içãn. 

Dá-s·e,. porérn, uma. hypothese . Ha no Estado uma. dualidade d'e go.verno. 
S! fõr uma dualidade de Poderes Executivos .com um unico Pod·er Legisila.-
Uvo é uma questão puramente local , p·orque eahe ao Poder L eg-islativo re-
cr.nhecer o legitimo Poder Executivo. M<lJS, si ·essa duà.lidac1e se ex tender aos 
cJ.ous poderes püJiticos, si houver um duplo Pocler Executivo e um duplo 
P ·oder Legislativo, si a ])'eTturbação occasionar a solicitação da intervenção 
n que se ref•ere, como proceder? 

Essa solicitação .pó de ser uma ou pó de ser dupla. . Podem os dous go-
vernos se .julgar Jegitirnos, e cada um dellles solicitar em seu favor a inter .. 
ve nção d:a União. Esta t•em o direito de venificar, de chega r á conclusão si 
lu. na r eali'da,c1e um governo leg iti:mo, si nessa du alidade . . . de pocleres Exe-



cutivo e Legislativo ha algum que seja a expressão da Iegaliclad:e, ou si, ao 
·Jontrario, nenhum delJes •está IJJessas condições. 

No primeiro ·ca:so, é evidente, cabe á União. ~ntervir para assegurar o 
desempenho das funcções do governo regular ... No segundo, lhe cabe inter-
vir para que se realize uma eJcição legal, no-rmal, no Estàdo, de fónn.a que 
se •esco.lh,am regularmente· OS• s·eus poderes .. · 

A faculdade interventora da União não é, p.ois, meéanka. Não é obri-
F,ada a intet-vir, só porque foi solicitada.. Reconhec.endo que não é o caso, 
ella não é obrigada a ~ntervir em favor de quem requi.sdte a intervenção, pois 
que póde concluir, estuda ndo o casn, que a requisição foi fe~ta por um poder 
illegitimo. Não é difficil que um usurpador para fingir d<· poder l<>gal, re-
clame a intervenção do poder nacional. Mas, este, em um ou em outro caso 
depois de estudar a legiti~dade da solicitação e a l'ealid'<l!de da situação, 
pó de intervir, fazendo ou. não reconhecer qualquer dos poderes. 

Cmno inteTvem a União·? 

A Constituição diz que ·ella poderá intet-vir. Não diz como, não d iz 
quando não diz até onde. Como ella po-derá intervir? Está claro que tanto 
quanto fôr necessario. 

Ha uma tentativa, um OO·meço d:e invasão d.e forças· est rangeiras no ter-
ritorio de um Estado, e o Governo NaJCinnal, .pacifi.cam•ente, por meio de u.m·1 
reclamação internacional, intervem, e o governo estrangeiro visinho t'e.co-
uhece o erro, que se póde ter dado em relação âs divisas ou. por má compre-

. hensão do comanandante de forças, e faz retirar as fo·rças invasoras, dando 
C~.s devida.s .exp.Jtcaçõ·es e reparações. Ou. o Estado cujas forças· invadiram o 
territorio de outro, l'ecebendo a intimação da ~nião ou u seu. aviso, retira. 
â.S su as forças e não r ewliza a in;vasão. 

Ou não · se dá isso : tem um caracter hostil a invasão das forças estran · 
ge-iras. E' teimoso o Estado que a tirou forças ao ten·itorio de outro. NesS·ôS 
casos a União inte r vem, já não politicamente: intet-v·ern materialmente. 
Manda forças, elementos materiaes capazes de assegurar em qu.alquér caso 
a effi.cacia do s·eu acfo, seja p ara repel.Jir a •acção de um Es.tado em outro, 
ou seja para assegurar a execução das Leis e manu.tençã;o da fórma repu-
blicana ou ela Federação. 

A Uniiio intervem sempre auxiliada por element?s matP-riaes sufficientes 
para assegurar a efficieneia d<>. intervenção. 

No caso do n. 3 do art. 6", a inte1·venção pa1·a •rnanteT a 01'de1n e a 
tranq·ttillictade á 1·eq1~isiçtio dos 1·espectivos Gove-rnos, s·e offerece uma consi-
deração a fazer. Si a alteração da ordem é de natureza a ser reprimida .pol' 
u.m:a simples a cção da policia, es·tá claro que se trata de um.a competenci-a 
loc:al, pois que á policia, em seu territorio, pertencem esses a·ctos. Mas, si 
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-são insufHcientes as medidas poHciaes, e a manutenção da ordem e ·da 
·tranquillklade publica exige rnt:didas militares, medidas de gue-rar, evidente-
:mente se desloca a com·petencia. As m ed'idas militares, as medidas de guerra 
ni'lo são da comp:etencia dos Estados, são exclusivamente da competencia na-

·d·onai, exercida pela União. Si aos Estad-os ê da do terem policias mi.lita-
rizadas só o podem fazer mediante concessão do Governo F-ederal e para o 

·fim de que -constituam reservas effectivas do ·exercito na;cional. 
E', po'is, faci.J ·a distincção. Si um Estado póde re:pa:ra:r o mal por me-

-d,das de policia, a União na da t~m com isso. Si, porém, são precisas medidas 
militares, •si, porém, são indispensaveis ·medidas· de guerra, ev'i-dentemente 
--ossa competencia se des•loca, pouco importando que o Governo do Estado não 
requisite a intervenção . E ella, não se dá por força do n. 3 do art. 6•: 
se dá por força do n. 4 -que impõe ao Governo Fed-era l o dever de intervir 
Tara manter a ef.ficacia do direito, o imperio da lei em todo o territorio 
na;cional, pois que a efficacia do direito e o ·im.perio da lei não se pod~ 

.realizar no melo de guerra civii. 

· Outra questão interessante se apresenta. Pócle o · Governo Federal recusar 
.a intervenção solicitada pelos poderes locaes? 

Já disse que não ê uma fulllcção mecanica a do Governo F eder a l ao con·· 
·ceder a intervenção. EHe póde examina r a legi·tJimidade elo c.o1.so e o seu 
·cabimento dentro da disposição do art . 6°, e, nessas condições,' concedel-a ou 
·n:cusal-a. Conceder, porém, a . intervenção, nos termos do art . s•, não ê 
collJceder forças naci·onaes, quaesquer que e]l!as sejam, de mar ou de terra., 
-r•a.ra i.rem dar combates sob a direcção elas· autorid3Jdes elo Estado confla-
_gra,clo . :Não; rea;lizar a tntervenção nos termos· do art. s•, ê por meio de 
um orgão proprio, representante do Governo Nacional, exercer as funcçõe-s 
·peculiares aos Estados para o; fim procurado pela -intervenção. 

Na hypothese do n. ·3 do art.. 6°, a intervenção é um (ri1'eito loca-l e um 
-dever federal. Quando solicitada em caso ele conrJi.cto de pcderes, e a União 
~ntervém, decide a •contenda, e a sua deoisão é acatada, o acto federal se 
resolve quasi em um conselho ou ameaça, acompanhada de começo de exe-

·.,ução. Quando, porém, o poder violador r ecá.lcitra e reag~, a acção federal 
·não deve nem pó de parar. A sob-erania nacional a rmou a União do poder 
de intervir exa;ctame.nte para evitar actos damnosos á -existencia ela u.nidadc 
territorial ou juridica da Nação e á tr.anquillidade pubHca no territorio na-
·cional, que é o mesmo territorio dos Estados, a tornou assim suprema ga .. 
i·antia das direitos e interesses dos habitantes desses Est:l!clos, cujos eonfii-
"êtos ·de poderes podem acarretar-lhes prejuizos n estes, su !?pensão ou usur-
llaçã.o daquelles, isto é, prejuizos de interes'SeS', e su.spe.nsão ele ·direitos. A 
-resistencia loca l á acção do poder federal que intervém não póde detel-o. 

As sua,s faculdades não são rigidas, antes teem a virtude de se disten-
·derem· á ·medida das exigencias do caso. Tendo o poder da inte,r vir, a União 
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tem o .. poder complementar e consequente de escolher os me·ios,. e a neces-
sidade da effi.cacia do act.o federal lhe determina a extensão.. Po·rque o podel' 
local, violador da Constituição, recusa retrah ir-se ao cumprimento de seus.. 
d<cver es, não se .segue que a Nação deva deixar os Estados entregues á anar--
chia de u rna J.uta desorganizadora ou ao arhitrio de um poder vi-olen to E.. 

usurpador.. Este violou as condições de sua existencia, exorbitando de suas. 
funcções, persis tindo na attitude ass'll!lllida. Não tendo i:Js poderes constran--
gic1os do Estado me:os ·materiaes de assegurar .. a vida norm!Ll das· instituiçõe-s, 
nPm u sar dos recursos reparadores que as leis locaes offerecem a . Naç-ão, .. 
que garantiu ao povo nacional, que é o povo dos E stados, instituições regu-
lares, e que se. armou de meios convenientes p a ra to-rnar e.ffi.caz essa ga--
rantia, não pôde estacar diante da r esistencia do poder sublevado contra a 
l"li , contra a sua sobera nia . Ha de levar a intervenção até onde fô1· n:üstér 
1-•a ra conter o poder invasor e assegurar aos outros a plenitude de suas 
attribuições normaes.. I sto está virtualmente contido nas faculdades de po-
liciar as suas instituiçõ·es e a sua pratica, que a Noção r eservou para si, a o do--
tar os Estados da capacidade de organização e regencia. Esta é limitada pela. 
regra do art . 63 , e a quellas se geram nas imperiosas disposições do an. 6° .. 
Repellindo a in-tervenção federal deternlina.da p ela Cons•itu ição, o Estado 
ciesrespeita a soberania nacional o legiti·mo exerci-cio de sua f-orça , provo-
e:ando o emprego legal de meios m a teriaEos de coacção. Desde que á Uniã.o-
é dado intervir, lhe assiste o d irejto .. de assegurar a efficac1a da interve nção 
pelo emprego de m ei-os ·Cuja esco,Jha é da sua comvetenc'ia e ·esca.pa ao juizo· 
(i os Estados. Dado o caso de inter venção, a legitimidade desta produz "-
legitimidade da fôrma , e das meios, sendo legitimas os cff·eitos, desde que 
não excedam os fins vi~ados, q u e podem· ser: 

a) repellir a invasão estrange.ira ou de um Estado em outro (art. 6" , 
n . 1); 

b) manter a Federação e a fôrma repubiJi.cana. (art. 6°, n. 2); 
c ) r estabelecer a ordem e a tranquiHidade pub-H.ca (art. 6°, n. 3); 
d) assegurar a efficacia da lei e a execução das S(,ntenças federaes 

(art. 6°, n . 4). 
No caso especial de confl.icto de poderes, o fim ela intervenção é obri-

gai-os a se manterem e desenvolverem dentro da orbita de s uas funcções , 
obrigando o poder perturbador a respeitar o l·ivre exercicio das faculdade& 
dos outros. 

A nossa Cons tituição, autorizando a inter venção e não regula ndo a s ua. 
:f6rma, armou implicitamente o Governo Federa l da escolha dos meios ne--
cpssarios p:J.ra effectua.l-a effi.cazmen te . 

Conhecidos os casos, falta a inda completar a n'oção da materia pelo es-
t udo ela fô t·ma pratica para torna r efficaz esse instituto constitu ci-onal. 
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O legislador . constituinte t raçou a. regra, o principio, nas disposições do 
art. 6°. Mas, o legislador ordinario, até agora, ainda não precisou, em uma 
lei organica, os m eios praticas de tornar efficazes as disposições constitu - ·. 
donaes, isto é, ain da não definiu q u al o poder que inter vem, qual o m eio da 
mterven ção, q u a l a s u a e:,<:ten são, qual o seu fim . 

Precisamos, ,pois, realizar obra racional, tir ar do espü·ito das institu 'çõe~ 

e da letra e do· esp-ir it o da Constituição o que nos parece resultar directa.-
!nente dos ,seu s dictames, n ão sõ por elles, mas por aqu iilo que se faz nos 
E stados de instituições semelhantes e onde se inspirou o legis•la dor 
brasileiro. 

No caso do n . 3, onde a Constituição diz: "Mante1· a o1·dem e t?·anq1L>i.lU-
dade 1ntblica nos Estados, á 1·equisição dos r espectivos gove1·nos" - qu·~ 

slgnifi.ca 'lFlta expressão? Qual o poder competente pa·r:t solicitar? 
O legis•laclot· a.Jnericano consagrou , na Secção I V , do art . 4°, da. Consti-

tuição Americana, a dispos-ição ele que : "Não se achwndo Tem~ida a leg·is -
latw·a do Estado, ou. não se pocl'endo 7·euni1·, cabe ao Excn:ito 1·eqwisUar ü · 

inte1·vcnção. E o legislador argentino, no art . 6° da Constituição At·gentina. 
d)z: "Requ.is·i.ção ele suas au to?·idctdes cons'titui.clas . " 

O noss o legislador n ão o definiu, mas está bem claro q u e a qualquer elo;; 
poderes do Estado é licito a solicitação da intervenção, como se v iu. Ou são 
an1eaçaclos por uma alteração da or•clem geral, ou um pode;· . é atneaçado p el:L 
acção de outro . Quer em um, q u e r em outro caso, é irrecusavel ·a conlp e-
rencia que tem o poder cuja <11cção foi perturbada de s·olicitar a inte r ven ção 
da União, p ara m anter o poder u surpador, o poder perturba dor, na orbitu 
ela sua acção, ·deixando ·a~ poder ameaçado, ou ao poder pt>rturba clo o e X'e r ·-
<:icio ele suas f u ncções constitucionaes. 

O legisla.clo-r constituii1te empr egou as palavras - "1·espectivos gO'Ve?·-
.,,.os", no sentido technico da expressão, govm·no como s inonymo de a uto .. 
r idade publica. 

Qual ·O poder que int er vem'! 

Si a Co-nstituição de-clara que é o Gove·rno Federa l, 1·ambem evidente -
mente, o l·egisla:clor co-nstituinte empregou a queiias expressões no m esm0· 
sentido technk-o da palavra "governo" . E bem o ver eis. 

l\1ateria lm ente, inter vem sempre o Poder Executivo, pois que, ou sejam 
~1ecessarios a.ctos ele forç:a, cuja. c1:sposição e cujo comm anclo lhe pe rtencem ,. 
p ela Cons tituição, ou sejam n ecessa.rios actos politicos -de negociações, é po1· 
:ntermedio deiie que teem de ~;e r rea lizados . MateriaJm~;:nte, pois, s empre · 
in: e1·ven1 o Poder Executivo. 

No caso elos ns. 1, 3 e 4, isto é , para repeli ir invasão estt·angeira ou 
O e um E stado em out ro; para manter a ordem e a tranquillidade publica. 
11os Esta dos, á requisição elos res1)ectivos g overnos; para m an tet· e asse-
gurar o imperio elo direito, isto é, o r espeito ás leis nacionaes, - tambem, 
eviden temente, é o Poder Executivo que intervém. Trata-se, então, de 's im·-· 
]Jles verificação de fa .cto - a ordem está a ltera da, o E s;.aclo está invadido~. 
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-<:la uma resistencia material contra a execução de uma lei . O Poder E xe-
·cutivo tem o commando das forças, tem a suprema representação da p erso-
~la.!idade naciona l no Esta do Federal; a el-le, pois, ao Pode!' Executivo, cabe 
dar o remed·io exigido, intervindo nos negocias peeulia;res aos Estados, para 
r epellir a invasão estrangeira ou a acção de um E stado nf) territorio de ou-
t ro Estado, para garantir a !ra nquillidade pubHca, para assegura r o im·pe-ri J 

·da L ei F'edera l. A urgencia da medida legitima tambeni a sua acção'. 

Quanto ao n. 2, segunda parte - manter a Federação con t ra acto ma-
terial do E stado - tambem evidentemente cabe ao Poder Executivo inter-
vir. I sto é, q uando um Esta-do tenta romp.er o vinculo federativo, tenta m a--
ter ialmente separar-se, quebra ndo a u nidade nacional. -Trata-se de um que-
·s tão de facto, que so'licita remedio urgente e i-mperioso. Não depende . de. 
-estudo, de verificação de principias. NesBas condições, evi-dentem ente, -cabe 
a.o Poder Execu tivo, co.m a maior presteza, realizar a intervenção para· 
.prevenir ou reparar o m a l. 

Quanto á primeira parte do n. 2 - ma nter a fórma r epublicana 
nã o é uma ver ificação de facto. 

A Constjtu ição. de um E stado póde conter princípios contrarias á fórma 
!'Cpublica-na. 

Já expliquei que a fórma repubHca n a não consiste simplesmente na 
Inexistencia da fórma monarohica . O legislador constit u inte, t endo obrigad'> 
oo E stados a o respeito aos princip·ios constitucionaes• -da U nião, evidente-
mente consagrou essa expressão - fórma re-publicana - do art. 6°, todos 
•OS princípios a qu e os Esta-elos devem obediencia. Qu a ndo eHes se organi-
2am con8titu cionalmente, desrespeitando os pri.ncipios constituCionaes da 
União, não se realiza n elles a a · fôrma republicana, que o legislador consti-
tuinte quiz ·que houvesse e, por consequencia possibilitam a intervenção par;c 
.o restab elecim ento dessa fórma. 

Não se trata, pois, de uma q uestão de f acto. Trata-.se de uma quesrtão 
-de dou tl"ina, de uma verifi-cação de princípios, trata-se de examina r si as 
disposições constitucionaes de um E stado -coin cidem ou colliãem com os 
}Jrincipios constiotucionaes da União. Não é, pois, mais· um·a funçcão executiva, 
uma funcção m aterial de intervenção. 

Cabe, então,. a o Congresso, estudar, ver-ificar si n a realidade o Estado 
-e~tá organi-za do ou não sob a fórm a que o legislador constituinte exigiu, e , 
n c: caso con t r a rio de.cr etar, a intervenção, m a nda ndo que o Poder Executivo· 
a realize , e determinando q\}al o seu alcance, is t o é, aquillo que deve se1· 
modificado na organização poUtica do Esta d-o, _ para que as· s uas instituições 
~"" tornem de accôrdo com os princípios fixad-os p ela Constituição Nacional. 

No caso do n. 4, segunda p_arte, quando se trata de assegurar a exe-
cu ção das s-entenças, cogita-se, preliminarmente, de uma verificação: saber 
si houve uma sentença, s•i houve um desrespeito á execu ção àessa sentença; 
.nãCJ um -desrespeito realizado por meio de uma resistencia indiv idua l á sua. 
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-execu ção, mas sim um impedimento collectivo da população ou official do 
Estado. 

Nessa hypothese de uma conflagração, de uma resistencia geral po:p u-
la.r, ou de resistencia por parte dos poderes publicos de um Estado á exe-
cução de uma sentença, o Poder Judiciario, o Supremo Trij:mnal, participa 

·-que a sua sentença não póde ser executada, porque embaraços superio:~s 

-op.postos pelas autoridades ou pela população de um Estado o im'Pedem. 
Quem solicita, pois, a intervenção é o Poder Judiciario. Elle é que 

v eri1'ica a situ ação e pede ao Poder Executivo os m eios materiaes para 
.v.ssegura.r a efficacia de suas sentenças. 

Qua ndo ha a na rc•hia em um Estado, inexistencia de governo, dualida de 
·de governo, u surpação e funcções? 

Por considerações anteriores ,já vistas que, quando essas crises acarre-
·tam lutas que tomam mesmo o caracter de guerra, é evidente que ca b e a 
illtervenção ao Governo Federal. Quando existem em luta dous poderes 
bXecutivo.~. duas assembléas, e ha a anarchia de facto, a população não sabe 

·a que lei se submetter, a que fisco pagar os impostos , a que a utoridade obe-
' ctecer; ha uma certificação no ·caso, uma verificação de facto a fazer; não 

I 
ha nenhum estudo de principio, nenhuma questão sobre legalida de de inst:i-
·tuições, ha sim-plesmente verificação para conhecer si se trata um governo 
·legal ou não, si ha um governo regular · ou não. R econhecido· que ha esse 
governo legitimo e reg·U'lar, cabe á União a,poial-o. A verificação, póde ser 
·feita pelo Poder Executivo e os actos consequentes, os actos materiaes da 
intervenção tambem delle devem partir. Si reconhecer, porém, dessa veri -
ficação que não ha governo legal e legitimo, é necessario distinguir a qua-

·udade do vicio existente. Si um 1dcio de organização, pJr ser c-ontrario á 
fôl'ma republ.icana - -caso do n. 2 do art. ü• - cabe ac Congresso reco--
nlJecel-o -e. decretar a intervenção no E3tado, determinando· a sua r econ-
strucção constitucional ; · si, porém, o vicio não é de organização, mas simp~es
m ente 1e investidura dos poderes do Esta do, e se c-onclue que ambos os 
-governos são irregulares, cabe ao Executivo só por si, t·ealizar a interven-
ção. Novas eleições serão feitas, afim de que livre e norma lmente se procedn 
á escolh;1. dos representantes .dos ,p-oderes locaes. Neste ca.~o. como nos d•~-

mais, quando se dá a intervenção armada da União, deve ser acompanhada 
de decretação do ·estado de sitio, -podendo o Congresso, ào pronunciar-se sobre 

·(;sta, nos termos da Constituição, julgar da legalidade da intervenção. 

Q11.a,l o =o-rnento oúpo1·tuno da intervenção, no caso <lo n. 3 do art, 6"? 

Os Estados podem a.presentar vicio cÓntra a fórma r epublicana ou pelo 
-obrigando o poder perturbador a respeita r o livre exercicio das faculda des 
ou por defeito de sua orga nização lega;J. Este defeito .póde s er original, isto 

•é, pro·;rir da primeira orga nização ou decorrer de posteriaes reformas. 
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~onsideremos a primeira hypothese. Si uma sublevação condu ziu um. 
usurpador victorioso ao Governo do Estado, e este proclama a monarch ia 
ele facto, ou instituições monarchi-cas de facto, n ão ha necessidade dess:L 
verificação de princi-pios, de que vos fallei . O Poder Executivo faz a simples. 
verificação do facto. Existe a perturbação d a .ordem do Estado e, come 
conseçuencia della, a a lteração das instituições por um usurpador victorioso . 
Cnbe, pois, immedia tamente ao Podei· Execu tivo intervir para r estabelecer a 
fórm a republicana adulterada pelo acto revolucionario que collocou um 
usurpa dor no poder do Estado. 

Quando não se trate, porém, de uma questão de facto, mas sim de uma 
q u estão de direito - vícios da Constituição prhnitiva ou de uma reforma 
das instituições locaes que decreta uma nova Constituição· viciada por con~ 
1·8r germen do govern o monarchico ou pi'incipios antagonicos com a Con-
~tltuição Federal, a questão muda de aspecto . Cabe evide:ltemen t e ao Poder 
Legislativo reconhecer o vicio e decretar a remodelação . 

Entre nós não se póde a pplicar a r egra a m ericana. Nos Estados Unidos 
desde que o Congresso Federal - Senado e Camara dos Representantes -
approva as eleições de seus m embros em um . Estado, ipso f acto proclama a 
legitimidade da organização política desse E stado, segundo sustentam 0'3· 
constitucionalistas . Mas, isso explica. 

Não havendo eleitorado f ederal pa ra as eleições dos legisladores, na. 
União Americana, e ·seado os senadores eleitos p elas- leg islaturas locaes e 
os r epresen ta.ntes (deputados) pelo eleitorado local , incu mbido da eleição do · 
ramo mais numeroso da Assembléa do Estado, reconhecida a legitimidade d't 
8leição de uns e de outros, é con sequ ente1nente reconhecida a regularicla.de 
da organização que .os investe de poderes'. 

Seria um erro concluir da m esma maneira entre nós . Aqui, a eleiçã o· 
federal se passEL estranha ao Estado. A União mantém um alistamento elei-
toral, ha uma lei q ue determina o modo de se alistarem os eleitores para 
votar nas eleições federaes; a camaci'dade eleitoral desses eleitores decorr~ 

cl~ disposição do art. 70 da Constituição Nacional; o proc0sso da eleição é· 
votado por lei federal, ha a organização das mesas. a apuração, etc., etc., 
tudo feito, mediante dis·posições de lei federal. De modo que, qua.ndo a Ca -
mara dos Deputa dos e quando o Senado reconhecem os poderes de seus 
membr os, entre nós, julga1'}'l de actos de a utoridrudes federaes, da pratica 
c~e disposições de leis federaes, a respeito de factos que se passaram no ter· 
l"itorio e com a população dos Es.tados, mas extranhos aos poderes e á orga-
nização política dos Estados. 

De maneira que niio ha p~onunciamento nenhum nesse acto do Poder-
LegislatiYo acerca da legitimida de dos poderes locaes, ou da organização po --
li tica local . 

Assim, pois, não podemos seguir a mesma regra americana . 
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Quando o legislador nacional verificar que ha um vicio nas instituições 
cde um Estado, ou quando o Supremo Tribunal em um julgado assim o 
-cl<>cidir, "é evidente a necessidade da intervenção para remodelar as institui-
-ções desse Estado·. 

E, si ·uma longa vida constitucional do Estado, de permanentes e inin-
terruptas relações delle com os poderes nacionaes, se tem manifestado, 
e se reconhece depois um vicio nas suas antigas instituições, os poderes 
na.c-ionaes, verificado esse facto, estão impedidos de dar remedio a essa 

- ~-ütuação? 

Juridicamente, parece que não. Não pôde haver organização local con-
tr-aria aos principias da Constituição Federal . 

O legislador constituinte o proclamou : "Os Estados se regerão p elas 
··Constituições e leis que adaptarem, respeitando os principias constitucionaes 
.da União." 

Por consequencia, toda a organização local que se fizer em desr espeito a 
·es·se principio da Constituição Nacional, é uma o1·ganização v iciada . e, por-
tanto, nulla. Pouco importa que conveniencia s politicas, que a falta de estu-
do, que a desattenção~ não tenham permittido a correcção dessas votações . 

. A qua lquer· momento que ella-s possam ser verificadas devem ser remediadas. 
·p_ois que o legislador constituinte garantiu, a Nação, garan tiu á população 
dos Estados, dentro de seus territorios, o gozo de determina das instituições . 
. E', pois, obrigada, quando verificar que as instituições ;;ão viciadas, . a in -
tervir para fazer que ellas se modifiquem, de accõrdo com 0s principias impe-
riosos da Constituição. Não pôde haver prescripção acqui~itiva a favor üe 
instituições dos Estados contrarias á Constituição Nacional. 

A verlfcação desse vicio exclusivamente ·ao Congresso compete; elle, por 
meio. de uma lei, deve decreta1· a r emodelação constituciona l do Estado, ou 
determinar qual a parte a alterar e o modo de realiza r essa a lteração. Si u. 
Constit uição do Estado, por exe:rnplo, contiver regras, para a sua reformR, 
que não estejam em desaccõ1•do com a Constituição NacionA.l, a remodelação 
poderli faze·r-se de accõ1·do com as proprias regras dessa Constituição local . 
Quando, porém, essas regras forem contrarias ás disposições da Constitui-
ção Federal o legislador nacional deve, na lei de reconstrucção, não só deter-
minar os por.i.os a remodelar, como tambem o modo âe realiza r li>SSa r emo-
-clelação . 

Qual o ?nado d e inte?·venção .~ 

O Governo Federal pôde intervir por uma simples cammunicação, ob-
;&ervando ao Estado violador que os seus actos dão causél á íntervenção, e 
esse Estado reconhecer c se submetter. Neste caso ha uma simples inter· 
·venção )fficio~a . . sem necessidade de actos m a teriaes consequentes. Não basta, 

\... .porém, E-ossa observação por parte da União: o Estado resiste. A União de-
' 
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termina uma demopstração de forças; o Estado cede diante dessa, mtJdifica. 
as sua13 instituiçõe;;, o poder perturbador deixa de perturba!: a acção ele outro· 
poder, etc., - cessa o aclo ele intervenção, que apenas se produz pàt·a a ef-
ficacia da · Constituição; conseguido o fim visado, eile clesapparece . 

Mas, ou se trata de uma remodelação de um Estado, p01oque este violou 
a Constituição, ou porque um Estado tentou separar-se, ou um ·Estado entra 
e1:n luta, resiste á intervenção da União. A União, então tem neces.sidade de 
uma acção mais duradoura no territo1~io de Estado, escolhe ~m representan-
te seu, nomeia um interventor, e P.sse r ep·esetani:e ela Uni5.o fica subrogado· 
nas funcções p eculia res ao Governo do Estado. Nada ha que impeça a no .. 
meação dessa autoridade . 

A Constituição não disse quaes os meios praticos que o Governo deve 
pêr em pratica, mas evidentemente concedeu aos poderes \)Ublicos os m eios. 
indispensaveis para a realização dos fins que lhes traçou. Se a Ccnstitui -
dio a utc-rizou a intervir, se a Constitu ição determinou D intervenção, pois. 
que ha casos que não podem ser facultativos - a União tem de intervir 
]Jara a salvação da dignidade nacional, para manter a efficacia da lei, e. 
consequentemente tem o direito de usar de meios effiCazes para a realização.· 
da intervenção, e esses meios exigem que ella tenha um representante par:t 
a .pratica de actos governamentaes no Estado cujo governa desa p.parece, ou. 
porque este já não existe, no caso de acephalia de governo, ou pcia dua li-
<1a.de de governos, ou porque o Estado tentou separar-se. O facto é que as 
funcções governativas do Estado não po.dem ser solução de continuidade. 
a !guem têm ele preencher essas funcções_ AssJm, o repres<>ntante da União,. 
o in tE:rventor, se acha, em virtude das disposições const itucionaes subro .. 
gado nellas. 

Q1tal o limi.te da inteTvenção? 

Se é para repellir a invasão estrangeira ou de u.m Estado em outro, 
r,videntemente cessa quando conseguido o fim da intervenão e tomadas as 
devidas cautelas para que o acto se não r eprocluza; se para restabelecer n. 
ord8'1TI e a tranquilidade ~mblica, cessará quando as perturbações tiverem 
eE>ssado; se para assegurar a execução das leis, conseguido· o fim, ces~a , ... 
intervenção; se para m a nter a fôrma republicana, a lcanG<cdo o fim, isto .~. 

r eorga nizado o Estado, deposto o usurpa clor, etc ., transformada s as institui-
ções de accôrclo com as exigencias dos princi.pios constit ucionn.es eleve ter-
minar a intervenção. Porque, se o legislador constituinte autorizou a in-
tci·vir, não a utorizou a cassar permanentemente a autono.mia elos Estados. 
Conseguido o fim em vista, isto é, reparado o mal, dado o remf'clio n ecessario 
a elle, evidentemente deve cessar toda a acção do Governo Nacional e con-
+inuar a vida normal das instituições locaes. 
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Se é para manter a. Federação, isto é, como expliqué:i, a unidade na--
cional, conseguida_ a submissão do Estado, de modo seguro e estavel , deve 
tn,mbem cessar a intervenção, mas só quando a Nação se compenetrar dq--
que não ha m a is tentativa separatista nessa parte da União. 

Qual a· situação do Estaclo intervinclo, isto é, do . Estado onde se realiza ... 
•• intervenção? 

Cum·pre disÜnguir: nos casos dos ns. 1, 3 e 4, do art. 6°, o Estado -con --
serva a sua qualidade de autonomo, subrogando-se simplesmente a União, .. 
pelo seu representa nte, no caso o interventor em competencias locaes. Na . 
h ypoth ese do n. 2, quando a intervenção se clér para mandar a Federação. 
isto é, para assegurar a unidade nacional, o Esk'1.do deve fica r clecahido -
CI.a sua qualidade ele a u tonomo por algum tempo, isto é, ~uspende-se a s ua . 
a u tonomia, até que a União tenha segurança da sua comCl)leta submissão ao 
vinc:ulo naciona l. Não se pócle comprehender que quando a p opulação de . 
r a rte do territorio nacional . quiz segregar-se da communhão da vida na-
dona!, e o t enta por um a-cto material, possa reclamar o gozo das institui-
c;ões que a Consti-tu ição .consagrou e a garantia elo direito que eHe deu, não --
a inimigos que a combatam, mas a cida dãos que a respeitem. 

Um E stado t entou separar-se, tentou sahir da communhão nacional; não· 
:pôde voltar a gozar logo das mesmas garantias. A Nação precisa assegurar-
t:e ele que nã o ha mais perigo de nova tentativa de separação . Neste caso. 
é, porém, ·preciso um regimen legal que não está previst'J n a Constituição . 

Quem tem poder para decretar disposições para regular os casos im - . 
previstos, é sómente o Congresso Nacional. Elle, pois, - eleve declarar qual 
o t empo em que o Estado deve ser mantido n essa situação, qual o regimen 
:egal ahi a do.ptado, isto é, a fôrma de SJUa administração, etc. 

O poder para isso, perguntarão, onde está? Si em n enhum dos ponto,"! 
exrresos da Constituição ella autoriza essas medidas que propondes, onde · 
bas.eaes a vossa asserção? E eu vos r esponderei serenamente, e-om a lealda de 
que devo aos meus cliscipulos, em cuja formação ele espirilo pretendo orgu-
lhosamente co !laborar, - eu vos responderei: o fundamento elas conclusões " 
que chego está exactamente na Constituição ela Repubhca . O poder pa r ,t 
isso está na suprema cornpetencia ela Nação, para fazer cumprir a Consti-
tuição, n o principio estatuido, no seu art. 1 •, e na diSiPO!õ'ição do art. 34, 
n. 33, que arma o Congresso da faculdade f'!e definir os poderes implicito~ 
conferidos ao Governo Naciona l, bem como na disposição elo art. 65, n. :~. 

que declara pertencer á União tudo que por clausula eX!Pr<.>«sa ou i?nplici'ta-
·mente contido nas clausulas exp1·essas da Const-ituição lhe fôr dado. Eviden-
'lE•mente está contida nas cla usulas expressas a determinação ela inclissolubi-
lidacle do laço nacional, e pois i-mplic-itamente o · poder de FLssegurar essa in-
dissolubiliCÍaele. Nessas clisrposições está o poder que tem a autoridade fe-
cleral para inter vir por essa fôrma nos Estados de modo a regular ' a su n. . 
s ituação . 
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Assim r:zeram os americanos depois da guerra da Seccessão. · 
Quando a União intervier pa ra reconstruir o Estado que tentou destruir 

_<J. f6rma federativa, isto é, que tentou separar-se, ella pôde conservar o di-
reito local ou aJteral-o, isto é, as leis do processo, as l-eis administrativas, etc . 
Desde que não seja clamnosa aos interesses àos ci-dadãos e não comda com 
as disposições do direito naciona l, pôde ser conservada, ou pôde ser a lterad:'t 
Essa legislação. 

Evidentemente a União p elo seu representante deve tambem estar ar-
m ada dos m eios ele modificar as instituições e a legislação . local consequente 
que estiver em desaccõrdo com os princípios constitucior.aes. Nos· demais 
·~asos, isto é, quando a intervenção se dá por factos occasionaes e n ão de-
1:ermina medidas de remodelação ou de reconstrucção, o fim não sendo u m:c 
modificação jurldica, mas sim de facto, a União não deve tocar nas lei" 
locaes, especialmente ele organização. Do a lcan ce da intervenção, elo seu 
fim, do seu moc1o, decorrem naturalmente os poder es -do interventor, e o 
Congresso, pas leis de re'construcção ou nas leis de remo:1elação, bem como 
o Executivo, no caso ele acephalia, de anormalidade do governo, eleve traçar· 
c•s limites da acção elo interventor nos actos do governo iocal. 

* 
* 

A intervenção sendo determinada por acto irregula r do Estado que ,t 

~Jt"OVOCOU, culpa nenhuma tendo a Nação nesses actos, é JUSto que as deS·· 
pezas extraorclinarias pa ra a União que a intervenção acarretar corra1n por 
conta elos cofres loca.es .• ~ssim, aliás, se procede por d ispe>sição expressa da 
CC>nstituição, na Suissa. 

* 
* 

Não procureis encontrar nas lições que vos estou dando preoccupaçã0 
de ordem politica, relacionada quer com o passado, quer com o presente. 
Materia capital da nossa orga nização" constitucional, talvez o momento m" 
cenha. inspirado um mais largo estudo della. para es"Cla.recimento do vosso 
.ospirito, mas, nenhum proximo ou remoto -interesse, ou nenhum sentimento 
:Jpaixonado de politka dieta as minhas doutrinas . O que 2.qui vos disse est;, 
a nno é a repetição de principias menos desenvo·lvidos, é verdade, mas d,, 
]Jrincipios que, desde 1912, sustento nesta catheclra. 

Não procureis, pois, dar corpo m ateria l na situaçã.IO politica brasi-
leira, ás lições que vos venho dando . São unicamente inspiradas no interesse 
~mper:or da. Republlca e na. verdade dos princí-pios constitucionaes. 

* 
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Haverá, de certo, quem diga que a doutrina aqui expressa offende ,;, 
:autonomia dos Estados, tal como a Constituição a consagra. 

Não é absolutamente verdade. Essa autonomia só lhes foi facultada 
-com os limites impostos pelo legislador constituinte, de se r egerem pela 
·Constituição e Leis que adoptarem, respeitados os principias constitucionaes 
·da União (Constituição Federal, a rt. 63). ·Essa a utonomia foi t a mbem one -
rada da faculdade nacional de susp~ndel-a nos casos especifica dos no a rt. 6" 
-da Constituição, segundo a doutrina expressa. 

A intervenção apparece nos actos peculiares dos Esta:los , qua ndo a su-
·prema necessidade nacional o exige, ou qua ndo os Estados excedem os li-
:m.ites po.stos á sua · acção cons-titucional . 

A tntervenção não é, pois uma annullação da autonom ia é sim, um'l. 
·correcção dos abusos deUa, damnosos á vida e a os inter esses s u periores da 
,I-{epublica . 

Podeis conferir, 'J?Obre esta m a t eria, a Constituição da RPpublica, a rts . 1 ' 
·6", 34' e 3'5, n . .1 , art. 48, ns. 1 e ·115, arts. 58 e 60', arts . 63 e 65, ·in fine; 
Disposições trans·itorias art. 2•, Constituiçã o Americana, Constituição Suissa, 
'Constituição ArgentLnà, CoLEY, P1·eceitos de Di?·eito Constitucional; GoNzA-
LEz, Direito Constituci on al Argentino>· V AREJLLA, A. Inte1·venção Fede-ral •w.~ 

.P1·ovincias. 





ANNEXOS 





PEDIDO DE "HABEA:S-CORIPUS" 

Exmo. Sr. Presidente do Egregio Supremo TribwnaJ, F ederal 

O Dr. Raul Ferna ndes, Deputado F'edera;l pelo Estado do Ri·o de J e:neiro, 
e o Dr. Arthur Leandro de Araujo Costa, Presidente da Assemhléa Legisia-
tiva desse Estado, ambos cida dãos• brasileiros, no ·pleno goso de seus ~reitos. 
civis e poUticos, vêm, r espectivamente na. quaUdade de Presidente e de Vi-
-ce-Presidente do mes·mo Estado, eleitos e rec<;)nhooi~os, ·p~ua o período gover-
nrumental a começar ·ruos 31 do corrente mez e anno e a t erminar aos 31 de 
Dezembro de 19'26 -i.mpetrar a •este Egregio Tri.bunal, na fórma do art. 60, í · 
da Constituição F1ederal e mais e:isposiçôes legaes applicaveis•, uma OTdern 
de habeas--cJO'rpus, em seu fa vor, ·pelos motivos e para os fins q·ue .passam a 
expôr. 

1. Militantes ambos na política do Estado do ~io de Janeiro ha longos 
annos, sempre filiados ao mesm·o partido, o primei•ro Deputado Feqeral desde 
1909 e antes dis'So Deputado estadoal ·durante 7 annos, e o segundo Deputado 
estadoal ha 3 legislaturas, f.oram os impetrantes escolhidos canC,idatos aos 
dous a lto'S· cargos a;cima indicados. 

A eleição se r eal'izou em todo o territorio do Esta;do, na data legalmente 
·predeterminada, aos· 9 ode Julho ulNmo, ·poucos dias a;pós ·o movimento revo-
lucionario que agitou a Capita l da R epubUca, na .intercorrenCia do· estado d<e 
'siti-o - s u spenso . p.or decr,eto federa.J a.venas durante 24 ·li oras para realização 
da eleicão alluóda (doc. n. 67) - mas, ainda assim, em p.Jena ordem e 
co-in inteira regularidade. 

Ao •partido situacionista do Es·tado do R io de J a neiro, que r.eco:rnffiendára 
as candi·daturas dos impetrantes, foi, como é sabido, attribuida eerta copar-
Ucipação no movimento revoluci.ona;rio, a que nos refeimos - embora não se 
chegasse a comprovar até agora, tal eoparticipação: €mbora não se tivesse 
chegado até ago-ra a imputai-a, no in.querito poJi.cia] ;findo, a alguns p.oucos 
dentre os seus adeptos, individualmente; e, finalmente, emb6r·a se tivesse 
apura do, de modo inequivoco, que membros proeminentes do m.esrr;o !Partido, 
as mais altas autoridades estaduaes, se haviam opposto á propa gação do 
movimento no terrütorio fluminense . . 

E' nc,tori·o que a stt·uaç.ão dominante do Estao do Ri·o, incorreu, desde ]og o, 
no desagrado mais •accentua.do, pôde-se m esmo dizer na suspeita do Governo 
Federa·! dEsse tempo. 

Decretado o es.taC:o de siti·o em todo o ES'ta.do do Rio de J aneiro, - e so 
nelle, a lém ·do Districto F1eder8Jl - ;m!eixando o Governo Federal poderes ex-
tensíssimos, fOTam '!)rooas, detidas, ou chama das a prestar declarações, altas 
autorida.des estadoaes e fizeram-se no territorio co :E::stado, por ordem daquelle 
Governo, pris·ões numerosas. 

Assim, pois, de·sp·restigi:adas ·e coagi·das as a utor·idaQes estaduaew e os 
'• partida;r·ios si·tuacionistas, si a lguma ooacção ou violencia -se verificou , em 
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al·gum <Caso, por oooasiiw das eleições. de · julho ultdmo, não te riá sido, não 
podia ser sinão ·contra os ·correlig1narios püliticos dos impetrantes. 

Em todo o caso, a vi•ctoria desteos nas urnas tornou-se ineq.uiv oca . 
2. Podia-se i·nf\erir essa victoria, do presti.gio eleitoral, lon ga.inente ! ir-

mado, do partido republi:cano . fium!nense; e dos resultados inoontestaveis 
das ul•timas e m:ais r ecentes ·eleições, inclusive a do Presi-C:ente da R epublica.. 

Uma circumstancia occas'i·onal a •COmp•rova porém, de modo indiscutível. 
Simultaneamente <Oom o Presidente e Vice-Pvesidente do · E s·tado, foram 

eleitas a•s Camaras. dos 48 munkipios d·ó Estado do Rio. 
Dos• res ultados dessas eleições houve recursos pa:re. o T r ibunal da Relação, 

conforme a legislação estadual. Segundo as· apu rações ·C:ras· J u ntas locaes, 
segundo os julgamentos do 'T ribunal {la Relação, ficara.m constitu ídas de par-
tidartos do Governo estadoal, sem mafs contestação, sem duvida alguma -
40 Camaras Municipaes, e ·apenas· em 2 do·minaram os elementos da opposi-
~ão, havendo seis , cujas eleições têm de ser r enovadas. 

No mesmissimo dia, nas mesmissimas· el·eições, não se cbmpreh ende que 
o eleitorado fluminense - apoiasse a cor rente situacionista na organização das 

· ·camaras Municipaes, e r 'epellise-a na escolha G<os dirigentes do Estado no 
'quá.triennio vindouro. 

· Ainda mais: e1n torno do candidato á presidencia contraposto ao primeiro 
·imp1c1t1·ante não se 1·ettni.1'a-1n todos os . elementos da: opposição ,· mui·tos , dos 
·de m aj.or prestigio, negara m -lhe qu alquer apüio. 
' 3. As eleições pa.ra a Assembléa Legislativa· do .E s·tado, rea1izaram-se 
·aos 18 de Dezembr.o ·de 1D21 (legislatura 192·2-1924). E 'stava, então, em pleno 
prestigio - m esmo pa r a o e loquente e ins·usp.eHo ora dor que pn~tendeu 

mostral-o decahido em consequencia do movimento revoluci.onario de Julho 
que foi •PDsterior (vide f.•oc. n. 51) - o pa rtido situacionista. 

Os ·Candida-tos. oppos1cionistas, v el).cid'os·,· não àiplom.aãos·, pr.etende1·am 
institui!· uma dup·Jicata na propria séde da Assembléa. Impedio- o a força 
publica. E os a Hudiclos candidatos foram, então, ao· Juizo Seccional do Es-
·tado formular o pro.testo constante do doe. n. 62. 

O funda mento do protesto era a "nullidaàe" dos diplomas expedidos aos 
·üut:ros· ~andidatoS' . - os cand<idatos da facqão situacionista e representantes 
da maioria - pela Junta Apuradoura das alludidas· eleições. 

E, assim, os candidatos· opposicionistas •. 

sem fUplorn.as, 
se·rn liv'ros eleito·raes, 

pelas mesmissimas eleições a que concorreram . com os candidatos 
situa.cionistas, 

proclamaram -se deputados, 
intitularam-se, tambem, Assemb~·êa Legi·slativa C'O Es·tado, 
e inidaram vida collectiva obscura, remo.tamente esperançada, 

como a daqueHes soberanos· desthronados que DAUDET fixou em um 
dos seu s romances ironistas e com.m.aved{J>res . 

4. Vejamos, antes do mais, em qu<? se f u ndou a arguição de nul'lidade 
aos dip :omas expedidos pe~a Junta A:puradora. 

A lei e·stadoal n. 1.723 de 3 de Novembr-o de 1921 , (c .. oc . n. 2), determi-
nara, n c art. 9;i: 

"A Junta Apuradora das eleições de deputado será constituída 
por cinco J·uizes de Direito, sob a presidencia do Procu rador Geral 
do Esta do, tendo como Secretario o promotor pubJi.co d~ Capital". 



-981-

E no § 2• desse mesmo ar.t. 95: 

"'Para cumprimento do que dispÕE;> o· paragra:Pllo anterior, · o 
Governo .c"o Estado, dentro da primeira 'quinzena, após a eleição, por 
acto seu. designára os .Juizes de· Direito que tiverem de ·consti·tuir a 
.Junta A·puradora das eleições de Deputa-dos". 

E ai·nda no § 5.• : 

"A ca,da um dos membros da .Junta· Apuradora das eleições de 
Depu tados sel'á abonada uma ajuda ele custo de 500$0000". 

Nessa conformidade, por acto C:e 19 de D ezembro de 1921 (co. n. 3) fo-
:ram designados 

o .Juiz de '-Direito da ' Vara Criminal ela Crupital do Estado, e "os 
Ju;zes ele Di1'eito das Go,rnarcas mais p1·oximas" - São Gonça lo, No-
va F'riburgo, Magé e I guassú -

.para consti.tuirem a .Junta Apuradora aHudida. 

:8oi essa Junta que, com observancia da citada lei esta,doal n. 1, 72·3; se 
Teunio e, e expedia os dip}omas a r guiclos ele nullidade p el.os signat..o'l.rios do pro-
i:esto, a que a lluclimos, r equerido a o MM. Dr . .Juiz Federal do E stado. 

Fundava-se a "nullidad'e" allegacla d.os diplomas, na inconstituci-onalida-
.de da Junta que os e:>.."]Jedira. Resultaria a incons titucionalida de : 

a) i?:e compôr-se a .Junta, ele Juizes de Direito, sob a pre sidencia 
ào D esembargador Procura dor Geral do Estado, contrariamente ao 
disposto no ar.t . 7.5 da Constituição Estadoal·- tanto m ais quanto, no 
•Caso, ca,da .Juiz .perceberia r emuneração especia l; 

b) de caber a o Presidente do Estado a designação dos .Juizes, in-
tervindo assim ·na organização do .Poder L egis•lativo, contra os prin-
cipias constituuci.ona·es. attinentes· á independenoia dos poC:·eres. 

Analysemos separadamente um e outro fundamentos. 

5 . Em verdade, o a rt. 75 da Constituição do E stado dispõe: 

"Os magistra.dos não poderão ser nomeados para ca rgo, emprego 
ou comrnissão :•que não . lhes competir por accesso na n'lagis.tratura" . 

E' o mesmo dispos-itivo contido no art . 73 da Constit uição Estadoai, de 
'1892. No emtanto, a Commissão dos Cinco, organizada pelos ca.ne.1da tos 
n.ão cliploma·dos pat·a se dispensarem do-s d iplomas, pretendeu (doe. n. 10) que 
a Refórma Cn:ns-titudonal citada pra.cui'ára "libertar o oder J'udiciario de Jl-
da r ·oom os interesses p·articlarios". A Reforma oonservou, p orém, a attrÚm.i-
ção judiciaria de deci-dir da valida,C.e ou ·i.nvalidade de leis municipaes; e o 

.. dis positivo do art. 75 não CO'l"responde a nenhuma innovação. 
iP•or ·outro la do, já .se disse que a attribu.ição conferida á .Junta Apura .. 

dora não -constitue cargo para o Juiz de Direito; nem, muito menos, emprego 
- nem siquer commissão - e, sim, apenas, funcção. 

Na vigen-cia da Constituição estadoai anterior , sob o mesm,o diispositivo, 
·que então se encontrava no art . 73, os magistraôos J A' EXERCIAM ESSA 
FUNCÇÃO NAS JUNTAS DISTRIGTAES, segundo a lei eleHo·ral d~sse tem-
po, como reconhece o a lludico parecer da Commissão dos Cinco . Nunca se 

t, ·disse que eram n•ullos os diplomas que expediam. 
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Obedece a ;tendenoia. muito accentuada d<;.> nossas melhores !Bis conferir-
se aos membros do P lod€r Judiciario attribuições, referentes ao ,processo elei-
tora~ - em todas as s·uas phases, desde o alistamento até a a puração. 

E' o exemplo das proprias l€is federaes, em virtude das quaes, não só· 
nas elBições municip·aes do Di·stricto Federal competem aos Juizes· locaes~ 
mas, tam,bem, nas eleições federaes aos Juizes ·seccionaes, a.ttribWições rele-· 
vantissi-mas, até quasi t:Uscrecionarias - como a distribuição de eJ.ei.tores,. 
organização e lo.0alização d€ mezas Blei.toraes. 

As ·eleições fBderaes têm commettido attribuições dessa nature22a mesmo· 
a Juizes. iocaes. Assim, a o ·Juiz de Direito d·o municip-i.o da residencia do a'Hs-
tando deve ser dirigido o requerim€nto de alistamento (Lei n. 3.1'39, de 2 de 
Agosto de 19•16, art. 4). Acaso, os Juizes de Direito do Estado co Ri-o se jul-
garam impedid<Js d€ exercer essa funcçãlo., em virt'ude do dispositivo consti-
tucional alludido? A ·l€gis•lação fede·ral commette, em m at€ria eleitora1, attri-. 
buições relevantes a Juizes ·municipaes ou <preparadores - de 'Il.Omeação do 
Governo do Estado, demissíveis ou sem as garantias de inamovibilicladl' ,. Pre-
tenC:eu-oe, acaso, qu€, de tal sort€, ficava subvertido <J principio da separação· 
d<Js poderes e que, por esse mvdo, i.ntervinha o Executivo 'local na f<Jrmação 
da Assembléa estadual, ou atê na de:. Congresso Federal? 

A civa ap-ontada na lei fltirninense attingi.ria a propria lei federa l, a pr.o-
pria orgar.ização do ·Congresso Nacional, porque dous dentre os tres membrosc 
da Junta .Apou.radora das eleições tederaes, não são magistrados v itrulicios e, 
uni ·é a té livre escolha do Governo do E stado. 

6 . A remuneração, antes simples incemnização, conferida aos Juizes de· 
Direito designados para a Junta Apuradora , e que se diz aggravar ainda a 
inconstitucicma1idade da designação - em vez d:iss·o, a desvanec~ por com-
pleto. 

Tran$crevemos acima o dh,posltivo legal qu€ fixa essa chamada remu-
neração: é U'»W s·i1n-ples aju-da . de custo de 500$000. · 

Assim até se c-aracteriza melhor a na-tureza da funcção conferida aos. 
Juiz€s ; m elhor se vê que ne nhuma vantagem lhes proporciona - aqu ella 
exiguiss1ma quantia mal indemnizando as despezas ce deslocamento da Co-
marca e de permanencia n a .CaJpi·tal do Estado. 

Com igual zelo - diga-se antes, com a mesma suspeitosa prevençã;o. 
contra a independencia dos magistrados - seria de receiar, e de oondemna r , 
a remuveração, ou melhor, a compensaç.ão que a .propria l-ei federa l , ou a . 
pratica oorr.ente, ahes eonfere, em certos éasos, pelos trabalhos eleitoraes, ou; 
mBlhor, por <Jccasião dos trabalhos eleitoraes. 

7. O segundo fundamento da inconstituci-onalidade ~;a Junta Gentrat 
Apuradora, qual a vrganizou a lei estadoal n. 1. 72'3, é aind:a mais inconsis-
tente que o primeir o. 

A designção pelo Presidente do Estado, dos Juizes d€ Direito que com-
ponham a Junta Central Apuradora da s eleições d~ Depu tados - não consti-· 
tue intromissão na organização do Poder Legislat!v.o; nem 'collide com O · 

principio é: e separação dos poderes. 
P a r a não r ep.etir aqui uma. investigação doutrinaria, interessan te mas 

descabida, permitta o Eg>regio Tri·bunal recordar a exposição qu e u m dos si-
gnata rios destas paginas a pl'esentou ao Congresso Jurídico Commemoratwo· 
do CentEnario da Independencia Naci-onal . · 

F .icou, a hi, demonstrado que a "separação e harmonia dos .poderes" só 
s€ póde ter como "principio constitucional da Uniã o", que os· Estados devrum. 
!'espettar, no ·em que e·ntenda com a prop·ria essencia da fÔr·ma republicana 
fee.era.l . • 

Ainda mais - ta.mbem ficou a lli consignado que o ·concei-to da "se<para-· 
ção <>. h o.rmonia dos poderes" não se •pód€ entender com o absolu ti·s.mo que· 
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alguns t.h eoristas lhe têm querido dar, e se caracteriza, actualmente, na me-
ihor ·doutr ina, -péla "irrev.ogabilidade r eclproca" - isto é , a irrevogabilidade-
das funeções respectivas, a impossibilidade de qualquer dos podet·es consti-
tucionaes rev ogar é!iscrecionariamente um dos outros - s-egundo a l ição de· 
ESM.EIN (D1·oit Oonstitutionnel, ed. 1921, vol. I , pag. 469) . 

O p!'oprio BARBALHO j'á r econhecia que se fosse esta.belecido o -princi-
p i-o da separação de poderes de modo mais rigoroso, estabelecendo a incom-
patibilidade absoluta, "não do. exerc'cio só, mas dos cargos mesmo" - "tal 
rigor traria na pratica muitos inconvenientes e prejudicaria a com]:}osição-
pessoa l dos ·pod·eres public-as, .que assim perderiam o concurso e a cooperação· 
ã.e muitos individu as h a bilitacos, e quiçá dos mais capazes" (ComvntentJarios,. 
pag. 347). -

8 . Tantas vezes se tem a ffirmado perante este Egregio Tribuna] -
tan tas vezes a tem a.ppUcado o 'Tribunal - a p'l'eswmpção da. constitu c i-onoili-
dade das lei.S, a regra de , a dmissão -da lei como const'tudonal, quando não 
seja flagr a ntemente inconstitucional - que só nos justifica de l'ePetil-a o 
esquecimento' em que a deixa a arguição consideradl1. 

Basta porém, apontai· o principio em a lgumas das autoridfLdes que o· 
pags. 251; RUY BARBOSA, O DirC-'r;o do A71tazonas, vol. I , pag. 27; CAFLOS' 
consagt·am (vide BRYCE, A.mer·icam Commwnwealth . I , pag. 397; BLACK, 
Inte1'P1'eta.tion o! latos, p ags. 3 . 8415; COOLEY, Const·it1ttional I.timitatiO'nS,. 
MAXIJJ1ILIA.NO, Com11tentarios, pa g. 1>19; A.RA.UJO CA.S'l'RO, Manttat, pa-
gina 139) . Ainda que fosse duvidosa a co-nstituciona lida de do dispositivo 
questi.onaclo - e não h a l•ogar para a minima duvida - nem por isso pode-· 
riam os tribuna;es annullal-o por esse motivo. 

Melhor se verá que assim é, consider ando-se, de uma parte as razões· 
que o inspiram, de outra parte a moderação co-m qu 81 o Presidente do Esta do· 
usou da faculdade que a mesma lei lhe conferiu. 

9. Antes de apreciar essas duas cit·cumstancias, devemos accentuar que 
a arguida 

inconstitucionalidade da l~i estadua.l perante a Con.sti.h~i.ção Es-
ta.cl'Lt'al caberia a precrada, precipua mente, sinão decisiva mente, pelo· 
p1'01J1'iO htdiciario Estadual, de que o Tribunal da Relação fôrma a 
instancia derradeira. 

Esse ·principio foi, dentre outros ca:sos, reconhecido p eho Egregio Supre. 
mo Tribunal quando se questionou ela validade do recurso, para •o Governa-
dor, da decisão sobre <Poercla do m a ndato legislativo muni·cipal, affrm.anclo-se,. 
então, que 

" a inconstitucionalidade da lei local . só pôde ser originaria-
'mente :1put·acla pela Just;~<t local, ca.benclo ao S'ltp1'671to T1·•ibunal 
ap1·ecia.z-a só?·•uo;nte t'111• grcío de ·recurso ea;t1·ao'l'dinario (Accorclam 
de 24 de Abril de 1Dl5, in OCTAVIO KELLY, · .ll1a.nual de htrispnt-
âencia Fede1·az, 2° supp. p a g .. 46, n . 225) . 

Nem mesm•o em recurso extraorcÜnario a doutrina corrente aclmitte tal 
apreciaçã.o. Assim BA.RBA.LHO, commenta ndo nestes t•ermos a a línea b) do· 
§1.0 elo art . 59: 

"Estas palavr as exclu 81m do recurso (extr aordinario) as sen-
tenças dos tribunaes estaduaes r esolven do E•obre validade de lei do· 
Esta do em face ela Constituição respectiva (vide Accordams do-
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·sup. Trib. F ·ed . ns. 254, de 6, n. 73, de 2Q de JuLho de 1898). Casos 
desta natur.eza são de exclusiva jur'isdicção estadua.l. E as decisões 
nelles prof•eridas em ultima insta ncia prevalecem ante a Justiça Fe-
deral (BAKER, Annot. Cons. pag. 229, n. 4; COOLEY aJp,ud Marshall's 
Writ.ings, App, pag 513; W ALKER, ln-trol1. to Am. Law, 189•5, 

' pag. 124, nota a). T com effeibo, nada tão conforme ao regimen fe-
dera tivo como decidirem os proprios E ·stados, pel o orgão competente. 
as controversias que nelle occorram poor motivos de conflictos entre 
as leis pelas quaes se constituíram e as suas leis ord.inaria. Do con-
trario, d ependendo até ·niss-o do Poder central , eljes mais seriam pro-
víncias d>O que Estado". (Co'rnmentarios, 246). 

No mesmo sentido o Sr. Carlos Maximilia no (Commentai?'ios, pag. 608), 
·que cita Black (Ha ndook; pags. 186-7. 

Ora, nem no Tribunal da Relaçã.o, nem perante qualquer juiz estadual 
consta que se tivesse suscit a do a questão da constituci-onalida;de do disposi-

.tivo a ponta do da lei eleitoral, ?~em nuesnw para o ettei•to dle destituir os juizes 
.designados. 

O m esmo Tribunal da R elação, por seu presidente, correS!J'Ondeu-se com 
a As.sembléa L egislativa, unica e legitima (does. ·2·2 e 32), e já f>Oi convocaua 
pa ra empossar os eleitos . (doc . 68). 

Póde-se mesmo dizer que toda a m agistratura . do Estado a.aceítou, acatou 
e cmnp?'iu. o dis positiv•o, cuja inconstitucionalidade, cuja nullidade só desco-
b rir a m os dig n os opposicionstas ca ndida tos á deputação ! Porque, no r egimen 
anterior, as Juntas se formavam 1x n· d istrictos eleitoraes, comprehendendo 
todos os Juizes - de Direito e Municipa;es - das Coma rcas e termos res.p&-

·ct-ivos . No em tanto, nem uma só dessas Junta s se reuniu! Em nenhum dis-
tricto ·eleitoral d•o Esta do os Jui7-es resp·ectivos entenderam que a Junta Cen-
tral Apuradora não os podia substituir. Ainda mais: nem uma só das Juntas 
municipaes - tn·esidicla cacla 1~ma pelo J1~iz respectivo (art . 85 da· lei 1. 723) 
- cleseoonheceu a Junta Apuradora Central ou deixou de r emetter-lhe a có-
.Pia de que trata o art. 89, ela m esma lei ! 

9 . P ela lei eleit•oral fluminense, que precedera a alludida lei n. 1 . 723, as 
'Juntas er a m diRtricta;es, e abrangia.m todos os Juizes - d e Direito e :Muni-
cipaes - d·e cada dish·icto. 

Basta dizer isso para vêr que &e a.ca.?'retava a inteira suspensão él:e toda 
a viela jucUci.a.?'ia eLo Estaclo, concentrando tod>Os os Juizes nos tra·balhos -de 
a puracão eleitoral durante longos dias, ·e deslocando-.os TODOS - -com a só 
'excepçã>O elo ela séde de cada districto - das suas respectivas Comarcas e 
T ermos . Ta mbem se admitt.ia m, na formação ·da Junta, substitutos e · sup-
pl en tes (arts. 92 e 102 - v ide does. 49) o que clava Jogar a incertezas, e per-
.m itt iria a formação de duplicatas . A lei nova tinha de supprimir esses in-
convenientes. 

Por ouh'O lado -·a exemplo elo que preceitua a lei f-ederal - estabele -
ceu-·se, além de .Juntas municitp.aes, uma Junta Apuradora, que se deveria 
chamar - Oent1·a.l - unificando-se o processo de apuração da s eleições, per-
mittinclo-se assim, a observancia do mesmo criterio em todos os ca sos, e fa -
·cilita ndo-se a fiscalização dos interessados. 

D e tal sorte - a lei esütclual não supprimio as Juntas locaes; e m v·ez 
de fazer a apuraçã•a por {listrictos eleit oraes creou uma outra Junta, com 
séde n n, Ca.pital elo Estado, destina da a so1nmar os r.esultados parciEtJes obtidos 
pelas .Tun tas municipaes. 

Or.zani:;<ada assim. uma Junta Central Apuradora para todo o E stado, 
i a.m,be?n composta d.e ?na.gist?·a.dos e visando-se constHuil-a de pessoas certas, 
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:para evitar duplicata - tornou-se f>Orçoso conferir ao Presidente do Estado 
certo a rbitri.o moderado para l·h e designar os m embros componentes. 

Aos m agistra&os con:Dere a lei estadu al a faculdade de gozar férias quan-
do lhes convenha, · ou ainda pa rcella damente. Só a-o installar-se a Junta 
Apuradora se poderia verificar;· com certeza, os Juizes effectivamente deslm-

•pedidos. 
Nessas condições, foi levado >O legislador estadua l a con:Derir ao Presi-

âente do Esta do a attribuição de des-ignar, dent11e os Ju'izes de Direito, os cin-
· CO m embros da Junta Apuradora. 

Formam ~na, de tal sorte. 

'nta.gist1·ados vitalícios, 
inaanoviveis, 
CO'nt a garan t-ia, da irreil1tctilidade de vencintentos. 

Não são garantias su:ff-i-cien tes para moderar o arb itrio do Presidente do 
Estado? 

N em é exacto coin-o s e disse a o parecer da Commi.ssãoQ dos Cinco, não 
cliplo'nw.dos - que, assim, o Presi-dente tenha de escolher cinco Juizes den-
tros 48. Este é o numero de m .unicipios do Estado e .muito m enos é >O numero 
de 0 O'ntarcas, 

10. Por outro lado, -o criterio com que se houve o lPresidente do Estado 
no exercício des-sa attribuição, bem mostr a que se n ã o aproveitou clella, para 
servir a interesses partidarios. 

Foram des.ignados para a Junta - como j á dissemos - o Juiz de Di-
reito da. Vara Crim-inal d a. Capital - do Esta.d•o, e os Juizes de DWef.to das 
q1tat1·o c01na11cas ma'is 1Jroxim.as. 

Si a le i tivesse a.doptaão uma r egr-a fixa, adaptaria certamente essa . Foi 
a que o Presidente do Estado a doptou. ·F oi á que obedeceu a organização da 
J unta Apuradora das eleições de Deputados para a legislatura de 19·2·2-1924. 

Foi um criterio pratico, feliz, i~pessoal. · 
rr. Quando n ão bast asse·m todas e.ssas circumstancias, para mostra r a 

improcedencia ela argu ição da nullida de d os diplomas expedidos pela Junta 
Apura dora Centra l - h a veria a considera r a propria natureza das funcções 
desta. 

Determina-lhe as a ttribuições o ·art. 96 da cita da lei estadual, n. 1. 723 . 

"A' Junta Apura dora das eleições de D eputados, competirá 
TÃO SÓMENTE so'»tmar os votos, constantes das actas das apura-
ções municipaeF." ... 

Sõm ente mediante protesto de a)gu m interessado, poderá rev-er a apura .-
çãoO das Jun i<""ts Municipaes (ip,aragrapho uni-co). 

A s Junta s Municipaes :-;e -constitu em , por ém , sem n enhuma escolha, sent 
·n enhu.'»t a1·bitr·io - m.esmo limi.tado - de designação, põde-se dizer que au-
·tomaticamen te. 

Segundo a lei n. 1.7·23, a rt. 85: 

"sempre que tiver hav·ido qualquer eleição para os cargoQs de 
Prefeito, Vereadores e D eputa dos á Assembléa L egisla tiva, e de 
P1·esidente e Vice-Presidente d o Estado. cinc odias depois . nos mu-
l1icipi-os onde se tiver em r ealizado as ·eleições, no edi·ficio da C'amarã 
l\f·u nicipal ás 12 horas, reunir-se·ão sob a presidencia do juiz local, 
de D ireito ou Municipal , ou dos respectiv·Os supplentes em exer cício 
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o P romotor P ubliüo na séde das Comarcas , ou o r espectivo a djunto· 
nos t ermos ; o Presiden te da Ca m ara Municipa l, e um dos escrivães-. 
do r espectiv o Juizo, a fim de, constituídos em J unta, a p u r a r em o r e-
s ulta do da eleição pr ocedida em todo o0 m u nicípio". 

Essrus Juntas Munictpaes a pura ram a s el·eições de Deputados est a duaes . 
de 1921. 

E ssas Juntas Mun.icipaes .apura r a m as eleições ·de Deputa.dos esta • 
doa es de 1921. 

A Junta Apuradora Central nã o lhes modific ou as c op.clusões , não alt e · 
rou -os r esulta dos de cada município . 

Da acta r espectiva consta qu e as recla mações f<Orm-u la das n os ter mo:; . 
elo art. 96 p•a ragra ph o uni co d a L ei n . 1. 7'23 . - foram a penas r ela tivas á 
votação de um município do ·E stado, no q u al a J u nta Centr a l revio a a pu -
ra ção da Junta munici·pa l, so1nmando de nov.o os resultaCSos das Secções (vi- · 
('! e does . n s . 52 e ·53) com a lte-r a çã-o pa ra um u nico candJJdato.. 

12 . Mesmo, porém , que se considerass e a tti n g ido pela prohibição do cJ• 
t a c1o arti-go n . 75 da Constituiçã<O do E sta.do, o exer.cicio, pelos m a gis tr a dos, 
da f uncçã o que lhes c cmferio a lei eqe.itora l - m es·ino assim ! ·feita a d esigna -
ção, qual seria a consequencia? seria a n u lli-dade da designaçã o? ou apenas · 
a destituição das fu1tcçõe.s puram;unte judicia-rias ~ 

Pois -não -pa rece evi-den te que a c ons eque ncia deveria ser, unicam enü:, 

a 1Jer da do cargo judioiario P 

Se o magistra do a ccei tára commissão pr ohi.bida , a c c.nsequ en cia seria 

n ão poder v oltar a exercer a -sua funcç iio anter ior -

E' -o que resulta dos p r incípios j uridicos appl.icaveis, em fa ce do disposi~ 
tiv o constitu ci-ona l .inv ocado pelos honr a d os sig na tari-os do p rotes t o d o Juizo · 
F ederal de Nith eroh y . 

Mais c lar amt nte ain da - é o que clet eT?nina exp1·essa11~ente a propria 
lei est acloal. 

Vim o;o; qu e o a rt. 75 da Co·nstituição est adoa.l vigen te provém da Consti-
tuição an terior, de 1892. Pois as leis d e org-anização judic.iar ia não va c.i'lla ram 
em f ixa r o jus to eff-eito d~. prohib ição eonstit-uciona:l . 

A m;im a lei esta d·oa l n . 1.137 de 20 de D ezembr o de 1912, C.et erminava : 

"Art . 250 . Os carg os da m agistra tura e do minis·t erio p ub lico. 
os offiei-os e etnpr egos de Justi~a sã o incompa tiveis eotr. q;u aesqu er 
outros, quer ela U nião, quer dos )]Jst a dos; in'Clu s·ive os m u nici,pa es, 
ex-::ept.:. . . 

"A.r t . 252 . A acceitação do cargo inóompa.tivel impor ta a r e-
T":u_ncl a li1c:: cargo jl!rJicial·i~ ftnrerio;m·e!!tP exer cidc· '" . 

"Ar t. 253 . Os magistr ados m e mbr os do m in isterio pub.Ji.co, s er-
v en r.uarJcs e en1preg-ac..os ele J u st1ç::t, em inaot ivtdWe, qu e acceitarem 
commissiio ou c:ll'go r emuner a do ela União, elo p ropr:io Estado ou d e 
outro, do·.s m unici pios ou do Distri-cto F eder a l, q uer ele eleição p opu-
lar, que:· de nom eação, pet·derão t odos os proven t os da a p osenta doria 
e mquan to o ex er cerEm , sendo elle de remuneração perm a n ente e só~ 

d ur a nte c. per cepç fw do;sta , nc caso contr a ria". 
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"Art. 254. Os Desembargadores, os Juizes de Direito, Inclusive o 
Juiz dos Feitos da Faéenda, e os JuizP& Municipaes <vitalícios• só per-
derão os seus cargos : 

d) por acceitarem emprego, cargo, officio ou comnnissão 
cí magistratura ou inc<Ympativeis com esta, nos tennos do (JJrt•igo 
250" ... 

Nos mesn"~>os termos - salvo poucas e insignificantes mudanças de re-
'liacção - dispõem os artS'. 242, 243, 244 e 245, d., do Godigo J7~diciario do 
Estado ora em vigor. (Lei n. 1.580, de 20 de J1aneiro de 1919) doc. n. 51. 

E' um dispositivo pacifico. E a sua vigenicia,' a sua continuidade. a .gua 
·consagração por varias 'Assemblêas L egislativas, e pelos Jurisconsultos que 
·ehvboraram ou r~vira.m os citados Codigos Judiciarios - mos·tram; em <l.efi-
niti<vo, que sa ·não poderia attribuir, na peor das hypotheses, outro effeito ao 
·a.cto presidencial ·de designação dos membroJ >da Junta. éentral Apuradora: 
·perder-íam os cargos os m agistrados designa dos, se se tratasse realmente de 
outro cargo ou -commissão, mas os actos dP:<ta não seriam nullos. Nullas, 
·seriam, apenas, as sentenças que, voltando devidamente ao cargo judiciario, 
proferissem os mesmos Juizes. 

Portanto - tambem não h::..veria inconstituc-ionalidade no dispositivo da 
1ei eleitoral fluminense. Os J•uize-s, que acceitassem a designação, perderiam, 
ita peor das 'hypotheses, o carg0 judi·ciar io. Seria essa a -:oancção e a conse-
·quenc1ru unica da applicação do art . 75 da Con~tituição esta.doal - se a func-
·ção da Junta Apuradora tosse e?nprego ou,._corn?nissão - e estaria :1ssim fiel-
mente observa do o >preceito da lei magna)luminense . 

Mas·, em relação aos membros da Junta Apuradora não se pretende isso. 
Não consta que ninguem a.r-guisse, sequer, at(; hoje, .contra qualquer delles, 
a perda õo cargo judidari-o por haver exercido a tuncção de sommar, de re-
·unir os resultados das Juntas municipaes, tarr.bem presididas por · outros ma-
gistrados. (Vide doc. n. 60). 

14. Os Çli-plomados pela Junta Apura.dora r euniram-se no edifício pro-
prio, no edlfi.cio da Assemblêa Legislativa - ahi só elles funccionaram; veri-
·ficara m os seus poderes; proclamarrr.o-se deputados; entraram a legislar; 
·corresponderam-se, normaf'TIWnte, CO'm todos cs poderes do Estado, durante 
·todo o ,período da Bessão ordinaria - e proclamaram os impetr~ntes Presi-
·dente e Vice.JPresidente do ·Estado. 

Poder-se-á, acaso, pretender que a inconstitucionalj.jade supposta da 
:Junta Apura.dora Centra.l, ~etroaja ás proprias eleições, ;~.mplie-se aos actos 
ulteriores -dos mesmos diplomados - e ao mesmo tempo, beneficie outros can-
didatoe, ne/ln sequer diplom.a,P,os, que só se tet'iam reunido em outro edificio, 
-que nunca puderam exercer a funcção legislativa, q·ue nunca foram reconhe-
cidos como Assemblêa Legislativa - para se chegar assim a aclnnitti?' uma 
dnaliàaà6 de AssembUa? 

15. Pôde-se dizer que os signatarios do protesto não !'oram a.lêm do pro-
prio protesto - aliás anodyno. 

Não se installaram no ediífido proprio da Assemblêa Legislat iva. Ao con-
i;r<".A"Io - repe11idos -dalli, não insistirMn na pretenção d~ funccionar em tal 
séde, e aboletaram-se no ·edi-f'icio da Camara .Municipal de Nict-heroy, domi-
nada vor elementos da opposição. cujo presiilente, aliás, narrou, de publico, 
<7_ue não autor·isára préviamente esse acto, cipenas tolerando-o por circumstan-
·cia de momento e por condescendencia explic . .J.vel. (Vide c'l.ocs. 8 e 9). 

Não proc1traram exercer, effectivamem,ve, o m.andato que se irrogavam. 
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Não promoverMn nenhuma medida judicial - ou mesmo pOlitica - para effe--
é.Úvidade dos· direitos que pretendiam. 
. Não receberam jâ.mais o subs{dio a que . teriam direito. Não lhe reclama-· 
ram o pagamento. 

•Dentre os 45 membros desse agrupamento·: - hOuve oito que mesmo no-
mina.lnwnte nu.nciJ, lcí apareceram (doe. ' n . 56). 

Não entretiveram r elações com qualquer dos poderes Tocaes; nem o Pre-
sidente do Estado, nem o Tribunal, nem as Camaras Munlcipaes. Nem o · 
func'cionalismo "publico, em gem'z - NEM OS .PROPRIOS .F'UNCCIONARIOS" 
DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉA, QUE PARA ESSE FIM, FORAM 
ALIAS, BALDkMENTE. CONVOCADOS POR EDITA.L. t'docs. ns. 55 e 56) . 

O Presidente . do Estado é ob?·igado. - nos termos expressos di Consti-
tui~ã~- résp~ctivE- ·(art. 54), a apresentar á Assembiêa L egisla ti vá, no dia da. 
abertura·· de cada .sessão, uma mensagem "dando co~ta dos negocias e indi-
cando as providências reclamadas pelo seniço publico" (art . . 5·6 n. 6), €\ á 
proposta da : lei {!e orçamento e de Úxàção de forças "de<ntro de 30 'ruas· 
contados daquelle em que fôr aberta a sessão da Assemhloêi;>.". (Art. 56 nã Ü). 

Nada disso fez o Presidente quanto á pretensa Assem'blêa, a que nos, 
es tamos agora referindo, fazendo-o aliás, reg-ularme,nte, perante a untca As~-

. semblét>- Legi•slativa realmente existente no Estado (does. 7 e 63) . 
· E a supposta Assembléa tambem não se deu por achada .. . Era caso .de 
Cl"ime de responsabilidade do Presidente. IPÚa, no emta·nto. não .o promoveu •. 
Nunpa deu siquer i·nicio ao processo cabível. ' 

Ta l era o septicismo com que os J1onrados signatari-os do protesto do 
J"uiz F eder-al ne investiram a si proprios da pseudo funeção l e·gislativa ....:... 
que. nenhum. dentre os .que oçcupavam .·cargo f ederal ou municipal, e pre-
cisavam de licenç:a. para funccionar em Assemb1éa Legislativa - nenhum re.-
que-re·"' jámais essa licença. Ou se a requereu, n.iio a obteve. 

Divulgava-o, a1nda ha ·dias, conceituado orgão de publicidade des·ta Ca~ 
pital (doc. n. '17) - e essa affirmativa até agora, não i'"ve, que nos conste,. 
contestàção, fundada ou não, 

Apontavam-se, em tal -condição, os •Sr.s. Major do •Exercito Feliciano So-
uré e Drs. · Cyro Torres e . Mal).oel ·Duarte . O prim~fi·o - que, como ;veremos, 
~ o .p.roprio "presidente" fantasi.a.do pela "A:s.~e1nbléa" de fantasi·a -'- · conti~ 
nuou a .servir no E-xercit.o, de que .é ornamento; o ,segundo continuou a func-
cionar no Ministerio da Agri·cultura·; o terceiro continuou a abrilhantar ·a· 
c·argo: de Secretario do Prefeito Municipal desta cidade, em uma administra~ 
ção excepcionalmente operosa, como a do· s~ .· Carlos Sam].)aio. ' 

N enhum delles abandonou a sua funcção anterior; n enhum delles· obteve· 
!icença da autoridade federal, ou do .Prefeito, para, ir exercer o mandato le~ 
glslativo, que se ·havia· attribuido. . . 

Todas essa•s circumstancias mostram a exist~ncia ficticia.. puramente ver.~ 
bal, simplesmente on pape1· da Assemblêa Legislativa, que tentaram forgicar 
os illustres signatarios do protesto do Juiz.) Federal·.· 

16. Quando assim .não fosse, quando a Assembléa tivesse funccionando 
realmente. existido effectivamente - e não apenas fictic·iamente - a sua 
origem viciosa eivai'ia de illégf.liàade insanaveJ todos os seus actos. 

Já dissemos que a pseudo Assembléa ter-~e-ia constituído 

sem diplom,as, 
sem livros el eitoraes, 

.. sem apuração das eieições, 
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:; · • sem o ·'Presidente da . sessão~anterior, -nem qualquer membro da:. 
mesa -da sessão &.nterior, 

portanto, >20m outras tantas e graves infracções do Regimento da As-
semhléa:, 

No emta nto, os illustr es ea;ndidatos não diplomados, pretendendo· 
· annullar :;, Asembléa Legislativa e todos . os . seus actos sómente àe-
v ·ldo . á int'erv'ençõ:o, R ELATT'VAMENTE SECUNDARIA, qu e teve a 
Juntfl, Apuradora Centra l nos trabalhos· -de verificação elo r esulta do• 
·das eleições, esquecem e desiüteridem aos vícios, verdadeira1nente in-
sanaveis, que ~aculam a, origem e a formação i/o ·seu agrupamento· 
e impediriam, em todo o caso, consici<;ral-o como uma outra Assem-
bléa Legislativa . 

Jmüámos G:omo" clocumento, . sob n . 4, o R.:gimento Interno ela Assembléa 
estad_oal. 

Tambem juntámos como documento, sob n . 1.6, o pa.recer que, nos ter-
-moa desse :regimento. emittio a cham&.cla Commis;;ão dos Cinco . Compete a, 
tai Commi•ssão, de accôrclo com 'o art. 4 do Regimento; apenas or;ganlzar a 
relação dos candidatos diplomados legalment<e e outra . dos· diplomados sem• 
as formali-dades legaes. 

Pois bem - a Cornrnissão declara lisamente 

que os . candidatõs ~ são os signa tarios do protesto do. Juizo· 
Federa l - nã;o . tinh,am. diplpma _algu1n. 

Dizia o . parecer: 

"Não -_ha . diploerna segundo o conceito· da._ le·i, porque u ma de suas 
condições de legalida:de e · validade · é ter sido expedido por Junta le-
gal e constitucion8.lmeri.te . -capaz, o que não $e vPriticou. Verifica-se,. 

· é ver-P,ade,-"que os pap_eis eleit01·aes exhibi!dos pelos candidatoí' cuja 
relação segue abaixo, deveriO/Yn, transtorma1·-se em diplo'Ynas, se exa-
mina dos· por Juntas organisadas de r,ccôrdo com a Constituição do-
Estacl_o . Precisamente ess·a circurnst2i!Cia não se cleu. A Junta que 
se a rrog ou o exame elos pa peis e consequen t e expedição dos diplo-
mas, . _é vis.ceralmente - inconstitucio-nal, pois sua organização· contra -
ria a expressa, positiva·€ insophi-smavel ·dis•posiçã,, da Reforma Cons--

. titucional do Estado, pr-omulgada em - ~ 5 de Novembro de 1920. 
Observa-se, -de facto, pelo estado dos pap!3fs _nres_entes á , Com'Ynis-

. são . -que, . se- houvéra Junta legal, n ão ·poderia esta deixar de expedir-
diplomas a·os c~ndidato$ portadores àaquelles- . pareceres . Os bOletins 
e actas de apu1·ação parcial q1Le ap,·esenta?·a-rn mdicam que a cada 
um - clelles caberia ettectiva1nente o d'iplon1a que o tivesse investido· 

. n a presumpção elo Deputado eleito" (vide doc. · n. 16) . 

Assim se confessa - -que não houve diplomas. 
Substituiram-n'os p or papeis 11ão -cliscrimin<Ldos, "boletms e actas da apu-

ração pa,rctar .. . 
·,Já deixamos d emonstrada a pm,feita cons1.itucionalic1a rle ela J unta Apu-

radora Central, organisada ·pela L ei n . 1 . 723 . 
E r.ccentua mos que se trata ·de J-unta Apur a;dora Central - para clistin-

.guil-a (o\ q'Je se nã o apprehende prompta m en te das impug nações) elas Juntas· 
rnunic·lpaes, de -que se não f ala , mlesm.o po1·que cont?·a estc:s nacla se e1·gue . 
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O mais int eressante é, porém, que - a honrr.da Commissão inferiu dos 
~papeis presentes que aos seus p.roprios mem.àros, e aos demais candidatos .na 
-condição delres. CABERIAM EFFECTIV AMENTE OS DIPLOMAS, SE 
HOUVERA JUNTA LEGAL. 

Ora, a Janta Apuradora Central é argutda: de inconstitucional por se com-
.:Pôr de magistrados. · 
· ,Portanto. a Commissão se consóla de nãC' ter diploma" - e os dispensa. 

pelo si?nples facto de ter sido essa Jwn.ta comp•osta de juizes. 

Quem não vê, no emtanto, que aos candidatos 

se?n diplomas, 
só cabia juntar-se aos diplomados, i'm4Jugnar- thes os diplomas, no 

edificio/proprio da Assemàléa Legislattva ONDE FUNOCION A V A A 
MESA PRESIDIDA PELO MESMO PRESIDENTE DA SÊSSÃO 
ANTERIOR, n a .fórma do art. 1• do Regimento Interno ---, 

caracterisar, em summa, a coação que ·OS di'plomados pela Jurita 
arguida de inconstitucional, lhes fizessem, 

promover a declaração dessa inconstituciomalidade pelos poderes 
competentes 

reclamar, desde logo, as medidas ·Cabirveis contra a arguida sub-
vereão da fórma republicana federat'va - ? 

Nada disso fizera.m. 
Acceita.ram os ta:es ")1apeis", dispensaTam os diplomas, declararam des-

·de logo - muito significativamente - que os outros, 

"tal ajuntamento de homens, ·não eleitos deputados e portadore& 
de diploma~ nullos ... não póde tamàem apurar a eleição e verificar 
os poderes do PresidentJe e Vice-Presidente .para a successão gover-
namental do Estado". (doc. n. 16). 

16, Por outro lado, a Assembléa. resultante dos ·di·p.lomas expedidos pela 
.Junta Apuradora, constituiu-se regularmente. 

funccionou smnpre, normal e dlesassomàradamente, sem nenhum 
estorvo ou protesto; 

no edifído proprio, sob a presidé-ncia ào mesmo presidente da 
sessão anterior, ut art. 1 o do Reginu:nto Interno; 

com as fónnas lega.es e constitucionaes, a Sí)lemnidade habitual 
(doc. n. fL 7); 

manteve relações com o Presidente do Estadq de quem recebeu 
as ·mensagens e as propostas de leis :lcima já allu-didas - (does. nu-
meros 7, 37, etc); 

com o Tribuna l da Relação, cujo Desem,bargador Presidente lhe 
.officiou vàrias vezes, ATE' PARA aClcusar a comntunicação do r e-
cOnhecimento d.os ora impetrantes (dGcs. -ns. 22 e 32); 

com quasi todos senão todos os n·.a gistrados - inclusive os Pre-
sidentes das Juntas Municipa.es que, lhe remetteram as copias· das 
actas de apuração da eleição do Pres1,oente (ut . joc. n. 60); 

cüm todas ou qua!'li todas as Municipalidades; 
com as proprias autori-dades fed~raes - notadamente os Minis-

troe da Justiça, da Guerra, da Faz.enda, das Re.ações Exteriores, € 
o Desembargador Chefe de Policia do Districto Fede11al (documen-
tos 18 a 46); 
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com todo o funcciona.Ji.smo estal!val, inclusivE' o Presidente do 
Tribunal de Contas .(does. n. 44); 

com representantes do Governo de varios E stados, como o Pre-
sidente de .S. Paulo (doc. n. 42), e .daf. Assembléas de Minas Geraes, 
Santa Catharina Paraná, Bwhia, Sergipe, Esl;i~'to Sa nto, Matto 
Grosso, etc. (does. n s. ) . 

Record.imos o espirito de .su speição, talvez de animo;;iclacle, que se for-
m •árá no Governo F eder al contra autoridades fluminenses . 

Ainda assim - o proprio Governo Federal, a lém elas communic&.ções 
officiaes a que alludimos, r econl1eceu explicita mente a legitimidade da As-
sembléa, transferindo para o quadro supplementar, por decreto ele 18 do cor-
r ente anno, o capitão-tenente Roberto de Moraes V eiga "visto ter sido eleito 
e ·diploma do deputa do á Assembléa L egislativa do Estado do Rio de Janeiro" 
( " Diario Offi-cia l " de 21 do mesmo rnez e a nr>.o)- doc. n . 67. Para que se 
trata do agrupa mento do·s protestantes não c'.iploma do.; . convém verifi car a 
copar tleipação desse official nos traba lhos ela Assmr.bléa legitima (clocumen-
~os ro8' 18 a 46). 

lS. Nada saberia ele nossos costumes pol'l ;·cos quem não previsse ·o obje-. 
etivo da · tentativa m a l ·es-boçada, mal su ccechcla, mal realisa.da, dos signata.-
rios do protesto do Juizo Federal. 

Não lhPs importava, ele · fac.to, o exercicio ela. funcção legislativa. 
Não procura ram formar . . vm·dadeiramente, uma Assembléa Legislativa 

não a im.puzeram, nem pr·o·curara.m impõr á :üt enção, á obf><di'encia das a uto-
ridades legitimamen~e constituidas, ·~ elos cicla.dãos elo Estado. 

Esper:ot~vam apenas, <Vi.sa vam a.penas - a"clrvmar w1n Presidente do E s-
tado. 

I niciando-se o mandato presidencia: no Estado, quarenta E' cinco dias 
depois da posse do novo Presidente da Repuhlíca ; conhecida " diver·gen<;·a 
elo situacionismo fluminense quanto á candidatura deste, que não suffragâ.ra 
no pleLo de 1 • de Março - daria a c~u.alidadc: da AssemblP.a ')!'Sejo á inter-
venção C.o poder p olitico federa l , insp•.,·ado no c1·ite1·io estreitrvnumt e politico, 
para investir na presidencia do Estad') ,, esco!hido pe~os s<>us pr oprios <:orre-
lgionarios locaes. 

Assim sQ chegou , facilm e>nte, a es~1. situação; emq •ta nto a As·semb.Jéa Le-
gisla tiva d:o Estado do Rio de J aneiro -p·roclaomava ;presicl·ente e vice-presi-
dente deste. no proximo qua.trienn'o, os impetrantes, SrQ. R a ul Fernandes e 
À.rthur L<mndro -d e 'Araujv Costa (dr·~ . n . 15) .:_ o agr•J.pa m,,rlto do8 oppo-
s icionistas annu nciav1:1 a procla maçii.CJ pa-ra !LS mesmas fuJ:c<"'ões dos Sr . 
l<,clician o Pir's de Ab.'Tu f3odr~ e Pau;i':lo José Soares de Suwm / doc. n. 58 1 • 

18. A J urisprude·n .'ia deste Egregio Tribunal tem firmado. e1~1 uma série, 
j't Lt>m ,unerosa de a ccordams; a doutrina da ad.missibi!i.dade do habeas-co?·-
1J'Its 1x,ra gacantir o exer cicio de cargos electl·;;os, quando seja liquido e certo 
o direito do pretendente ao cargo . 

Não precisa mos à longar-·nos -sobre esse p onto. 
Não precisame>s ~equer, recordar a dernonstn .. ção irrofragavel, feita p elo 

Sl· . . RUY BARBOSA, da extensão do conceito cons titucional do hab,~a.s-co?·pus 
para proteger TODOS OS DIREITOS. 

Não prE>crsamos t a mbem r elembrar as affirmações no me~mo sentido con-
tidas em ü;,rüos vote>s de Juizes, de muitos dos m aiores 'Juizes desta Supre-
ma Corte. · 

A reg r a consagrada é essa : - cabe o " ha-beas-coqJ1ts'~ q·t<ando o direito 
a proteg e?' é certo e Ziq1liclo. E, com a Iisura que t emos observado e.m todos 
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·OS pontos d esta exposição, reconhece mos que C· Egregi0 Trib unal tem ·exclui-
do a certeza da liquidez do direito q·uanelo occo?Te dual-idade d·e JJOàeres con-
t.pstantes o·u p•·e-ten dentes ao inesmo âi?·ei.to. Fixemos, porém, o justo a lca n ce 
desta res~ricção, e do conceito da cer t-eza e liquidez do direito' a o car go 
electivo. 

19. A o m en os para a ss 'g naJa r q ue os patt·onos dos impetra ntes não estão· 
a pleitear doutr ina acc-ommoda da á s c ircmnsta n cia s e1r. que estes se e ncon-
tra m - permitta -nos o Egregio Tribunal r e]) roduzir aqui o que escr eveu 
um desses advoga dos, em Jun'ho de 1916, :,, proposi t o <~ o caso de Piauhy, 
(Governador Dr . Euripedes de Aguiar): 

" N em ha, no caso, clua l.i·clacle ele C'a maras . A dua tidacle de Ca -
maras só 1·es1tlta ela çlnalíelaele de a.purações, da dn alüw .cle ele dA.plo-
?nas. 

No Supremo Tribuna l,. o Sr. G-u.iman:íes N M al assignalou com. 
cla r eza e exactidão quE: a duplicat"l. de apuração e verificaçã.o de 
poder es do Presidente não g e1·ava. a r::,tal-ida.ele d e P1·esi.dentes po1·que 
um elos· g1·uzws era Wegitimo; com ma:Ioria d e razão, não se póde 
chepa1· a admi tti,- d1tali cla.de ele CamaTa5, q1tanda ·um llos gnttJos nent· 
poderia .-euni?·-se vali clant6'nte . 

Do m esmo modo que se não a drnitte a duali-dade ele Cama ra s 
p elo sim ples f a cto de se div idirem em dous g rupos os D epu tados que 
compunham a uni-ca Legislatura legiLma - tE.mbem não se a póde 
a clmittir qua ndo são os diplomados ql'." se· s epa ra m em dous grupos .. 
um ·caso e noutro, facil será r econheCE\!' o unico legitimo, que eleva 
s ubsistir . 

Se nenhuma· duvida houve .sobr·e a icle nticló.de . dos diplomadol'f, 
s e desde a expedição dos diplomas (Cons titu ição elo Pia uhy, artigos 
11 e 1 2) ·g osa m ele immunid ades os d;plomaclos, e até a r ealização da 
nov a eleição - é ·claro que, desde então, s,e ton~ánt i-mpossivel a dua-
lidacle de CanwTas. 

N ã o J.he f a cilitemos a a pa r içã.o. Se esse é um caso ele infracção 
da - fó rma r epublicana f eder a uva. ~ . não a cl<'lxemo~ rro a lca n ce-
ele qua lquer minoria desesr>erançada . 

Não JJóde set qua<quet com:esta..;ào, qu.alquer clive1·gencia, que 
torn e i lUq1lidv e i n'ce?·t o o diTeit o cí. t mu·çüo pÚbli cn . a q1~e forant cha-
nw.clos os cam li.cla.tos . di plo?nado•s. Tem se exig ido, como condição· 
para protecção desse direitos - a s ua liquid!')z, a s ua certeza. E' -
por u ma ·coincidEmcia inter essante, que a.u t oriza a compa r a ção -
dos qua lilicativos correspondentes que se serve a n ossa lei para ca-
r act er izar a obrigação merc~ntil, que, nã o pa g a , &u toriza a decreta -
çã o -da fa llencia do devedor . M as, n em pelo facto de seT contestaria, 
d eiwa a. obTi gaçã.c; de se,- - liqu i ela e certa. Até a f r a ude, a té a SI-
mulação, lhe pódem ser oppos tas ; e, d o exa m e dessa opposiçã o, re-
-sulta o r econhecimento da Hq·u.i dez e da. certeza. 

Aclmitticlo, com o j á agora se pócb considerar definitivam ente 
admitticlo, en t r e nós, o habe<t s-co?·pus pa ra asseg·ura r o livre exerci-
do de f u ncção publica - é tam1Jem irrecu savel que elle se h a ele 
conceci er contra a s a meaça s ele per t Ut·bação, con tra a s coa cções e· 
violen cia s consideraveis e relevr"ntes, não as vã s e inf unda das qu" 
por si m esmas se esvaeça m . .. " 
: (R eV'ista. de D i.r e-ito" , v ol. 48, p a.gs. 254-5). 
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Nesse c<tso do P .iau'hy, a.Jiás, n. dttalicl<ul e r·rocuracla pelos politicos locaes 
interessados err• exclui!· o pronunciamento j u diciario, s e reno e pura m ent e 
jurídico, para da r Jogar á decisão política rno·civa-da sóme nte p ela solida;rie-
dade pa rtidaria - ness€ caso, a cl1~alidade s e configurav: .. com melhores ap-
parencÚts que n a • ·hypothese vertente. 

Porque alli os deputados diplomados, 0 c mjuncto de deputados diploma-
c' os se dividiu em dous grupos, um elos quaes dirigido pelo Presidente da le-
gisl~ctura anterior, constituindo porém o outro a maioria elos diJ>lomados . 

O Egregio Tribunal não vacillou em reconhecer a Assembléu. legitima e 
unica, d eciillndo o . caso em accor·clam de 24 de Junho rle 1916, em que 
accentuou : 

"que para julgar a especie elos :tutos não ~ necessario ao Tri· 
b unal entrar no exame ela s eleições elo E sta-do ·elo Pia uhy, a purar 
votos e r econhecer deputados, o que é da compete ncia. exclu s iva. da 
respectiva Camara L egis lativa; mas apenas ·J·e,<·olve?· · ?t.nHt q n estão 
l e.qal , qual a ele sabe'! se a attt01'i4ade q'1w n esse Està.clo p'l'ocec~e·!i a 
c' stes aéto-s, tinha tJOdi'W zegal pa.1·a. fa.ze/.-o." 

e a.inda mais, 

"ql: e, n essas condições, só u n1a ~:1·acção de di1pon1a clos --: ~ .. re .. 
presentad<, p elos pacientes - delibetou v a lida m ente sobr e a s a'ctas 
d e verificação de podere><, porque f-JJ a que s e r euniu em numero 
legal; so.b a presiclencia elo 2° Secret~rio, o c_pmpden te ~;m falta do 
Presi·dente. do vice..JPresid'ente, e 1 • SF·ct·eta ri.o, nos ter.m.os do ~ 1 • elo 
art. 15 do H.egim ento; e, portanto, sô se pódem considerar leg-a lmen-
t e investidos da qualidade ·de membrc:; ela. Camara Legislati'va do E s -
tado os por essa f rac·,;ão r·econhecidos taes e q ue fora m todos os cli-
p lomaclos 'com excepção de um a;penas: e n-ssim . 

conaidF-ranf.r, !.!'t! t: 4(~ ]~stad ... cl•, j>j;:tJhy nii.o }l(_j rl ll7Jli t·atn ele ca.-
11UJ.1'(l,S Legislat·ivas, mas ·uma só CU'mm·a. - a. qtw se constit ta·t~ Te-
gulannente, ror terem sido os pode':"<>S d e seu s ·.nembros v erificados 
pela a utoridade co.mpetente - os ·rliv'omado' r euni·dos em numero 
legal ·· (vide R evistlL c~a D i'l'eil'o, v ol. 4·8 pag. 509 ·e segs.) . 

20. Mais r ecentemente, em outro caso em que ta mb•)m inte1·veio o mes -
n1o ad\~ogado .. affirmou ·o Egregio Tribunal, é:li nda con1 rna ior c1::trezn , essa 
ori-entação saluta r. 

R eferimo-nos ao c aso ela Municipalida de de Soure, no E stado elo Pará 
(halJeas-cOTJJU.~ n. S . 115) . Ahi se pretendera canst·ituir u.mn rl1tpl-ica.ta ele J ·ztn-
ta .!l.pw~adora; e em fruvor ·do a c to da J ·unta. J'icticia se in~ocavo. uma. l ei vo-
tada 11elo Cong·resso Est:o.cloa.l, que o apprová ra. confirma ndo a a n nulla çii.o da s 
el-eições municipaes. 

Mostrou. e ntão. um dos s igna tar:os des-t<t pe ti cã o . que . em ve rd;tde, s e 
forgicára uma. Junta par:·i estabelecer :'1. su pposição ele cluv lidacle; nem. a pr:o -
pria Assein'bléa Legislativa Estacloa.l p-oderia ;•pear a segunda Junt a Apura-
dora; e f unccion amento do sE>gundo agrupamtlnto não va.lin seq·tt.e1' c01no c01t-
t estação da, legiUm.idacle, da. certeza, à.a U.q1ti<ltr: ·dos cl-ipl01nas ex p ecUdos p ela 
·unic(l. ,Junta ve·rdaclei1·a. (Vide J ornal elo Com.?r•er ci.o, -ele 2'!. e 2'1 ele Dezembro 
de 1921). 

Ainda neHse caso, o E g r eg·io 'l' ribuna l rtcoiheu essas arg uições e r epel1iu . 
muito signific<üiva\:nente a pretensão ele cln·Jlida cle : 
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"Considerando q ue o . fundamento ela denegação ·do vedido foi a 
illiquidez ·do direito dos pacientes, visto terem funcciona:do, n o Mu-
n icípio de .Sou re, duas juntas ·apu radoras; 

"Considerando que não houve 11em seria possível haover duali-
dade de junt<.s apuradoras, porquant'~. d·e. conformidade com a legis-
:ação do Estado do Pará, a j unta apurwdora das eleições m unkipaes 
do ·M u nicípio de Soure deve compor-s·e de treze memb1;os.:." (do-
cumento junto n. ,59) . 

®ste accordam é quasi unanime, t e ndo sicio vencido n o 1ne1'ito apenas o 
S•· Ministro Godofredü Cunha, e v encedores no me1·ito 

os Srs . Ministros: 

LEONI RAMOS, Relator , 
HERMENEGILDO DE BARROS 
EDMUNDO LINS, 
P EDRO DOS SANTOS, 
MUNIZ BARRETO, 
PEDRO MIBIELLI, 
GUIMARÃES NATAL, 
VIVEIROS DE CASTRO, 
A LFREDO PINTO, 
SERAS'J'IÃO DE LACERDA. 

21 . Além desses dous casos, em v a rios outros tem o Egregio Tribuna l 
firmado a ·bôa doutrina. 

O mais notavel desses pTecede11,tes occorre .1 com o proprio Esta.do elo Rio, 
em 1914. Os debates e os a ccorda ms respectivos largamente con hecidos, não 
precisam ser recordados em detalhe . (Vide R evista elo SuzJ1'emo Tribunal F e-
deTal, vol. 2", parte 1". pags. 43 a 57; 92 a 9'1, 456 a 474; e vol. 3" par te P, 
pags. 6 a 10 e 95 a 138) . 

o caso do Espírito Sa nto, o Tribunal , por unanimir.ade, ente ndeu t ra-
t&.r-se de qulestão 11'/.éTamente política - pois, em verdade, o Congresso L e-
gisla tivo, unico e inc1iscutivel , reconhecer o Presidente do ·Esta·clo, tornando-
se, pois, illiqu i.da e incerta a condição do impetrante da ordem . (Vid·e R e-
vista elo Sup'f'emo T1·ibu.nal, vol . XXIV, pag. 267) . 

Muito ana logam ente ao decidido no caso de Soure. o EgTegio Tribuna l, 
em accórd<.m n. 4. 845, de 30 de Ab1·il de 19Ut (no Dia?'io Otf'icia.l de 2 de 
Agosto de 1919) , decidiu a supposta dualidade das Cama r a s municipaes de 
Caxia s no Mar nr.hão, já reconlvecida pela rlsten~b·léa .Legi,<·lativa estad oal. 

Dici.cliu-a pc r considera r que " er a jw·idicamwnte i?JVpossivel a . realização 
da üuplicata p:·ora a utot·iza r o r ecurso ao Congresso, cuja ihte rvenção no .Pro-
c.:esso ele ver' rv~ao;;ão ele poderes dos pacientes, foi inconsti-tucional e nu.lla". 

Subsct·eHram o accorclam os Exmos. Srs . Minietros ·Gu.i1na1·ães Natal, 
r <>lator; S'3 1:a,stião de .Laoenra., Vivei1·os de Castro, .LeO'YI!i Ramos, A. Pi1·es e 
.A.lb~tqneTqu.e, P eã1·o .Lr-ssCL . Coelho e Ca.m,pos, e Canuto Saraiva!. 

P a rticularmen te qua nto á cE-rteza do Dii·eito a proteger pelo hbaeas-cOT1J1LS, 
recordaremos , ainda a lém do que já ficou dito a . proposito dos casos da 
r1u alida r1e ficticia - ·as seguintes a ffit' mações da Jur isp·rudencia do Egregio 
Tribu nal: 

"é misté1· que o t itulo do pa ciente nã o .so[,f\·a contest:a.çcio 1·azoa-
vel". (Accorda m de 29 de Janeiro de 1916, OC'i'AVIO KE.L.LY, op. cit. 
2", Supp. pag. 120, Í1. 587). . 
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:>.:;>eve-se tratar de ·individuo, quando ainda nã o em f tincção, que esteja 
na posse do titulo ·OU diploma incontestapo ou :definitiva m ente reconhecido 
como valido e legitimo". (Op. cit. 1° Supp. pag. 148, n. 741). 

Esta . ê a . . condição dos impetrantes _:. cnjos titulos fora m reconhecidos 
definitivamente como validos e legitimas pela Assemblêa Legislati'Va e 
T~·ibunal da Relação do .Estado . 

22 : Em .nenhum dQ!l casos, que citámos, a cl1taz.iclade foi m enos a dmiss ivel, 
mais evidenteme11te ficticia qu e na hypot.'hese actual. 

Nesta, mais que n unca, se vê que seria abs·urdo excl~ir a intervenção ju-
dici:;.r ia por simples manobra de uma das partes . 

·N esta, mais que nas ou tras, incontrove1·sos os factos, indi.scutida a rea-
lidade das coisas - tudo se Tedu7. a uma simli1es questão de Direito, a precia-
vel em todos os seus elementos. 

Não hq. s!Ymbra de dwvida, CO?'no mn out1·os casos t er ·ia havido, quanto á 
formação dw Junta; O?t· ·q1tanto ao local dJe fwtccionampnto de 1t1n ·dos pode-
HJs; ou qiuvnto ao el emento prepondm·ante, pelo qual se deva caracterisar a 
facção lega:t -a mesa da Assembléa por exeJClplo, ou a ma ioria dos m embros 
Ciesta.; ou quanto á a ttitude dos d emais p oderes constit·u cionaes do Estado. · 

Nada disso. 
Não houve duplicata de eleições . Não houve duplicata de mesas eleito-

r aes . Não houve duplicata de Juntas Apuradoras. Não ho1we cluplicata de 
,cl·iplomas. Não houve scisão ele diplomados. ·Não ho1tve tunccioncvm.,ento no 
locctl proprio, nem ,·elações elos . 01d1·os po·der es, senão com 11,1na só Assem.-
bléa - a uni ca Assembléa , a As·sembléa do Estndo, que precisamente procla -
Jnou el0.itos os impetra ntes. 

Em nenhum caso, a serena e escla recida intervenção C'o Egregio Tribuna l 
poderia ser mais . benefica , mais justiificavel, ma is l egitima, que no case:> 
presente. 

•Sem.pre, em caso desta. natur·eza, pacificadora, e inspirada nos rr.elhores 
principias de nossa organização politica, de sua propria formação constitu-
cional e das su:>-s funcções essenciaes - a decisão elo Tr:buna!, no caso que 
ora lhe apresentamos, mais justifica da, ser :t 

porque hulo o que se contra,põe aos ·i?npetrantes, 
tudo o com qu e se pretende :iustifi<> .. ar a suppos<ta formação da 

su pposta du alidade, 
t u do o que, na melhor elas hypoth<;ses - isto ê . se s 0 quizer che-

gar á origem das suas attitudes puramente phtonicas - se pôde 
conceder aos adversarios politicos do:; impetrantes -

é C?n S1~1111m.a, apenas, a. m·gn·icl.a ·inconsti.tncioncLlülacle da. J?t.nta Cent·r·al 
Apm·aclOra: 

A questão está, portanto, em saber 

se ha tal inconstitucionali.clade; 
se ella a nnullm·ia os diplomas expedidos e, :>.té, as eleições exa-

n~i.nadas pela mesma Junta; 
se acarretaria a nullicla de dos (cc tos ela Assembléa formada por 

esses diploma dos ainda q1~e a m.es?na Assmnbléa se Uvesse const-itui-
do nm·ma.T.m,ente, funccionanclo nonn>tlmente, r econhecida sem con-
t estação pelos poderes elo Estdo e a.t,J p elos poder es fede?·a.es; 

se justificaria e permittiria erigie tambem em Assembléa L egis-
l:;.tiva a que formaram, sem diplom.as e até se?n livros ele-ito?·a.es, os 
canclicla tos q ue f ormularam tal :1Jlegn.ção ele inconstit uciona lida de. 
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São apenas questões de Di.1·eito. sÚnples que~tõés ·de bh·oifci. qúe não ch e-
·gam a turvar os ti tu los dos impetrantes, tão simples e facil ·(."a solução dellas, 
conform8 deixá mos demonstrado. 

24. Só a paixão politi'ca pa rti daria turvará, contestará. esses tituios. 
N5o acreditam os impetra ntes que todos os seu s a dversarios· poli_Ücos 

s ustentem a noção 'de solidarieda de politica, com que se tem suggerido, ft·a n-
<'<tmente, ao Governo F eder a l o sacrifício elos direitos delles impetrantes . 
· E' m esmo cet~to gue, dentro na proi;>ria corrent e politica · vict oriosa nas 
eleições ele 1 • ele MaÍ·ço, muitos elementos prestigiosos a poiam , reconhecem, 
defendem os d-ir eitos elos impetrantes . Haja vista varios orgãos ela imprensa 
tlesta Capita l. · · 

Não se põcle, porém, a ffirma r que predomine esse ·crite'rio· de serenidade, 
d~ impa rcialidade, ele r ectidão. 

E, ele qualq u er modo, enfeixando o Governo Federal ainda agora, p ela 
continuidade do estado ele sitio, a?np·los e in·est?ictos pode rés; v igorando o 
estado ele sitio sõmente nesta Capital e. no 1Jrop?·io Estado elo ·'Rio>. CCJmJnUI11, -

da4a a Fo?'Çf~ PoUaiaJ.' do Estado do .Rio> e todas as 8uas aon~panhiÕ>S, porj 
officiaes ela 1Jr ·i-1ne·i?·a linha do Exe1·cito nacional, d.esi.g?Wàos llelo então P1·e~ 

· siflente ela .Re1mblica (doc. n. 11), mnanediatanwnte subonlinados a.ci Governo 
J:'ecleral ,· E QUE SO' DESTE .RECEBEM O.RDENS DI.REC-'J'AS ; conhecida 
a pretensão de formar -se duplicat a de Assembléas L egi>Jlativas, evidente-
mente para tornar· poUtica a questão elo Direito suscitad~t, permittin clo-lhe , 
em consequencia, a decisão p elo Congresso Naciona l óu, em falta deste, pelo 
P1·es idente da Republica - é evidente, na situação em qu e se encontram os 
impetrantes, o constrangimento, ele todo o ponto illega l , dP. q ue fundame nte 
se sentem ameaçados . · 

Aponta t·a m os i'!npetrantes actos elo Goverrio Federal tt·ansacto, que en-
volviam o reconhecimento ela Assembléa Legislativa Estadual, l.inica e legi-
tima. Do Governo actmd, porém , não ha acto algum, que revele a orienta-
ção quanto a. ·esta questão. 

E' f u ndamente ele r eceiar, no emta nto, q ue , pelas c ircumstancia.s apon-
tadas, possa ser levado a dar mão forte aos aclversarios politicos ·elos impe-
trantes, conculcantlo os direitos cleste·s . 

Mas, qurwclo assim não seja, é notorio qu e · se aCl1'nitte, na. ·m elho1· elas 
hypot h eses .. a. i.nstit·ttiÇÜo de 1Wna d1tplicata de GOvenULàO?·es, 1·etnthindo-se O 
G-ove1·no Fede·ral n 11mw . 1·eserva .. que envol1;e1·ia, 1ne81no a.s~ilrn, o desconheci-
?nento elos dli.?'eli;f).os ctos S'lt,.ppli.cn?ües . 

Em bõa fé, com a. mais honesta intenção poderá o Pre:sidente da Repu-
IJ!ica a.ssumit· essa attitucle de alheia m e nto . Só po1· si. ena envolve1'ia. o c'les-
conheci:Jnento i.nacl1Jtis·sbvel da q1t-alidad·e - incontestavel .i'LM'·ià:icmnente -
dos i.?npet1·ant es . Aca rretaria c constrangimento illegal ca ra cteristico·. Ten-
deria a exeluil· os dois ea.nclidatos pleiteantP.s - pa ra fazer surgir o ' a nnun-
ci::tão t eTtins gau.clens . . . Dia n le ela miseria dos nossos e'l'ltumes politicos 
mais gromera lizaclos, diante das nossas mals gener::L!izadas l(adições parÜcla-
J·.las, ele Eegar ao advemario polilico os m a is inconcussos direi'tm; - t a lvez 
essa attitude ele rett·ahimento envolva v erclacleiro acto de heroismo moral, e 
de nobre sobranceir a , e . par r• certos correligionarios exigentes, ·importe quasi 
uma felonia ... 

Mas, n ão basta . P ara r egeneraçfw, para elevação ela nossa viela publica, 
:1ão se pócle ficar ahi. E o s imples fa.cto de se permittir o Governo F eclentl 
a desconhecer a qualiclacle elos impetrantes - envolve coacçã o illeg'itima. 

O Egregio Tribunal póde, certamente, fazel-a cessar, JJ"Coclamanclo a bõ.t 
regx;a, consagra.n clo a bõa dou t rina, >Lssegurando a e ffectiviclade Jo r egimen 
constituciona l e elos clit·eitos pot· e lle esta.belecidos: 

Da reg ra ele cleciclit·em os poclet·es estacluaes a controversia sobre o Go-
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~·c,rno estadual de jwr.e - , reg!{!, indiscutivel , q ue · a dia nte ' :1-pp!ica,remos (vid<:l 
no 25) - decorre, sem duvida, a norma de não intervir, 01'1fi1W1oi(JI)nente, o 
Govern o Federal , nas competições pelo Governo dos Esta dos (WILLOU-
GHBY, Am,m•ican J.1u~icia?"y, . pag o 117 . ) 

Esta regra, applicavel em casos ordirÍa rios - não exclu.e ponimt, e111. ab-
..soluto, a intervenção tede1oal , não impede a manifestação dos poderes fe-
daaes, ·inclnsive do proprio J udicia1oio . 

Accentua -·o o proprio 1VILLOUGHB.Y, logo a.pós, im1necUata111e1He em. se-
01tida ao to1Jico que acaba?rH>s de citmo; dizendo que - por vezes "TORNA-SE 
DvDI RECTAMENTE OBRI GATORIO P ARA. O GOVERNO FEDERAL DE .. 
CIDIR A MATERIA" (Op. cU. pa g. 118) . 

E esclarece: 

" J;sto acontece qua ndo <l acção . dos orgãos est:o~cluaes, cuja exis-
t encia ou exercicio (staneUng) está ern deba.te, exige reconhecimento 
ou a.pplicação pelas a utoridades fecleraes (01). cito pago 118) o 

A seguir, o mesnw a utor figura exemplos - e aponto o caso Luther v. 
Borclen "àecidiclo p ela Supren;ui.· C'ôrte, em 1845" (!oc. cit. ) 

O caso vertente' se enquadra precisa mente na excepçào Jigurada. 
O pronu nciamento él.os pod~res federaes - a decisão do .Judiciario F e -

{!eral, que impetrámos, se impõe·, 

não só pelos a ntecedentes magnificos que vãp form ando. a nossa 
propria cloütrina constitucional nesta materia, 

como até nos proprios termos str ictos ela doutrina americana, que 
r ecordamos o 

Porqu e, em verda de, si nos parece sempre imwceitavel a abstinencia dos 
poderes chamados a pronunciar-se sobre os conflictos - r esalvada, como já. 
expendemos , a proposito elo alluc1ido caso elo Piauhy, a competencia ele cada 
um, p ela tónna e opport1~1vielade da inteTv enção - no caso vertente, as cir-
cumstan cias aconsetham e impõem o pronuncia m ento fedmoa l . Í?n1n eçU.a.to e 
.cJ~cisivo, q ue todos os interessados na hypothe"se devem desejar . 

Assim é-

.não só porque apenas a abstenção elo poder fed E-ra l , ou a Ioecusa 
ele seu _.p ron unciamento, C1oeaTic• wrna i nce?·tezao QU.E N 1IO liA EN-
TRE OS PODERES LOCAES, COMPETJ!Jl?TJJJS eH·,, 1J?'inc(1Yio; 

co1no tambe1n po1°q·u e a.s a.1Lt01"idaeles teeleTa.es têm. i?17Jin P.cliata e 
inill11divel . n ecessidade ele "reconhecer ou applica•:" ('recognition o·r 
en[orce111.ent) a acção elo governo esta dua l , · q <.!.e seja 1·eavrnente 
legitimwo 

Esta necessidade, a que acabamos ele a liudir , decorre ela PI'opria natureza 
mais intima no Brasil que na Ameni~a . elas relações elos poderes esta cluae.s 
com os f.ecleraes . 

Acc€mtua-se, no caso actual, pela p1·oxi:rniclacle elo Estaclo el-o Rio, ela 'p r o-
r•r ia séde do Governo Federal. 

As81Mne f eição ve1odadeira.m.ente ernpolgante, pelas ciTcu mstanC'ias pe-
cnlia1·.es elo · mO?nento, que já assignalá mos - isto é, 
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1°) .,..-- a 'vigencia do estado de sitio, que amplia os poderês federa es 
sobre os estaduaes - sendo actualmente o Estado do Rio de J à:-
neiro a unica parte do t en-itorio nacional, além do proprio DÚi-
tricto Federal, que se encontra sob esse regime de excepção; 

, 2") - a pe?'»tanencia de ofj iciaes da primeira linha do Exercito .Na-
cional no com.mando da Fot'ça Policial do Estado, inclusive to" 
das as companhia s em que se divide esta. 

Não é evidente que si os poderes federaes se iinpuzerem uma attitude .de 
2.bs tinencia, de retrahimento, de indififerença - terão' esses officiaes de ado-
pt:a.t· a mesma atti tude? 

Não é evidente que se terá de r ecolher aos quarteis a força policial? 
Não é evidente que se deixará o Estado sujeito a p!)ssiveis conflictos, 

fa.cilmente evitaveis? 
Não é evi.clent e q1te, fi,nal, em ve?"da.cLe, se desarm.am e desautoram OS p o-

de?·es estarl'oaes? E é ãe accôrdo c01n estes qu.? a m atet-ia deve· ser t~esolvüla! 
E' A. SOLUÇJí.O DADA POR ESTES QUE OS PODERES FEDERAES TÊM 
O INEQUIVOCO DEVER CONSTITUCIONAL DB G.ARAN'l'lR! . 

O momento não comporta:. po:s, a attitude prevista. Ella envolver ia -
repetimos - o mais . deploravel constrangimento aos impetrantes. 

Talvez se pudesse dizer que esse constrangimento se <e.otenderia aos outros 
pleitea ntes da presidencia e d~ vice-presidenci1" do Estado . Nem isso, pot·ém, 
ú ju.stifica. En~ verdade, ainda nwlis o aggrava. 

P01·que se os poderes federaes têm necess.ida de de decidir o conflicto 
- si têm o dlevet· dle d ecictil-o, apreciancLo as ci?-c·!tm.stancias, notac~an~ente o 
pTon·unciamen to dos poderes locaes - só não s-e comprehende que permit -
tam-n'o irritar-se, aggravar-se, exacerbar-se, em vez de lhe darem, desde 
l·og·o, a de'cisão, que, em summa se1·á. para todos, o bem maior. 

illlntre nós ·parece haver certa tendencia pa•:a recusar ao Judiciari0 a com-
petencia que elle já tem exercido varias vezes na decü;ão dos conflictos, so-
bre poderes e;;tadoaes ou municipaes, sernpre eom os m elhot·es resultados p?·a-
ticos, COM ISEMPÇÃO E PRESTEZA que GS poderes exclusivamente poli-
ticos não tiveram a inda. 

E sses precedentes nossos corrobora m, no \l'mta n t o, a bôa doutrina ame-
ricana. E si, n a America, os casos de dualida de ou pretE'nsa dualida de óas 
legislaturas são ordinaria m ente decididas pelo Congresso, d eve-se a wnut ci·r -
cw•. stancia que, entre nós, não occorre, nem póde occorrer, da da a nossa 
orgrl nização constitucional . 

Na America, o Senado Federal é eleito por intermedio das legisl:üura s 
dos Estados - e · a ssim a legitimida.de destas i' regula rment e, constantemen-
te contrastada e m&.ntida pelo proprio Senallo, ao r econhecer os seus novos 
membros . 

Nenhuma o.bjecção se oppõe, a lli , a inda assim, á decisão p elo Judidar io, 
quando o caso não seja exclusivament e poliUcn - como n ií.c o é na hypot'hese 
vertente. 

Ach.9m-.ile envolvidos neste caso di reito-s ind.ividuaes relev&.ntissimos, di-
reitos .i,Pcontestaveis, liquidas e certos, que no Poder Judiciario tem a sui. 
m elhor e mais segura garantia, que o Poder Judicia rio te1n a funcção espe-
cifica c' e pro~eger . 

Tanto mais irrecus«vel se torna a interv~nção judi.''!!al quando de m'n 
dos outros •POderes f edera-es pa...rta a a.tneaça de coa.cção, ou a coacção eff e -
ctiva ou a violencia effectiva . 

Confia m os impetn tntes em que este E~;;regi0 T rihunal s entirá., ainda 
agora, a vocação da s ua mais nobre missão . politka e constituciona l . 
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Como bem disse o venerando accordam de 24 de Junl1n. de 1916, a inter-
venção "compete áquelle dos tres poderes· fecleraes - Legisla tivo, Executivo 
ou Judlciario - · que, dentro dos limites de sl!as attribuiç;ões constitucionaes 
e ·de suàs usuaes fun cções, fôr provocado a conhecer do acto viola dor e am-
pa rar o Direito v i-olado, ou só-mente arr.eaçado de violação illegal". 

25. Data de pouquíssimos dias o habeas.-co1·p1ts requerido a este m esmo 
Egregio T.riburiàl , sob o fundam ento da illegitimida de da eleição dos impe-

. tra.ntes - tanto qua nto da dos seus aclve1·s~rios politic:os - conc:uindo~se, 
· E:ssim, pela necessidade de gan. .. ntir a posse ão Presidente do Tribunal da 
R elação do Estado . Foi o propr.io magistrado venerado e '11lustre, que se pro-
curava favorece1· com ~· medida judicial impetradw, quem a fulrrünou, decla-
rando ao Egregio Tribunal não a haver autorisado. 

E o Colendo Tribunal da R elação do Estado do Rio- po1· isso m esmo que, 
suspensos actualmente ·os tra•balhos da Assembléa Legi.siativa, a elle com-

. pete ·empossa!· os novos Presidente e Vice~Preddente - já convoca da para 
esse fim, empossa.rá os candidatos reconhecidos pela Assembléa unica, com 
que manteve relações (does. 22, 32 e 68) . · 

Na doutrina constitucional do nosso regi!l't<;> é inconcur.so que aos poderes 
do Estado ca.be decidir os conf.U·ctos dessa natureza; que se presumem a uto-
risadas a decidil -a - e essa decf,são deve-n~ acatar os pocl er es f e!l.e?·aes. Pa-
rece te!' sido 0 pensamento de TANEY, no caso de Lu.te1· v. Bo1·den, afrfirmar 
que o Governo cujas leis e actos são reconhecidos pelos tribunaes estadoaes 
"deve se1· consi.de1·ado co1no Governo legiti?nO, sa.lvo se o cont1·a.1'i.o é ·i.ncon-
fundivelmente cla1·o". (HARE, Constihttional La.w, vol. I, pag. 129). 

iSuppõe-se · haver no Estado "p1·oper, legi.ti-m.ate and ettectual a?ttho?·ity 
for deterrninin.o the contest", e os poderes fecfo'raes· acceita.rão a decisão das 
legislaturas ou dos ti-ibunaes· estadoaes" (COOLEY, Consti.tutional Law, nu-
'mero 216. WILLOUGHBY, A-m.erican Co'l"çtitutional Syste1n, vag. 1.17-8). 

Jâ. deixamos dito que essa preponderancia dos podere~ locaos não exclue o 
pronunciamento do pode1· federal; apenas inspint-o, orienta-o - im~lJÕe-no até, 
p·or m;zes . 

Toney declarou expressam-ente que, nessa materia, - estabelecimento le -
gal do Governo elo Estado - "os tribunaes federaes estão obrigados a segui!· 
(are bo1md- to tollow) as decisões dos tribuaaes d<' Estado" (COUN'J'RYMAN, 
The Sup?-e?ne Co1trt, pa.gs. 253). 

Os tribunaes federaes não se recusarão a ap1·ecicÚ ô m.ate-rin, desde que 
ha ja direitos individuaes a proteger. 

Apreciando-a, guiar-se-ão, porém, p<!! 'JB tribunaes e mais .poderes da pro-
prio Estado. 

Os poderes estaduaes t êm, assim, r econhecido e a ffirmado os direitos in-
concussos elos impetrantes. 

· Por isso mesm<> - pó de-se considerai-os a-::ima de qualquer contestaçã~J; 
por isso m esmo, m er ecem a protecção e o a;Ínparo deste E g1·egio Tribunal. 

Por isso m-esmo - entretanto, o constrang·imento, que os hnpetrantes re-
ceiam, ·e do qua l se acham inequivocamente ameàçados - só provirá, sómen-
te poderá provir, .- s-endo, aliás, illegi-tim.o - elo p1·oprio GoveTno Fecleral, ou 
pr.rrtue recus-e aos Supplicantes o apoi-o q11-e lhes de·u•::, o1t po1·que os rtê ,franca. 
-ntent.e aos antagon·istas. 

26. A competencia deste Egregio Tt•ibunal para conhecer originariamente 
do presente pedido, não parece discutivel. 

A' uma, pela circumstancia de só poder par)Jr- do Sr . Presidente da Re. 
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publiC<1. a coacção - poT aàçiio ou p·o1· simples on11i.::8iio .- que am.eaç~ os· im-
' peti-antés. . 

A• outra pel& urgencia do caso, tão poucos. -dias · faltam -pQ.ra o in,icio dw 
periodo governamental, para que os impetrantes foram. eleito~ e proclama-
dos Presidente e Vice-Pr-esidente elo Estado do Rio de Janeit-o. , 

A hypothese se enquadra, pois, á justa, no art. 16 § 2,.• n. l do Regi-
mento Interno creste Egregio Tribunal. 

Confia.ndo na rectidâo do Sr. PPesidente qa Republica, es·perar~.m os .im-
petrantes, até á ultima hom., que lhes não faltasse. a. garantia devida, que lh's. 
não recusasse o Chefe do Esta.do. Até agora, porém, ain da, hontem, não tev<: 
o primei.l"o impetrante, do honrado Chefe da NaÇão, a palavra d(l seguro.nçl1. 
- nem a de desengano - a.peza r de haver informado S . Ii:x. ela. situação cl<J 

. conflicto com os poderes .Jocaes, e de coacção destes, ·que a attitude dos poqe-
res federaes vai creando. 

A reserva mantida pel,o Sr . Presidente da R epublica envolve, aliás, " 
ameaça de constrangimento de que se queixam os impetra.ntes, -quer prenurv~:i~> 
uma deliberação fra'ncamerit"' contraria, quer procure significar apenas alheiq, .. 
menta - irrealisavel em vista das eircumstancias já exposta.s : 

27. Os factos comprovados, paten tes, incontesta.veis, a situação inequivo-
cam-ente cm·acterisada, denunciam o constrangimento que ameaça os imp., .. 
trantes. 

A jurisprucle ncia 
que nos l'imitamos a 
pedido: 

deste Egre-gio Tribunal assentou os seg-uintes ·principio.~. 
recordar·, tão ·evidente ·applicaçãoo têm para justifica,· '.l 

·"Pm-a a concessão ele uma ordem' de habeas-cD1'P1LS preven.tivt> 
. bastam i·azões fundadas para se temer o proposi.f.o de ser infligido <> 
mal. Se os reooi.os· !"ão vãos, nenhum mal 'lcarretará a concessão da 
rneclida.. ao passo que ">Ua denegação permitth·á que se consumma a vio-
"encia planejada" (Accords. de 15 de Janeiro de 1910; 15 de Julho. f) e 
1910; 22 de Junho de 1912; 30 de Junho ele 1913; in OCTA VIO KELLX. 
-~fannal rle Jnrispru.denci.a. FerlaTa.l, pag- . 175, n . 1 . 025; accorda.ms de 
29 ele Jane.iro de 1919; 4 de :O~zembro de 1912; 1i ele Agosto ·de J.913; 
6 de Maio de 1914; idem. 1.• i'lttpplemento, pa.gs . 142- 3 n. 718) .· 

Ainda no sentido da primeira parte (accorclams de 5 de Janeiro de 1910; 
de Agosto ele 1913; 6 de Maio ele 1914; 19 ele Dezembro de 1914; 9 ele Janeiro, 
ele 1915 in Mamw.l cit . 1.0 Sum.>lcm.ento; pag . 144 n. 722). 

"No caso de se pedir habe.<Ls- corp-u.s sob o funda mer1fo de mneaça 
de violencia, não é necessario que s•e jus tifique o motivo do receio pre-
cisando factos concretos; hasta simplesmente que a petição contenha 
as r azões fundadas que tem o paciente par·a receiar' a violencia" CAt:-
cordams de 15 de Julho de 1916; 2 de Agosto de 1916, in OCTA ino 
KELLY, Ma11ual, 2.0

• Stt1J]Jle-rnento, png. 122, n. 595) . 
"Basta o ~"dicio de imminencia. elo constrangimerito illegal par';. 

legitimar a c-onc-essão do habeas-cm-ina; preventivo " (Op. cit. 2 .• Su-p-
]Jlem.ento, ·pag . 123, n ·. 601 )'. 

28. Par esses motivos, s uccintameEte expostos, querem os in1petrante~ 
affirmanclo, na. fór m a ela lPi, a veracidade de toàa,\l as suas a,] legações -

que o Egregio T-rrbun~ .! se digne conceder-lhes ordem ele hal.>eascco1-pns qu r~ 
lhes garanta a l ibercltl.dé ·pessoal ele locomo<:;ão pa.ra 0 f im de t omarem' posse e 
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<!xerclClO dos cargos de Presidente e de vice-PresidE'nte do Estado do Rio d<!J 
Janeiro, respectivam•ente, no quatriennio a inicbrcse aos 31 de Dezembro cor-
rente ·e a terminar aos 31 de Dezembi·o de 1026 e para todos os demais aJCto~ 

· decorrentes, inclusive o ingresso e pennanencia 'no t·espectivo palacio pre:;.iden -
c ial e repartiçõ-es pub.JicRs, livres õe qunlqu~r coacção ou constrangim ento . 

Pedem a V . Ex. CJUe, desta. se proceda, com ~•s fot·malida.cles legaes, ao 
respectivo processo e julgamen to . 

Rio, em 23 de Dezembro de 1~22. 

(Com 70 d.oc·u?nentos). 

Os advogados: 

LEVI FEP.NAN.')ES CAHNJ!JilW. 
FRANCISCO DE ASSIS CHATI~AUI'!f{lAND 

O CASO DO ESTADO DO ' RIO NO SUPREMO TRIBUNAL - FOl 
CONCEDIDO "HABEAS-CORPUS '' AO DR. RAUL FERNANDES (*) 

O Suvremo Tribunal F'ecleral na sua sessãu de honrem, conheceu do "ha-
beas-corpus" i-mpetrado pelo Dr. Levi Carneiro em favor dos Drs. Rauí 
F P.-rnandes e Arthur Cosl.o'l. para o fim de na qualidade de Pl'esidente e Vice-
Presidente elo Estado do Rio tomare m posse e assumil' o exer::icio desses C<JX· 
gos no proximo dia 31 do corrente, livre:; de qualquer coacção, que a llegavam 
existir . · 

Relatado o f eito pelo Minist\·o Guimarães Na.tal. usou da pala.vrH. o Dr. 
L evi Carneiro ·CJUe sustentou o direito dos pa cientes mostnwdo ser elle certo, 
liquido e in contesta vel. 

A seguir u sou da palavra o Ministro Pires e Albuqu<2:rque, Procurador 
Geral da R epublica, que deu o seguinte parecer: 

"Dar-se-ha o -"habeas-·corpus". diz a Constituição, sempre ('Jue o individue, 
sof-fl'er ou se a.ch at· en1 imminente perLgo de soffrer violencia ou coocção, por 
illega:lidad.e ou abuse "de pode!·" . 

A ·con stituição nao creou um instituto novo, adoptou, consa.grou , dnn.do-
lhe, como se tem e ntendido aqui contra res-peitaveis opiniões , mais· a m])li -
tucle, o it1stituto consagrado p elo art . 340 elo Co digo éio Processo - que assü~-, 

dispunha: Todo cidadão que ·entender q u e elle ou outrem soffre uma prisão 
ou constrangi!l1.'ento illegaJl em s u a liberdade, tem direito de pedir uma ordem 
de "habeas-corpus., em seu favor" . 

Por isso o Dec. 848 de 1890 depois de transcrever qnasi litteralm ente no 
-art. 45 a disposição do Cocligo do Processo, repete com elle no art . 46 : 

"A p etição para u ma tal ordem exige : 
1" . O nome da pessoa que soffr e a violenc'ia ou é ameaçada e o de quem 

é della cau sa ou a utor. 
2• . O conteúdo ela ordem por que foi mettido na prisão ou deolam.ção ex-

p!ici.ta de CJUe sendo requerida lhe foi n egada, e em caso ele ameaça, snTtples .. 
mente razões fundadas para te mer o protesto de lhe ser infligido o ma l. 

3''. Os motivos ela persuasão da illegalidade da prisão ou do at'bitrio da 
am:eaça .. 

Fi-el a inda a este conceito a lei 221, ele 1894, completando a org'<'mlzaç.'i,r, 
da Justiça Feeleral, dispôz no art. 2:3 : 

(*) Do Jo1·nal elo Co111-m en:io de 28 de Dezembro ele 1922. 
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o Supremo Tribunal F 'ederal .no exercw10 da attribuição que lhe é con-
. ferida· pelo a.rt. -17 do Dec. 848 é competente. para conceder orginariamente ,!. 

ordem de "habeas-corpus" quando o constrangimento ou a ameaça deste p.ro-
eeder de autoridade, cujos a.ctos estejam sujeitos á jurisdicção do Tribunal ou 
fôr exercido contra juizo, ou funecionario federa!] ou ainda no caso de imminen-
te perigo de consummar-se a violencia· antes de outro tribunal ou juiz poder 
tomar conh ecimento da especie •em primeira insta n cia. 

Temos, pois, que é condição ele-mentar, requisito ess.enma! de todo p.edido 
ele "habeas-corpus" que indique claram.ente, que ntdtvrdue: 

1 o. Um paciente, isto é, aque!Je qub ·s ofüe ou teme 0 constrangimento por· 
que se pede o remedio judiciario, ' 

2°. Uma coacção ou ameaça cuja i.llegalidade de plano, sem ma1s indaga-
ções logo se patenteia; 

3°. Um coactor de quen< .partio o acto que r ealiza. a coacção ou eoncr·etiza 
a a meaça. 

Satisfaz o presentP pedíd11 a extgencia? VeJamos . 
Os pacientes es-tão c'laramente indicados : 
São o Dr. Raul F ernandes, Presidente e o Vice-Presidente eleitos e rec.o-

nheciclos para ·o peri-oclo que no E s.ta.clo do Rio se .inicia a 1" de J.aneir,, pro .. 
xin10. 

A ameaça (trata-s.e de mr. Jtabeas-co1·p~ts. preventivo> consiste no propo-
sito manifestado por terceiros de impedir pela força que assumam o exerci-
cio ele seus cargos. Não está, ma~ dou como justif!cado. como fundado este 
·temor . Dou como certo que premeditam o a nenta do de que se a.rreceam, os 
impetra,ntes . Admitto ainda que seja. ·evidente e m a nifesta a illegalidade elo 
acto que assusta aos pacientes. · 

Quero af as-tar-me o m a is possível elos aspéctos poHtícos elo caso. 
R esta o ;ic quesito. Quem é c> coactor? De quem temem os pa cientes, as 

violencias que visem obstar a sua p osse e o ex.ercic:io dos ca r gos em que se 
allude a interven ção no E stado e · m-os te<~. que os proprios pacientes. dizem que 
as eleiçôes corr·eram livremente e que elles fora m eleitos: e reconhecidos? 
' Não é p oss·ivel mais insuspeito t estemtmho ela correc(;ão com que procedeu o 
Governo, a liàs armado de poderes extraordinarios. 

Trata ela ma nuten ção de officiaes do Exercito n o com:ma ndo da poÜcia. 
SaÚenüL que foram nomeados pelo Presidente do EsL-cclo·· e informa que ape-
nas dispensados· foram m andados recolher aos seus corpos:. Desappareceu as-
sim o pretexto unico •qu e podia justificar o p ec1Lc1·o. 

Resta o 3° pretexto. Lê então o final da petição. Onde leg-almente inve~
tido? 

A p etição que sobre os outl'os r espeitos é de meridiana elareza e mil~udento, 
torna-se a qui verdadeiratnente sybilina. 

Quem é que am:eaça impedir os paci~ntes de a~sumir o exercicir; no dia 
31? Quem é que está premeditando, promovendo, pr.eparando ou de qualquer 
fôrma dispondo semelha nte plano? 

Serâ. o Góverno Federal ? O facto de recorrerem os pacümtes á justiça fe-
deral e origina riament e ao Supremo Tribunal pa l'ece indi-cai -o. Mas elles não 
o dizem. Cidadãos dignos sob todos os re~·peitos, os paci·en tes• e 0 seu advog-a-
do não quizeram empenhar a sua palavra honra da e respeitavel numa af-
firJnaçã.o inverídica , nun1a a ffirnlação calun1niosa. 

E nesse escl'upulo que assim manifestam, tão raro n os que se empenha.m 
~as Iu:-'ls partidarias •entre nós, elles j ustificam o . alto conceito em que são 
tidos .e a que , eu tenho a satisf ação de :rc-restar o culto da minha m a.is sincera 
admiração. 

Não indicam o Governo Federal como a utor da coacção que r tceiam . Ar- ~ 
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ticulara m pelo menos factos de -onde se possa collig ir que é prop nsito d-o Go-
v P.rno coa g-il-os? Que o Gov•erno premeditava intervi,- para obstar o a.cto da 
posse do Presidente do Estado do Rio1 

Lendo e reJ.encro com attençã0 o pedido, enconU·o a pe nas tt·es topicos que 
p ocleria;m ser .a llusivos de uma sem elhante imputação . E il-os : 

Passa a ler e a d iscuti r a s a.Hegações do impetra nte contra o passa.do e 0 
actu a f Governo para mostnú- que não n.utoriza m e antes desm ent em o t emOI.' 
m a nifestado no pedid-o. - O impetrante diz que a r eserva g ua.t·dada r.Lté h oj e 
pelo Pres idente da R e publica é que constitue v erda de iramen te a a m eaça de 
constrangimento. De sorte que entendido ao pé da lettra est e "hu,beas-corpufl", 
viro impedir a cliscr eção -do primeiro rnagistra do da. Nação em assumpto que 

~ recornmenda exactam•ente a, n1ais absoluta reserv..:L; Det·en1-SI?. a exa n1ina r a 
m ensagem que en tregou o caso a o Con g r esso, unico c om.petente pat·a decidir 
·o;; casos de dualida de . 

No fundo o que os pacientes quer em é não uma or den1. de "habea.s-·corpu~ ". 

mas um decr eto de intervenção no· Estado do Rio . 
O Su premo Tribunal só teín compet ên cia par a req-u isitar a interve11çãr; 

federal nos E:stados qua ndo se tra.ta. de desobedieni:ia. á s suas sentenças ou 
decisões. 

Fóra deste caso a int;o;rvencã o é u m acto ·politico em que n i.i.o lhe é permi~-
ticlo interferir. ' 

Lê, entre outros, os seguintes a.ccorclã os : 
"Ha beas-corpus " e intervenção duplicata . 
Approva da p elo C ong r esso a in tervenção, embc t·a ceHsut·a vel do Poder 

Executivo num E s ta do para resolver o caso de d ua lida de e:m assembléas, a o 
Poder .Judid a rio só cumpre acatai-a . 

Havendo dualida de de 'assembléa.s iegisla tivas é ao Congr esso q ue cab e r e -
s olvt>r. 

Acc . 3 . 688 (P . L essa) . em 12 de D ezembro ele 1914. - "D. Off ." 2 d.e Ou-
tubro d e 1H15 . 

A intervenção nos E:stados é acto pol i.tico e ,com o tal escapa á competer.-
cia do J udicia r io o Re>u conhecie1nnto . 

Acc . 3. 545. d e 1914 - " D. Off. " 25 de Setembro de 1915 . 
O Supremo Trihunn l nã o tem competen cia pa ra ordena r a intervenção err; 

um Esta do, nem pa r a julgar d a c·ons:tituciona!ida d!" da opportun idad.e e m um 
a cto dessa natur eza .. 

Acc. ~ . 513. de 1 de Abril de 1315.- " D . Off. " de 20 de J unho de 191 7 . 
(Vej& ·este accordão) . 

Constitue dualida de de Govern0 a. p r-eter:ça"' em ,<xe:·cel-o m a nifestfl.da po~· 

d"J-Gs candlt.l~.t C.&' qu~ S(-ó> d1z9rn •}f:"galmé'n tt.r e lenos e !'econhecido~. 
Essa du a Hdade importa num caso de int ervenção f eder a l . 

E . Sa nto). Acc . 6.008, de 7 de Junho de 1920.- D . Officic~l de 10 de Ou-
t ubr o d e 1920. 

Ao Con g r esso N aciona l foi sem p r e r ec-on hecida p elá Su pre m o Tl'ibuna l a 
compete ncia pa ra r esolver definitivamen te a du phcat a ou con:flicto politico. 

Acc. 4 . 238, de 18 de Abril , 1917 . - D ·. Ofjic ia.l , 28 ele J u lho de 1917 . 
(Amazonas) . 

Se, en troetanto, não é isso o qu e querem os paci·en tes, se o que elles 
quer em. o que pret en dem. é um " ha beas-corpus" contra a fa cção p olitica· 
que lhes disputa os car g-os e lhes a m eaça a poss-e ou ex er cicio é a o proprio 
Governo do Esta do qu e se devem dirig ir. Se est e cons ider a -se impotente 
pa r a d omina.r o 1nov imento sedicioso, q ue se dirija a o G overno Feder a l so-
Ji.oita ndo a inter ven ção, fa cultada p elo a r t . 6". Tudo qu e não s·eja is to é 
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tumultuario e . a ttentatorio da Competencia constitu cional dos outros clous 
ramos do poder publiCo. 

Não uma mas numerosas vezes, tem decidid& o Tl'ibunal que "contra 
movimentos 'de r eac.ção p•opular .n ão tem cct-bimE'n to o " ha h ea.s-cm' pus'', 
p orque est e ê medida· consagrada á defesa ela libercla cle individua l contt·a os 
a bus os . da autoridade publica . •· 

Aos padres portug u eze.· que emigra ndo para o Brasil receiavam lhes 
fosse p elo povo impedido o clesembar-que . · _ 

"Considerando q u e a inclebita. opposição ele uma. parte da populaçao 
dará lugm· a in tervenção da policm, a qual compett' frus tal-:-t, mas n ão da 
ao r ecurso de " ha beas-corpus ·· tnedlda consagr a rla á defesa da liberdade 
individual contra os n.busos da' autorida de'' A cc . n . .. 2.963, de 29 de Ou-
tubro de 1910-U -D". Off. de 7 ele Julho ele 19j 1.. 

A' Socieda de União dos Foguistas cujos r epresen tantes viram prohi-
bida por uma com:)anhia de navega~ção a entraLla nos seus navios ; 

"A concessão ele "habeas -cornu s '' só ê f.tdmi>"sive l quando o constr a.n-
ghnento illegal ema na. t· de qualquer a utorida•cle <" não quando a violencia 
é cau sada p or e nti cla.ele. pa rticul<u: . 

Ac. n. 3. 031 , ele 12 ele Ma io ele 1911 (U.) " Dia rio Of"fical ·· de 24 de 
Maio de 1911. 

Ao Dr. N icodem o de lVIacedo e outros vet·eaclor<:s elo municipi·o el e 
Uberaba que r ec:eiavam ser irr.pecliclos ele tomar . posse elos seus cargos e 
se v iam ameaçados pelos ch efes ·e membros elo partido politi co adverso; 

"Não s e concE>de "habeas-corpu s " quando a e:oacção de que se quei-
xam os .pacientes não procede de a utorida de publica." A c . n . 3 . 890, de 
G d fo, J a n eiro de l!llG . (U.) ·'Diario Official ", ele 15 de Junt!o ele 191ti. 

A A n tonio Nicoláo Ma rques que S!'l v ia; amc.-,çaâo por Josê A lves da 
Costa que lh e h avia j i't sequestr ado a mul.her e l:ens e po r cim a promettia 
esp a ncai-o : 

"O r ecurs o de '· h abeas-corpus.. não compreh ende a s h y potheses ele 
constragimento emfln:ulo de ]~essoas pa rticula res, as quae:s incidem exclusi-
va mente n a conupetencia cl&. polic ia, à quem o pacien te póde requer er um 
termo de segura n ça p elas ameaças e co·imes contra a su a p essoa . " A c: . 
n . 3 . 746, de 24 de Abril de 1915 (U . ) ·· Düt-ri.o Offi cia l" de 18 de Outub-ro 
ele 1:917 . 

A Senadores el o Estado de Ala goas q u e se clizimn ameaçados ele violen-
eias no exercício do manda t o; 

"Só t em cabime nto o "ha beas-corpus " cont ra constrangtmento 11lega t 
ou a m eaça delle .proveniente ele a u toridade public:a." Ac . n . 4.559; ele 19 
ele Junho ele 1.918 . " Dial"io Officia l ", el e 27 ele Setembro do mesmo anno. 

A o Visconde ele Monte Maior· e outros m embros da commissão liqui-
da nte de uma compa:rhia , que se julgavam c.oagiclos n o ex ercicto das f u n -
cções por uma ou t ra direc toria munida ele u r.1a ordem de " habeas-corpus". 

" Não ê ad1ntss ivel o pedido ele " h a beas-cci'rpus" q u ando a coacção de 
que se queixam os pacien tes não em a n a r ele a utoriclade p ublica . " A c. 
n. 5 .426, de 26 ele Novembro de 1917 . "Diario Official", de 24 de Agostv 
de 1920 . 

Depois de ou tras va r ias conslde,·ações conclue Q'ue o caso ·não ê de 
"-habeas-coa·pu<'<" ·e q u e s e fosse cumpria. negai-o porque não está provadrt 
a coacçãó n em os pacien tes apresentam. motivo razoavel que a utorize a 
presumil-a . " · 

Passando a dar o seu voto o relat.or Sr. Ministro Guima r ães . Natal 
fel-o p ela seguin te f órma : 

Conheço d o pedido, não obstante orig inado, não Dorque " ameaça do t 
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cons trangimento, de que se queixa m os pacientes pa rta. d o Sr. Presidente 
da Republica, pelas razões· jâ. muita s vezes exposta s mas porque ha perigo 
de se consUm.rna r a violencia se f ol'em os Paci'en tc~ obrigados a se dirigir 
agor a a o juiz de 1" instancia. 

Quanto á. compet encia , do Tribuna l pa ra conhecer das q uestões s usci-
tadas no processo e decidil-a s nada posso accrescentar a o já ta ntas vez'* 
dito e redito pelos eminentes collega s em gTa ncle cópia ele accórdãos que 
il!ustr ru11. a nos-sa juris prudencia . D e tres dos julgados que os picientes 
invocam fui o r ela tor em especies identicas . 

Tenho sempre su stentado que nos r egimens como o nosso, ele poder es 
Umita dos era n ccessat·jo· a existen cia de um poder que fi zesse t·es peitados 
pelos outr os poderes a s . limitações constiluci"ona es, contendo-os dentro da 
<' rl:>i-t:a de s ua s attr ibuições um em r elação ao outro e a mbos em 1·elação a os 
E stados e esse poder é o Judicia rio por ser o qut par a impór obeelie ncia 
á s ;<;;u a s decisões só tem o prestig io moral e jurülico que os revestir. 

.No exercicic ··desta a lta funcção t em · o Tribuna l m a is de uma vez a m-
parado o r egimen contn .. o~ a ta ques elas ambiçi'J.c,s pa r tida r ias in cim tia a ::. . 

A llega m oa pa cientes que foram ele1tos Presid Ecn t e e V ice -Presiden te do 
Estado dGJ Rio ele. J a neirc raconhecidos e p rocla m a dos t a es pela A sseml.Jléa 
L egisla tiva unica legalme~te constituida no E stado, a ca t a da pelos Poder es 
Executivo e Jufliciario estaduaes e em r ela çã o com os poderes f ederaes , 
E' que não obsta nte · a liquidez certeza e ineontest a bilidad e do dil·eito que 
assis te a posse e exercicio desses car gos, se pret ende obstar t a l posse 
e t al exercicio sob o falso pretexto de uma dua lida de de Poderes no E s -
tado, questão essencialmente polít ica e que só pócle ser r esolv ida pelo Con-
gresso Naciona l segundo a inter p r eta ção q ue se tem dado a o n . 2 do ar-
tigo 6" da Consti tuição Federal. 

E sse a rtigo dispõe : O Govern o nã.o poderá intl·1·vir em n egocias peculia-
r es a os Estados salv o ... ~ 2.• P ar a m a nter ti fórma. r epublica na f eder a -
tiva . Tem se en tenclido que a dua lidade ele g overnos nos Esta dos viola <L 
fôrma r epublica na federativa . 

M:as a dualidade de Governo é um facto que necessit a s·er p rovado . Se 
bastasse que, com o m a is completo desprezo da Constituição e das leis do:;~ 

E sta dos, os .ca:1dida tos denotados nas eleiçõ,es est.aduaes, nfuo confm-mados,. 
se erigissem ern ;<;;eu s r epresenta n tes pa r a a ssim constituirem uma falsa 
dua lidtLCle de poderes e darem lugar a intervenção dos poderes federaes em 
neg ocias p eculia r e:;; dos m esmos E st a dos, esta.ria in teira m en te aniquillacÍa. a 
fôrma r epublica na fedora.tivli. quE> a Constit u ição procurou a ssegura r n o a r-
tigo 6" virtualmente l'tbr:.lid( o !Jdncipio ela nã o interven ção que .passaria. 
a ser ·ex epção qua ndo é a 1·egra . Não ha ver ia mais nos Estados opposição 
que conta ndo com .o a p oio do Governo ela D nião nã.o pQ·ovocasse a rtifi cia e s 
dua lida des. 

Pela farta doet:mentação que i!lstru e o pedido, se verifi ca que é o qu e 
se dá no E stado d o Rio de Janeiro; a. Assemb;(·a.' L egisla tivn em que a 
op.posição tra n sformou os seus candidat os vencidos n·as urna.s e por isso 
não diplomados pela Junta Apura dora e privados assim segundo a ]ei de se 
r econhecerem õeputados, parece te > SiCio fan ta sia do unicam en te para r eco-
nhecer e procla m a r eleitos os s eus candida tos a os cargos de P residen te e 
Vice-President~ derrota dos nas urna:;: • 

·Os membrc,s ele que ella se constit uio e que exer cia m fu ncções publicas 
não as ·deixaram, nehuma lei decr e to-u, não r econhecida n em a cata,.cla pelos 
c:utros poder es do Esta.do, na da fez pa ra s e lhes intpor ao r espe it o . Ao passo 
QUe a Assem·bléa qu& S!'> constituio clt= a ccôr<lo com a Constit uiçã o e com as 
leis do E st a do, ex er ceu as. suas f uncções n o edificio proprio, sob a dir·ecção 
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dá Mesa legal, sendo acatadas todns as suas resoluções J)elos poderes Exe: 
'c utivo e Judiciario do Estado. 

Nessas co:iJ.dições pai·ece-me que ·liquido· certo e incontestavel é o di~ 
rei to dos pacientes ;,_o cargo de Presidente e Vice-Presidente do . E stado, 
por· terem sido reconhecidos e proclamados .eleitos_ .Pela unica Assembléa 
Legislàtiva que se cons tit uíra legalmen te e funccionava no Estado. . _ 

E dadas as circumstan cias expostas pelos _pacientes em sua petlçao e 
a mensagem do Sr. Presidente da .Republica, publjcada n o "Diario Offi-
cial" . ofiferecído pelo advogado dos p acientes no acto do julgamento, é ra-
,;oavel o receio que tem •de que lhes seja obstada p·ela força no .di& 31 do 
corrente a posse dos r espectivos -car.gos e Bssq, am.eaça é e.videntemente con~ 
t raria a.o art . 6• do Constituição F ederal, e;xactamente o que consagra· a 
maior garantia da ·aul!onomia dos Estados ·nos seus negocias peculiares. 

E' pois illegal e dá lugar ao " habeas-corpus", pedido, que eu conc-edo, 
como concedi c-om o Tribuna l ao Sr. N ilo P eçanha no me_smo Estado do 
Rio de Janeiro ·e ao Governador do Piauhy, onde a · dualidade como o a lle-
gam os pacientes, surgir a mais bem c-onfigurada., por te1• sido' feita de . uma 
parte de candidatos diplomados, 

oCnüedo a ordem, para que os pacientes possam . no dia 31 do corrente, 
livre de qualquer constrangimento, toma r posse e assumir o exercício dos 
cargos para .os quaes foram eleitos, reconhecidos e proclama dos eleitos pela 
autoridade cons-titucionalmente ·Competente." 

A seguir votou o Sr. Ministro Alfredo Pinto, lendo bem cuidado voto, 
em que disse que o direito dos pacientes· era liquido. pelo que concedia a. 
ordem. 

Tambem o conceclla. o Ministro Hermenegildo de Barros <? assirr> t a mbem 
os Ministros Leoni Ramos e PedrC' Mibielli. · 

Ao contrario, negava-m a ordem impetrada os Ministros Viveiros de 
Castro e Pedro . dos Santos, justificando ;:tmbos. ·wngamente as l'azões dos 
mes1nos. 

O Mü1istro Geminiano da Franca negava . tambem a ordem, pelos se·-
g uintes fundamentos: 

"Os impetrantes Dr. Raui Fern::cndes e Dr. Arthur Costa 'dizendo-se: 
ele·ito Presidente do Estado do Rio de Janeiro em pleito livr.e . e procliunado 
pela Assembléa L egislativa do EBtado, Ul'ica que · mantém, coni os outro~ 
poderes relações político-administrativas e cuja legitimidade não . póde ser· 
r osta em duvida por t er sido ·a a pm'ação da eleição ·de seus· membros feita 
por magistrado, quer uma ordem. d8 " habeas-corpus" afim de garantidos 
na sua Hberda de p essoal, poder tomar posse perante · a . Ass·embléa legal e 
entrar no exercício do cargo para Cl ,qual foi eleito sem· ,c-ontes'tação seria., 
abstenclo-se o Presidente da Republica, por intermedio · de seus 1:epresen-• 
tantes e c'tos officiaes d~ sua confiança que dirigem a policia do 'Estado 
em virtude do estado de sitio, de. toma r qualquer providenc-ia que possa es .. 
torvar o Ilvre exercício do cargo· a que t em jus por tit ulo ·!iquido; certo e 
incontestavel. 

Receia o impetrante que o Presidente ela Republica, por infen so á 
situação politic:1. do Estaqo, directamente ou por omissão possa crear uma: 
situação que torne impossivel o livre exerci cio de seus direitos. 

As reservas que teve .quando com elle se entendeu un'l dos• impetraútes 
Robr e as garantias de seu 1direito c-onstituem uma ameaça. evidente 

~ara, ~e contesta r os seus direitos, dizem ainda os impetrantes: "'allega 
a ex1stencm de uma dualidade de assemhléas e de governo, mas essa dtiali~ ' 
dade é uma pura fantasia. No Estado do Rio existe apenas ui11a ·ass·embléa ' 
r;!)conh ecic1a pelos outros poderes do Estado e ·pelo . Governo F edm·al , cuja: -
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eleição foi ai:mra da por ma g istra dos, . cu ja verificação f oi feita em edifício 
proprio, com diplomas expedidos pela junta legFLl , qu e está f unc.cionando 
regularmente, .votan do leis que estão sendo a catadas e ob edecidas no E s -
t a do, e foi esta Assembléa que investia o imept ro.nte das f u ncções de .Pr e-
sinte do Estado . · 

H fL effectivamentoo ·um certo numero de individuas que se reu nem cla n-
destina m ente e se pr ocla m a m ·m en'lbros de um poder legislativo fa ntastico e 
q u e a té hoje nó fez clecla1·a r eleit o o Presidente do E s ta do u m candida to 
der rota do n as u rna s . 

Ac crescen tam os impetr:;tntes que a dualida de de Gov er no dos E s ta dos 
não póde ser creada .pelo s imples desejo d e aggremiações partidarlas , que é 
preciso que se ten·ha da do algum titulo a lguma cir cumstancia ·de facto, 
quer na constituição d o poder legislativ~ quer na procla maqã o e n o r e -
~onhecimento d o P r esidente, que pelo m enos a pparentem en te ponha em du-
vida a legitimida de do direito cio contesta do. 

S e a ssim nã o tosse, mal es ta r ia a F ederação, pois facilmente su rgir ia 
em cada suc.cessão presidencial do sE sta dos contest ações que daria m lugar 
a.. intromissão indevida na· vida intima dos mesmos E s tados . 

Ser ia entrega r . a orientaç&o política do Estado á disci·eção dos Go-
vernos pa rtidar ios , seria torna r impossível a f ormação dos partidos t ã o r e -
clama dos pela opinã o publica e t ã o n ecessaria a elevação do nivel p olitico. 

O " h abeas-corpus " tem declarado effectivamente o Tribunal, emoot a 
com a contestação de muitos de seu s membros, não ~i" cir cmnscreve a ga-
r a ntir a liberda de .phy sica do individuo contra a prisão ou violenci!c ma -
teria l, m a s a ssegura ta mbem todos os outros direitos, desde q ue ha j a um 
act o ou facto que cerceiem o exer ci cio delles . 

Não s e limita a m a nter intangível contra a coação physica que lh e possa 
advir do poder .publico ou do pa rticula r; desde que por q u a lq u et· fó r m a 
seja o individuo tolhido nos seus movimentos na t u r aes, r estringindo de 
qualquer n>odo a sua liberdade p essoal, sem ser pelos processos legaes, t em 
elle direito ao " habeas-corpus, . 

P a r a q ue em taes cas os haja gara ntia lega~, basta que o dir eito :eeja 
c erto, liquido e incontestavel . ' 

No caso em qu estão cum.pré primeiramente exa mina r se comporta elle 
pela sua n a t u r eza o r emedi.o invocado . 

Bem ou ma.l es tá forn\â da .no E sta do do Rio de Janeiro uma dualidade 
d'e assem.bléas e como · con sequ encia uma dualidade de P r esi·dentes . E ssa 
dualidade é f acto reconhecido do quanto ao Poder L egisla tivo pelo prc.pr io 
impetr ante na su a petição de " habeas-corpu:s" embora negan do-lhe a ex is -
tencia jurídica em consequencia ele sua legitimida de. 

Della: jil tomou conhecimento G Poder Executiv.o come se vê ela m en -
sagem enviada a o Congresso e publicada n o "Dia r io Off icial". 

A' jurisprudencia t em se accentua do n~ sen tido de que as qu es ttles r e-
f erentes a du>1lida de dos Poder es Políticos do E sta do são ca ra cteristica -
m ente políticas cabendo ao Poder L eg isla tivo derimil-as a o Poder E xe-
cutivo, torna r ef.fectiva as deeisões e a o J u diciario procesar e julgar os 
cr im es a nteriores ou p osteriores a r esoluçã o do mesmo ca so. 

E' copiosa .a respeito a j urisprudencia elo Tribuna l ; no " habeas-corpu s '' 
n . 4 .162, de Out ubro de 1916 que foi r elator o Sr. Ministre P edro L essa 
e r equerido pelo Ge!1era l Thauma turgo disse o Tribuna l : "Havendo dous 
Congressos, e dou s Gov ernadores· ha duplicata de Gover no . Nem se diga 
que só deve ser r econhecido com.o regular o Congresso que se elegeu de a c-
côrdo com a Constituição. Para a formação da dua lidade t a nto de Con-
gressos com o de P residel).tes é nece~sario qu e pelo m enos " u ma elas elei-
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_ções ou das apurações seja illegal ". Não ha dualidade ofiunda de eleições 
regulares. Basta para obstar a intervenção do Pod~·n· Judiciario que haja du~ 
vida sobre a eleição. 

No de n. 3.688 da lavra do mesmo Ministro diz o Tribunal: "Qua ndo 
num Estado se dá' a dualidade de assembléas, ao Congresso compete r!'lc 
solver a questão. Es-ta é doutrina verdadeira unica em face do art. 6° da 
Con stituição. No dia 18 de Outubro de 19lb - Não conheceu dúl "habeas-
corpus" .preventivo, 1° porque o caso é essencialm-ente político, 2° porque a 
dualidade de ·Governador ca be ao Congresso Legislatiyo·, a onde o caso já 
está affecto. 

Em dous outros "habeas-corpus" do Estado do Amazonas o Tribunal 
reconheceu embora concedendo a ordem, que a cmpetencia para dirimir a 
dualidade de assembléas de Governo-s é o Congresso Naciona l. 

Contra esses a ccórdãos }1a dous outors, um do Esta,do do Rio de 1914, 
E: outro do Pia uhy, de 1916. Mas não havia p-ropriamente em nenJ1um delles 
dua lidades de assem bléas, mas a mesma assembléa dividida em dous grupos 
distinctos funccionando separadamente. 

Fazendo apreciações sobre um desses accórdãos dizia no Senado o Sr. 
Sena dor Ruy Barbosa.: "por uma desgraça qu"' Deus nos lívre cortassem 
a qua!que1· de nós as duas pernas não succederia que esse individuo fi-
.c·ava dividido em. duas inclividua lidades. Humilde que se es·tá dirigindo a 
assembléa n este momento não ficarià sendo dous Ruys pelo facto · de lhe 
terem cortado o corpo pelo meio. Naturalmente a min:hà individualidade 
fica onde estivessem os orgãos essenc1a es da nünha vida, -o 1neu cerebro, 
os centros n er v osos ela minha energia v ital, da nünha circulação organica . 
Claro é portanto que a divisão de um corpo em duas partes não constitue 
necessa;·ia mente ~ma dualidade da entidade do individuo ou do corpo orga -
nico. A parte que se se-para sem levar os ele1nentos essenciaes da vida é 
uma parte morta que não constitue individuaHdade por si m esma." 

Na doutrina q uer na i)a tria, quer na a lleligenea é ponto incoritrovers~ 
de direito constitucional, compete ao Poder Legislativo no caso de duali-
dade de Governos decidir sobre a legitimidade de Governo . 

Diz o Senador Ruy Bal·bosa : "Disputa eni um Estado a legaJidaé1e dous 
Govel'I10S dif.ferentes . E' judicial a pendenCia? Não, porque os direitos em 
lide são fundamental mente politicos . " 

· J.oã <J Barbalho o mais sobrio e antigo dos comm eJ;Jtadores da nossa Con-
stituiçã c diz com acerto: " Pela natureza essencialm.ente política dos casos 
do art. 6° a competencia pa ra delles conhecer é incontestavelmente do Po-
der L egislativ o." No mesmo sentido manifestaram-se Barra das · e Amphilo-
philo. 

Carlos Maxnniliano c mais recente dos commentadores da Constituição 
embora reconhecendo que a. dualidade de governos estaduaes é muitas ve-
zes um recurso adrede prepara do pa.ra cohonestar o appeEo dos poderes fe-
deraes, todavia declara e affirma que a competencia é do P oder Legislativo. 
Do m.esmo ].Jensa.r- é Ara ujo Castro. 

O Congresso .Jurídico ele 1908 approvou uma these no mesmo sentido. 
Os nossos h omens de E s ta do toda vez_ que s-e têm re-ferido ás prov iden-

cioo a utorizadas pelo art. 6° da Constituicão proclamam a competencia 
unica e inappe!lavel do Poder Legislativo .· 

O Dr. Nilo P eçanha em 1n0 em m en sagem dirigida a o Congresso re· 
mettendo uma r_epresentação do Estado do Ric cl& Janeiro dizia: "Insta lla -
ram-se duas a ssembléas, cada qua.J julga ndo-se iegitima verifica-se uma 

,grave crise inconstituciona l a que cumprE: acudir co1n r~medio adequ~do.-
CumJJre pois aos Poderes politicos fede~·aes intervir _urgente e efficaz~ 
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menta con1 o J'iln de r"lstaurar a normalidade constituiconal elo Estado ree-
tabelecer a ·ordem alterada e garantir r. paz. Da vossa sabedo!·ia e pruclen-
cia espero toma reis as. providencias que entenderdes necessar:ias e convenien-
tes que a urgoncia que o caso requer. 

O Sr . Borges de Medeiros em t elegramma d1rigido ao Deputado Ribas 
e que se encontra n os a nnaes parlamentares disse a proposito dú " ·habeas-
corpus" conceclido a uma das assembléas elo Estado do Rio ele J aneiro em 
1914 o seguinte : "Como explica Coley o Poder Judiciario pouco ou mesmo 
nada tem que fazer sobre questões suscitadas pela invervenção federal nos 
negocias peculiares dos Esta dos. Em toda a pa rte a funcção int.erventor·a 
compete em regra ·ao Poder L egislativo ou ao Executivo segundo a natureza 
do cargo. 

Em varios pareceres e votações o Congl'esso Nacional tem accentuado 
a su:J con1petencia exclus~va para solu<:iona1: os casos de duplicata ele go-
vernos e ele assembl~as. 

U ma unica tentativa feita ·para retirar do legislativo e pas;;al-a para o 
.1uc1iciario foi r epellicla por inconstitucionl. 

Se examinm·-nos a jurispruclen.cia A.lnericana verifica-se que, excepto 
a da Luiziania aliás profilgaclo pelo Senado America.no, jáma is os tribunaes 
to1;11aram concimeuto de questões politicas referflntes a dua lidades ele 1.;-
gislatura ou ele governos. 

Tanel no pleito ele Bo:clen diz : '·compete ao Congresso verificar qual o 
governo esta.beleciclo Pm um Esta.clo, po.r isso que garantindo os Estados 
Unidos a C<'1.da Estado um governo republicauo r; Congresso deve necr,ssa-
riamente: pro;mnuiar-se sobn, o Governo existel; t A num Estado . 

A competencia' elo Congresso é couso incontmversa nos- E s taclos Unidos 
e tão respeitada é essa a ttribuiç:ão elo Congresso que .1\fackinley r ecu sou-se 
a intervir no Estado ele K antycky , c1eclaranc1o que não recebera poderes· elo 
Poder Legislativo . 

Ta.nto escriptores a mericanos como a r gentinos como mexica nos, todos são 
unanimes em subt:·a h lr cl3 esphe1·a ele acçi'io do Judiciario os casos pura-
m ente políticos entre os quaes se acha o ela c1ualidac1e ele governo mui to 
embora com elles estejam envolvidos direitos inrJivicluaes. 

Diz Pomeroy, quando a materia ele um pleito interessa a exis tencia 
".ele jure" ele um Governo deve ser considerada pura mente politica e por-
tanto exti·anha ao dornini~ da justiça . · 

Backer diz : "São pura mente políticos os casos ele c1ualiclac1e ele gover-
nos Estados, não compete por isso ao Poder JucUd::;.rio resolvei-os." 

Montes ele Oca, affirma: "O Pocler Jueliciario por. sua inclole é alheio a 
t oda (intervenção política, clar-lhe faculclacle para nella ingerir-se e f azelo 
sahir ela esphera em que actua, .sacuclil-o em sua essencia, c1is.prestigial-rJ 
ante a opinião." Não é outra a linguagem. de Gonzalez Estrada à e· Varella. 

Valerta asserta: no caso de ch.ialiclade elo Poder L egislatiVO que percam 
simultanean'lente a protecção federal não compete ·ao tribunal jucliciario 
a qual dclles eleve ser dada. 

E' portanto porüo ass·ent.aclo na doutrina e na / jurispruclencia que, 
que as questões m eramente políticas . 

V alerta asserta: no caso ele clua licla·áe de governos só são solucionadas 
pelo Poder L egislativo. 

O "habeas-corpus" requerido pelo paciente Eão tem por escopo prin-
cipal garantir um direito :nclividual: não se reclar~>a contra lesão ou offensa 
ele um direito . O poder ele locomover-se ele movimentar-se é secundaria no 
caso. O que se v isa sobretudQ. é a gar~ntla de uma funcção eJtctiva i! o 
reconh ecimento elos pacientes como legitimo:;: representantes elo pocle1· exe-
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cutivo de um E s tado, despresadas ais ·contestações q·ue se lhes obpõe, 
é a resolução de uma crise politica pe:a interf,...reDcla do Poder J udiciario .· 
o que se quer disfa rça do no direito de ir e v11· É' que o tribunal p1:ojecte 
a sua acção além das raias da sua jurisilicção e Intervindo na vida interna , 
ahi colloque os pa.cientes como seu presidente e vice-presidente. Não é por 
ser a questão politica que eu não conheço do "habeas-corpus". é porque 
se trata de uma caso typico de interver>ção p.r evista no art. 2• da Consti-
tuição. Se o Úibunal tivesse de toma r conhecimenfo e sobrE> elle se '"x -
ternasse t eria de r esolver por vi:;, de consE:quencia ç1a c1ualida de c1e assem-
bléa,, sem que qualquer dellas invocasse .a s ua a utoridade 

Houve receio em certo tempo que a Suprema Côrte Amer!cana ~e trans-
formasse ·em um poder despotico dada a grande . autori dade que lhe conf.e -
riam. Hamilton , porém, socegou os espíritos serenou as criticas dizendo 
que tal r eceio não ex istia u m a vez que lhE> era vedado conhecer de ':].UeJ;tões 
pura mente po!iticas , 

Qua ndo m esmo se entenda que a questã.o não escapa pela sua feição 
individual ao exame e deci·são do Tribunal , ainda assim entendo que não se 
deve conhecer do " h rubeas-corpus " porque não 'ba a · mais ligeira prova da 
ameaça de coacção. Dous factos apenas aTlegam os paciente!\ como indica-
tivos c1o constrangimento imminerite; a r eserva do Chefe da Nação quando 
procurado por um dos pacientes para expor-lhe o caso do E s tado; a exis-
tencia de officiaes do Exrcito no commando das forças elo Esta do. não 
t endo sobre elles acção efficaz o Presidente, u ma vez que elles foram collo-
ca dos pelo Governo Fech·al como exigencia do estado de sitio. 

Qua nto ao primeiro facto não acho que seja um indici.o vehemente de 
que o C hefe do E stac-o tenha intuito ·de ffulseando os seus deveres constitu-
cionaes nortear no caso o seu proceder por um rumo m enos legal . A a ttitude 
reservada do Chefe da Nação apen a:s mostra pruden cia e discreção. Não quiz 
elle exten,ar-se a um dos inter'êssa dos sobre assumpto cuja resolu ção defini-
tiva não. lhe c ompetia em face da constituição . Quiz naturalmente evitar com 
seu s ile rcc:io qualquer juizo que pudesse comprometter a sua responsabilidade 
em ·caso que deve ser sujeito p.o ·exam e e decisão de outro poder. 

Quanto ao segund.o f acto o receio dos impetrantes C:eve ter desa.ppa r e-
cido desde que segundo foi P·Ubli'cado sem contestaçiio, os -o.ffi.ciaes do Exercito 
que se achavam na força estadoal foram della a fastados .por acto do Presiden-
te do Estado. O acata m ent o do Go·verno Fe.der a l a esse a c to do Governo 
estadoal a pezar da situação a normal ·em que se rucha o EstaC.o em consequen-
-cia do siüo significa b em que os intuitos são o de agit· no caso dentro da 
Constituição e das leis . 

Dir-se-ha. entretanto, que os r eceios dos impetrantes foram infundados, 
n enhum mal h averá na concepção da medida, pois torna -se a ella inoqua . 

Não é tanto assim. A possivel vciolencia a ttribue-na os pacientes ao 
chefe de um outl'o poder do Estado. O s imples f acto da conc'essão da medWa 
a ttinge directamente -o Chefe do ·Esta do, admitte a possibiJi.dade por sim· 
ples a llegação de que eHe é capaz de faltar a os seus deveres constitucionaes 
intromettendo-se na 'SOlu ção ele um caso que lhe é defeso. 

'Por essas razões deixo C.e tomar conh ecimento do " h abea s-cor-pus " . 
De meritis - O "habeas-corpus" teni declarado ef.fectiva:mente o Tribu-

n al embora com contestação de muit os de seus ·membros não se circurríscr eve 
a garantit· a liberdade physica do individu o contra prisão ou violencia ma-
terial mais assegura t a mbem todos os outros direi tos desde que h a ja um a cto 
ou facto que cerseiem •O exet·cicio del!es. 

Nãú se limita a m a nter intangível contra a coacção physica q ue lhe pos-
sa advir do !JOder puqlioo ou particular; desde que pot· qualquer f ôrma seja 
o inC.ividuo túlhido nos movimentos naturaes r estringindo de qualq u er modo a 
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sua liberdade pessoal sem ser pelos processos legaes tem elle direito a o "ha-
beas-corpus" . 

P a ra que em taes casos haja garantia legal basta que o direito seja cedo 
l·iquido e incontcstavel. 

Par~ que o titulo revista esses caracteres e a u torize a l iberdade meio como 
garantia da liberdade fim, é precizo que esteja e-scoimado de qualquer duvida 
e esteja aquelle que invoca na posse effectiva do direito . O contrario clissu 
serâ. crear um titulo e n ão declarai-o. O titulo com q u e se apresenta é séria -
mente contestado, para saber se e lle é bom ou ma l faz mistér urim série de 
inQagações que vão até a composição clü poder que o expedi cuja legitimidade 
e existencia juridica é posta em duvida. Não estão tarr.bem os pacientes na 
posse dos direitos por que este só \SC dá .pelo compromisso. Não pedem CM , 
impetrantes uma oQrdem ele "habeas-corpus" ·no sentido legal ela palavra m as 
como dizia o meu antecessor nesta 'C<'1,deir a uma verdadeira irr.issão de posse. 

Assim tamberr.- o negava o 1Sr. Ministro Edmundo Lins pelas seguintes 
r az,õês: 

"O Dr. Ra-ul Fernandes impetra este "hab eas-corpus" ao Tribunal, pe-
clin<:Oo que este deolare e .garanta. seu direito á Presidenc:ia do Estado do Rio, 
bem como ü elo Sr . Arthur Leandro de Araujo Costa á Vice-Presiclencia no 
proximo quatriennio a iniciar-se no dia 31 deste. 

Allega, para isto, que, apezar ele haver funedonado, no Estado, duas As-
sémblas LegislativaH, e de t erem ambas reconhecido o~ r espectivos candida -
tos á Presiclencia e Vic(l-Presidencia, todavia só é verdadeira, real e legítima 
8 só cemo ta l tem st&o r econh ecida peJo poder executivo do Estado e pelo 
ela Un.ião a asser.nbléa que os reconheceu e procla mou a elle e ao mencionaclo 
Vice-Presidente. 

E , para demonstra r a certeza, liquiclez e incontestabilidacle de seu direito, 
a.presenta uma petição impressa em vinte e duas folhas desentrelinhadas, ei11 
Iettra miucla, conc·luindo, . após a m enção ele varias documentos, a citaçãJo de 
muitos escriptores e ele differentes arestos deste ''l'ribunal, que o Qireito que 
lJleitea, é certo, liquido e incontestavel pelo que se impõe a c.oncessãü ela 
~-1•dem. impretrada . 

E ' o que passo a df:c!dlr. Prelim.Jnar. 
A 3 de Julho proximo fi·ndo (proferindo meu voto no ' recurso de " h abeas-

corpus" interposto da sentença qu e concedeu a ordem ao Dr . J. J. Seabra 
para exercer a Vice-Presidencia da RepubUca neste quatrie·nnio, clecla t'ei que 
não era da alçada do poder judicia rio o conhedmento e a decisão ele questões 
méramente ou puramente politicas. 

Declarei, a inda, que como ta·es se consideravarr; a s que só incluiam di-
reito. ,politicos. com0 c de ser cle.clar:Hk PresidentE: ou Vice-!Presi-dente ela 
União ou d.os Est:ados. 

Prosegui, que. se conheci. entã.c• do pedido, ao contrario do que já h avia 
feito en·, varias "habeas-corpus" a ntel'lores, foi porque se a llegou um direito 
individua-l priva-elo, "sci!licet" , o c'Areito -patr imonial in•herente ao subsidio de 
Vice-Presiclent~ ela Republica pa.ra cuja pretençãü e não para a elo dil·eitO 
pol'itlco é que se impetrava a ordem. 

E conclui que sendo esse direito patrimonia l m éra consequencia do direl· 
to politico, elo qual et·a inseparavel, o exame e decisão r1a questão continua-
vam "in totum" , a lheios á alçada do judicia rio, por ser privativo dos pode-
r es politicos. (V-ide "Rev. era Sup, T ·rib. v. 42, · pag. 185 e •.;;egts.). 

Ora, no caso vertente, não se allegam, sequer, direito a lg-um privado, en-
volto com o politico. 

Fallece-me, pois, pot· completo, competelllcia para conhecer elo p edido, 
quer r:.or "habeas-corpus", quer por propria acção ordinaria. 

Assim, preliminarmente, não conh eço do pedido. De me?"itis . 
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Fundamentando m eu voto no r ecurso de "habeas-corpus" n . 5.090 · do 
Cea rá impetrado a f avor do Prefeito de Aracaty, C.eclarei que só considero 
certo, liquido e incontesta vel um direito, quando é · tão evidente, que indepen-
dentemente de qualquer auglhento e prova, nenhuma p essoto. de n1edianv sen-
so comrr.um poderá, de boa f é e desinteressadam e-nte, contestai -o, de tal a rte 
que a concessão dó "habeas-cor-pus" se J.inúta rá, exclusivamente, a r emover o 
nbstaculo que, iliegalmente a · autoridaC:e oppõe a o exercício desse direito·. 
(R e'!.·. ,<;np . Tri'b., n . 2:;., [Jag. 34). 

Ora , na especie, sem examinar as ·a ctas das eleições e r espectiva apura-
ção, bem como o direito vigente, a r espeito, no Estado -do Rio, e sem ouvir o 
outro Presidente e Vice-Presidente' que se dizem tambem legitimamente elei-
to~. eu não me considero habilitado, com o jniz qué só j1Llgo pela.~ provas dos 
autos, a decicliT que o imJpetante e seu· V ice-Presidente é que formn r ealm ente 
-eleitos e q ue .o direito de a mbos ao exer cício dos respectivos cargos é tão 
certo, tão liqu ido, tão inrcontestavel , que nenhu m a pessoa ele senso commum 
poderá c-ontestai-o e pol-o em duvida, de sorte que p "habeas-corpus" não 

· virá a decidil-o, mas só e uni-camente a r emover o obstaculo que ao seu 
exercício elles a llegam receiar da inacção ou da acção do rSr . ·Presidente da 
R epublica . Nego, portanto, o "ha beascorpu;,;" 

O Sr. Ministro Goclofreclo Cunha passando a dar o seu voto disse o se-
guinte : 

" 'T enho ·dito aqui ·mais de u m a vez, sem a eloq u encia 'ª a erudição do 
nosso e!ninente collega •Sr . Ministro Genúniano da Franca que a s questões 
pura m ente política são inteira.m ente a lheias á juris·dicção elo poC.er jucliciar io 
f ederal, por isso rião tenho n ecessidade -ele a longa r -m e na justifi.cação do meu 
voto, cabendo-me unicamente, discordar t a lvez p ela derradeira vez da dou-
trina que sustenta haver necessida de do Tribuna l se irrogâr contra a Consti-
tuição, as leis, a natureza e índole; ela funcção -ele arbitro supr!;)mo, C.e poder 
moderador das -contendas politicas nos Estados. 

I sso pos to. Não -conheço elo pedido e de ?neritis nego a ordem solicitada 
porque o Tribunal não tem absolutamente competencia: para resolver questão 
caracteristicamente volitica como á que se discute e j~ affeeta ac unicc, po-
der competente para julgai -a - o Congresso N acional. 

A .prova. de que não ha coac·ção e que nà o pretende n em intervir n em in-
tervirá está n o f acto de submetter solução elo cas-o ao Congresso N acional. 

O Ministro AnC.rê •Cavalcanti pelo con t rario concedia a c:·dem ·nos termos 
elo voto do r ei a to r. 

As~1m por seis votos contra cinco o Tribunal conce-deu a o-rdem impe-
tra da. 

DECRETO N. 15.922 - DE 10 ' DE JANEIRO DE 1923 

DGCREJTA A INTERVENÇÃO DO GOVERNO FEDE!l.AL NO ESTADO DO RIO DE ,JANEIRO 

O Presidente da R epublica elos E stados Unidos elo Brclsil : 

Considera ndo que o Esta do elo R io de Janeiro conta actualmente clous 
governos, cada q ual se julgando legitimamente investido elas fun cções que 
dizem respeito á adminis tração do Estado; 

Considerando q u e, devida m en te informado dessa Bituaçã o, o Poder 
Executivo da União, dirigiu, em data ele 23 ele Dezembro de 1922, ao Con· 
gresso Nacional uma m ensagem para q u e r esolvesse a resríeito; 
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Considerando que, a despeito ele ter sido o caso affecto ao Congresso 
Nacional, u m dos suppostos presidentes do Estado do Rio pediu e obteve do 
Supremo Tribuna l, por seis votos contra cinco, uma ordem de habeas- C01'1HLS 
para "livre ele qualquer constrangimento tomar posse e exercer as f uncções 
inherentes" ao cargo de presidente; 

Considerando 'que o Poder E xecutivo Federal, em obediencia á decisão 
judiciaria, satisfez a r equisição da força federa l precisa para empossar o 
impetrante, garantindo-lhe o exercício do cargo, t endo sido o habec•s- co1·pns 
cumprido, conforme communicação official do Juiz Federal da secção elo Rio 
de Janeiro; 

Considerando, por outro lado, que o outro presidente tambem se empossou 
do respectivo cargo perante a assembléa que o reconhecera; 

Considerando que dessa situação, fazendo a mbos os cidadãos nomeações 
de a utoridades policiaes e outl'as, tem resultado um esta,lo p ermanente ele 
desordem n aquella unidade da Federação, havendo deposiÇões ele autoridades 
:nunicipaes e exaltações particlarias que augmentam a todo o insta nte, e que, 
a lém de porem em perigo a sociedade, estão repercutin o na esph era da 
União, numerosos de cujos collectores, agentes. ci.o Correio e outras autori-
õe.des reclaman1 instantem ente providencias elo Governo F ederal, para serem 
garantidos no exer cício de suas funcções; 

Considerando que esse estado ele clesoi·clem culminou na attitucle ele in -
submissão da Força Policial elo Esta do, que se r ecu sa obP.decer a q ualquer 
dos p residentes, que não a podem u tilizat· para restabelecimento e manutenção 
da ordem publica ; 

Considera ndo que o Poder Executivo Federal, quando nirigiu as m ensa·· 
gens de 23 e 30 ele Dezembro de 1922 ao Congresso Nacio;1al, estava clian le 
<!e uma deturpáção ela fórma r epublicana federativa (art. 6", n . 2 ela Con-
::;tituição) e nesses casos tem-se entendido que a intervençã0 federal se operrt 
:10s Estados por deliberação do Podet· Legislativo; 

Consiclerando, porém, que o Congresso Nacional não pôde tratar da si-
tuação elo Estado do Rio; 

Considerando que é absurdo suppôr q u e não soffre ,,xcepções a juris-
pt uclencia q ue tetn consagrado o princi.pio de q ue n os ca~os ele ' deformação 
ou subver são ela fôrma republicana federativa é ao Congeesso Nacional que 
·~abe r esolver, porquanto, ta l interpretação levaria a cleix::tr a dita fô rma 
violada, nos seus fundamentos constitucionaes, qua ndo o Congresso não 
estivesse r eunido ; ' 

Considerando, por isso, que nada impede o Poder Executivo F ederal de 
intervir em qualquer Estado da · União para garantir- lhe a fórma republi-
cana de governo, até que o Congresso resolva definitivamente a r espeito; 

Considerando que isso m esmo já foi decidido pelo Supremo Tribunal 
F ederal, no accorõão ele 1 de Abril de 1914: "revela notar que se ao Con-
gresso compete primariamente a intervenção no caso elo art. 6", § 2°, 
"cm ergencias, comtudo, podem surgir que justificam ·como no .ec·u:o" de ne-
cessidade de immecliata declaração ele guerra "ou ele estado de sitio··, ~ 
ncção isolada elo Executivo, a inda q ue subordinado á deliberação do Congresso 
na sua primeira reumao, e no accordão ele 23 clP. l\'l:aio do m esmo an no, 
acceita ndo a· doutrina de João Barbalho: "entreta nto, se a competencia pa ra 
a intervenção é primariam ente elo Poder Legislativo, q ue é o poder politico 
por excellencia, n em por isso fica rão sem acção os dous poderes. . . ,; o 
Executivo terá m esmo a iniciativa ele intervenção (subordinada ás deliber:;.,-
c;ões elo Congresso) se urgente fôr inter vir pelo perigo da ordem publica e 
tornar-se necessario. o immediato emprego da força armada"; 

Considerando, por outro lado, qu e o n. 3 do proprio a rt. 6• ela Consti-
tuição confere ao Governo Federal a attribuição ele intervir nos Esta dos ela 
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União "para restabelecer a ordem e a tranquilidade dos Estados, á requi-
f;icão dos respectivos g overnos"; 

· Considerando que a inexistencia de governo no E stada do Rio, pois em 
t<:.nto importa não haver ali nenhum legitimo, torna impossível que a in-
t ervenção se realize "á r equisição do respectivo governo" . . 

Conside1·ando, porém, que se essa requisição não se póde dar p or· inexis-
t encia do governo local, á União cabe comtudo o de.ver de restabelecer a 
c;rdem alterada no dito Estado; 

Considerando que a citada disposição constitucional, usando da· r estri-
c:ção "á requisição dos despectivos governos", quiz impedn- a acção espon-
~anea da União sobre os governos estaduaes regularmente organizados; 

Considerando, porém, que não h a . actualmente nenhum governo regular-
mente organizado no E stado do Rio, e a desordem e a anarchia crescem de 
instante a instante no seu territorio, chegando a ameaçar os pr o·prios func-
r;ionarios da União; 

Considerando que o estado de dualidade de governos está produzindo 
essa desordem em todos os m unicípios do Estado do Rio, sem que qualquer 
'elos pretensos presidentes possa fazer valer a -sua autoridade, e que exige 
a acção da União para conseguir a paz e a tranquillidade publicas; 

Considerandp que a propria jurisprudencia do Supremo Tribunal tem 
reconhecido que a intervenção é um acto político da competencia dos Pode-
res Legisla tivo e Executivo (Acc . de 1° de Abril de 191<1; 16 de Maio de 
1914; 1° de Abril de 1915); 

Resolve intervir, n ª' fôrma do art. 6°, n . 3, combinado com o n . 2 do 
mesmo artigo da Constituição da Republica, n o Estado do R io de Janeiro, 
nomeando interventor, por p arte do Gove1:no da União, o Dr. Aurelino de 
Araujo Leal, o qual assumirá o Governo do Estado e o exercerá nos termos 
elas instrucções que lhe serão expedidas por decreto do Poder Executivo. 

Rio de Janeiro, 10 de J a neiro de 1923, 102° da Independencia e 35° dr; 
Republica. 

ARTHUR DA SILVA BERNAP.DES. 
João Luiz Alves. 

DECRETO N. 15 . 923 - DE 10 DE JANEIRO DE 1923 

EXPEDE I NSTRUCÇÕES AO INTERVENTOR NO ESTADO DO RIO DE J' ANEIRCJ 

O Presidente da R epublica dos Estados U nidos do Brasil , tendo em vista 
o decr eto 11. 15.922 desta data, resolve a pprovar as i11strucções que se se-
g u em, assignadas pelo Ministro de E stado da Justiça e Negocias Interiores-
pelas quaes se regulará o interventor federal 110 Estado do Rio de J a n eiro, 
ll os termos do decr eto acima referido. 

Rio de J aneii·o, 10 de Janeiro de 1923, 102° da Independencia e 35° , da 
Republica . 

(0 Jornal, de 11 de Janeiro de 1923 ) 

AR'l'HUR DA S ILVA BERNAHDES. 
João Luiz Alves . 
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INSTRUCÇÕES NOS TERMOS DO DECRETO ACI.MA 

Art. 1". O interventor assumirá () Governo elo Estado elo Rio cl.e Janeiro, 
nomeando os seus auxiliares de Governo de accôrdo com as leis elo Estado 
para o que escolherá pessoas estranhas aos partidos em luta . 

Art. 2". Nos termos do art. 63 ela Constituição Federal, o governo e 
administração do Estado serão regulados pelas leis elo mesmo Estado. 

P aragrapho uni co. Quando as ditas leis forem omisfJas, o interventor· 
federal, por m eio de decreto seu, proverá a respeito, expedindo os necessa-
r i os r egulamentos e instrucções. 

Art. 3". Fica entendido que o interventor app!icará sómente as leis do 
Estado sanccionaclas ou promulgadas até 1921, inclusive, em consequencia :la 
clualiclacle de assembléas locaes. 

P aragrapho uni co. No exerci cio de J 923 será posto em vigor o orç:a-
nento de 1921, na parte relativa· á receita e á despeza, observando-se JS 

contratos r ealizados, não sendo, porém, utilizadas as disposições de caractt:~· 

extraordinario e transitorio, entre as quaes não se contarão as referentes á 
receita extraordinaria, que continuará a ser arrecadada. 

Art. 4". O interventor substituirá em tudo o governo normal do Estado, 
podendo: 

N . 1, preencher, nos termos das leis locaes, os cargos que V~'\"arem: 
N. 2, afastar, se não lhe merecerem confiança, quaesqu er funccionarios 

do Estado dos respectivos cargos, determinando que outros os sulJstituam, 
podendo, para isso, mas em ambos os casos em commissão, recorrer a pes-
soas estranhas ao funccionalismo local; 
· N. 3, adaptar providencias rigorosas no tocante á arrecadação elas r endas 
do Estado; 

N. 4, prover ás despezas publicas ele accôrclo com o orçamento estadua l ; 
N. 5, exercer suprema inspecção, por intermedio do Chefe C·3 Policia 

que nomear. sobre a segurança publica elo Estado, demittin.Io e nomeando li-
vremente as autoridades policiaes; 

N. 6, nomear livremente em commissão, commandante par a a Força 
Policial do Estado e outros quaesquer officiaes a uxilia res, dentre a officüt-
liclade elo Exercito; 

N. 7, utilizar a dita força no serviço policial do Estado ou desarmai-a, se 
a&sim entender necessario; 

N. 8, utilizar, no servi o de segurança geral, a força federal ele terra e 
r.~ar que fôr posta á sua disposição pu requisital-a em m aior numecro e effi-
ciencia ao Governo Federal; 

N. 9, adaptar as medidas necessarias para a garantia de tcclc.s os direitos 
individuaes. 

Art. 5". O interventor cumprirá outras instrucções que v enha m a ser 
expedidas pela mesma fôrma destas. 

Art. 6". Serão garanticlo5 todos os funcciona rios vitalicios. 
Art . 7". Logo que assumir o exerci cio elo seu cargo .o interventor fe-

deral fará balanceai· o Thesouro elo Estado . 
Art. 8° . O interventor não poderá realizar contractos nem assumir obri-

gações que excedam o tempo da intervenção . 
Art. 9°. O interventor gozará de franquia postal e telegraphica. 
Art. 10 . Ao terminar a interven ção, o interventor federal apresentará ao 

Presidente ela Republica, por intermedio do Ministro ela Justiça, um relatorio 
circumstanciado cl.os actos da intervenção. 

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 1923 .. - João L1dz .Alves . 
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O CASO DO ESTADO DO RIO 

O QUE FOI A SESSÃO SElCRETA DO SUPRE;J\1:0 TRIBUNAL 

Foi uma sessão agitadissima a de hontem, na primeira parte, do Supre-
mo Tribunal Federal.~ Ma is de uma vez, o Ministro Herminio do ·E spirito 
Santo, que a presidia, teve que sacuqh· a campainha, pedindo a attenção 
elos seus pares . -

A ÀCTA DA SESSÃO SECRElTA 

A' excepção dos Ministros Sebastião de Lacerda ·e Muniz Ba rreto, li-
cenciados, estavan1 .presentes os demais, quando, á hora !·egimental, o Pre-
sidente deu inicio .aos trabalhos . 

Procedeu-se, então, á leitura da acta da sessão secreta realizada na sessão 
anterior. 

Fica-se sabendo o que se · passou nessa sessão, pelo qu;: della consta tex~ 
tualmente, conforme cópia abaixo: 

"O Sr. Ministro Guimarães Natal, pedindo a palavra pela ordem, apre-
E:entou o seguinte protesto: 

"O Supremo Tribunal Fede1~al , unico JUIZ da sua competencia, porque 
o é da competencia dos outros dous poderes politicos, quando julga-lhe os 
actos a rguidos de exorbitantes de suas attribuições constitucionaes, tendo 
conhecimento do decreto n. 15.922, de 10 do corrente, pelo qual o Executivo 
Federal, com manifesta violação do art . 6° da ConstituiÇão da Republica, 
deliberou intervir no Estado do Rio de Janeiro, não para assegurar a exe-
cução do· a c cordão n. 8 . 800, de 27 de Dezembro de 1922, que garantiu ao 
Dr. Raul Fernandes o direito de, l ivre de qualquer constrangimento, tomar 
posse do cargo de Presidente do Estado e de exercer as respectivas funcções 
de accôrdlo com a Constituição e leis estaduaes, isto é, pelo periodo e pelo 
modo n elles estabelecidos, mas formalmente para desacatal.-o no essencial, 
que era o exercicio do cargo; não para manter a fórma r epublicana federa-
tiva, m as para deturpai-a·, arbitrariamente, fomentando por seus agentes uma 
dualidade de poderes, de facto, porque, de direito, seria impossivel constituir· 
se ella no Estado conforme o demonstrou o dito accordão; não para r estabe-
lecer a o!·clem e a tranquillidade no Estado, á requisição do r espectivo Go-
vr=rno, mas para, indepenclentemente de qualquer requisição, perturbai-os, 
invadindo o t erritorio do Estado com seus agentes, acom.panhados de força 
federal e de policia desta Capital e depondo autoridades estaduaes e muni-
cipaes constituidas, como resulta com a . mais clara evidencia da communi-
cação do Juiz Federa l e da exposição documentada dirigida pelo Dr. R a ul 
Ferna ndes ao r elator do accordão; tendo conhecimento daquelle decreto que 
r épresenta o maior attentado á autoridade de uma decisão judicial, que ne-
nhum outro poder tem competencia para r ever e alterar, P o mais profundo 
golpe na Constituição e no regimen republicano federativo, que a decisão 
f~esacatada preserva, contra elle protesta e declara que 1nantém o seu jul-
gado integralm ente para que produza todos os effeitos, que por dir-eito delle 
decorram, e determina que seja este protesto transcripto na acta da sessão 
"de hoje, sendo esta publica da pela imprensa. " 

Em segui lia o Sr . Ministro H ermenegildo de Barros, 11edindo a palavra 
pela ordem, declarou que, preferindo, embora uma formnla m a is breve de 
protesto, não duvidava subscrever à que fôra proposta pelo Sr. Ministro 
.<.;uimarães Na tal, po:s não podia o Tribunal conservar-se s;.lencioso diante ela 
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a~titude assumida pelo Presidente ela Republica, attitucle que é sem prece-
dentes na historia política do paiz. Até agora têm havido intervenções mais 
ou menos illega es; nenhuma, porém, nas condições da que foi decretada no 
Estado do Rio, porque o Governo, devendo intervir para assegurar a execução 
do accordão do Tribunal, interveiu precisamente pa ra deEacatal-o. 

Não t em a menor duvida .. de que o accorclão foi solen1nemente clesres-
1Jeitado. 

Aliás, foi esse o proposito elo Poder Executivo, m a nifestado desde logo, 
pois ao mesmo tempo que dizia estar resolvido, e m cumprimento do accor-
dão, a garantir a posse do Dr. R a ul Fernandes, a.ccrescentava que isto não 
significaria o reconhecimento da legitimidade do seu governo e sujeitava o 
.caso á apreciação do Congresso. Ora, se o Supremo Tribunal ha via reconhe-· 
ciclo que o governo legitimo, era o do Dr . R aul Ferna ndes, pois n em s iquer 
t'ccorria a circumstancia da dualidade, ao Poder Executivo não era licito · 
affirmar o contrario. Dahi resulta que; ou o accordão devia ser cumprido in 
t ctwm, ou não devia ser cumprido em parte nenhuma . 

O Supremo Tribunal garantia a o Dr. R aul F erna n des a posse e o 
exerci cio nas funcções do cargo de Presidente elo Estado elo Rio. O Dr. Raul 
Fernandes foi empossado; .o exerci cio ela funcção, porém, não lhe foi garan-
tido. Teria sido esse exercício perturba do tempos depois ela posse ? Ainda que 
assim fosse, o Poder Executivo tinl1a o dever ele intervir para assegurar 
aquelle exerckio. 

Entretanto, a perturbação deste se verificou no m esmo dia da posse . 
Emquanto o Dr. Raul F ernandes a tomava perante o 'l'ribunal ela Re-

lação, por não estar reunida a Assembléa L egislativa, o s eu aclversa rio tam-
bem se emriossava pera nte outra assembléa, legal ou illega l não importa 
J•arGJ, o caso, e começava a fazer nomeações e pra ticar actos r ela t ivos á fun -
eção. Qual o dever do Presidente ela Republica em tal emergencia? 

De accôrdo com a propria opinião clelle, que dizia . estar resolvido a cum-
prir o accorclão, pa ra não ser causa ela clesh armonia elos poder es, m as que 
sujeitava o caso ela legitimidade do governo f luminense á a11reciação elo Con-
gresso, unico poder competente para r esolvei-o, é eviclentissimo que ao m enos 
si et in quantumL, o Presidente da R epublica devia assegurar o exer cício a o 
Dr. Raul Fernandes, até que o Congresso, na opinião elo Presidente, resol-
ve.sse se era elle mesm·o ou outro qua lquer o Presidente elo Esta do . 

Ao envés disso, o Presidente ela Republica interveiu para restabelecer a 
ordem e a tranquillidacle no Estado, dizendo que en;, clispensavel. a r equi-
sição elo respectivo governo, porque no Esta do não havi2" governo a lgum 
legitimo, a despeito do julgado em contrario do Supreino 'l'ribunal. 

E interveiu, depondo o Presidente que lá estava gara ntido por um 
habeas-C01"1JUS e nomeando para substituil-o um intervento1·, entidade ele que 
a Constituição da Republica não cogitou. 

O Dr. R aul F erna ndes foi coagido a deixar o poder e communicou o 
fa.cto ao Supremo Tribunal. Este agiu, com o lhe cumpria, enviando a r epre-
sentação ao procurador gera l, n ãe para que o Ch efe elo Ministerio Publico 
eutrasse, em entendimento com o Presidente da Republica, em nom e elo Tri-
J.mnal (p<:)lo m enos não foi este o n1eu pensamento) mas para que procedesse 
C'omo ele direito, ou offerecendo denuncia , nos casos ele sua competencia, ou 
representando a .quen"l competisse offer ecel-a . Ora, o M.ir.::stro Procura do!' 
C era ! tem competencia. para denuncia r o Juiz Secciona l, que o Presidente do 
Supremo Tribunal já considerar a incurso em responsabilidade, por não t er 
dado- execucão á ordem do habeas-coTp1~S . Pouco importa que tendo o Pre-
siõente do -Tribunal estado "no pa lacio do Gattete em eonferencia com o 
Presidente da Republica, e então melhor informado elos factos occorriclos ", 
houvesse officia.clo ao Juiz Federal, revogando o seu officio anterior· e da ndo 



- 1018-

por cumprido o habeas-cO?'PUS, uma vez que ao Presidente do Supremo Tri-
bunal fallecia competencia para tomar por si só tão importante deliberação. 
Em summa, o habeas-co?·pus não foi cumprido, tanto, que se acha destituido 
do exercicio de suas funcções o Dr. Raul Fernandes, a quem o Supremo 
Tribunal garantiu o exerci cio das mesmas funcções. 

Eu, portanto, prefiriria á formula do Sr. Ministro Guimarães Nata l a 
seguinte, sem requerer, entretanto que ella seja submettü'!a a votação: " Q 
s ·uprerr.o Tribunal Federal acaba de receber communicação de h aver o Pre-
sidente da Republica decretado a intervenção no Estado do Rio e nomeado 
um interventor em substituição ao Dr . Raul Fernandes, que alli se achava 
no exercicio das funcções de President e do mesmo Estado, em virtude do 
ar?cordão do Supremo Tribunal. Este considera inexistente o decreto de in-
tervenção, não acceita as explicações de haver sido cumprido o habeCLS-corpus, 
explicações irrisorias, offensivas ao bom senso de qualquer pessoa, princi-
.[lalmente do Supremo Tribunal, cujo prestigio se p r etendeu enfraquecei'. 
m a s que tem sido e será sempre a garantia suprema dos direitos. individuaes 
contra o arbitrio e a prepotencia." Var ios Ministros enviaram á mesa os 
fundamentos de seus votos que são os segulntes: 

O Ministro Edmundo Lins: 

"Contra cinco votos, entre os quaes o meu, o Supremo Tribunal conce-
deu ao St·. Dr . R a ul Fernandes habeas-CO?'P1<S, para exercer o cargo de Pre-
sjdente do Estado do Rio, no qu adriennio que se iniciou a 31 de Dezembro 
proximo findo . 

Ven cido, embora não convencido, a mim só me cumpre obedecer essa 
decisão, curvando-me á soberania do Po~1er Juc1iciario, de que é mais altv 
orgão este Tribunal . 

Cumpriu o Exmo. Sr. Presidente d~ Republica. o accordão, como o af-
firma o Dr. Juiz Seccional e o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal? 

bu, ao contrario, não o cumpriu, como o garante o S 1· . Dr. Raul Fer-
nandes, no officio que acaba de ser lido? 

Para o voto, que vüu proferir, sobre os protestos propostos pelos Srs. 
l1.'Iinistros Guimarães Natal e Hermenegildo de Barros, é-m e, in totwn, indif-
feren te saber onde está a verdade. 

4 bem da a?·mmt entação, mas fique bem claro, só a .bern ela ar g1w1-cent.a .. 
çiio dou como provadamente prova do que o Exmo. Sr. P residente da R epu-
b:icn, não dc.u cumprimento ao habeas-coq·pus. 

Quicl incle? Nihil. 

Effectivamente, dias depois da concessão do habeas- corpus foi publicado 
o d()creto n. 15.922, de 10 de Janeiro- de 1923, q1te decretou a inten;ençci.o 
do GoveTno F ecle?·al no .Estado d.o Rio . 

F a zendo-o, procedeu bem o Exmo. Sr. PresWente da R epublica ou pro-
cedeu mal? 

Fallece-me. por completo, competencia ·para decidil-o; pois do actci de 
S. Ex. só é juiz o Congresso Nacional. 

A. bern, pO?'é?n, da argwrnentação, dou, ainda, como provadamente proya .. 
do que seja inconstit ucional o decreto de intervenção . 

Qnid ju?·i.s? 

S. E x . commetteu o crime de r esponsabilida de, definido no art . 54, 
§ :!0 da Constituição e no a rt. 37 da lei n. 30. de 8 de J a neiro ele 1892. 
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Deste supposto crime só é juiz o Senado e isto mesmo só depois que a 
Cama ra declarar procedente a accusação (Constituição, art. 27). 

Voto, consequentemente, contra a mbos os protestos, 110rque o Tribuna l . 
não tem competencia alguma para se pronunciar a r espeito, exclusiva que o 
é, a attribuição do Congresso Nacional. 

A unica providencia juridica, que o Tribunal póde tomar, é, da da ~' 
.identidade de r azão, a do a rt. 122 do seu R egula ment.o Interno : "Sempre que 
o Tribunal reconhecer que h ouve, da parte de qu em . a utorizou o constra n-
gimento, abuso da autoridade, ou violàção f lagrante da 2ei, m a ndará da r 
vista dos autos ao Procurador Geral, para este, por si ou pelos procuradores 
seccionaes, offcreça a denuncia, quando lhes competir, ou 1·ep1·esent e a qu.e1n 
ele di-reito JJa1·a se to1·nar effectiva a rcsJJOnsabiz.idaile . " 

E', pois, meu voto a rejeição elos protestos, e, como admitti, a b em ela 
~ ·rgumentação, que tenli:a havido a buso de autorida de por pa r te elo Exrno. Sr. 
Pc·esidente da Republica, m a ndar se remettarn o offic'io do Sr . Dr . Raul Fer-
nandes e os documentos q u e o h1.~truem ao Exmo. Sr . JH.inistro P rocurador 
Geral da Republica para que se cligne 1n·ocecler como lhe parecer de di1·eito . " 

O Sr. Ministro Alfi·edo Pinto : 

"Disse . que o habeas-corp1LS concedido a 0 Sr. Dr . R aul Fen1ancles, não 
foi integralmente cumprido pelo Governo Federal. Vota pelo protesto, por-
que é coherente com a attitude que assumiu como advogado e em pleno e3-
tado de sitio, quando, flm 20 de Abril de 1911, o Governo Federal deixou da 
cumprir uma decisã.o deste Tribuna l, concedendo habeas-conms aos m embros 
do Conselho Municipal. 

Perante o Instituto dos Advogados Brasileiros apresr::ntei então, uma 
moção-protesto, cu jos t ermos principaes fora m os seguintes : 

"Fa lta ·competencia a o Sr. Presidente da R epublica pa ra expedir decreto~ 
f.'ira dos casos restrictos do art. ~S. n. 1 da Constitu ição; e ainda m enos 
para interprE:tar e commentar deeisões judiciaes. Ao contrario, é de seu deve1· 
int(>rvir pa r :;, assegura r a execução das ~entenças. (Constituição, art. 60, 
§ 4°). A resolução toma cia pelo Poder Executivo 8 constante da mensagem, 
constitue um movimente ·subversivo ela ordem const;tu cional; porquanto ele-
Prime as pr€;roga tivas cio Poder Judiciario, limita as Srt'•S a t tribuições e 
n ega á magistratura federa l a suprema r. utorida de em questões ele interprE: -
tacão dE: leis nos casos em especie, subordinados á sua ju risdicção. Os cliver-
sos clE.'partament os governamenta<O·s doutrina Cooley (Gerv;ral Príncipe! of 
Const . L a w , Cap. VI) , Eão iguaes em cligniclacle e em a utoridade, que é co-
ordenada, não podendo nenhum delles s ubmet:t er o outro á sua ju risclicção, 
nem o JJrivar ele qualquer porção elo seu poder constitucional. :Mas o Pode1· 
Jucliciario é a autorida:1e suprema na interpretação ela Co.nstituiç;ão e na in -
terpretação elas leis, as suas interpretações elevem ser acceitas e observa das 
pe.los outros departa mentos . I s t.o é, o qua r esulta ela natur·eza ele · sua jm·is -
mcção; as questões ele interpretação surgidas na s cont•:over'sias legaes e 
resolvidas pelos t ribunaes, umR vez resolvidas têm estes a utoridades para 
fazer effectivas as suas reBol uções . Suas sentenças tornam-se leis elo pa i<: 
nos pontos decididos po~· ellas, e a desobediencia ou desRn torjzação que sof · 
fra n1, t anto ele um simples particula r· como ele .um funcciort&rio publico, pro· 
cluzirá nova controven;ia que em ultima Ínstancia virá ;o, ser decidida ela 
m~sma maneira p e.lo Poder Judiciario. 

II - São funestas a s consequencias . claquelles actos, c,ue repu gnam a 
ccnsciencia jurídica ela Nação; porquanto a força contra o Direito, a lém 
de dissolver a ha rmonia e indepenclencia dos poderes e affectar a propria 
i11dole elo ·r egimen republicano, é um r etrocesso á idade cl.a autocracia, um 
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pl'enuncio de anarchia e de desconfiança. Com tal precedente, serão 6pheme-
ras as garantias legaes para a execução de sentenças contn.l. a União, mesm:J 
em litígios attinentes a direitos patrirnoniaes, desde que o· Poder Executivo, 
sob pretexto de caso político ou de incompetencia jurisdiccional, resolva com 
um traço de penna, supprimir as formas à.e processos ou os recur8os legaes, 
pe!a sua vontade omnipotente; 

III - Desautoraelo o julgado elo mais elevado Tribunal de Justiça do · 
·Paiz o Poder Executivo infringiu .o art. 60, § 2° da Constituição Federal: 
"As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas· por officiaes 
jurliciarlos da Uniã.o aos qnaes a polJcia local é obrigada a prestar auxili'l 
quando invocada por elles". Mantenho a s .mesmas ' ieléas e hoje, como Juiz, 
não devo nem nosso repudial-a.s. Ao contra.rio, hei de defende l-as como serena 
intransigencia, mesmo quando tenha proferido voto contrario á decisão desd•l 
que os outros poderes se recusem tlar-lhe cumprimento." 

O Ministro Pedro dos Santos declarou que tliria desassombradamente so-
bre o caso, mesmo porque votou contra a concessão do habeas-corpus, por 

· ser a esoecie essencialmente politica, pareceu-lhe vedada ás cogitaÇões do 
Tribunal, sobretudo quando o Presidente da Republica info'·mou existir .uma 
duplicata, para a solução da qual já havia invocado a s ua autoridade do Con· 
gresso Nac.ion<..l. 

Por mais infundada que fosse ou parecesse ser ess,"L informação, não 
merecia ser tratada com precipitaçii.o . 

Ao contrario, se apezar della Tribunal ainda se julgava competente par'l 
conhece;· ela hypot hese, cumpria-lhe transformar o julgamento em diligencia 
pa,-a re2!amar elo presidente a justificação de suas asseveraç:ões . 

E' o que a razão, o dir•3ito e os precedentes ·impunhaJ~l . 

Assim, porém, não entendeu o TribunaL que logo c~Jnheceu elo caso e 
logo resolveu pela concessão do habeas-co1·pus. 

Assim, bem ou mal, a orO.em foi concedida; um accorclãc do Suprema 
Tribuna! a a u torizou . 

Esse julgado, porta:-~ to, devia ser obedecido. 
Pouco importa que nelle se possa lobrig-ar uma u surpação ele funcções 

proprias elo Congresso . Nacional. 
No svstema poLítico que nos rege, ao menos nominalmente, os accordão~ 

inconstit~cionaes n'ão firmam jurisprudencia, não podem seJ' invocados c.omo 
fundamento ele decidir rara casos futuros, mas, no caso especial sobre o 
qual o Tribunal se manifestou, a cleci~ão é soberana e tão obrigatoria é pa1'a 
as partes interessa das como para os ou tros poderes. 

Aliás o judicjario não n1ais seria, con1o quer o reghnen, o oraculo ela 
Constituiçüo ~· não m a is figuraria, como ensinam os seus commentadores, de 
áen·adei1·o arbit1·o em todos os assumptos concernentes aos poderes distri-
buídos na Constituição; o juiz in-eco1-rivel elos seus proprios direitos, bem 
como do Congresso e elo Executivo . 

Nem isso impoúa em estabelecer a clictaclura elo judiciario . 
Até h oje àincla se não descobriu r egimen algum· em que, a certos respei-

tos, os departamentos elo Estado não ostentmn relativ o pre•Jon1inio uns sobre 
os outros, sendo certo que o elo jucliciario é até, entre toclos, o menos ele re• 
ceiar por ser o de um pocler desarmado que menos mal póde fazer , ainda 
quando er·i,e ou usurpe, por só agir em casos singtilares e sempre duminado 
nor formulas indeclinaveis. Assim tambem pensa o illustre Sr. Presidente 
dn. Republica, clescle que ordenou a execução elo accordão, não obstante con-· 
siderar a materia por elle resolv!cla ele exclusiva competen~ia .elo Congresso 
Nacional. 

Quanto á execucão do accorclão, affirmam coüvencidamente que ella foi 
a mais Tigorosa, o chefe da nação, o seu illustre Ministro ela Justiça, bem 
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c omo o Sr . Preside)1t e do Tribunal e o M inistro Procurador Gera l da R e c 
!JUblica . Entret a nto, a pezar da r esp eitabilidade dessas a ffi rmações, a eviden-
c ia cons_pira em s entido contra rio . Em ex ercício das funcções govern a m en-
taes n o E s t a do do Rio n ão se en contra o cidadã o em favor de quem foi con-
cedido o habeas-cortnis,· m a s, um inter ventor f eder a l. 

Pret ende-s e que os fact os _g r aves e supe rve nien tes á ordem do Tribuna l 
justificam o modo por que s e f ez a intervenção . 

l\1as, entã o, é precis o convir que, p or for ça desses fact os, a inter venção 
s e deu em sentido inver s o, a o m enos em pa r te, ao que h avia determinado o 
j ulg a do, que a s sim n ã o f icou integr a lmente obedecido . 

Ante esta situação, o que cumpre ao T r ibuna l não é votar moções, m a ü1 
ou m enos ferv ida s ou veh em entes, en1 absoluto improprias de uma cm·pora-
ção juc1icia ria, m a s agir com a lei e den t r o da le i e p or isso, votou con t r :t 
as m oções pro-p ostas, par a suffr agar a solução su ggericla pelo Sr . Minis tr:) 
Edmundo Lins ; e de accôrdo com o art . 83 do R eg . elo T r c'.:Junal . " 

ENTRE O MINISTRO RELATOR DO ACCORDÃO E O PROCU RADOR GERAL 

D epois ela le itura da acta, o Ministr o G u im a r ães Natal leu a segu in te n ota· 
escripta : 

"O · Tribuna l m e p ermittirá a lg u mas palavras de defesa contra u ma in si -
nuação offen siva, que, ele publico, m e f ez o eminen te Sr _ Ministro Procura -
oor · Ger a l da R epublica, na ultima sessão, e p ela q u al só dei ao ler , h on tem, 
o seu discurs o n o Jornal do 00'1?14ne1·cio. 

R efer indo-se á r ecl::tm ação do Dr . Rau l l<'erna n cles co'n t ra a b u r la cl•> 
ac<)Ordão, concedendo-lhe as garantias pedidas, n ã o s6me1;te par a tomar 
p osse do carg o ele presidente, como se a f igu r ou ao Juiz Fecleqtl n o Estado 
à o R io de J a n eiro, mas t a mbem para exercer as resp ectivas funcções d ,; 
~ccôrdo com a Constit uição e leis do E stado, disse S. E x . que tal r eclam"--
çàC'l dirigida a o relator do f eito e por este passada , dep ois ele lida, a V . Ex . •. 
a quem , segundo' a lei (art. 17, § 7° do Regim ent o ) , cumpria as providencia~ 

· n6cessarias á comple t a ex ecu ção do accór dão, e por V . Ex _ env iada ao 
Ex mo . Sr. Ministro P rocura d or Ger a l, cujo p1·uden te conselho desejou ou vil·, 
r1iRse S . E x . que tal recla m ação tão celere correu , q u e parece q u e quei-
~D ava as mãos p elas quaes passava, por se não a ttinar corn as providencias 
a serem tom a das, o que acon teceu até a S. E x . , cujo b rilhan te talen to, no-
tavel a cuidade de esp írito e esm er ada cultu ra juridica tanto eu admiro _ , 

P ela minha parte, e esta é a razão da t olera n cia q u e imploro aos meu~ 
illu stres collega s, declaro ao T r ib una l sob o penhor ele m inha honra, q u e lhe 
nã o s enti o f og o a o papel, conser vei-o nas m ã os e1n q uanto o lia sem a m a is 
ligeü·a sen sação ele q u eim a dura , e se o passei á V. E x . foi unicam en te p or-· 
CJ U F\ o r elator n ão é o ex ecu tor elas deliberações elo T r ib u nal, se o fosse eu 
~aberia como proceder a o ver sophism a cla a execu ção elo accorclão pelo J u iz 
Pecleral. ou obstada p elo executivo ; proporia a r esp on sabilidacle claqu elle, eu 
repr esenta ria s ob r e a dest e ao Tribunal comp etente para tornai -a effectiva 
-- o Con g resso N aciona l . 

V . E x. , Sr. P resident e, zeloso p elas prerogativas elo T ribunal, cujas ele -
cisões não poderiam fiem· em s u a execu ção, ao sabe1· elas convenieneias p o!i -
ticas, ou entregues ao a cincalhe elos burladores d irigiu i<'go um of ficio ao 
J uiz F eder a l , orden a n do-lhe que, s ob pena ele resp o nsabilidade, clesse in tegral 
ex ecu ção a o accorclã o . 

Era a m a is elem enta r elas p1·oviclencias a toma r no c::.sü, mas o gesto 
N1ergico de V . Ex. p oderia obrigar o J u iz F ede ra l a revdar a ver dadeira 
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causa da inexecução do accordão, e essa revelação acarretaria talvez um con-
flicto de poderes de difficil solução. 

Diante de tão tenebrosa consequencia posta antes os olhos de V. Ex. 
por cons·?lheiros avisados e prudentes deliberou V. Ex. reconsiderar o seu 
vrimeiro officio ao Juiz Federal e dar por integralmente cumprido com a 
expulsão do Dr. Raul Fernandes do Palacio do Governo do Estado do Rio 
de> Janeiro para a hi se installar o Governo Federa l, representado pelo inter-
ventor, o accordão que aqu elle assegurava o exercicio das funcções de Pre-
~idente do Estado, de accõrdo com a respectiva Constituicri.o, isto é, pelo pe-
~·iodo nella estabelecido. 

E assim foi deliberado, poi·que, segundo i!1'formações ao Juiz F ede1·al e 
do Ministro da Justiça, depois da posse do ·Dr. R aul F ernandes. revoltou-
s ·~ o batalhão de policia, deram-se deposições de a utoridades estaduaes e mu-
nicipaes, impossibilitando estes factos novos, a permanencia delle no Governo 
do Estado. 

Mas, pergunto eu, não foi precisamente pa r a taes casos que o legislador 
constituinte inseriu no art . 6° da Constituição os dispositivos dos nu meros 
tres e quatro? 

Triumphou a sophis taria, invocando a necessidade de se salvar o prin-
cipio da harmonia dos poderes, custasse embora o sacrificio da indepenc1encia 
de judiciario ·e a virtual abolição do regimen federativo, base da organização 
ela Republica . 

Não triumphou, porém , com o voto da m a ioria do Tribanal, como o ar-
firmaram alguns jornaes, dando noticia do Decorrido na sessão secreta, por-
qae dos treze ministros presentes cinco protestara m contra o desacato, ao 
a ecordão, tres de 1nodo expressivo, se bem . ouvi, não o consider aram inte-
gralmente cumprido, um indirectamente tambem assim se manifestava, pois, 
concluia propondo que fossem os papeis remettidos ao Sr . Ministro Pro-
curador Geral da Republica pa ra proceder como de direito. 

Sendo assim, o segundo officio de V. Ex. teve a favor quatro votos e 
f>. penas incluidos nelles o de V. Ex., que o mandara escrever, e o do Sr . 
Ministro Procurador Geral da Republica, que pleiteava a solw;;ão nelle 
contida. 

H a de me relevar o Tribunal o appello · que fiz á sua benevolencia. A 
dignidade do cargo ele juiz que ha ·quasi qua renta annos venho ·mantendo 
illesa aos ataqu es dos interesses contrariados, exigia imperJosamente essas 
c1Pclarações, que me não seria permittido fazer p ela imprensa, porque a cen-
sura o não consentiria em b em da ordem e da tranquillidade publica, que 
são insensiveis, ás mais grosseiras calumnias irrogadas aos altos magistrado~ 

ela Nação, mas que estremecem es seus fundamentos ante a critica mais 
respeitosa ao poder dos poderes, ao unico poder incontrastavel da R epublic:ol. 
:Jo poder que tem commando ·supremo do Exercito e da Arma da e que dispõe 
do Thesouro . " 

O Ministro Pires e Albuquerque 
Elto conceito em que sempre teve o 
!ncapaz de t er a seu respeito uma 
ndmiração. 

explicou a su a attitude r eaf'firtnando o 
seu collega Nata l , de~la·rando que seria 

palavra ·que não fosse de r espeito e 

UMA INDICAÇÃO DO MINISTRO HERMENEGILDO 

Pediu a palavra o Ministro Hermenegildo de Barros. A essa hora, era 
grande a concurrencia r..o Tribunal . S . Bx. leu , então, a ~ ... ~~·uinte indicação: 

''0 Poder· Executivo reaffinna com tanta insistencia o c1roposito em que 
se :~cha ele manter boas r elações com o PodH Judiciario, (!U e é possivel ~ 
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a:lguem admittir um equivoco de · sna pa rte, quando declara estar cumprido • 
hrlbeas-corpu~;. 

Se se provar, porém, o contrario, ele accôJ.·clo com as p ropria s palavras do 
PresidenTe ela R·opublica, ·pa rece que S. Ex. se convencení. do engano, qu~ 
corrigirá, e assim desaparecerão i'l.S nuvens q ue estão a rr1eaçando t empesta-
des ent:·e os dous pode:·E.sl Concedido o habeas- co rp1'S par:t gara ntir a o Dr. 
Raul F ernandes, a posse e o exe.ú:iç·io no cargo de PresiLl•mte do Estado do 
Rio, o President e da R epublica decla rou que o cumpriria para não provocar 
eonflicto entre os poderes, m as que isto não significava o r econhecimento 
de ser legitimo o Governo do Dr. -Ra111 l!,ernandes . Já <1a hi começa o en·· 
g a no . Ou o Presidenta da Republica devia declara r francan1Pnte que não 
cumpria o habeas-conn,s, desde que não reconhecia a legitimidade do Go-
verno do Dr. R a ul Fccnandes, que o habeas-co1·pns com;iderara legitimo; 
ou, decla rasse cumprido o habeas~co1·p·1,s, devia fazel-o integralmente, seni 
restricções ele qualquer especie . 

Mas o Governo fez restricções. Declarou cumpri r o accor dão, embora não 
estivesse de accôrdo com a s ua doutrina, por ter cons iderado q ue o unico 
poder competente para se pronunciar . sobre a legitimidade do Governo flu-
minense era o lag i,lativo, ao qual af'fectava a· sol11ção definitiva da questão. 
Por conseguinte, ainda de accôrclo com e~sa restricção, ·1 Poder Execu tivo· 
devia garantir o exercicüo claquelle, qua tinha ~ido declat·a do legitimo pelo 
Poder .Jurliciario, pelo m enos até· que o Poder Legisla tiv o se pt·onunc:iasse a 
r espeito. 

' Nest·~ sentido proponh o ·que o Supremo Tribunal r epr,•sente ao Poder 
· Executivo, . ponderando-lhe que v ordem de habeas-C01'1J1's niio está sendo 
·executa da, porque foi eoncec1ida pa ra ?;a rn.ntir a posse e · o exercício, no 
em t a nto o Dr . R a ul Fernandes :1llega qup está fôra do exercício, porqu e 
foi obriga dÓ a deixa i-o em conseqll':incia ela inte rvenção . 

Se o Poder Execu tivo reconsiderar o seu a c to, t:oli.tnr qu-esti.o. Se o não 
fizer, estará o accordão desaca,tado, m as com isso nada perderá o prestigio 
do Tribunal, que será tanto maior quanto, pa ra r·epetir pa lavras de ou tt·em, 
"mais a trevida fôr a insolencia official, que lhe desobedecer . " 

Na votação da minha proposta, porém, não clevel'iio tomar p::u·te os Srs . 
Minis tros, Procurador Geral e Presidente do Tribunal . 

Funda -se o primeiro no art . 24 elo R egimento, . q ue lhe dá o direito ele' 
votar n os assumptos " que nã o fizeren1 objecto ele julgamento ou decisão 
judicia l " . Ora , trata,-se ele um julgamento, talvez elos m a is importantes que 
haja ele proferir o Tribuna.!, porque com elle se relaciona a estabilidade do 
regimen. 

A disposição inv ocada se refere a qualq uet" julgamento, a q ualquer clt> · 
cisão, tenha sido ou não proferido em a u tos. 

'l'rata-se, po1· outro la do, da inexecução ele uma ordem ele habea.s-c01·pu.~ 

expedida pelo Tribuna l. Insurgiu-se con tra ella o Governo a cujo la do se 
collocou o Sr. Ministro Procurador Geral, pa r te, como ell t>. nesta contenda, 
funccionario demissivel acl n1,t1'm do m esmo Governo. 

O Sr. Ministr o Presidente elo Tribuna l não tem :1 invoc::u·. s iquer , a lguma 
disposição elo Regimento. Nada justifica a in tervenção do se u voto no in .. 
cidente." 

DEFESA DO GOVERNO . 

Quem a fez fo i o Minis tro Pires e Albuquerque, que r espondeu á pri-
meira part e da indicação H erm en egildo, declara,ndo que o Poder Executivo 
praticou um acto l egal , intervindo no E stado elo Rio, e que o accordão con-
.cedendo o habeas-corp1õ3 não fôra desobedecido. 
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O Ministro Godofr·3do Cunha leu um seu vato antigo, que d;sse appli-
ear-Sf'l ao caeo ainda eM 'debate, motivo pelo qual, coherc.'lte, .votava contra. 
a indicação. 

Aqui, houve uma l_igeira discussão com o Ministeo L eoni Ramns, que. 
affirmon não haver perversidade no caso. 

Outros l\1inistros se manifestam sobre · o caso. 

VOTA-SE A INDICAÇÃO 

Passa -se, entãe>, a votar a indicação, que é dividida em <luas pa rtes : 

O ex-Chefe da Policia é contra. Outros .protestos tên1 havido no Tri-
bunal, e nenhum -produziu resultados ef.fi.cientes. O Ministro Alfredo Pinto faz 
um appello pa t·a que se ellJcerre o incidente. O seu modo de v-er está contido 
no seu voto da sessão secreta, mas não acceita a indicação, embora aguard"l 
oue a. illegalidade do Executivo venha em fôrma processual para del!a jul-
gar. O Ministro Pedro Santos tambem é contra e, a proposito, lê o seu vot:) 
da sessão secreta. O Ministro Edmundo L ins rejeita a indicação, decla rando 
que o Presidente da Republica cumpriu o habeas-cm·p1M até o momento en1 
qu e interveiu. O Ministro Viveiros tambem é contra, dizendo que o Executiv.1' 
interveiu, usando de attribuições Iegaes, e que o Tribunal não é poder com-
petente para indagar se elle exorbitou ou não. O Ministro Mibieli historia 
longa mento os factos, acceitando a indicação. O Ministro Leoni Ramos tam .. 
bem a acceita, com fundamento em artigos de lei que cita. O Ministro GUI-
m a rães N~.tal entende que houve confusão na indicação, embora certo de qu·~ 
c habea.s-corpns não foi cumprido. Não é pela indicação . O~ Ministros André 
Cavalca nti e Godofredo Cunha explicaram ligeiramente porque eram contrá., 
sf:ndo o segu inte o resultado desta votação: A favor da indicação: Herme-
Hogildo, Mibieli e Leoni; contra: Alfredo Pinto, Pedro Santos, Lins, Vivei .. 
uos, Godofredo. Natal, André Cavalcanti e o ex-Chefe de Policiá. 

A segunda parte da indicação refere-se ao direito de voto do presidente 
e do procu rador geral, conforme o incidente da sessão secreta. 

Entendem que ambos não têm voto, os Ministros Hermenegilclo, Mi·bieli, 
Leoni e Natal. achando que elles podem deliberar os demais ministros pre~ 
.sentes. Ainda aqui, houve um forte altercação entre o a utor da indicação ,, 
c procurador . 

Esgotada a hora, o presidente suspendeu-a, pa ra o chá. 
Na segunda parte da sessão, não houve materia digmL ele registro c1n 

noticiaria. 

(0 Cor·rc!o cln lJfanhã, el e 18 de Janeiro de 1923 . ) 

O CASO DO ESTADO DO RIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

O QUE S I;: PASSOU NA SESSÃO DE HONTEM 

Na sessão de hontmn voltou o Supremo Tribunal a tratar do habeas-
NYI'P1iS concedido ao Dr. P..aul Fernandes para exercer a. , Presidencia do 
l!:;stado do Rio no qua trienn'o de 1923-1927, o qual deu em resultado os factos 
desenrolados naquelle E stado e que deram. Jogar ao decreto ele intervenção 
f 'ó'deral. 

Após haver s ido approvada a acta da sessão anterior com a noticia dec 
talha do que se passara na sessào secret a , o Sr. Ministro Guimarães Natal 
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p edio a palavra pela.' · ordem para fazer con siderações em 1·esposta ao qu'-l, 
11& ultima sessão, disse o Sr . Minis t ro Procurador Geral da Republica. 

O Sr. Ministro Pires e Albuquerqu e respondeu ao Ministro Natal para 
mostrar que n enhuma· accusaão ·f ez ne1n estava em sua in tenção fazer ao seu 
<-minente collega. · 

Que a ttribuindo-lhe injus t am ente o pensam ento de accusal -o. o illustre 
Juiz procurou apenas pretexto pa r a renovar uma discussão já encerrada p elo 
voto do Tribunal que lhe rejeitara o protesto na sessão a nterior . Ahi não 
podia acompanh a i-o, .pois se tra tava de questão vencida. 

O Sr. Ministro Natal r espondeu que não precisava ele pretexto para fal--
lar, pois que a acta estava em c1lscussão e sobre ella poderi•t fazel -o . 

Em seguida, pela ordem, fallou o Sr . Ministro Hermencgildo ele Bn.J.Tos·, 
dizendo que o Governo, fazendo restricções a proposi t o do lw-beas- co•rpu,q· 
concedido ao Sr. Dr. Raul Fernandes, declarou cumpri!· o accordão. ent-
bora não estivesse de accôrdo com a s ua doutrina, por ter considerado 'que 
o unico poder competP.nte pa\·a se pronun c 'a r sobre a leg·itimidade do Go-
verno fluminense era· o· L egislativo, ao qual affectara a solução definitiva 
da questão. ' · · · 

Por conseguinte, ainda de accôt·do . com essa r estricção, o Poder Exe: 
cutiv n devia garantir o exercício da quelle q u e tinh a s ido declarado legitimo 
pelo Poder Jucliciario,' pelo m enos até que o Poder L egislativo se pronu;,_· 
ciasse a r espeitá . 

Nesse sentido, propunha q u e o Supremo Tribuna l r epresen tasse ao Pode>· 
Executivo ponclerando-llhe qu e a ordem de ha./Jeas-C01'1J'II·S. não esU;. sendo' 
exec.uta da, porque foi concedida pa r a gar::tntir a posse e o exercicio e no em-
ümto o Dr . Raul Fernandes a llega, estar fóra do exet·cicio porque f oi obri-
gado a deixnl-o em · consequ encia da intervenção . 

Na v otação das propostas, porém, disse o Sr. Minis tro Het·menegilclo de 
Barros, não deveriam tornar pinte os Srs . Ministros Procurador Gen1l e Pre-' 
siden1e do Tribunal. Funda-se o pr imeiro no a.rt . 24 do Regimento que Ih r-' 
dá o d ireito de votar nos assump tos "que não fizer em objecto ele julga m e nw 
ou decisão judicial". 

A: dis posiÇão· invocada. se refe t·e à quaíquer julgam en to a qualc(ueí:- de-· 
cisão, tenha sido ou não proferido em auto . 

Em. r esposta a essa proposta do Sr . Ministr o HermenegDdo de Bar-ros, 
fallou o Sr. Ministro Pires e Albuquerque, que disse o seguin te: 

"Nfw venho desafiar o raio : Pelo contrario, pt·ocura r ei evitai-o . Sinto 
que a atm osphera está. carregada em preven ções e porei todo o meu cuidado 
em não clD r pretexto a o desencacleamento da tem pestade. 

Começo po1· não revidar a proposta que visa ,,_ suppressão elo m eu voto 
JlGsse caso em que a le i m'o conced~. E stá mais na honra el o Tl'ibu nal asse-
gurai -o do que no meu inter esse defendel -o. ; 

Vejo qne se quer reabrir em· publico a discu ssão dE' um caso já longa-
mentE; discutido &m sessão !;ecre ta, · discutida e t·esol vicla., e devia estar 
encerrada. 

'!'oma.l-o-hei no seu· aspecto juriclico, unico digno do e>'tudo e decisão do 
Trib unai. 

A conces:;oão do Jw ·bea.s-c01'1J1tS a o Gove.rnador do Estaclr, do R'o p1·eceden' 
a intervenção decreta.da. pelo Poder Execu tivo,· ·1Ue j/1, foi communicado 0n 

'J'ribunal e consta de publicação official . 
Dar-se-ha que a concessão de um lw-beas-C01'P1LS ao Governador elo E3~ · 

tado, para que livre de constrangimento assuma e exerça 0 cargo; con stitu;, 
um impedimento á intilr verição prevista c autoriz.c1.da pelo :u-t. r,• dA ("on -
stitu ição? . 
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E sta é que seria n. duvida, .a objecçã.o constitúcional . 
A intervenção é como o habeas-corpu,s um remedio ind-icado· pela 'Con-· 

st1tuiçã.o pa ra acu dir a uma certa classe de· males. 
O "ha beas-corpus" a o constra ngimento da . liberdade· individua l · .pelo ex-· 

cesso ou a buso do poder. A interven ção á invasão do Estaào, .. a·'alteração de 
fôrma .ele Governo, á perturbaçã o ela ordem . e á h•observancia ·das · lei~ e sen -
renças f('cleraE-s . 

Eis o qu"' diz a Constituição.: 

"Art. 72 § 22 . Dm·-se-ha o habeas-co?'f>U.S .se;m.p1·e qu.e r: · i ndivídu.o sotf ?·er 
()1/. se acha1· em c1ninente pn··i.Qo de sottre·r 'L'iqlencia ou co•Jc<;ão po1· i /legali -
dade 01t a bnso de po(J.cw ." 

Art. 6". O Governo F ederal não podná. intervir )10s • Estados, salvo: 

1•. P a ra repellir invasão estrangeira. ou ·de qutro· Estado; 2Q, pa1·a man--
ter a fôrma r epublicamt; 3°, pa ra res ta belecer a ordem e tranquillidade pu-
Lllcas; 4", para assegurar a execução de· leis ou sentenças ·fecleraes." 

Para saber se o habeas-co1·pus exclue a intervençã.o havemos em in-
querir. 

O habeas-corpus, garantia· individual concedida ao Governador pres<õr va 
o Estado dos males pa;·a os quaes o legislador c0n03títuinte pr,escr ev.;u a ga-
r a ntia social da intervenção? 

Nlngu em o dirá.. 
Tão s ujeitos estão á inver são a a lteração da fórma republicana , á pertur-

bação ela ordem e a desobediencia as leis e sen tenças. os E stados cujos Go-
vernadores t enha m a su a a utoridade 'incontestavel, como a quenes ·em que 
est a autoridade teve ele se arrimar a uma ordem de lw1Jeas-corp1tS. E se 
t anto naquelles como nestes taes occurrencias se podem dar.. E se em se 
v erificando qua lquer dellas a lei suprema a utoriza a inter v,en ção - claro e 
1na nifesto me parece qu e tanto nuns como nos outros a intervenção é legi-
t ima, desde que se r e:tliza a hypothese para que foi instruída. 

Objecta-se agora: l11.as, é is to precisamente que n em .· está s uccedenclo . 
Não occorr e nenhum dos casos indicados na Constituição. E ' o proprio Go-

·vernado Federal quem está creando no Esta do a situação que invocou com<> 
pretexto para intervir. 

Ainda bem. Reconhece-se que a intervenção .em si mesm a é legitima: 
que não ha incompatiboiiclade entre os dous r eme.dios consiitu cionaes; entr" 
o · l:abeas-co1·pu.s e a in::ervenção; r econhece-se· q ue esta pr,dia ser decretacld 
pelo E xecu tivo na aus·~r: cia ·elo Congresso, a respeito cl'J ter sido. aquBlle 
COJJCecliclo. 

O que se contest a é a legitiJY:idade desta na e,specie .. 
Esquece-se que o hn!Jeas-corp1ts havia sido virtua lmente neste caso urna 

or."em pa ra intervir, o que denota que o Governo Federal se estava. a bstenclú. 
de intervir e que a situaçào elo Estado era de grave perturi'lação. 

· Para cumprir o hal!eas- conJ'ns foi que o Gover no F ederal interveio. 
O habeas-co?·pu,s foi cu mp1·iclo: Em s·eu cumprimento o paciente assumiu • 

o Governo garantido pelas forças f ecleraes e o exerceu por espaço de oito 
dias. 

Para m a is n ão o a utorizou n em podia a u torizar a garan tia individua~ · 
concedida a.o pacient e . O m a is interessa na. orbita .da a cção. constitucional 
dos outros dous poderes. 

Ir adia nte seria fazer a in tervenção já n ão· seria cumpl'ir o IULbcas-, 
CO!'PU·'· 
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No cumprimento deste o· Poder Executivo estaria aclstricto a prestigia r 
a acção do Poder Judiciario na decretação daquelle acto político da sua 
iniciativa, da.·sua· responsabilidade, já não podem t er uma acção subalterna . 

Foi o que veio a succeder :- Não obstante a garantia concedida, assegu-
rada .ao .Gover.nador ·a situação de intranquillidacle, produzida pela agitaÇã" 
política, . situação ·que se· pensara r esolver com o inadequado e ernproprio r e-
medio do · habeas-corpus, longe ele se apasiguar veio a aggravar-se de t a l 

·m odo· que tornara urgente, ina diavel a intervenção. 
Respondendo ·ao aparte com que m e honra. o e'i-ninen•:e collega direi: 
Onde se instituísse u'rn poder com a faculdade de interpretar discriccio-

na ria e imperativamente a Constituição, sem clependencia de qualquer espe-
cie nem mesmo da ·opinião, corno succede com os juizes nmneacLos e vita.Zic-ios, 
a Constituição deixaria de . ser aquillo que quizeram os CGnstituintes e quer 
a nação para ser ··virtualmente o q ue aprouver ao seu interprete sobera no. 

E se este -poder constituinte, permanente e irresponsavel está com o todos 
os seres humanos sujeito ás contingencias do erro, a influencia dos interesses, 
ao capricho das paixões, o erro, os interesses ou as paixões do momento di-
tarão em ·cada ·caso a regra . 

Certamente· não f oi pa r a isto, cer ta1n ente não foi senão pam. se preca- . 
VPrem contra isto que as· nações acloptaram o a lvitre de esc1·ever as suas 
constituições, fixando regras á acção elos seus dirigentes. 

Mas prosigarnos . 
Admitta-se porém que assim não succedeu: a dmitta-se que o Governo 

Federal inte1·veio rro Estado fõra dos casos autorizados pflla Constituição. 
Que temos nós -com isto? 
Ao Congresso e ·só ao Congresso, a quem terá o Execu tivo de prestar 

contas das medidas políticas tomadas no interregno pa rla m e ntar, compete 
a-pproval-as ou rejeita l-as .· 

Ao Congresso é que cabe decidir se a intervenção foi legitima ou illegi--
tima, approvandoca no primeiro cnso, responsabilizando, n o segunc~ ·:•, o Pre-
sidente d:a R epublica. 

Tudo quanto pretendessemos resolver neste ponto de vista seria exorbi-
tante e sem a lcance . 

Os Tribunaes proferem sentt:llças pa ra serem execu tadas; niio vota m 
protestos ·e· moções .· 

Não esqueçamos ele que somos um Tt·ibuna l .Jucliciatio, sem iniciativa, 
como é da índole e da essencia elo Poder Jucliciario. 

Não queiramos nos converter em um parlamento . 
E st e é o conselho que havemos de· ter em vista, os que preza.mos o pres-

tigio do Supremo T ribunal, para que possa ·com proveito desempenhar a. s ua 
a ngusta nüssão, que não é propriam ente a de governâf' a nação, m as a ele 
assegurar os direitos indiviãuaes : pa ra que se itnponha ao re~peito dos ou-
tros dois poder es, pelo exemplo, na rigorosa observancia dos limites que lhe 
tt·açou a Constituição, e á confiança elo raiz, pela serenichcle das suas clis-
c-ussões e pela justiça de suas decisões. 

Voto contra a proposta." 
Depois de troca de apar tes entre os Srs . Ministros, pa!;sou o Pt·e. idente 

a toma r os votos elos Ministros· sobre a proposta apresentada. 
O Sr _ l\1.ini:stro Edmu ndo Lins, passando a dar o seu voto, disse o se-

gT:inte : "Voto co~tra a proposta do Se Ministro Hermet~egilclo ele Barros 
uelos m esmos f undamentos de voto, exarado na acta dos nossos trabalhO!' 
i1oje lida . Só accrescentarei (para evitar qualquer duvida !"Obre a quelle m eu 
voto) que até o decreto da. inte r vençiio, o hnbea.s- c.O?'JnbS concedido ao Dr . 
Ita lil ·F e rna ndes foi plena m ente cum1wido pelo Sr. Presidente da R epublica. 

O Sr. Ministro· Geminiano da Franca. votou contra · a re1JL·esentação po1· 
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eJ!tender que a ma teria era vencida, reportando-se · "-O ·seu . voto na · sessão 
f:(ecr eta. 

Assim tambem o fez o Ministro P edro dos Santos, que leu alguns tre-
chos do seu voto proferido na m_esma sessão . 

, O Sr, Ministro Alfredo Pinto declarou que, tendo sido signatario -do pro, 
tpsto contra o não .cumprimento do habeas-corpus, era insuspeito \)ara votar 
contra a proposta do Ministr-o Hermenegildo de Barros, por isso que entendia 
que o Tribunal não podia nem· devia enviar representação ou appellos a 
qua lquer dos outros po<feres . Reservava -se como ju iz a discutir a legalidade 
c:u illegalidacle do acto do Governo quando em caso- concreto fosse a mesma 
a presentada a o Tribunal. 

O Sr . Ministro Viveiros de Castro tambem .era contra a indicação por 
entender que a m a teria era vencida. 

'Ao contrario o J.Vlinistro Pedro Mibielli a a poiava embora com 
r estricções. 

Os Srs . Ministros L eoni R a mos e Guimarães Natal também eram a fa-
;_, c r ela indicação. 

O Ministro Goclofredo Cunha e ra contra a propo~ta e, pa r<;;t fundamenta,· 
e seu modo de pensar no assumpto, reportou-se S. Ex. a um seu voto ven-
eido, proferido em i911 em um accordão con cedendo habeas- C01'P1t.S a . um 
Presidente do Estado do Rio, que leu a o Tribunal e_ é concebido nos seguin-
t <es termos : 

Goàof'1·eào Cunha . vencido. Se o caso actual é, exactamente o m esmo 
caso a nterior, solvido pelo julgado n. 2. 984, de 4 de Janeiro <j,o corrente 
n nno, se é precisàmente o mesmo caso, . ora reproduzido, se são as m esmas 
razões ele facto e de direito qu'e serviram .de fundamento au. accordã o ante-
rior, se outra não · podia ser a decisão senão a m esm a anteriormente pro~e~ 
rida - a concessão da ordem · impetrada - phrases do·. accordão, não havia 
necessida de de conceder novamente o que já havia sido concedido. 

E' çom effeito, m anifestan1ente ocioso conceder pelo mesmo face, pelos 
m esmos funda mentos, para o m esmo fim , e para os mesmos pacientes, uma 
outi·a or-dem ele habeas-co?-p?.&s. 
. Se, porém, a indicação Epitacio Pessoa se a ttribue a v irtude ele tra ns-
filrmar uma concessão de ha.beas-co?"1J'US em denegação delle, o Tribuna l . não 
pOde attender a o novo pedido, porque o mesmo facto, uma vez r esolvido, não 
âA iogar a segundo habeas- co1·pus . Seria violação ele cousa ;julg-ada . 

Nos Estados Unidos ela America, disse em ou tra occasião o sr: Ministro 
Ribeiro de Almeida, não se a clmitte segundo -habeas-co?·pus, quando os factos 
~llegaclos são os mesmos, salvo h avendo ma teria nova ou novos documentos. 
' Funclaclo em decisões juclic ia rias, diz Chur ch: (ou habeas-corpus, para-
grapho 369); While ·H1e dec.ision on a w rit of hab~as-corpu,;, independen ty or 
s tatutory provisions is not a final jugdam ent, a nd t h erefore not subject to 
review on a w rit of errar or a ppea t,_ it is entitlecl t o some; consideration on 
a second a pplication. a nel may warrant the r efusecl of t he second . 'l'hls 
occurs w h er e the case h as a lreacly been h earcl upon the same eviclence; 
where the facts a nel circumsta nces are .th e same . W-hen thjs is so, the first 
jt;dgm ent w ill be inclisturbecl. 

O novo pedido ele ha.beas-CO?'P1M, portanto, só poderá ser recebido como 
reclamação para execução elo primeiro accordão, consiclera'ilo sem objecto ou 
Jnexequivel p ela inclicaçãd Epitacio P essoa , ou deve ser den egado, por s.:>r 
r enovação ele pedido identico. _ 

Olhei sempt·e com g-rancle temor para a jurispruden cia c1ue e ncontrei ado-
ptacla pelo T r ibunal de conhecer ele q uestões sem elhantes, sem desconh ecer 
q ue o '' ha.beas-cOT1nt-~, r em eclio pa •·a illegaes constrangim entos da libercladP. 
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"individual, não é c.omo casse Lucio de Me1~donça, panacéa para todos os pa-
-decimentos della, como falsamente deprehendem a lguns da g eneralida de do~ 

termos do art. 72, § 22 à a Constituição. 
Hurd, no seu livro, do habeas-ccYnms, diz que essa medida é destinad:J 

·4 proteger a liberdade pessoal e a define - o poder de franca locom oção _: 
personal liberty is the power of un restrainecl locomotion. - O que elle tem 
de proteger é a liberdade pessoal offendida ou ameaçada, por prisã o, por dE<-
tenção illegal. 

K ent, nos seus "Comm~ntaries on Arnerican Daw, diz que "os juizes da 
Suprem'l. Côrte, assim ,::,)fiO juizes elas cõr t cs de d is tricto, podem pm· lwbea.s-
cO?·pu s, proteger os cirladãoa ele toda esp·~cie ele pdsão inju~ta tfrorr, h ll m an-
ner of injuit imprisioneme •lt), que cc:corra po:· virtude ou a pretex\c• de au-
toridade dos Est::t.rlo:; Un1óos~'. 

Não é novidade a m c:·icàna esta noção. 
J•á Blackstone, nos Comme ntaries on the Laws of. England, dizia q u e "a 

liberdade pes~;oal consicte n o poder de locomoção, de mudar de s ituação, de 
se r emover a pessoa pa ra qualquer Joga r, .para üncle o seu proprio desejo o 
encaminh e, sem prisão 10em r estricção que não seja por clevicla for ça ele lei , 
e que ning u em pôde s er pre~o ou detino sem cau sa justificada, pela qual h a ja 
de responder segundo :::. lei" . Nem é neehuma singularicl'l.de ele jurisconsul-
tos inglczes e atnericanos. 

Rossi, no Cursü ele Direito Constitucional, cliz " uma dns '])rincipaes ma-
dfestações ela liberda de individual é a faculdade locomotora . 'Pôde a té di-
zer-se que a faculdade de locomoção é o m eio de todas as outras m a nifesta-
ções de todos os outt·os des envolvimentos da liberda de do individuo". 

"O ·habeas-C01"1)'tl8, disse o nosso jurisconsulto L a fa y ette, é um r ecurso 
eJ.:traordinario, ·instituído para fazer cessat· ele prompto e immeclia tamente a 
prisão ou o constrangimento illega l. Não o caracte riza t[w sôm ente o s eu 
objecto e fim, que é a protecção e defesa da li-berdade : ha outras instituições 
que têm identica missão. O que particularmente o distingue e caracteriza. "é a 
prompticlào e celerida de com que elle r estitue a liberdade á quelle q u e é victima 
da prisã o ou cons-trangimento illegal. A violação da. liberdade pessoa l ou, 
como outros a denominam, da libe1·dacle physica (jus m anendi, ambulandi. 
€ Undi). causa da mnos e sof:frimentos, que n ão admittem reparação condigna. 
Dah i a necessida de de f a zer cessar prompta m ente a of·fensa de direito tão 
sagrado". 

São estas as citações em que Lucio ele M endonça se baseia pa r a chegar 
á conclusão de que até i)or absurdo se demonstra tambem que o habeas-
CO?"Jnt.s não protege, não pôde proteger , todos os direitos individuaes . (Pag. 
Jur.) 

O Sr. Ministro Epi tacio P essoa, c uja ausencia la mento, offereceu em 
occasião opportuna cabal e immecliata replica as injustas arguições feitas 
á forma e a o fundo da indicação e novam ente produzidas agora pelos Srs. 
Ministros Amaro Cava lcanti e Pedro L essa. 

Esta resposta consta da acta ele 18 de J a n eiro elo cob·ente a nno. 
E ·' ela competencia privativa do \Poder Legislativo a a u tori7.ação p a r a o 

Executivo intervir nos Estados, afim ele manter a fôrma r~publicana f e -
derativa, segundo a 11ossa Constituição e a opinião· dos publicistas nacio-
naes e estrangeiros. O accordão não ousa contestar essa a.ffirmação. En-
tre ta nto, evoca essa compe tencia, quando a ·questão, objecto do habeas-
CQ1"1J1LS, pende de solução do Congresso Nacional . 

A questão de dua lidade de congressos Jocaes e de presidente é essencial-
m ente politica. Assim têm entendid-o, entre nós Ruy Barhosa e João Bar-
balho, e .os publicistas norte-america nos. Ao 'Poder Judiciario, diz João 
Barba lho, n ii.o cabe agir no crtso do art. 6°, * 2°, ela Co,,stituição, por ser 
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isso contrario á sua índole e sua missão entre os poderes publicas . . E]] e 
c!ecide, na phi·ase de Vo.n Holst, questões legaes, mas não questões politicas. 
e aqui a intervenção é acto de natureza politica. . 

A commissão -do Senado norte-americano no seu parecer de 20 de Fe-
vereiro de 1873, não é menos explícita quando se manifestou, sobre a -dua-
;idade do governo e da legis latu ;:-a do Estado da Louisian'.a. Disse e!le: . "a 
questão que estamos considerando não é uma questão)udicial e nenhum Tri-

1 bunal judicial pôde resolvel~a. 
Entreta nto, se a competencia para a intervenção é primariamente do Po-

l~er Legislativo que é o Poder Publico por ·excellencia, por isso ficarão 
sem acção o.s üutros poderes. 

Aquelle é o regulador do caso ; o Executivo cumprirá. e fará cumprir 
0 que d'õr, para esse ·Caso ou por determinação geral, legislado pelo Con-
g resso Nacional e terá mesmo a iniciativa da intervenção (subordinada ás 
deliberações elo 'Congresso), se urgente fôr intervir pelo perigo da ordem 
public-a e , tornar-se necessario o immediato emprego da força armada. 

Foi no art . 6°, § 2°, da Constituição e nessa lição de João Barbalho 
que se inspirou o Presidente da •Republica para intervir no· Estado do Rio 
quando, as duas parcialidades politicas que disputavam · a posse do poder 
ameaçavam. a ordem material ela cidade de N'itherohy, que se ac.hava então 
süb a acção do estado de sitio. 
· Essa intervenção provisoria, ainda que nfto fosse um direito constitu-
cional elo Presidente da Republica, estaria comprehenclicla nas suas attri-
buições discricionarias de a lta política. 

O acto interventor r evestia todas as formalidades excernas 11ecessarias 
para sua execução. Tem a fórma de decreto, foi publi-cado no "Diario Offi-
cial", e se baseia no citado art. 6°, § 2° da Constituição da União. 

Dizer que o acto da intervenção se refere exclusivamente ao Presidente 
do Estado e não ao Congresso elo mesmo Estadü, importa negar que a Ie-
giti~idacle do .presidente não nasce não decorre do poder ·que o· r econheceu 
proclan1ou e e1np-ossou no cargo. 

Uma co usa esU~ vinculada á outra como effeito á causa. 
O decreto ele intervenção, como se ~·ê do trecho transcripto no accorda.m, 

"reconhece conw legitima a a u toridade elo presidente Oliveira · Botelho, em-
possado no governo elo illstaclo (por quem?) em 31 de De~::emb1~oó ultimo ". 

O Presidente ela Republica r econhecendo a legitimiclacle da autorida-de do 
presidente actual elo Estado, recü·nheceu incidentemen te, como consta do re~ 

ferido tl·echo dtado contraproducentement e, a legitimidade do Congresso Es-
tacloal. A questão ele legiti.miclacle resolvida provisoriamente pelo Presidente 
da Republica, e suhm etticla por elle ao conhecimento e decisão do Poder 
Legislativo, que, julgando-se competente pela Constituição, conheceu clella, 
pelo .voto elo Senado, e por duas discussões na Camara dos Deputados, não 
pócle 'éertamente ser objecto ele discussão jucliciaria. 

Se, porventura, o Tribunal conceder o habea.s-C01'1YUS ·wnpet1·aào, pôde 
~ucceder que o Governo ela União e o do Estado prefiram respeitar o accor-
dam anterior, que excluiu a sua competencia para conhece1· ela materia, 
como bem demonstrou a indicação não sendo possivel conceder •que o Pr·esi-
clente ela Republica e o elo Estado possam tolerar a reunião dos pacientes 
éomo Congressc contra o acto constitucional ela intervenção, cuja approvação 
pende ela decisão elo Poder Legislativo Federal. 

l!Jram os impetrantes, quando requer·eram o primeiro habeas-co?'rf;fU!>, 
deputados diplomados e reconh ecidos, diz o accorclam exerciam su as funcções 
em plena ha r monia com os clous outros Poderes do 'Estado, o Executivo e n 
.Jucliciario. Agora, ou tra ·é a situação clelles, pois não exercem mais essas 
iuncções, n em mantêm relações de harmonia com os clot.:s outros !Poderes 
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p'oliticos. Ainda assim conseguiram habeas-c01cpu.s para perturbar a harmonia 
<'m que vivem actualmente os tres poderes poliHcos . do · Estado! 

Os fundamentos -dos votos dos Srs. Ministros A~aro Cavalcanti e Pedro 
Lessa assentam em duas grandes contradições. 

Consiste. a primeira em ' julgarem nulla a indkaçào · Er:itacio Pessoa, na 
fôrma e no fundo, ao .passo que a julgam valida para o effeito de converter 
a concessão de primeiro habeas-corpus em denegação . . Consiste a segunda 
em considerarem o Poder Legislativo primitivamente competente para re-
solver então questão de dualidade do congresso ou de lPresidentes de 'Estados, 
competencia já exercida pelo ·Senado e pela Camara dos Deputados, e jul-
garem ao mesmo tempo :competente o Judiciario ·para resolver essa. mesma 
dualidade! 

Se amanhã, como é de presumir, pela votação de hontem na Camara dos 
Deput;Ldos, .o Congresso Nacional julgar legit ima a assembléa Alves Costa, e. 
se o Tribunal julgar que a assembléa legitima é a dos impetra ntes, o íPoder 
E;x:ecutivo llão pôde hesitar, ha de reconhecer aquella que o Congresso in-
dicar. quedando-se o Tribunai em posição menos compat ível com sua alta 
autoridade e prestigio. 

A intervençã-o definitiva do Estado, depende de lei ainda em projecto na 
Camara dos Deputados, diz o accorda-m, mas a competencia. do T ribunal, que 
o accordam pretende deduzir desta circumstancia pa.ra a vocar a. questão, é 
ex.clu ida pela propria Constituição. 

O Tribunal arvorou-se ainda em poder verificador, commettendü assilh 
uma clamorosa exorbitancia. 

Com effeito, desde que declara os pa.cientes deputados legít imos, imph .. 
citaJY\ente reconhece illegitimos os deputados, tambem diploma d-os e reco· 
nhecidos, da pa1' cialidade opposta . 

A face judicial da questào, a que ma.is de uma 'v ez se refere o a.ccordalh. 
é a propria questào submetúda ao Pode1· Legislativo e .que o mesmo ac.cor-
dam confessa escapar á sua competencia . 
· A doutrina em voga. daria ao Tribunal um poder exorbitante, pois que, 
restringindo a esphera. ele acção elo Executiv·o para attencler a elo Judicia-
rio, poderia este se arrogar o direito de annullar todas as m edidas governa. 
m entaes, todos os actos de soberania do 'Poder Executiv o, sujeitos apenas 
a o exame do Parlamento. 

Qual s eria a acção do Poder Executivo se lhe não fô!·a permittido sub· 
trahir os actos por elle pra tica dos no exercício de sua funcçào· g overna menta l 
ao exame do Poder Judicial. 

O poder excepcional do Governo, em materia de intervenção, como em 
materia de estado de sitio, exercido sob o exame immediato do Poder Le-
gislativo, escapa á intromissão judicial. O Governo nestes casos representa 
o Fardamento. A substituição ·condicional do segundo pelo p rimeiro resulta 
da necessidade de assegurar pi·omptamente a defesa interior ou a ordem ma-
terial do Estado. 

A intervenção pôde cer·üLmE'!l te g er a r casos judiciaes . O decreto de in · 
tervenção, como ·o de ·estado de sitio, expedido . pelo Poder E xecu tivo, quando 
na ausencia do Congresso, corre a N a ção ou qualquer E s ta do imminente pe: 
.rigo, t em o ca!·acter de um acto de s obera nia , ·completamente independentE> 
dos actos anteriores necessari-os para sua execução. 

"Les autorités qui sont charg·és de ces actes, diz Laferdere, sont tenueH 
ãe se renfermer dans les termes de la decla r a.tion es eles !ois g é nérales sur 
.l'état de siége, ·et leexcés de pduvoir qu 'e!Ies pournüent comt mettre pour· 
raient être deférés á la jurisdiction ·competente". 

A interven(;ão en~ si não ·pôde ser, nem é um caso judicial . Ella n11:e> 
pôde coexistir com os Pretensos direitos inclividÚaes inv ocados, não oóde 
viver: 6a rallela m énte com . 'elles, porque os exclue . 
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! . ~ .·· E- aién1 · disso·, não ha con·strang'illlento il1egal e 1nenos a1neaça dellé 
quando o acto do Poder iPu'blico é, como diss·emos, perfeitamente legal, quan ~ 
·ao 'esta dentro de· suas attribuições constitucionaes . 

O Executivo não avocou a questão já af<fecta ao L egislativo, como pre· 
t ende o acc.orda m , resolveu-a provisoriamente até á decisão do poder com .. 
pet'ente . 

. ·E ·ssa ·in tervenção do Presid~nte da Republica era; inEÚscensavel no In 

tei·esse ela manutenção ela · ordem publica. 
· O accorclam, é, em r esumo, um attentado contra o principio da clivisãti, 

hiirmonia e ihdependencia dos poderes politicos ela ftepublica . 
"Livremo-nos, disse um e·minente . Ministro deste Tribunal, já· fallecith> 

ela dictadura judiciaria como ele qualquer outra; a judiciaria não é meno~ 

nociva e peri·ogas que as outras; · se não se apoia n a forç reveste engnado-
·i·as apparen cias ele autoridade illusorias exterioridades de direitos, càpazes 
de · exa1tar e perverter ·sentimentos m enos r eflectidos". 

OMinistro André Cavalcanti finalmnte votou contra a proposta, qu., 
foi a ssim rejeita da por nove votos contra 4. 

(Do Jonwl elo GDm!Jnercio, 18-1-923 .) 

OS SUCCESSOS NO ESTADO DO .RIO 

A I N 1'ERVENÇÃO E O " HABEAS-CORPUs" 

Nova· decisrío !l.o S·uprem.o 'l'·rib·z~nal 

Dia nte de grande assist en cia, formada principalme n te de politicos, a.dv o .. 
gados e j ornalistas, o _Ministro Espir1to Santo a bri·o h ontem a sessão do Su-
premo Tribuna l , dando conhecimento aos seus pa res. d·e que a primeira. pa rte 
dos. tro.balh os seria em s•essão Sbcreta, pa.ra se poder . tt·atar do cumprimento 
ou nào do "habeas -corpus" . concedido pelo T t;ibunal ao Dr . R a.ul Fernande~. 
deposto do gov·erno el o Estado do R io d!e J a n eiro. 

E s tavam presentes os Mi nistros André Cava.lcanti , Guimarães :Natal, Go-
dofredo Cu n ha, L eoni Ra:mos, Viveiros de Castro, Edrrmndo Lins, Hermenegil-
do de Barros,. Alfredo Pinto e Geminiano da Fra nça .. 

O Minis b ·o H ermenegi!do de Barros prot•estou contra a decisii.0 do Pre-
sidente, que deliberava. spont e sua, tor-nar secret.c1. a sessão. Entendeu que 
este acto cleYia ser do Tribunai. · 

Suscita da. essa duvida, que teYe tambem o a.poio do M inistr-o Guimarães 
Natal e antes clt'llla ser r esolvid<L, pedi0 a. pa la.vra o Ministr(J Pires e A..lbu-
q\lerque. procurador geral da R epublica . 

Expôz ao '.rrilmna l que " n a sessão àe 10 elo correntJe, -o Sr . Ministro Gul· 
m arães. Nabal, pedindo a palavra p ela ordem, deu conhecimento a o T r ibunal rle 
uma represen cação do Sr. Dr . R a ul l<'ernancles contra 0 Presidente da !~e
publica, a. quem accusou de não ter cu mprido a ordem de "habea.s - corpus" que 
lhe fôra concedida paro. governar o E stado do Rio e de estar intervindo nos · 
negoeios pecu liares ao mesmc Esta·dú, <:rimes definid-os nos à.rts . J.9 21 e 23 
elo decreto n. 30, de 8 ele J aneir o de 189C. • ' 

L ida a r epresentação, declarou o ministro que a su a missã.o de r elator 
daquelle " ·h~llieás-corpus" estava fincln., que nãQ lhe competia tomar qual -
q u er provide n cia e qu e ass'im entregava o caso ao venerando Presidente do 
Tribunal. · · 

Por seu turno, S. Ex., não ·enc:ontra .ndo nas leis e n o r egim ento a indica-
ção de m edicloo q ue porventura pudessem prete nder os intuitos do reclamante, 
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deCidi o m,;_ndar a representação ao , procuraaOl: g.et·al da· R epublica . J<J o pro-
'curador g-eral da Republica teJVe que ·ficar com o estranho _papel de que nin" 
·guêm se queria incumbir para o quaí ningue1r. ~tinavõ corr, v d;,spachú, por-
. que, só porque n ão tinha a quem. passai-o. 
· Nunca se cumprio mais- depressa ·um despacho nesta .casa. Nem que esse 
papel queiÍnasse as mãos qu~,: o tocavam . . Veio celere do r elator para o Pr<j-
sidente d 'o Presidente á secretária da. secreta.tia á proouradoria e log o a o 
prbcur~dor, em minutos. ' · 

Li-o attentamente. diz o proctwador ; e com.o não tinha a quem passai-o, 
fo,rçoso era que lhe achasse uma solução. . 

P a ra que fim m a ndavam-me esse p<opel ? Que estaria· no intuito, no pen-
samento do honrado Presidente e .dos illus tres Ministi'os q ue a lvitro.ram ;, 

. providencia? 
Não, havia de ser para que eu promovesse a res-ponsabilidade do Presiden -

te da Republica. Não ha quem ignore e muito menos podia ignorar o Egre -
gio Tribunal, que o juiz do Presielenrte da. Republica, nos cri•mes ele t'<esponsa-
bilelade, é o Senado, onde não t em interf erencia o procurador .geral da Repu-
blica, onde as funcções do lll(inis.terio Publico são •COnfia das a u ma ~ommissão 
nomeada p ela Ca ma ra do~ Deputa dos (lei n . 27, de 7 de J aneiro (lc 1892). 

Não teria sido, portanto, para isso. P a ra que ,te!·ia sido en tão que m e e n-
viaram a repudiada r·epresentação'' 

Li, Ul11fd. por uma, a s a ttribuições do procut·ac!or- get:al . Aqui estão todas 
ellas compendiadas no r·egimento. (Lê o art. 21. do r egimenrt:o.) 

Como se está vendo, n enhum:a diz r espeito directa ou indirecta mente ao 
c'lSSUmpto: n enhuma pr-escreve, inc1iCft OU a0 m enos lembra - OU a utoriza Ul11·3. 

providencia pertinente a o cas~>. 

Não se m e p edia , p orta nto, um a.cto proprio do m eu C•fficio, uma JiCoviaen .. 
c ia que me competisse ou · estivessé nas minhas mãos . 

.Substitui, pois, a interrogação : Que pedbm de mim os que me envia,ram 
€·sse pa pel que m·e chegou assim r evucliado de mão ·em. mii.o ? 

· Eu não podia a.à'mittir que se quizessem clescãrtar da djfficuldade, lançan-
do-a sobre os m eus fragoeis h ombros . SBria , :otlém do mais. uma injustiça: pois 
que n a previsão dessas difficu~dades e u me havia ·opp·osto á concessão do " ha -
beas-corpus", peemittindo-me advertir Ro Tribuna l da ini.don eidacle do meio 
para o fim que se tinha em vista. 

Sempre ele boa fé <e s·empre fa.zendo· ju s tiça aos nobres sen t ltnentos Ltos 
meus nobilíssimos collegas, fui a fina l conduzido a conclu ir que o que se me 
exigia n este c..<tso era m:enos um procedimen to officia l , pois qu·e nenhum m.e 
'competia, mas um procedimento offkioso, um entendimento com. as alt~•s auc 
t oridades da Republica, no intuito ele esclat·ecer e r esolver uma s ituação des-
agradav.el para quantos. amig.os ela orde m, qu e é a condição primordia l do pro-
gresso, não se comprazem com o,; a ttritos e cles.confianças, que os máos prd-
cura m sem ear entre os poc1E' t'es que têm a. suprema cUrecçfLo do pa!z. 

N este p r.esuppost o. no m esmo dia a penas terminada a s essão do T ribunal, 
procurei o Presidente cl!:. Republi:xt. 

Int:errompendco o despaclw collectivo. S . Ex . r e-2ebeu-me immedi::t.tamen Le. 
Exp'uz-me a minha incumbencid., informando-o elos termos ,d[, repr esen tação. 
De.pois de reaffirmar-me os senti-mentos que aqui lll'lllifestou na sua visit:'l a o 
Supremo Tribuna l, que sempr·e inspirariam o· ~eu g overno nas relações· com 
o mais a·lto tt·ibuna l juri(jico. declat·ou -me S. Ex. que as su as ot·dens, n esse 
caso, foram para que ao juiz federa l, 0xecutor da orden1. de " h.a be<ts-·corpu s", 

·Por lei e por incumbe.ncia expressa do ~rribunal . fosseiL· ·concedidos todos os 
recursos que porventura fossem requis itados: esta va informado de que as suas 
ordens haviam s ido rigorosame nte cumpridas, não t e ndo recebido do juiz ne-
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nhuma reclamaçãn; que não pod_iam ser e não ·eram, portanto, veraa<).eiras as 
accusações da interfei'encia. de agentes do Poder Executivo em contrav-enção ~ 
essas ordens ; que nã:o se cont·entaria, entretanto, com u J'l'lio. simples negação e 
·p eéUo-me lhe dés!>e ·os tel.'mos da r epresentação para que fosse .. devidamente 
esclarecida e informada; pois q ue era este m ais um e n seje que se lhe ofrere-
cia para dar um novo testemunho da sua con ::Jideração ao Egregio Tribunal . 

' Passei -o original da l"epresentação. a o Sr. Ministro da Justiça, que assis-
tio á conferen cia. Venho restituil-o ao. Tribuna l com a.s informações presta.-
das por S, Ex . 

Passou S. Ex. a ler ao 'L'ribuna ! as· lnformaçOcs prestadas pelo Ministr o 
da Justiça. 

· O Ministro dn. Justiça -comeéà. reputando improcedente a recla maçã:o di-
rigida pelo Dr. Raul F ernandes ' ao Tribunal , contra o não cumprimento do 
" habeas--corpus". Concedida a orcJ(nn. f oi elia c umprida po1· interme.àio d o 
juiz f ede1·a1, tanto que o reclamante reconhecera que a s ua posse e e ntrada e m 
exerciqio se fizeram norma lm ente, com a ge.ra ntia elas· f·orças da União . 

O juiz :Cedera!" tambem communicou a o Triburial e a o Governo o cu mpri-
mento do "ha beas-corpus" . "Por consaquencia , diz o .Ministro, se proceden-
te fosse o receio de coa·cção por parte ào poder exeeutivo, u.nico funda m en to 
do "habeas-corpus", t eria elle des>~pparecid" desde a.ue fói o proprio aponta-
do coactor que pôz; á disposição do juiz os elementos materia.es necessai' ios 
para imp·edir-lhe a. pratica da coacção", 

Nega a pratica de qualquer· acto do· Governo que .tolhesse os -livres mo-
vimen tos da accão administrativa do Sr. R a ul Fernandes. 

Cessou , assim, a r a zã o de ser do " ha beas-yorpus" , pensa o lVI:i n istro, p qt; 
desapparecera o r eceio da coocção. 

Accentua que a exeeuçã.o do " ha beas-corpus" estava. a c.ar go não do Go · 
vernt1, mas elo juiz f ederal. · 

Log·o, pura o Governo, o "h abeas-con::;us " está c1.unprido . 
Diz que " anarchia sobt·~vincla foi promovida por massas populare~. et,; 

consequ enc-ia da dualiclacte de presidentes do E s-tado e não pócle: essa anarchia 
ser levada á culpa a o Goven1o F eder a l, que, sóbre a dualidade,. se limitou a 
enviaJ .. ao Grogresso as 1nensagens já conhec.idas. 

"Não podia , porém , p.rosegu e o Ministro, o Go·ver.no s·er obrigado a reco--
nhecer .a. legitimida de, isto é , a entra r em relações cfflciaes com qualquer d os 
pretensos presidente s, por estar o caso a ffecto ao Congresso Na.cional, con-

. stitucionalmen t e competente para dirimir a contenda . 
SP. ela dualida de, seguida ela posse e do exercício ele facto, de dous Governos, 

resultaram a des0rdem., a anarch ia administrativa e a deturpação da fórm.h 
republiC<'o.na, no Esta do, acompanha das ela impotencia do recla,mante para 
exercer a pl·enitude das funcções presidenciaes, disso responsabilielflcle alg uma 
eabo a o Governo Feder a l , adstricto ao f ornecimento de forças a o poder judicia -
rio pa ra a exec-ução do " ha beas-corpus" . 

Historia as desordens or;c-orrida.s em Ba.rra do Pir'ahy, Fribttcgo .e Ca.h .-
pos, pnra mostrar a solid tuele na r·emessa de f orças, contra as quaes nenhu-
m a r eclamação houve . 

m conclu e: "Estando, poré m., cumprido o " h ab eas-corpus", como ficou dito 
e verificada a impossibilidad.e de mante r-se a ordem pub>lica e resguardar-se â. 
fôrma I'epublic:ana de ·go, ,erno, t eve o Governo F ,edera l ele interv'ir, como f.ez, 
no exercício de s uas a ttribuições constitucionaes, dev endo presta r -ao Congres-
so Naciona l con tas elos aetos qu e pratico.r durante a intervenção e o. estado 
d,e .sitio .. . " Ao encerra r esta informação , tive conh ecim en to de que o vene-
r a ndo Pr·es iclente do coll enclo Supremo Tribuna.] Federal, r econ s ider a ndo por 
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melhor •exame e informações fidedignas, seu anterior officio ao ju iz f·edera'., 
Ih• declarou qu e dava por cumprido 0 ''habeas-corpus". 

Finda a leitura elo officio do Ministro da. Justiça, o Ministro P ires e Albu-
querque, co·nclu io ela seguinte fórma: 

"Está f inda assim a m inha missão. Já o estava a ntes disso e· só a muil?. 
consideração que prest o ao Tribunal fez com que não a abandonasse desde 
logo . No dia seguinte áquelle ·em que se me enviou a representação, os jor-
naes da manhã noticiaram que o Presidente do 'l'ribuna\ resolv era officiar ao 
juiz fereral em Nictheroy. Antes que. os jorna·es m a tutinos, já. na ves.pera 
eram, na cidade, corrheciclos os· tel'm.Os do offlcio, ãivu\gad-os com as 'copias 
qu e corriam nas mãos tios interessados antes, 1nuito antes, que 0 originul 
chegasse a o seu destinatario. Se o Presidente resolvera proviclenoiar, se de-
liberánt tomar a si 11\IVa.Inente o caso que me havia mandado, é bem. de ver 
que eu já nada tinha ver com elle" . 

Accrescentou ainda S . Ex. que, rendo tido conhecimento desses facto!>, 
fõra, em companhia de uma testemu nha, á residencia ' elo Sr. Ministro Prv.-
sidente do Tribunal e alli, pro-mptamente -recebido por S. Ex. , d·ell.e ouvir., 
que ha via estado no Pa1a.cio do Cattete, e m conferencia com o Sr. PresidentG 
da Republica e então, melh or informado- dos factos nccorridos, offic.ián:t a o juh: 
federal do Estado elo Rio, revogando o officio a.nterior· e dando po1· cumprido 
o " h abeas-corpus-" -e• encerrado o in cidente . 

.Concluindo o Sr. Ministro procura dor ge1·a1 a s ua ruUo-cução, 0 Sr. Pre-
sidente annunciou que a sessão p.assava a ser secreta. 

O Sr. Ministro H errnenegildo de Barros protestou nova m ente, decla r a nd.r• 
que havia formulado um requerim.en.to para ser subrnettido ao Tribunau , no 
:;ent!clo de que estoc,, e Eó elle, resolvesse se a se~são deveria ser secreta ou 
vublic~~ . 

Tal attitud.~:; causou ligeir-o incidente entre o Ministro Hermenegildo. e o 
Presidente elo Tribu na.!, resolvendo este afina;\ submettet: a propos ta á d<>libe~ 
ração do Tribunal. Votru·am no sentido de ser a n:solução tomada em ses-
são p ublica, os Ministros· Hermenegildc de Barros, Gudofeeclc Cunha e Gul· 
marães Natal . e, para ser e1n se.ssão secreta os Mnu~n·os Geminianc da Fran-
ca, Alfredu Pinw, Viveiros de Castro, Leoni Ramo~. Andt'é C~cvalcanti e Pe-
dro Çlos Sa.ntos, sendo que este dec\a.rou só votar p-ela sessão secreta, porque 
o P r esidente, do Tribunal infm' mou haver motivos grave!~ p ru·a que assim 
se fizesse. 

Passou entãc 0 Tdbunal a rE:so\ver ·secretamente. já entãc com ~ pr!)·. 
sença elo Ministro Pedro Mibi:e\h . que chegava na occasiá.o. 

E em s·essão secreta f icou decid ido o caso . 
Soube-se que 0 l\1inistrC' Guimarães Natal a presentár::> um prc•te.sto con· 

tra o acto do Preside.nte cl::t Republloo, ao qual o Mnustro Hermen egilào de 
Barros offereceu um addendo. 'Este foi rejeitado, mas o pt·otesto do Ministr<> 
Natrul n ão teve decisão clru·a e positiva. Oito ministros. vota r a m contra o pro-
testo, porque o · r eputarmn sem valor pratico, mas entre esses oito votos cOI~
tam-se os dos ministros president e e do procurado!' g-e.ra l, aque\l.e com opinião 
já compromettida ·no ultimo officio que enviou ao juiz f ederal do E s tado do 
Rio, conformando-se cc·m os factos, e este l'ep resentante do Governu no Su .. 
prem-o Tribunal. 

Dos seis restantes, rlous considera.vnm f ra ncamente desrespeitado o Tr\-
bunal. 

A fayor do protesto. vota1·am os Ministros Guimarães Natal, Leon j RF<·· 
mos. P.edro Mibiel\L Hermeneg:ildC' de Bd.rro~ <:' Alfredo Pinto 
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O SR. AURELINO LEAL CONFERENCIA 

Esteve hontem · á t.'l.rde . no palaci·? do CattP-te cc.nfe~e~ci3r,àc d<>.morc,. 
damente com o Presidente ela Republica, o jnterventor· federal do Estado do 
Rio de J a neiro. 

O Sr. AU1'E~lino 'LC'al a provéitott a opportun!dade pa ra relatar á viva vo2. 
a o Sr .• "-.rthur Bernardes a situaçfto ·em que assumio . o exerci cio das su as at-
tribuições e, bem assim, ·considerar a lgumas providencias qnt se relacionam 
·c om o ·mandato que lhe foi outorgadc.. 

O "Jornal". 14-1-92~ 

O CASO DO ESTADO DO RIO 

O SUPRIDMO TRIBUNAL FEDERAL TRATA Do ASSUMPTO EM SESSÃO SECRETA, REJEllTANDO 
UM PROTESTO CONTRA A INTERVENÇÃO - EM INFORMÇ ÕES PREST ADAS, O 
SR. MINISTRO DA JUSTIÇA MOS'l'RA A ÍMPROCEDENCIA DA RJOC:LAMAÇÃO l!O 
SR. RAUL FERNANDES - EM OFFICIO AO .JUIZ FEDl<}RAL NO ESTADO DO RIO 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL CONSIDERA CUMPRWO O "HABEAS-COR-
PUS" - OS ACTOS DO IN~'EH.VEN~'OR. 

Na sessi'io de honteni, do Supremo Tribunal Federal, foi discutido o cas·t> 
do Estado elo Rio, ~m face ela intervenção federal nessa unidade da Fe-
cler açiio . 

Por proposta do Ministro Hermenegildo de Barros, o assu mpto só co-
meçou :>. ser· tratado depois de ·presm1tes todos os membros do Tribuna l. 
· Então: o Procurador ·Geral da Republica, Ministro Pires e Albuquerque, 

pr·ocedeu ·á leitura das informações prestadas ·pelo Sr. Minis tro da Justiça . 

INFOH.M<\(';'ÕES DO SR. MT,NISTRO DA J UST!y.;. 

O officio do Dr. João Luiz Alves, Ministro ela Justiça, prestando infor-
m ações sobre a intervenção federal, é do theor seguinte: 

"Exm. Sr. 1\'l:inistro P;-.ocm·ador Ger·al ela Republic a - Nã:o é .procedentu 
a r eclamaçã:o dirigida pelo Sr. Dr. Raul F ernandes ao Egr c>gio Supremo Tri- fi 
bunal :F'ecleral contra o não cumprimento do lwbeas-co1·1n1.s que lhe foi <:'rm-
cediclo, e da qual V . Ex. se dignou dar-me c-onhecimento, para os fins clt: 
direito . 

O Egregio Supremo 'Tribunal Federal. concedendo a ordem de habeas-
corpus determinou, por intermeclio de seu venerando presidente, ·que o juh; 
da se,cção do E s tado do Rio de .Janeiro a execu tasse, r e·quisitando a força fe-
deral .necessaria. 

O juiz requisitou-a e ror immecliatamente attenclido pelo governo. 
O reclamante reconhece q u e a suR. posse e entra-da em exercício se 

fizeram normalmente, com ~ garantia elas forças da União. 
O Juiz Federal, por sua vez. communicou ao Egregio Tribunal 'que fôra 

e.umpriclo o habeas-co1'1J)LS, comm.nnicação que fez ao governo . 
Por con~equencia, se procedente fosse o r eceio de coacção po1.· parte do 

Poder Executivo, unico fundamento elo habeas-cO?'P1~s. teria desapparecido. 
desde que foi o proprio apontado çonctor que poz á dis posição do juiz os ele-
mentos mat eria es necessarios pam lhe impedir a pratica ela coacção . 
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Acto a lgum praticou 0 governo para tolher os livTes movimentos da 
acção a dministrativa do Sr.. Dr. Raul Fernandes, como ainda direi. 

Logo, pela evidente cessação do receio de coacção, cessou o motivo de-
terminante do hÇLbeas-cD1'P1W e este perdeu a sua razço df' ser. 

Accresce que, não a o governo, mas ao Juiz Federal foi commettida., com .. 
cumpria, a . execução da ordem de ha-beaS'cC01'pUS, á qual 'O governo não oppoz 
embaraço, antes positivamente amparou com as forças federaes . 

O poder executivo fez tudo qua nto devia , no uso ·de suas attribuiçÕes, 
para que fosse cumprida a. ordem ele habeas-C01'P1-t.s, ·porql!e tudo a que era 
obrigado consistia em pôr, para isso, a necessaria força á disposição do 
Juiz. 

O reclamante reconhece que as forças se portaram com -disciplina e 
lealdade no cumprimento üas determinações do magistrado executor da ele-
cisão. 

Este declarou, não só ao T ribunal, como ao governo, que fõra cumprida a 
ordem, não lhe cabendo toma1· outras pl'ovidencias pelo que dispensou as 
forças · do exercito que estavam á sua disposição. ' 

Logo, para o govern·o, s inceramente empeúhado em acatar esse Eg1·egio 
Tribunal, estava, cóm'o está, de modo indiscutível, executado o ha.becLs-co1·pus 
concedido. 

O estado de notaria anarchia, proniovido por massas populares, em con-
sequencia da dualidade funceional de governos, a narchia i·econhecida pelo 
reclamante e confirmada pelo Juiz Federal, no seú offic.io, ao collendo Tri-
bunal, lido na ultima s-essão, não póde ser levado á culpa elo governo ,' que 
não praticou ou mandou praticar act:o algum para provoca i-o ou alimentai-o. 

Sobre a dualidade de governo limitou-se ci · govel'no federal a transrnittit· 
ao Poder L egislativo as representações que lhe f-oram dirigidas por uma ela,; 
parte~. 

Concedid.o o habea.s-C01'1J1t.s á outra, o governo communicou o facto a<> 
Congresso N _aci·onal, declarando que acata.ria, como fez. a decisão pro·fericla 
pelo Egregjo Tribuna l. . 

N'ão podin, porém, o governo ser obrigado a rec-onhet:er a legitimidade. 
isto é, a entrar em relações officiaes com qualquer dos pretensos presiclen.te~. 
p·or estar o caso affecto ao Congresso Nacional, constitu('ionalmente com. 
p.eteJ~te par.a dirimir a contenda. . · 

Se da dualidade, seguida ela posse e elo exercic!o ele facto ele dois gover-
nos, resultaram a desordem, a anarchia administrativa C" a deturpação ela 
fôrma republicana no Estado, acompanhadas da impotencia elo reclamante 
para exercer a plenitude das funcções presidenciaes, disso responsabilidade 
alguma cabe ao governo federá!, adstricto ao fornecimento de f orça.s ao 
Poder Judiciario para. execução do habea.s-Co1·pus. 

E' facto que,. para tres pontos, de accõrelo com o pedido elo Juiz· Fe-
deral, m andei, eomo ·Ministro da .Justiça, "tres officiaes e algumas praQas da 
força de policia militar desta capita l: - para BarnL do ·Pirahy, Fribm:go e 
Campos - cada uma dessas localida-des r eclamando providencias. Cacla urn 
dos tres destacamentos, com dez a doze praças, foi commanclado por um 
~enente) con1 instrucções ~scriptas e rigoJ.~osas para garantir os direitos in·-
divicluaes, evitar aggressões reciprocas pel-os partidarios dos dois grupos, e 
impedir depredações da .propriedade particular · e publica. · 

Não recebi queixas -contra a acção cor data e benefica d<s:ses destacame~
tos. O de Barra do Pirahy conseguiu, sem violencias., assegurar a ordem pu-
blica ameaçada pelos partidos em lucta, ambos fortes e ap:lixonad-os e repoz, 
garantindo-lhe o exercício, como pediu o Juiz Federa l, o collector nomeado 
pela situação politica que apoia. o Dr. Raul Fernandes . 
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Do mes·mo modo, o de F1riburgo conseguiu restabelecer a ordem seria-
mente perturbada e garantir o exerci cio do collector da facção do Dr. 
Raul Fernandes com protestos dos seus adversarios . 

O de Camp~s Úmitou-.se a . simple·s policiamento, sem praticar acto al-
g um que posse ser eivado· de parcialidade. 

Vê, portanto, V . Ex . que, por '·mal inf-ormado, náo tem t,.zão o Sr . 
D1·. Raul Fernandes. 

Não ha como negar, pois transparece da prcipria reclamação, e ficou 
provada na ·informação do Juiz federal, a exi'stenc·ia de um grande mo-
vimento p'opular de acção e reacçã:o, originado da lucta politica e da dua-
lidade de governo~. 

!A repressão de taes movimentos não cabia ao. governo federal, adstricto 
a: fornecer a força Hecessaria para cumprimento do habeas-.c01'P7~s em fav-or 
dos ,flr8. H.aul Fer nandes e Arau jo Gosta. 

Cabia, sim, ao Presidente garantido pelo 7wbeas-corpus por intermedio 
das suas autoridades e da respectiva força policial. ' 

•Esl!a, porém, sublevou-se e dissolveu -se, como informa. o reclamante, bem 
que disso caiba a responsabilidade ao governo federal. 

Tal fac t o, ent1·etanto, ve!u augmentar a desordem e anim&r os movi-
mentos subversivos que continu avam em todo o Estado. 

Estand:o, poré~. cumprido ·o habeas-corpus, como ficou dito, e verifi-
cada a incompatibilidade material e politica de se manter a ordem p u -
blica e resguardar-se a forma republicana de governo, teve o governo federal 
de inte.rvir, como o fez, no exercicio de suas attribuições constitucionaes, 
devendo pres-tar ao Congresso Nacional contàs dos actos · qu e praticar ctu-· 

· r ante a intervenção e o estado de sitio. · 
O decreto de intervenção e as instrucções ao interventor esclarecem a 

intervenção e os prop-ositos do governo, sem a menor quebr a de seu. aca-· 
tamento ao Egregio Tribunal · e da harmonia dos poderes .constitu clona es .. 

A-o encerrar esta informação tive conh ecimento de que o venerando prê-
sidente elo Collendo Supremo Tribunal Federal, reconsiderando, po,. melhor 
exame e informações fidedignas, seu anterior officio ao Juiz Federal , lhe ae-
clarou que dava por cumprido o habeas-co1·pus. 

Curvo-me reverente dia.nte' ·da autorizada opinião do eminente chefe do 
Poder Judiciario, cuja venerada rectidão me dispensa de accrescentar af-
guma cousa a esta informação. 

·A proveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os protes tos do meu allu 
apreço e distincta consideração. -João Luii.z Alves." 

A SESSÃO PHOSEGUE 

Terminada essa leitura, declarou o Sr. Pires e Albuquerque que a. no· 
tic!a do officio, .pelo Presidente do Supremo, j'á era conhecida nas ruas dP-st:J. 
capital e publicada pelos jornaes, antes mesmo de ter elle conhecimento do 
facto e de chegar o referido officio ás mãos do Juiz F ed't'ral de. Nictheroy. 

Em vista disso, de haver por si, o P r esidente do Tribunal, deliberado 
resolver o cas-o a seu criterio, aclíava o procu rador que a sua missão estava 
f inda. Fez ainda S. Ex . algumas considerações a respeito, e terminou affir-
mando q ue não ha via periolitado a Justiça, nem soffrera o prestigio do Tri-
bunal , desde que o primeiro of.ficio havia sido rec.tificado . 

Nessa altura, o Min'istro Hermen egildo de Barros protestou declarando 
q u e não se conformava com o segundo officio, sobre cuja reda~ção nã:o fo-
ram ouvidos os demais membros do Tribunal 

Ouvidas as referida s informações, o Presidente Hermi nio do Espiritc. 
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·Santo declarou que a sessão seria secreta, desde que se ia apt'ecia r um acto 
·do Sr. Presidente da Republica . 

O Ministro Hermenegildo declarou, então: 
''Fallece a V. Ex. a utoridade para tanto. Só o Tribtmal póde re~olver 

sobre a sessão secreta, e m a is ninguem. Eu sou pela sessão public~ . " 
·Posto a votos o assumpto, pronunciara m -se pela sessão publica os 

Srs . GodofredÇJ ·c unha, Guimarães Natal, André Cavalcanti e H ermenegildo, 
contra o voto dos sete restantes . . 

A sala foi immediatamente evacuada, e c·omeçou a s <o·,·são s ecreta pre-
cisamente ás 13 horas. 

A SESSÃO SECRETA FOI APRESENTADO E PJ'JEn'ADO UJ\1 PHOTESTO 

A sessão 'secreta durou duas horas, havenno discutido o cas o de inter-
·venção no Estado do Rio ' todos os Minist ros. 

Afinal, o Sr. Guimarães Natal leu um protesto contn~ o acto do ex e-
cutivo, decretando uma medida que contrariava uma decisão do Supremo 
'.rribunal. · 

OPosto a votos o protesto, foi el!e rejeitado, pot· oito votos contra cinco. 
Votaram a fav-o r elo protesto os Srs. Guimarães Nat:tl, P edro 'Mi·bie!li, 

Hermenegildo ele Barros, Leoni Ramos e Alfredo Pinto, e contra, os Srs. 
Herminio do Espirito Santo, Viveiros ele Castro, :Pires e A lbuquerque, André 
Cavalca1iti, Pedro elos Santos, Edmundo Lins , Gocloüedo Cunha e o ex-chefe 
ele policia do Districto Federal. 

A's 15 hora·s foi novamente reaberta a sessào publica, cont inuando a s er 
votada a ma teria .prompta. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL OFFICIOl.' AO JUIZ FEDERAL 'NO ESTADO DO RIO ACCEITANDO 
COl\10 OU1VIPIUDO O u HABEAS-CORPUS"" 

P elo Ministro Herminio do Espirito Sa n t o, Presidente elo Supremo Tri-
bunal Federal, foi dirigido ao Juiz Federa l da Secção elo E stado elo Rio 
novo oUicio, rectificando o primeiro, qua ndo intimou aquella a utoridade a 
cumprir o habeas-co?·znts concedido aos Srs . Raul Fernandes e Arthur Cos ta, 
sob pena ele ser repponsabilizado. 

Nesse officio, o St:. Herminio elo Espirito Santo conforma-se com as de-
clarações elo Sr. Léon Roussoullieres. acceitanelo como cumprida a referida 
ordem, segundo communicação feita pelo Procurador da Republica, na occa-
sião em .que lia as informações elo Sr. Ministro ela Jnstiça. 

A RESPOSTA DO JwiZ FEDERAL N·O ES~l'ADO DO RIO AO PRESIDENTE DO SUPREM O TRIBUNAL 

Foi lido na. sessão de hontem, elo Supremo Tribunal .F eder a l, 0 seguint e 
officio, que ao Dr. H erminio do E s pirito Sa nto, Presidente desse Tribunal, 
·clit·igiu o Dr. L éon Roussoulieres Juiz Seccional do E s ta do do Rio: 

"Exm. Sr. Ministro Herminio' F . elo Espirito Sa nto- l\1. D . Pres idente 
do Supremo Tribunal Federal. - Como elo theor elo officio n. 53 85, que 
me foi endereça do em 10 do corrente m ez, relativo ao habeas-C0?'1J11-S con-
cedido aos Srs . Drs. Raul Fernandes e Axthur Leandro d·~ Ara uj o Costa, se 
pudesse tirnr inferencia no sentido ele ter havido omissão ele actos na exe-
cução do Veneranelo Accorclam que concedeu a "Ordem, a pressara-me em 
redigir resposta, pedindo venia a V. Ex. , para, com a a presentação dos 
autos res pectivos, em original, comprovar a affirmação c~e que este juizo 
tomara as medidas geraes de que lhe cabia a iniciativa clescle lügo, bem como 
attenclera, determinando pro,;iclencias ou requisitando-as, a todas a solicita -
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ções for:huladas, quer relativas á pessoa do Sr. Dr. Raul Fernandes, quer 
relativas á f' autor idacies delegadas do seu poder, que, aliás , o . proprio inte-
ressado tem honestamente recànhecido·. 

Sustei a expedição de tal resposta, a que deveram acompanhar os autos, 
attento o telegramma n. 10824, de hontem, com as notas de "urgente e 
reservado", no qual V. Ex .. me assegurou que, diante de informações am-
pla~ e fidedignas, obtidas depois de assignado o mencionado officio · do. dia 
a nterior, se convencera de ter sido o habeas- corpus devidamente cumprido, 
como nelle se. continha a u torizando-me · a considerar como não recebido e 
sem effeito o r eferido ~.f.ficio. / ' 

Congratulando-me com a approvação por V. Ex. manifestada ao m eu 
procedimento no caso, tenho a honra de renovar os protestos de minha alta 
estima e distincta consideraçãü." 

(0 Pa.iz, 14 .Janeir o 1923) . 

. RECLAMAÇÃO DO SR. RAUL FERNANDES 

O Supremo Tri.buna l Federa l, ao correr a su a sessão, hontem r ea-
l izada. tomou conh ecimento ela petiÇão qu e lhe foi enviada pelo Sr. Dr. 
Raul Fernandes reclamando contra a execução que se vem. dando ao "habeas-
corpus" que lhe foi concedido, mandando em.possal-o no Governo do Es-
tado do Rio de .Janeiro . 

Esse documento, lido pelo Ministro Guimarães Natal, possu e o seguinte 
teôr: 

"N. 12- 9 de Janeiro ele 1923 - Exmo. Sr. Ministro Guimarães Natal , 
Relator elo " habeas-co1·pu s" n. 8 . 800. - Não posso mais r etardar o cum-
primento elo incleclillavel dever ele trazer ao conhecimento elo Suprem·o Tri-
b unal Federal a maneira como vae ·sendo desrespeitada e burlada o ordem 
ele " habeas-cor pus", que .me foi concedida por accôrdão ele 27 ele Dezembro 
iJroximo findo, não só para me empcssar no cargo ele Presidente deste Es·· 
taclo, como tambBm para exerc.er sem constrangimento as respectivas fun -
cções no . quatt·iennio de 31 ele Dezembro de 1922 .a 31 ele Dez.embro ele 1926. 
A' requisiçào elo .Juiz Federal ela Secção elo R io de .JanBiro forças elo Exer-
cito, ela guarnição ele Nitherohy, asseguraram-me a posse' pacifica, e · a elo 
V ice-Presidente elo Estaclü perante o Tribunal da Relação, ele conformi-
dade com o dispositivo cio{ Constituição Estadual, nã.o se acha ndo reunida 
a Assembléa L egislativa . As mesmas forças g uarneceram o P a lacio Pre-
sidencial, onde, acto continuo, recebi o poder elas mãos elo meu antecessor; 
guarneceram igualmente as repartições p ublicas, notadament e a Secretaria 
Geral do Estado, onde tambem se ·empossou tranquillamente o Secretario 
Geral , Dr . Mauricio Campos de Medeiros, e continuaram até esta data, 
com inteira con·ecção, a guarda r esses edificios, prestando-me, assim, e aos 
agentes da administração na Capital, a m a is a mpla garantia pe·ssoal. En·· 
tretanto, como no mes~no dia 31 de Dezembro t elegraph asse eu ao Exmo. 
Sr. P residente da Republica, communicando-lhe lt dita posse e inicio de 
Governo e agr a d ecendo-lhe as seguranças prestada s, tive a sorpr eza de 
recebm·, em resposta, a com.municação de h aver sido tambem empossado 
no mesmo cargo o Majoi· Feliciano Pires ele Abreu Soclré, accrescentanclo ·o 
Sr. Presidente que desses factos ia dar conh ecimento ao Congresso Na-
cional, nos termos- da,s su as m ensag·ens anteriores ao Poder Legisia tivo 
sobre a materia. Assim, contra o julgado que m e reconhecera o direito 
certo, liquido e exclusivo <ie exercer o Poder E xecutivo no Estado insu rgia-
se o President e da Republica, dando corpo a uma dualidade cles;e Poder e 
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fomentando directamente o desconhecim.ento da autoridade constituída, de-
pois de h aver· declarado que a tinha por illegitima em mensagem de 30 do 
mez passado, ás du"ls Ca~as do Congresso Nacional . Negando-se a reco-
nhecer o 1neu Governo ainda mesrno como um m éro Governo "de f ac to", 
0 Sr. Presidente da Republica determinou que as autoridades federãés niiu 
se corr espondess'em, - não só commigo - mas a inda -com os funccionarios 
estaduaes de qualquer categoria, todos alias, nomeados por Governos anteriores, 
á excepção do Secretario Geral e do Chefe de Policia. O facto, sem pre-
cedente, de se isolar assim um Estado n o seio da Federação, era sufficiente 
para quasi ilnpossibilita r materialmente o Governo dentro de m uito pouco 
tempo; e desde logo me privou, 'e a todos os funccionarios de recebermos 
a corr espondei)Cia postctl e telegraphica qu~ não tivesse sido nomina lmente 
endereçada a os des tinatarios, sendo pela mesma razão r ecu sado ao the-
soureiro do Estado o pagamento dos cheques ou v a les postaes emittidos 
pelas estações anecadacloras do interior. Contra essa particular conse-
quencia da interrupção de relações com o Governo da União, reclamei ao 
Juiz Federal cujas recommendações ás autoridades competentes não pro-
duziram até ' hoje· nenhum effcito. Não basta.v~.t, c•ntretantu, asphyxitu· leu .. 
tamente o ' Governo. Cumpria chega1· depressa a uma ·situação d e facto 
mais vremente . Foram despachados para varios IU'\lmo1pl0s do interior 
agen tes e praças da policia cio Districto Federal, q ue, conniventes com os 
politicos opposicionistas, procederam á depo,sição das a utoridades locae!;. Elrh 
Barra do Pirahy foram depostos a Camara Municipa l e o Prefeito, des-
armado o destacam ento de policia, preso o delegado r egional, Dr. Carlos 
Luiz Detsi, occupat·a a séde ela delegacia de policia e prestigiado o delegado 
de nomeação do Majm· Sodré. Dali seguira m algumas praças e agentes 
de policia elo Di·stricto Federal pa ra Barra Mansa onde occuparam. a de-
legacia, empossaram o delegado do Major Sodré e' tomaram co1n arrom)Ja-
mento a séde dft. Municipalidade. Em Ma ricá, Araruama, Nova Friburgo, 
S. Fideliil, Cambucy e Therezopolis, factos identicos occorreram, sendo tam-
bem depostos 0>3 collectores das rendas e os o.fficiaes do r egistro civil . Eri1 
Nitherohy mesmo foi vedada ao Governo do ·E stado a r emessa de r-eforços 
de policia para -o intet·ior, como se vê dos officios juntos por cópia, trocados 
entre o Governo e o Juiz Federa l; foi preso á ordem do Chefe de Policia 
do Distrlcto Federal c conservado em custodia durante tres dias, o Capi.tão 
Cavalcanti, assistente militar ela presidencia; dous automoveis elo Governo 
foram tomadas por agntes ele policia do Districto _Federa l e entregues ao 
Major Soclré, para seu uso só sendo restituídos horas depois por inter-
venção do Juiz Federal; ao' Major Sodré foi' prestada a gara ntia da força 
federal, que defencle o seu Governo insta llado no edificio ela Camara Mu-
nicipal, occupado para isso com v iolencia. e arrombamento sendo a sua 
correBpondencia e a ele seus a uxiliares 1·ecebida come. "offi~ial" nas es.ta-
ções federaes competentes. E s tes factos deprimentes d<• autoridade do Go-
verno, não podia.m deixar ele influir n~ mora l ela fol'ça de pollcia , longa -
mente trabalha da contra o Governo legal , a inaugurar-se em 31 de De-
zembro; e devendo declarar-.se hontem um movimento coHectivo de r evolta , 
que effectivam.ente se vm'ificou pelas tres horas du. tarde, a contece u que 
muito significativamente, nesse dia, pela manhã, foram detidos á ordem do 
Chefe de Policia do Districto Federal, e logo coneuzidos para ' essa Capital , 
tres sargentos. e dous officiaes dos mais bravos e dedicados ao Governo 
os quaes passaram o dia no gabinete do delega do Dr. Chagas \l foram re~ 
la xados da prisão ás 5 horas ·ela tarde, sem nenhum interrogatorio mas com 
a viso de que "a policia em Nitheroy já se revolta ra !" Para ~vitar con-
flictos armados, que pudessem caracterizar uma conflagração, o Governo 
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do Estado determinou lis 'autoridades locaes que não r esistissem ás deposi-
ções, quando praticadas ·POr agentes do Governo da União, devendo-se bus-
car remedio nas m·edidas -que fossent determinadas pelo J uiz Federal en1 
cumprimento do "ha.beas-corpus" . A esse ·magistrado, pois, terr.-:;e _dirigido 
o Governo pa ra denunciar as vi'olencias feitas áquellas autoridf!_cles e re-
querer o auxilio da força publica, afim de as restabelecer em suas funcções, 
como se vê dos officios juntos por cópia; mas, certa mente, elle tem lutado 
com embm·aços insuperaveis no desempenho de seu dever, pois até agora só 
fui conseguida a reposição de um funccionario - o eollector ele Friburgo -
·entre tantos que foram violentamente destitui dos de suas funcções . A pre-
sença de agentes e praças da policia do Districto Federal em numerosos 
pontos do territorio fluntinense, a sua acção sy,~:mnaticaJnente contraria á:; 
autoridades estaduaes legitimas ao lado do apoio puhlicamente 'prestado ás 
autoridades que vai nomeando ~ Major Sodré; os vexames infligido's ao pro-
·prio Governo na. Capital - tudo den1onstra que a ordem de "habeas-corpus" 
concedida. ao PresiClente do Estado para o livre exer cicio de suas funcoções, 
está s·endo ·calvamentE' burlada , Sinto-me· no dever ele trazer estes factos, 
cuja cxactldão affirmo e con•provo com os documentos juntns, ao conhec'1-
mentn de V. Ex. ,e do Eg-regio Tribunal, esperando que seja possivel lhes 
dar remedio e correctivo, a bem da tranquilidad<J deste Estado, da a u torl-
·dade do prnprio Tribunal e da fiel applicaçllio do regimen -republicano fe-
derativo . Queira V. Ex. aceitar .os protestos da minha alta cnnsideraç1lo e 
estima. - Raul Fén~andes." 

A Mesa do Supremn Tribuna l Federal, cnnforme as determinações do 
seu regimento internn, deu vistas ao Ministro Pires e Albuquerque, Pnr-
curador Geral da. Republica, afim de s.er ouvido a respeito , 

O OFFICIO DO .JUIZ SECCIONAL AO MINISTRO ESPI RITO SAN'I'ü 

O Sr. Leon Roussoulieres, Juiz Federal no Estado dn Rio de Janeiro, 
-enviou hnntem, ·sobre a. respectiva .situação politica, o seguinte officio au 
Presidente dn Supremo Tribunal Federal. 

"Juizo Fedet·al, na secção do Estado do Rio de J aneiro - Nitherohy, 
em 10 de Janeiro de 1923, Exmo. Sr. Ministro Herminio F. dn Espirito 
Santo, l\IL D, Presidente do Supremo · T~·ibunal Federal - Cumprindo a 
d eterminaç-ão consta nte do offici.o ele V. Ex. cb 29 de Dezembro ultimo, 
snb n. 5.3G3, com que foi transmittida cópia ~lo -venerando accórdão relat i-
vo á concessão de ''habeas-cm·pus" ans Srs . R a ul Fernandes e Arthu1· 
Leanclrn ele Araujo Costa, para, livres ele qualquer constrangimento, toma-
rem posse respectiva mente elos cargns ele Presiclent'e e . Vice-Presidente elo 
Estado elo Rio de J aneiro, - este Juizo requisitnu força federal, afim de 
executar a ordem , 

F eita n inclicaçá.o êla séde do Tribunal da R elar;ão do E-stado, no P a lacio' 
da Jtistiça, á Praça. D. Pedro II, para lncal ela pnss·e, e para o da en trada 
em exercicio o Palacio Presidencial, á rua Pt·esidtmtc Pedreira, n. 78, erre-
ctuarn.m-se os actns nor ma lmente, assegurada a or·de m publica por tropa 
do 2" bata lhã.o ele _caçadores, posto á disposição de Juizn por mando do Sr . 
Ministro da Guerra, sendo que destacam·entos ela mesma unidade ntilitar es-
tavam a garantir 0.s repartições f.ederae11 c estaduaes situadas na Capital 
do Estado. 

O Sr . Dr. Raul Fernandes, especialmente, em telegrammas endereçados 
ao Sr. Presiden te da Republica, e a V, Ex, cuja divulgação se fez m e-
.diante publ'icações na impr8n:sa. deu fo t·ma l t estemunho da normalida cle 
conseguida para a .sua investiclura e do' seu companheiro de cha )Jtt. 
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Escru pulosamente foi assim observado e -cumprido o venerando accôr-
dão desse Tribunal. Estabeleceu-se, entretanto, !la Capital do Estado du-
plicata de autoridades executivas, com os respectivos delegados, e geitera-
lizou-s.e a dissenção pelo interior. 

Numa ampla interpretação elos effeitos da sentença que se executa.v<.t, 
providen ciei no sentido de, com a intervenção da força f eder al, ser em m a n-
tidos ' no ex ercício dos reS'!Jectivos cargos, os funcciona r ios arrecadadores 
esta_duaes, nos munic'ipios de S . Fidelis, Cambucy, Friburgo, Capivary, Ara-
r uama, Rio Bonito e Barra do Pirahy, onde se verificaram deposições, ha-
vendo solicitações que mandei attenàer pa.ra outros pontos do territoiro 
fluminense: 

Duas ordens ele fact o occorrem, porém , graves e a r eclamar urgentes 
providencias, pa.ra as quaes fallece competencia a Ecste juizo . 

Foram depostas as Camaras Municipaes, bem como destltuidos das sua, 
funcções os Prefeitos em Maricá Saqua.rema Araruama Gapiva ry · Rio 
Bonito, Firburgo, CamÍ:mcy Sa nto Ántonio de Padua São F idelis Bar;·a do 
Pirahy, Barra Mansa, Rio' Claro S. Francisco ele P~ula Santa ·Maria Ma -

' ' 
gdalenu, S, Pccl.ro d:Aldeia, Therezopolis e Cabo Frio, operadas investi-
duras ele novos ·titulares em alguns municip·ios e estabelecida a acephalia 
dos poderes locaes em outros. Consoante a declaração autorizada do pro-
prio Sr. Dr. Raul F ernandes, expressa -em officic de 5 do corrente, não 
sendo as Camaras M;unicipaes e os Prefeito·s delegados elo Poder Estadua l , 
escapam á protecção do "-habea s -corpus·" concedido. Resalvada a r espon-
sabilidade do Juizo, offereci ao paciente. auxilios com providencias que en-
tendesse lembrar-me, afim de que, utilizando a força do regimento policial 
do Estado pudesse restabelecer a ordem. e garantir as a u toridades dos mu-
mCipiOs . Está elle imJ)Os-gibilitaclo, apezar disso, ele agir, visto lhe niw 
{obedecer a dita força, que, espontaneamente, levou suas armas para -o 2• 
batalhão de caçadores, com declaração de officiae~ d e não quererem atten-
der ás deteeminações elo Pn;sidente empossado . O Sr. Peocuradoe ela F a -
zenda Estadoal, por sua vez, veilr r equeeer nos a u tos da execução elo 
"habeas-corpus" a notificação de quatorze em prezas e sociedades para, sob 
pena de desobecUencia, effec tua eem pagamentos e ~ntregar quantias arreca-
Ç!aclas poe conta do Estado, á administração presidida pelo Sr. Dr . Raul 
F erna ndes. 

Embora haja clefericlo esse requerimento e expedido as notificações, U'lu 
melhor estudo da 1nateria me convence ele que tal peov idencia não podia , 
como nao pócie, ter cabimento no processo em questão . Só em procedi-
mento noemal e perante autoeic1ade judicia ria. com competencia regularmente 
estabelecida, é que certamente tem quEJ agir o Estado contra os contratant es 
que, fa ltam ao cumprimento de ajustes celebr ados, contl·, os contribuintes 
que não satisfazeln impostos e taxas exigiveis, CO!~tea OS devedoee~ clUe Íl,a<J 
pagam contas _ Este Juizo não pó de em virtude de " heba s -corpus", arro-
gar-se o direito de compellir os qu~. por não 1·econ·hecer em autoridade ao 
Governo do Dr. Raul I<'ernaandes, entendam acertado r·eter ou deposita ,. as 
quantias reclamadas pela F azenda EstaduaL 

Perturbada de modo geral a vida do Estado, Gm todos os seus appare-
lhos d·e funccionamento, attingindo a anormalidade até aos cartorios elo Re-
gistro Civil, com grave prejuízo dos inclivicluos, desde já fa zendo prever 
complicações futuras, inclusiv-e no seeviço de alistamento militar ; esse tor-
velinho de a utoridades que se a.ttribu em .funcções, umas a peetenclerem pre-
valecer sobre as outras; essa tormentosa indecisão em que f icam -os cida -
dãos quanto á r egularidade ele actos jurídicos a que estão obrigados tant•J 
a interessar o estado das iJessoas como os r especUvos patrimonios ; e~sa r e-
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sistencia da força 1Jublica a o cumptimento das determinações da a utoridade 
presidencial, impotente assim para repor os funccionarios e administrações 
municipaes derrubadas e para impedir se mantenham em activida Ç!e outras 
que se correspondem com a utoridade Pl'esidencial diversa ; tudo constitue 
la;mentavel dissenção a comprometter as instituições r epublica nas e o bom 
nome do paiz, reclama ndo promptas medidas asseguradoras da norma1i-
da de . 

Fóra das attribuições deste Juizo, ficam, infelizmente, taes providencias; 
o que lhe cumpria fazer tev·e r ealização inteira. Por isso, resolvi dat· por 
finda a r espectiva . tarefa, do que tainbem faça sciente ao Sr. Ministro da 
Jus tiça . 

Aproveito a ·opportunidade, p a ra reiterar a V. E x. os m·eu s protesto:. 
de a lta estima e distincta consideração, - LeD'n Roussoulie1·es." 

O OFFICIO AO TITULAR DA JUSTIÇA 

Ainda sobr·e o 1nesmo assumpto, o Sr. Leon Roussoulieres enviou, hUü· 
tem, ao Sr . João Luiz Alves, Ministro da Justiça o seguinte · officio: 

" Juizo F edera l na secção do Estado do Rio de J aneiro Nitherohy, em 
10 de J a neiro de 1923. - Exmo. Sr . Ministro da Justiça ~ Negocias Inte-
riOt'eS . Tenho a honr a de communicar a V. Ex., para os fins conventent".~ 

que, conforme officio hoje ender e<,;ado ao· Exmo. Sr . Ministro Presidente ao 
Supremo Tribunal F edera l, de que junto cópia, dei .por finda a execução 
da ordem de "habeas-corpus" concedida e1n favor dos Drs . R a ul Fer:nan .. 
des e Arthur L eandro de Ara ujo Costa, assegurando-lhes a p osse e exer-
CICIO, respectivamente, nos cargos de Presidente e Vice-Presidente, dests 
Estado e para cujo cumpirmento havia sido requisitada força federal a 
V. Ex'. 

Aproveito o ensejo pa ra assegurar a V. Ex . os meus prot estos de a !til. 
estima e distincta co;1sideração. - L eon RotbssouVieres, Juiz F ederal. " 

O OFFICIO DO PRESIT::ENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JUIZ FEOEH.,L 
EM Nl'r HEROHY 

O Sr. Presidente do Supremo Tt'ibunal F'edel'al, enviou ao l::k . L euu 
.Roussoulieres, .Juiz F'oderal, do Estado do Rio, o seguinte officio: 

"Em resposta ao vosso officio de hoje recebido, em que depois de ha -
ver referido factos de deposições d!e a u torida des estaduaes e m.unicipaes o 
de descrever a anarchia resultante de uma dualidade de fa cto que a hi 
se vai estabelecendo e que não seria possível se da r se tivesse sido cum-
prido o accórdão deste Tribunal assegurando a posse e exerci cio do Dr. 
Raul Fernandes, como o legalm~nte investido da a u toridade de Presidente 
deste Estado, declar a, entretanto finda a su a missão, - tenho a obser-
var-lhe que devereis, sob pe~a d'e r esponsabilidade fazer cumpr ir integral-
mente o accórdão referido, dando todas as povidencias que estiverem ao 
seu a lcance e solicitando as que o não estiver em, para que seja m a n tido 
todo o prestig·io elo Presidente legalment e investido das suas f uncções e 
das a utoridades de sua nomeação. Sa udações. - H ernvinio F1·anoisco do 
Espi?·ito Santo. 

Ao Dr. Juiz F ederal da secção elo Estado elo Ri·o ele Janeir o." 
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Chegado a esta Capital o Sr. Dr. R a ul Fernancles Presidente do Es-
tado do Rio, dirigiu ao Sr. Presidente do Supremo Tt:ibunal Federal, uw 
officio odntanc1o- lhe as r a zões por que s ,e retirára do P a lacío do Governó, 

. no Estado ·do Rio.: 
(0 ,Jo-rnal de 11 de J a n eiro de 1923 .) 

AINDA A INTERVENÇÃO NO ESTADO DO RIO 

O SUPRElVIO TRIBUNAL COM MENTA O ·cAsO DO "HABEAS-COflPUS" 

Quando . parecia terminada a contenaa que se le'van tou no Supren1<> 
Tribuna l, e1n torno da maneira .POl' que o Governo da União cumpriu o 
"habea.s-cot<pus" concedido ao Dr. R.c'l.ul Fernandes, .ei~ que nova d:í::;-
cussão surge na sessã,o ultim;t . 

A leitura da acta da sessão anterior foi demorada e prendeu a attença•J 
·dos M-inistros e da assistencia . . 

E' que de:ose ducun-.ento, que deixamos de dar na integTa por demu-
s,íado longo, constam o0s votos circumstanciados dos Ministros, proferidos 
na p hase secreta dos tra balhos. de sabbac1o. 

Extrahimos da act a o protesto segu inte, da lav ra do Ministl'o Guirna-
marães Natal. 

O PROTESTO 

"O Supremo Tribunal ]lec.lera l, unico Juiz d:< s ua competenc!a, porquu 
o é d a compet!encia àos ou·bros dous Poderes puilticos quando lhes- julga 
os actos al'guidos de exorbitantes de suas attribuiçÕes co_nstitucionaes, 
tendo conhecimento do decreto n. 15.922 de 10 do corrente, pelo qual o 
Excecutivo Federal, com ·manifesta violaçB.o do art. 6" da Constituição da 
Republica, deliberou intervi~· .no Esta do do Rio de Janeiro, não pa ra asse-
gurar a execução do accórdão n . 8 . 800 , de 27 de Dezembro de 1922, que 
gara.ntiu ao Dr . Raul Fernandes ·o direito de livre de qualquer constran-
gimento tomar posse do cargo de Presidente do Estado e de exercer · as 
respectivas funcções de accô~'do com a Cons tituição e leis estaduaes, isto . é, 
pelo p·eriodo e pelo modo nelles estabelecidos, mas f·ormalmente pa r a des-
acatai-o no essencial, qu'e era o exereicio do cargo; não para manter a 
fórma republicana federativa, mas para deturpai-a arbitrariamente, fomen-
tanda por seus agent es uma dualidade de Poderes, de facto, porque, de di-
reito, seria impossível coüstituir-se ella no Estado, conforme o demonstrou 
o dito accórdão; não para restabelecer a ordem e a . tranquillic1ade nt• l<Js -
tado, á requisição do ·respectivo Governo, mas para, independentemente de 
qualquer requisiç.ão, perturbai-as, invadindo o Ü>lTitorio do Estado com 
E'eus agentes acoiT)panhados de força federal e de policia. destA. Capital e 
depondo autoridades estaduaes e municipaes constituidas, como n~sult.a com 
a mais clara evicleneia C!n oommunicação do .Tuiz Fede:-;~] e da eJ:posiç:ão 
é!Geumenta da dirigida. pelo Dr . Raul Fernande..; ao r elator <Jo A.ccórc1ão; · 
tendo conhecimento daquelle decret o que representa o maior attentado á 
autoridade de uma decisão judi.cial, que nenhum outro pode•- tem comp')-
te;lcia para rever e alterar, é o mais profundo goipe na Constitui<:;aú e 111. .. 
regimen republicano federativo, que a decisão desacatada preserva. contra 
elle prote.sta e declrura que mantem o seu julgac1o integralmente para que 
produza todos úS effeit os, que por diréito delle decorram, c c1etermilht que 
seja e~te prot\l:-;to transcripto na acta da sessão de h oje, sendo esta publi-
c .. tcia pela rmpre;~sa." 
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Como divulgiimos. o pTotesto do Ministro Natal não logTOL• appl;o\·açau 
e isso ficcu con.'agnaé!o na acta. 
. App1;o'l•ada esta o Ministro Natal v oltou ao • assur.1.pto. Pediu a paia-

. ·v.--s pela urrLm e disse: 

PALAVRAS DO SR. GUIMARÃES NATAL 

"O ·Tribunal m•e permittirá a lgumas pa-lavras de defesa contra um ... 
insinuaÇão offensiva, que, de publico, me fez o eminente Sr . Ministro Pro-
curador Geral da Republica, na ultima 'sessão, e pela qual só dei ao ler, 
hontem o seu discurso no "J orna! do Cmnmercio". 

Referindo-se 1\. r eclamação do Dr . Raul Fernandes, cont ra a burla do 
accOrdruo, concedendo-lhe as garantias pedidas, não sómente para tomar 
posse do cargo de Presidente como se afigurou ao Juiz Federal no Es-
tado do Rio de Janeiro, mas 'tambem .para exereer as respectivas funcções 
de accôrdo com a Constituição e leis do Estado, disse S. Ex. que tal re-
clamação dirigida ao relator do ' feito e por este passada, depois de lida, a 
V. Ex., a quem, segundo a lei (art. 17 paragrap.ho 7° do regimento) , .cum-. 
pria as p!'ovidencias neeessaria:s .1\. complet a execução dÓ accõrdão, e por 
V. · Ex. enviada ao Exmo. Sr : Minisbro Procurador Geral, cujo prudent e 
conselho desejou ouvü·, disse S. Ex. que tal reclamação tão célere cor-
teu· que· pa;rece que queimava as mãos pelas quaes p a ssava por ·se não 
·ati~ar oom as providencias a se~·em tomadas, o que aconteceu 'até a S. E~. 
cujo brilhimte talento·, notavel acuidade de espirito e esmerada ClJltura ju-
rídica tanto eu admiro. 

Pela minha pa,rte, e esta é a razão da toleraricia que im plorr• aos m eus 
illustres collega s declaro ao Tribunal · sob o penhor de minha honra, que 
lhe não sentf o fogo ao papel, conser~ei-o nas mãos emquant o o lia sem a 
mais ligeira sensação de queimadura; e ·se o passei a V. Ex. foi unica-
mente po•rque o rela tor não é o executo.:· dfi.s deliberações do •.rribunal, s e 
o fosse eu saberia como proceder a•o ·v m· sophismada a execu ção do accõr -
dão pelo Juiz Federal, ou obstada p elo Executivo; proporia a responsa-
bilidade da quelle , ou r epresentaria sobre a deste a o Tribunal competente para 
tornai-a ef.fectiva - o .. Congress o N a ciona l. 

V. Ex . , Sr. Presid.,nte, zeloso pelas prerogat.ivas do Tribuna l, cujas 
decisões não poderiam fica r em sua ·execução, ao sa bor das eon\nenien cia s 
politicas ou entregues ao achincalhe dos burladoers, digigiu logo um offic io 
a o Juiz Federa~. ordenanclo-lhe que, s ob pena ele res ponsabilidade, dessE. 
integral execução ao accõrdão . 

Era a n1.ais el~n1·'2ntar das prov}.dencias a to~.:.a r no caso, 111as o g estu 
energico de V. Ex. poderia obrigar o Juiz Feder21.l a r evelar a verc1adeirr.. 
causa da inexe.cução do a ccórdão, e es sa revelação a car retaria talvez um. 
conflicto de poderes de difficil solução . 

Dia nte de t ã o t en ebrosa cons·equen cia pos ta ant e os olh os de V. Ex ., 
:por conselheiros a visadus e prudentes, deliberou V. Ex. reconsiderar o 
seu prim.eiro officio ao Juiz Federal, dar por integralmente cumprido, corn 
a expulsão do Dr. R:iul Fernandes elo P a la cio do Governo elo Estado do Rio 
de Janeiro, para ahi se installar o Governo Federal, r epresen tado pelo inter-
ventor, o accõrdão que áquelle assegurava o exere:icio da~ fuh cções ele Pre-
s idente do Estado de accôrclo com a r especüva Constit u ição, isto é. pelo 
period·o nella ·estabelecido . 

E assim foi deliberado, p orqu e. segundo informações do Juiz F edera l 
e do Ministro da Justiça. depois ela posse do Dr. Raul F ernandes revo l-
tou-se o bata lhão de polici« , üencrn-s E: depcsições de a utorida des es'ta.;1ua es 
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e mumClpaes, impossibilitando es tes f a ctos novos a p ermanencia delle no 
Governo d~: Estado. 

Mas, pergunto eu, não · foi ~)recisamente p a ra t a es casos q u e o legisla dor 
constituinte inseri o no a rt. 6° da Constituição os dispositivos dos n u meros 
tres e quatro? . 

Triumphou a •soph istaria, inv ocando a n ecessida de de s e salvar o prin-
cipio da h armonia dos poderes, custa s se embora o sacrifício da indep 'E;nden -
cia do judiciario e a virtuà l abolição do regimen federa tivo, ba se da orga -
nização da \RepubJi.ca. 

Não triumphou, porém , corre o voto da maioria do Tribuna l, como o a f -
firma ram a lguns jornaes , dando noticia do occorrido na s essão s ecreta, por-
que dos treze ministros presentes cinco ' p r otesta ra m contra o des a.cato a o 
accordam, tres de modo expresso, se b em ouvi, não o consider a.r a rr< inte -
gralmente cu mprido, um indirecta m e nte t a m bem ass-irrc se m a nifesta v a, pois, 
concluia propondo que fossem os p a pei•s r em ettidos a o ,sr . minist ro p r o-
curador geral da Republica pa ra proceder como de dire ito . 

Sendo a ssim, o s egundo offió o de V. Ex. teve a f a vor (quatr o votos a p e-
nas incluidos n elles o de V. Ex. , que o rr.a nda r a es crever, .e o do ,sr . mi-
nistro procurador g er a l da R epublica., que ple iteava a s olução nelle contida ) . 
· H a de me relevar o Tribunal o appello que fiz á s u a b enevolencia . A 
dig nida de do carg o de ju iz que h a quasi quarenta a nnos v en h o m a ntendo 
illesa ao's ata ques dos inter esses contraria.dos, exig ia imperiosam en te essa s 
declarações, que me não seria p ermittido faze1· pela imprensa, p orque a cen-
sura e não consentiria em b em da. o rdem e da tra nquillida de publica, que 
sã o inse nsíveis á s m a is g rosseira s calumnias i.rrogadas a os a.ltos m a.gis tra -
dos da Nação, mas que estrem ecem em seus funda m en tos ante a critica 
ina is r espeitosa a o poder dos 1)0der es, a o unico poder incont r asta v el da 'R e-. 
publica , ·ao poder q u e tem o comma n c1o s upr emo do E xer c it o e da Arrr.a da 
e que dispõe do Thes ouro." 

EXPLICAÇÃ O DO PROCU RADOR DA HEPUBLICA 

O Ministro P ir es e Albuquerque, P r ocur ador Ger a l da R epublica, deu 
imrr.edia t a m ente uma explicação ao seu collega, decla r ando que s eu p ensa-
m en t o n ã o fôra bem interpreta do, pois longe de si a inten ção . de IY.elind):at· 
qua lq u er co !lega . 

R eputava o caso elo Estado 'dO R io u ma quest ã o vencida e acr edita va 
que ning u em teria o proposit o de renova l-a. 

P ROP OST A DO S H. H ERME NEGILDO DE BARROS 

O Ministro H ermen egildo de B a rros, em seguida , leu a seguinte •pro-
p osta : 

" O Poder E xecu tivo r e::uffirma, com tanta insis ten c ia , o p roposito e1n 
q u e se a;ch a de m a nter boas .relações com o Poder Judiciario, que é pns-
sivel um equiy oco de s u a pa rte , qua n do decla r a estar cumprindo o "habea~ .. 
corpus". 

3e se provar, porém, o contrario, de accôrdo com as p ropr ias pala vras 
do Preside nte da R epublica, p a r ece q u e S . E x . s e convencerá do engano, 
que corrigirá, e a ssim cles a pparecer ã o as nuvens que estão an1eaçando t em-
p es tade entre os clous poder eR. 

Concedido o "ha b eas-corpus" pa ra gar a ntir a o Dr. R a ul F erna ndes a 
posse e o "exer c id o" n o car go de P r esidente do Esta do do R io, o Presi-
dente da R epublica declarou que o cumprir ia pn.ra n ã o provocar um conflic to 
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entre os poderes, rr.as que isto não significava o reconhecim<mto de ser le-
g itimo o Governo do Dr. Raul Fernandes . 

Já cla hi começa o engano. Ou o Presidente ela R epublica devia decla~·ar 
·francamente que não cumpria o " h abeas -corpus", desde que não reconh8Cla 
a leg itimidade elo Governo do Dr. Raul Ferna ndes, que o "habeas-corpus " 
considerava legitimo; ou, declara ndo cumprir o "ha beas-corpuo;", devia f:._ .. 
-zel-o . integralmente, sem restricções de qualiquer especie. · 

Mas o Governo f ez r estricções. Dedarou cumprir o accordarn, embora 
não estivesse de accôrdo com a sua doutrina, por ter considerado que o 
unico poder competente .para se ·pronunciar sobre a legiti!nidade do governo 
fluminense, era o Legislativo, ao qua l affectava a solução definitiva da 
questão. 

Por conseguinte, ainda de accôrdo com essa r eshicção, o Poder Exe-
.cntivo devia garantir ·O exercício .claquelle que tinha sido declarado legi-
timo pe.Jo Poder Judicia rio, ~Jelo menos até que o Poder :Legislativo se pro-
'1Un!Ciasse a respeito. 

Neste sentido proponho que o Supremo Tribunal r epresente ao Poder 
Executivo, ·ponder a ndo-lhe que a ordem de "habeas-corpus" não está sendo 
executada, porque foi concedida para garantir a posse e o "exercido" e no 
e.rr.ta nto o Dr. Raul Fernandes a:llega ·que está fôra do exercicio, porque foi 
obrigado a deixa i-o em consequencia da intervenção . 

Se o Poder Executivo reconsidera r o seu acto, "tollitur questio". Se o 
não fizer , estar á o accorclam desacatado, mas com i.sso nada perderá o pre.s-
tigio elo Tribunal, que será t a nto maim· quanto - para repetir 1Jala vras de 
outrem - "Mais atrevida fôr a .insolencia officia l , que lhe desobedecer". 

Na votação ela minha proposta, porém, não deverão tomar pa rte os Srs. 
Ministros Procurador Geral .e Presidente elo Tribunal. 

F unda-se o ·primeiro no art. 24 do regimento, que lhe dá o direito de 
votar nos assurr.ptos "que não fizerem objecto ele julgamento ou decisão ju-
dicial". Ora, trata-se ele um julgamento, talvez dos mais importantes .que 
h ajq. de proferir o Tribunal, porque com elle se relaciona a estabilidade do 
regin1en . 

A dis posição invocada se refere a qualquer julgamento, a qua J.quer de-
cisão. tenha sido ou não proferida em a utos . 

Trata-se, . por outro lado, da inexecu ção ele uma ordem ele " habea s-cor-
pus" ·expedida pelo Tribunal. I nsurgiu-se contra ella o governo, a cujo lado 
se collocou o Ministro Procurador Geral , parte, corr.o elle, nesta contenda, 
funcciona rio· d emissível " a cl nutun1" do mesmo governo. 

O Ministro Presidente do 'I'ri·buna l não tem a invocar, sequ er, a lguma 
disposição do R egimento. N a da justifica a intervenção elo seu voto no in-
cidente" . 

FALA N OVAMENTE O PROCURADOR DA REPUBLICA 

Voltou ao assumpto o Ministro Pires e Albuquerque, Procura dor Geral . 
Começou dizendo: "Não venho desafiar o raio! Ao contrario, procurarei 
evitai-o. Sinto que a atmosph era está carregada de. prev enções e porei todo 
o JY.eu cuidado em não dar p'r etexto ao dese11cadeamento ela tempestade." 
E prosegu iu: "Começ'o por não r evidar a proposta que v isa a suppressão do 
m eu voto num caso em que a lei m'o concede . Está n1ais na honra do Tri-
bunal assegurai-o do que no m eu interesse defendei-o. Tomarei o caso no 
seu aspecto jurídico, unico do estu do e discussão do Tribunal". 

O Procu rador Geral em seguida cifra a q u estão á seguinte these : 
"Dar -se-á que a conces~ão de um "habea,s-corpus" a o Gover.n ador do 
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Estado, para qu_e livre de constrangimento assuma e exerça o cargo, consti-
tua um im1Jedimento á intervenção prevista. e a utorizada pelo a rt. G• da 
Constituição? Esta é que seria a duvida, a objecção constitucional. A inter-
venção é, como o " habea~-corpus", un-, remedio indtcado pela Constituição 
·para a1cudir a w11a certa classe de males. " 

Desenvolve o Th'linistro Pires e Albuquerque ponderada argumentação, 
·calcada nos textos constitucionaes, para sondar se o instituto da interven ção 
fica annullado pelo do ·"habeas-corpus", que te1n por fim apenas a garan~ 

tia da · .Jiberdade individua l . 
Depois . de se deter no assumpto, applica seus a rguments de direito ao 

caso vertente pa ra concluir que a a,pre.oiação e julgamento da legalidade da 
intervenção - instituto político - cabe ao Congresso Nacional, poder tam-
bem lJO!itico e fôro competente para responsabilizar o Presidente da Re-
publica. 

VOTOS JUSTIFICADOS 

T a mbem contra qualquer ·protesto na moção, m a nifestou-se o MiniSÜ' <'J 
Godofredo Cunha, que leu ao 'l.'ribuna l s ua opinião expressa em accórdão 
de 1911. 

O ardor com .que cada Ministro tratou do caso, ·os apartes e o calor da 
discussão, deram, ·por m'omentos, certo aspecto de en ergia e enthusiasmo ao 
Tribunal. 

RESULTADO DA VOTAÇÃO 

A serenidade voltou err' seguida, terminando -o debate com a tomada dos 
votos, cuja maioria foi pe.la rejeição da proposta H ermenegildo de Barros_ 

O VOTO DO SR. EDMUNDO LINS 

O Ministro Edmu ndo Lins foi contrario ·á proposta pelos fundamentos do 
seguinte voto : 

"Contra cinco votos, en tre os quaes o rr.eu, o ,supremo Tribuna l conce-
deu a o Dr. Raul Fernandes "habeas-corpus", para exercer o cargo de Pre-
sidente do Estado do Rio, no quadriennio que se iniciou a 31 de Dezembro 
proximo findo. 

Vencido, embora não convencido, a mirr' só me cumpre obedecer a essa 
decisão, curvando-me á sobera nia do Poder Judiciario, d e q u e é mais alto 
orgão e·ste Tribunal. 

Cumpriu o Exmo. Sr. Presidente da Republica o accórdão, como o af-
firma o Dr. Juiz Seccional e o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal '? 

Ou, ao contrario, não o cumpriu, como o garante o Sr. Dr. Raul F er-
nandes, no officio que acaba de ser lido? 

Para o voto, que vou proferir, sobre os protestos propostos pelos Srs. 
Ministros Guimarães Natal e Hermeneg ildo de Barros, é-me, "in totum"', 
indiffe.rente saber onde está a verdade. 

"A hem da argumentação", mas fique bem claro, "só a bem da argu-
rr.entação" dou como provadamente provado que o Exmo. Sr . Presidente 
da Repubhca não deu cumprimento ao "habeas-conpus". 

"Quid in de? Nihil." 
Effectiva mente, dias depois da concessão do "habeas-corpus", foi púhll-

cado o decreto n. 15 . 922, de 1• de Janeiro de 1923, "que decretou a inter-
venção do Governo Federal no Estado do Rio" . 
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Fazendo-o, procedeu bem o Exmo. Sr. Presidente ·da R epublica ou pro-
cedeu mal? 

Fallece-me, por completo, competenaia ·para decidil-o; pois do acto de 
S. Ex. só é juiz o Congresso Naci-onal. 

"A bem, porérr.·, da argumentação " . dou, ainda, como prova<'lamente pro-
vado que seja inconstit).lciona l o decreto de intervenção . 

"Quid juris?" 
1S. Ex. commetteu o <Crime de responsabilidade , definicto no artigo 54, 

paragrrupho 2° da Constituição ·e no art. 37 da ·lei n. 30, de 8 de Janeiro 
de 1892. 

Deste s uppostó cr ime só é juiz o S enado e isto mesmo só depois que a 
Camara declarar procedente a accusação (Constituoição, art. 27) . 

Voto, consequentemente, contra a mbos os protestos, por que o Tribunal 
não terrc competenda a lg uma para se pronundar a respeito , exclusiva,_ que 
o é , a attribu ição do Congresso Nacional. 

A unica providencia jurídica, que o Tribunal póde tomar. é, da da a 
identidade de razão, a do art . 122 · do seu Regimento Interno: "Sempre que 
o Tribunal reconrece.r que houve, da parte de quem autorizou o constra n-
gimento, abuso da autoridade, ou v iolação flagrante da lei, mandará dar 
vista dos a utos ao Prpcurador Geral, pa ra que ·este, por si ou pelos pro-
curadores seccionaes offereça a denuncia , quando lhes competir, ou "repre-
·sente a quem de . direito para se tornar effectiva a responsabilidade." 

E ', pois, meu v oto a rejeição dos prot estos, e, oorr.o a dmitti, a bem da 
ar~umentação, que t enha ha vido a.buso de autoridade, ·por parte do Exmo. 
Sr. Presidente da Republica m a ndar se rem 8ttam o officio do Sr. Dr. R a ul 
Ferna ndes e os documentos que o inst r uem ao Exn1o. Sr. Ministro · Procura-
dor Ge r a l da Republica "<para qu e se digne proceder como lhe parecer de 
direito. " 

"Só accrescentare i, concluiu o Minis tro Lins (para evitar qualquer du-
v1cla sobre aquelle m eu voto) que até o decreto de inter venção, o "habeas -
corpus" concedido ao Dr. Raul Fernandes foi p lena rr.en te cumprido pelo 

· sr . Presidente da Republica." 
Os Ministros P edro dos Santos e V iveiros de Cast ro pronu nciaram-se 

esposando os conceitos do Ministro Lins . 
(Q Jornal 18 de J a neiro 'de 1923). 

A INTERV ENÇÃO FEDERAL NO ES.TADO DO RIO 

AINDA O' CASO DO " HABEAS- CORPUS" 

N a sessã o de hontem, ·do Suprerüo Tribunal. a o ser discutida a a cta drt 
s essã o a nterior o Ministro 'Pires e Albuquerque , Procura d or Gera l da Re-
publica f ez a seguinte decla ração : 

" Não ou v i a leitura do começo da a cta da s essã o se.creta do dia 13 do 
corrente, por isto só agora f a ço esta declaração. 

Fui eu quem se incumbiu de toma r a s notas para ella ; desde que a qui · 
s e r.esolveu que havia de ser lavrá da, e de accôrdo com a deliberação do 
Tribuual , limitei-me a r egistrar o r esultado da sessão, a bstendo-me de com-
mentario:s. 

Entretanto, estou lendo agora n esta a cta, entreg ue á publicidade., q ue, 
inicia da a s essão : 

"O l'dinis tro Sr. Guima rães N a ta l censura com veh ernencia o ·pr-ocedi-
m ento do Minis tro P residente r evogando sem autor ida de ·a decisã o do Tri.-
buna l, Concedendo o " ha beas-corJ)lis". 
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Sustenta ser illegal e inconstitu cional o acto do Poder Executivo no-
rr:eando interventor no Estado do Rio. co-m flagrante desrucato a o ''habeas-
corpus" concedido .pelo Tribunal . 

Trava-se longa discussão entre vari·os ministros, send0 o Sr. Guirr.a -
rães Natal contradictado 1lelo Procurador Geral da Republic.a e pel os Mi-

. nistros Godofredo Cunha e Edmundo Lins. 
Duran te toda a discussão, que por vezes, foi violentissima, ' o Sr. Gui-

, marães Natal foi secu ndado nos seus argumentos rJelos· Ministros Srs. Leoni 
Ramos, Pedro Mibiel!i, Hermenegi!do de Barros e Alfredo Pi;1to." . 

Quer-o apenas declarar que não tenho pa rte na creação deste novo mo-
delo de actas; que isto não· constava das notas que entreguei ao secreta-
rio, depois de lidas a todos os juizes ; que eu não escreveria isto, porque: 

1• - Não é verdade que se tivesse "censurado ·com vehemencia" qual-
quer pr ocedimento do semp.re acatado e digno. Presidente, ainda lla dias con-
finmicló no alto posto ' que vem honrando ha longos annos, por q ua si una ni-
midade; 

z• - Quando tivesse occorriclo o q.ue ahi infielmente se na rra, a deli-
beração do Tribuna l vedava que se desse á publicidade; 

3• - Não é ·curial que nas actas dos trabalhos do Tribuna l s e permitta o 
secretario q ualificar os a ctos dos ministros e as discussões que entre el!es 
se travam, adjectivando-as de modo tão inconveniente e desrespeitoso. 

Requeir-o que se consigne na acta esta minha declaração . " 
· Na sessão de hontem, do <Supremo Tribunal F ederal, o Sr. Mauricio de 

Lu,cerda enviou ao Presidente, Dt-. Hermihio do Espírito 1Santo, uma peti-
ção desistindo do " habeas-corpus" por elle impetrado em favor -elos sargen-
tos excluidos da força publica de Nictheroy. 

A referida petição foi u na nimemente homologada . 

(O JO?'~W; 21-1-923). 

NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

A DISCUSSÃ-O DO " HABEAS- CORPUS ., CONCEDIDA AO SR. RAUL FERNANDES AS SES-
SÕES PUBLICA E SECRETA - O QUE DECIDIO O SUPREMO TRIBU NAL 

O Supremo Tribuna l F edera l a;presentava hontem, por occasião da a ber-
tu ra da sua sessão ordinaria, mr: aspecto desusado, só v erifica do por >Occa-
s.ião dos grandes julga mentos que ai! i se rea liza m. Effectivamente pouco 
depois de meio-dia era grande o nume.ro de a dvogados , po!iticos e pessoas 
interessadas na decisão que o Tribuna l deveria toma r em f ace dos ultimas 
acontecimentos elo Estado do Rio de Janeiro. Todas as dependencias. do re-
cinto estavam repletas e a custo se conseguia urr: lugar . 

Foi diante dessa atmosphera de anciedade que o Ministro Hern-.inio do 
Espírito Santo assumio a <presidencia, acha ndo-se então presentes os Minis-
tros André Cavalcanti, Guimarães Natal , Godofredo Cunba , Leoni Ramos , 
Viveiros de Castro, Edmundo Lins, Hermenegi!do de B arros, Alfredo Pinto 
e Geminiano da Franca. 

ci Sr: Ministro Espírito <Sa nto, declara ndo aberta a s essão, communi-
cou a o Tribunal que a primeirá phase da ses·são seria secreta, por isso que 
o T-ribunal teria de tomar conhecil'nento do officio do Dr. R aul Fernandes 
reclamando contra o não cumprimento do "habeas-corpus" que lhe h avia 
sido concedido . 

I() Sr . Minis tro Pires e Albuquerque pela ordem ponderou que a ntes da 
sessão se tontar secreta pretendia S. Ex. dar conhecimiomto ao Tribuna l ela 
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incumbencia que lhe havia sido comrr.ettida relativamente á reclamação an-
teri<Jr do Dr. Raul Fernandes, Jida na Última séssão do Tribunai. 

Nesse momento o Sr. Ministro Hermenegildo de Barros ponderou tam-
bem que não via necessidade da sessão ser secreta, parecendo-lhe que toda 
ella dev~ria ser publica, pois~ se tra tava de factos publicas e notorios. 

O 1Sr. Ministro Procurador Geral da Republica assim expoz ao Tribunal 
o se.u parecer: 1 

· "Na séssão de lO do corrente o Sr. Ministro Guimarães Natal, pedindo 
a palavra pela ordem, deu oonhecirr;ento ao Tribunal de uma representação 
do Sr. Dr. Raul Fernandes contra o Presidente · da Republica a quem 
aocusou de não ter cumprido a ordem de " habeas-cortpus" que lhe fôra 
concedida para governar o Estado do Rio e de estar inter .. vindo nos nego-
cios peculiares . ao mesmo Estado, crimes definidos nos arts .. 19, 21 e 222 do 
Decr eto n. 30, de 8 de Janeiro de 1890. 

Lida a representação declarou o Sr. Ministro q u e a sua missão de re-
l.ator daquelle " h abeas-·corpu s" -estava finda que não lhe competia tomar 
qualquer providencia e que assim entregava o caso ao venerando Presidente 
do Tribunal. 

Por seu turno S. Ex . . não encontrando· nas leis e no regirr<ento a indi-
cação de medidas que porventura pudessem pretender os intuitos do re-
clamaJ' te decidi o mandar a representação ao Procurador Geral da Repu-
blica. E o P r ocurador Geral da Republilca teve que ficar com o estranho 
papel de que ninguem se queria incumbir para o qual ninguem atinava co:rn: 
o despacho p orque só porque não tinha . a quem passal-o. 

Nunca se cmTI!prio mais depressa um 'despEVcho nesta casa. Nem que esse 
papel queimasse as mãos que o tocavam. Veio celere do Relator para o 
Presidente, do Presidente á Secre~aria, da Se-cretaria á Procuradoria e logo 
ao Procurador em minutos. · · 

Li-o attentamente e como não tinha a quem passal-o forçoso era que 
ih e achasse uma solução. 

Para que fim mandavam-me esse papel? Que estaria n o intuito e no 
pensa mento do honrado Presidente e ' dos illustres Ministros que alvitraran1 
a · prov-idencia. 

Não havia de ser pa:ra que eu p romovesse a responsabilidade do Pre-
sidente da Republioa. Não h a quem ignore e muito m enos podia ig norar 
o Egregio Tribunal que o Juiz do Presidente da R epublhca nos crimes de 

-responsabilidade é o Senado, onde não tem interferencia o Procurador Geral 
da Republica, onde as funcçôes do Ministerio Publico são confíada,s a uma 
çomn:;issão nomeada pela Oamara dos Deputados . (Lei n. 27, de 7 de J a -
neiro de 1892). 
' Não teria sido, portanto; para isso'. Para que teria sido então que m e 
enviavam a repudiada representação? 

Li uma por um~ as aÚribuições do Procurador Geral . Aqui estão todas 
ellas compendiadEVS no Regimento. (Lê o art. 21 do Regime.nto) . 

Como se está vend-o nenhum diz respeito directa ou indirectamente a o 
assun:;pto: nenhum prescreve, indica ou ao menos lembra ou autorizlit uma 
providencia pertinente a'o caso. 

Não se me pedia pGrtanto um acto proprio do meu officio, uma provi-
dencia que me competisse ou estivesse nas minhas mãos . 
' Subs\stio, pois, a interrogf].ção. Que pediam de rnim os que me e.nviavam 
esse papel que me chegou assim repudiado de mão "em mão ? 

Eu não podia admittir que se quizessem deS'cartar da diffi culdade lan-
çando-a sob os meus frageis hombros. Seria a lém do mais uma injw:;tiça : 
pois que na previsão dessas difficuldades eu me' h avia opposto á C0)1Cessão 



1053 

do "habeas-corpus", permittindo-me advertir ao Tribunal da indoneidade do 
meio paFa o fim que se tinha em vista . 

Sempre de boa fé e sempre fazendo jusÜça aos nob1·es sentimentos dos 
meus nobilissirr.os collega,s fui afinal conduzido a concluir q ue o que se me 
exigia neste caso era m enos urr; pi·ocedimento official , pois que nenhum m e 
competia, mas um p rocedim ento officioso um entendirr.ento com as altas 
a u toridades da.. Re.publica n 'o intuito de esclarecer e resolver uma situação 
desagradavel para q uantos, amigos ela ordem, que é a condição primordial 
elo progresso, não se comprazem corr.- os attrictbs e desconfianças que os 
maus procuram semear ·entre ds poderes que tem a suprema direcção do 
paiz. 

Neste presupposto, no m·esmo dia. apenas terminada a sessã o elo 'l'ri-
bunal procu rei o Presidente ela Republica. 

Interrompendo o despacho conectivo, S. Ex. recebeu-me immediata-
rrcente . Expuz-lhe a . minha incumbencia informando-Ú elos termos da repre-
sentação. Depois de reaffil'mar-me os sen timentos q'\le aqui manifestou na 
s ua visita ao Supremo Tribunal. de que serr•r.•re inspira riam o seu governo 
nas r elações com o mais alto Tribunal judiciario declarou-me S . Ex. ·que 
as suas ordens nesse caso foram pa r a q ue ao Juiz Federal execu tor da or-
deÍn de " h a beas-corpus" , por lei e por incumbencia expressa elo Tribuna l , 
fossem •eoncedidos todos os recursos qL!e porventura fossem r <::>quisit ados: 
estava infor.mado de que as suas ordens h aviam sido rigorosa n-; ente cum-
pridas, não tendo recebido elo Juiz n enhuma reclamação; que não podiam 
ser e não eram portanto verdac1.eira's as accusações ela interferencia de 
Agentes do Poder Execut-ivo em contravenção a essas ordens; que não se 
contentaria entreta nto ·com uma simples negação e pedia-me ele lhe dar 
os t ern·.ós da representação para que fosse devidamente esclarecida e in-
formada ; pois que era este m ais um ensejo que se lhe offerecia para da r um 
n!3VO testemunho da sua consideração ao Egregi.o Tribunal. 

Passei o orig•inal ela representação ao Dr. Ministro da Justiça q u e as-
sistia á conf eren cia. V enho restituil-a ao Tribunal com as informações 
prestadas por S. Ex." 

P a ssou /S .. Ex. a ler ao Tribuna l as 'informações presta das ·pelo Minis-
tro ela J u stiça e que são as seguintes : 

"Rio ele Janeiro, 13 de Janeiro de 1923. E x mo. :Sr . Ministro Procura-
dor Geral da Repuhlioa. Não é procedente a reclamação dirigida pelo ·Sr. 
Dr. Raul F ernandes ao E gregi-o Su premo Tribunal Federal contra o não 
curr.primento do "·habeas-corpus" que lhe foi concedldo, e da qual V .: Ex. 
se dignou dar-m·e conhecim en to, ·pa ra os fins de direito . 

O Egregio Supremo Tribunal Federal, concedendo a ordem de "habeas-
corpus", determinou, por. intermeclio de seu Venerando Presidente, qu e o 
juiz ela secção do Estado elo Rio ele Janeiro a· executasse, requisitando a 
força federal neoessaria. 

O juiz requisitou-a e foi immediatamente attencliclo pelo Governo . 
O reclamante reconhece que a sua posse e entra da em exercicio se fi -

zeran-;· normalmente, com a garantia elas forças ela União. 
o' juiz f ederal, por sua vez, communicou ao Egregio Tribuna l que fôra 

cum•prido o " habeas-corpus "; communicação que fez ao Governo . 
Por consequ encia, se) procedente f osse o recei-o de coacção por parte do 

Poder Exeeutivo unico fundarr.ento elo "habeas-corpus", teria elle desappa-
recido,' desde qu'e foi . o proprio apon tad-o coactor que poz á disposição do 
Juiz os elem entos materiaes necessa.rios para impedir -lhe a pratica. da co-
acção. 
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Acto algum praticou o Governo para tolher os livres movirr.entos da 
acção administrativa do Sr. Dr. Raul Fernandes·, como ainda direi. 

Logo, pela evidente cessação do receio de corucção cessou 6 -motivo de-
termirÍante do "habeas-corpus" e este perdeu a sua 'razão de ser. 

Accresc-e que, não ao Governo, mas ao Juiz Federal foi commettida como 
cumpria a execução da ordem de "habeas-corpus" á qual o Goven~o não 
oppoz embaraço, antes positlvan-rente a1nparou com as fm·ças federaes. 

O Pod·er Executivo fez tudo quanto devia, no uso de suas attribuições, 
para que fosse cumprida· a ordem de " habeas-corpus ", porque tudo a que 
era obrig·ado consistia ·em pôr, para . dsso, a necessa ria força á disposição 
d_o Juiz. ' 

O reclamante reconhece que as forças portaram-se com discipl-ina e leal~ 

da de no cumprimen·to -las determinações do magistrado executor da decisão. 
Este declarou não sô ao 'l'ribunal, -como ao Governo, que . fôra cumprich 

a ordem, não lhe cabendo tomar outràs providencias, pelo que dispensou a s 
forças do Exercito que estavam á sua disposição . 

Logo, para o Governo, sinceramente empenhado em acatar esse Egregio 
Tribuna l, estava, como está, de modo indiscutível, executado o habeas-co1·p1;s 
concedido . 

O estado de notaria anarchia, promovido por massas populares, em con-
sequencia da dualidade funcçiona l de Governos, anarchia reconhecicla pelo 
r eclamante e confirmada pelo Juiz Federal, no seu officio a o Collendo Tri-
buna l, lido na ultima sessão, não pôde ser levado á culpa do Governo, que 
não praticou ou mandou praticar acto algum para provoca i-o ou alimentai-o . 

Sobre a dualidade de governos lin:litou-se o Governo federal a tra nsmit-
tir ao Poder Legislativo as representações que lhe foram dirigidas por uma 
das partes. 

Concedido o ha:beas-co1·pus á outra, o Governo communic.ou o facto ::w 
Congresso Nacional, 'declarando que acataria, como o fez, a decisão proferid8. 
pelo Egregio Tribunal. 

Não podia, porém, o Governo ser obrigado a reconhec<cr a legitimidade, 
isto é, a entrar em. relações officiaes com qualquer elos p retensos presiden-
tes, por estar o c<eso affecto ao Congresso Nacional, constit ucionalmente com-
r:etente para derimir a contenda. 

Se ela dualidade, seguida da posse e elo exercício ele fa cto de dous go .. 
v0rnos, resultaram a desordem, ~ a narchia administrativa e a deturpação rla 
fóuna republicana no Estado, acompanhadas da impot encia do reclamante 
Vélra exercer· a plenitude das funcções presiclenciaes, disso responsabilida de ' 
alguma cabe ao Governo Federal, adstricto ao fornecimento Cle forças a o 
Poder Jucliciario para execução dd habeas-conms. 

E' facto que, pa ra tres pontos, de accôrdo com o ped~do do Juiz Federa l , 
mandei, como Ministro da Justiça, tres officiaes e · ~lgumas praças da for~a 
de policia militar desta Capital: - para Barra elo Pirahy, _Friburgo e Cam-
pos, cach uma dessas localidades reclamando providenci:ls . Cada um ·elos 
tres destacamentos, como dez a doze praças, foi commanr1 a c1o pu1· um T o-
n P.nte, com instrucções escriptas e rigorosas para garantir os direi to:'< indi-
Villuaes, evitar aggressões reciprocas pelos particlarios dos clous grupos "' 
Únpeclir depredações da . propriedade particular e publica . 

Não recebida queixas contra a acção cordata e benefica desses destac<t-
mentos. 

O de Ba rra do Pirahy conseguiu, sem violencias, assegurar a ordem pÍI-
blica a m eaçada pelos partidos em luta, a mbos fortes e a pa ixonados e r e·· 
poz, garantindo-lhe o exercício, como pediu o Juiz F ederal, o colloctor 
nomeado pela situação política que apoh o Dr. R a ul Fern~cndes. 
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bo mesmo modo, o de Friburgo conseguiu r estabelecer a onlem séna-

;nente perturbada e garantir o exercício do collector ela facção do Dt·. R a1d 
~·ernandes, com protestos dos seus adversarios . 

O de Campos limitou-se a simples policiamento, sem pt·aticar acto a lg un, 
que possa ser eivado de pa rcialidade . 

Vê, portanto, V. Ex. que, por m al informado, n i:io lem l':IZão o ::>1·. Dr . 
Raul F ernandes . 

Não ha como negat·, pois tra nsparece ela prOtJria reclamação e ficou pru-
··:>.tdo na informação., elo Juiz Federal, a existencia ele um grande moviment o 
popular de acção e reacção, originado ela luta politica e ela duaUclacle de 
governos. 

A r epressão de taes movim entos n ã o cabia ao Governo l!'ederal, a dstrl-
cto a fornec.er a força necessaria pa,ra cumprimento elo ha'beas-C01'1J1~8, em 
l'avor dos Srs. R a ul F er nandes e Ara ujo Costa . · 

Cabia, s im, ao Presidente gat·anticlo pelo ha'becLs-C01''lJ1tS por intermeclio 
ll.as suàs autoridaP,es e ãa r espectiva força policia l . 
' Esta, porém, sublevou -se e dissolveu-se, como informa c; reclama n te, seru 
que· .disso caiba responsabilidade ao Governo Federal. 

·_'l'al facto, entretanto, veio a ug m entar a desordem e :1)1imar os movi-
mentos subversivos, que continuavam em todo o Estado. 

Estando, porém, cumpr ido o ha1Jea s- c01·pu s .. como ficou dito, e verifican., 
<• imposs ibilida.de material e politie:a ele m anter-se a urdem publica e reguar .. 
clar-se a fôr m a republicana de governo, teve o Governo F ederal de intervit·, 
como o i:ez, no exercício de s u:ts attr ibu ições constit u cionacs, devendo pres-
un· ao .Congresso Nacional contas elos actos que. praticar dut·ante a interven-
ção, e · o estado ele sitio . · 

O decreto ele intervenção e as instrucções ao interventor escla r eceJn ct 
i;1tervenção e ps propositos do Governo, sem a menor t1 uebra de seu acath-
rnento ao Egregio Tribunal e da harmonia elos poderes constitucionae::;. 

Ao encerrar esta inforn1ação tive conhecim ento de que o Veneran do 
Ptesidente do Collenclo Supremo Tribunal Federa l, reconsiderando, por me-
lhor· exame e informa ções fidedignas, seu a nterior officio ao Juiz Federal, 
!i1e declarou que clava por cumprido o ha'úeas- CO'J'1J·ILS . 

Curvo-me r ever ente diante ela autorizada opinião elo eminente Chefe do 
Poder Judicia rio, cuja ven erada recticlflo dispensa-me ele accrescentar a lgu-
rna coisa a esta informaçã o. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V . Ex . , os protestos do m eu altú 
apreço e disti!1'cta consideração . - João L ·zoiz Alves . " 

o Sr. Minis tro Pires e Albuquerque concluiu pela seguinte fórnnt. 

"Es tá finda assim a minha missão . Já o estava a ntes ,]isso e só a multa. 
consideração qu e presto ao Tribunal f ez com que não a bandonasse . desde 
lego . No dia segu inte áquelle em que .se me enviou a r epresentaçfw os Jor-
naes da ma nhã noticiaram que o Presidente elo Tribunal resolvera officiar 
.,._,> Juiz Federal em N ictheroy . 

Antes que os jornaes matutinos, já na vesper a eram na cidade COl!he-
r.idos os t ermos do officio divulgados com as cópias que corriam nas m:ios 
dús· interessados antes, muito antes que o original chegasse ao seu clestina-
tario. Se o P residente resolvera providencias, se deliberara a tomar a si 
nova m ente 0 caso que me havia m andado, é bem cl·e vet· que eu já nada 
tinha a ver com elle. " 

Aecrescentou amáa S. Ex. que tendt. tido conhecimer' to desses facto~ 
fCra em companhi!l ele uma tes temunha a r esiclencia. elo S;·. Ministr o PresJ-
c;lente do Tribunal e a lli prompta mente receb-ido por S. Ex , clelle ouvira 
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c, u c havia estado no Palacio elo Cattete. em cpnferencia cc.m o Se. P resl· 
t1r·nte ela Retmblica e então melhor informado elos facto~ occonidos, offi·· 
e:n r<1 .ao Juiz Federal do Estado do Rio, revoga ndo o officio anterior ·c 
:!ando por cumprido o habeas-corzJns e encerra do o inc!Ctenre . 

Concluindo o Sr. Ministro Procura dor Geral a ;;ua alloou çào. o :-;,. 
P J"esiclente annunc:ou que a sessão passava a ser secreta . · 

O Sr. Ministro Het·menegildo de Barros protestou declarando que havh 
?c·nnulado um requerimento para ser submett!do ao él'ribunal no sentic1r, 
de que este, e só ell e, resolvesse se a sessão cle\reria ser secreta ou publích . 

Estabeleceu-se um l igeiro incidente entre o Ministro Hermenegilclo e ., 
? r esidente elo Tribu11al, resolvendo este afinal submetter a approvação a de-
liberação elo 'J'dbuna l. Votaram no sentido ele se;· . a .resolução do Tribunal 
I c•mada em sessão publica os Ministros Herme negildo de B a rros, Goclofredr, 
Cunha e Guima rães Natal e pelo contrario para ser em sessão sec;·eta o~ 
Ministros Geminiano da Franca, Alfredo Pinto, Viveiros, de· Cas tl"o, L eoni 
R a mos, André Cavalcanti e Pedro dos Santos, sendo que este declarou ;;C> 
votar pela sessão secreta porque o Presidente decla rou haver motivos grave:1 
].ara que assim fizesse. 

Passou então o Tribunal a resolve r secre'.am ente já então. com a p,.., .. 
"~'nça do Ministro Pedro Mibielli que chegava na occasião. 

Fi nela a sessão sect·eta, passou o Tribunal a julgar cliYersos f eitos. 
Ao que conseguimos apurar , na sessão secreta elo Tribunal, o Ministru 

Uuimarães Natal leu um protesto contra o acto do Presidente rla R epu . 
l,lica, r ela tivamen te a uma decisão do Tribuna l. Discutido o protesto e S).tb-
ll!ettido a votação foi esse protesto rejeitado por oito -votos contra c incu. 

Votaram contra o protesto os Ministros H erminio do E s11irito S~tntu. 

:Presidente; Pires e Albuquerque, Procurador "Gm·al ; André Cava..cl.rmti, G·o-
r:ofredo Cunha, Viveiros - d~ Castro, Edmu:1do Lin·s , Pedro <'!os Santos e Ge· 
n:! iniano da Franca . 

Ao contrar io votaram a favot· do protesto, os Ministros Guima r ães N: .. 
üil, Leoni Ramos, Pedro Miblielli , H ermenegildo de Barros e Alfreclr, Pinto. 

O Sr. Ministro Edmundo Lins assim deu o seu v oto: 

" Contra cinco votos, entre os quaes, o meu, o Supremo Tribuna l con·· 
~l'deu ao Sr. Dt: . Raul Fernandes habeas-co•rjJus para exercer o _ cargo ele 
P1·esiclente do Estado elo Rio, no quat1·iennio <'1ue se iniciara a 31 ele D ezem-
bro p r oximo finCiu . 

Vencido, embora não convencido, a mim só me cumpré ob edecer a es ssa 
11 ~-::isão, curvando-me á sobera nia elo Poder Judiciario, de q ue é mais a lto 
,-,rgão . estE' Tribuna; . 

Cumpriu o Exmo . St·. Presidente da, R epublica o a.ccorclão · como · ·1 
affirmam o D1·. Juiz Secciona l e o Exmo. Sr. Presidente elo Tribunal"! 

ou, ao- contrario, não o cumpriu , como o- affirma o Sr. Dr. R a ul I<'er·-
nKncles no officio que acaba ele ser lido? 

P ara o voto que vou profer·t· sobre os protestos propostos pelos Srs. 
Ministros Guima rães N a tal e H et·menegilclo de Barros, é-me in tot·um .. inrlit · 
L·rent.e sab er o nele está a verdade. 

A be·m eLa a·rg·ll?nentação·, m aP, fique b em claro, só a bem ela a,-guanen-
!,zção, dou como provada men te provado que o Exmo. Sr . f'resident<e da Re-
I libL<'a não deu cumprimento · ao hnbeas-c0?"1Jtts . 

Qnid i nc?eg 
Nihi!. 
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Effectivamente, dias depdis da concessão do habeas-c.o1·pus fo· pub1
1 

.. 

utdo _o decreto n. 15. 922: de 1(} de Janeiro ele · 1923, q1u! dec1·et~·11 ,; inteT-
·;:ençao ito Govenw FecleTal no Estado do R ·! o. 

Fazendo-o, procedeu bem o Exmo . Sr . . Presidente ela H.epublica, ou pro-
cedeu m a l\" 

F n.llece-•m e por completo, compet e ncia para dGclclil-o; pois, do a c to d •J 
f~ . .Ex. só é juiz o Congre·ss'o Nacional . 

A bem , tJOn?rn, ela aTg1L?nentação, dou ainda como p1·ovadamen te pro-
,·ado que sej::t ·inconstit ucional o decreto de intervenção. 

Juicl juclis ? 

S. Ex. commetteu o crime de responsabilidade, clefinic!.n no ::trt. 54, pa 
mgraph o 2• da Constituição e ·no art. 37 da L ei n. · 30, de s de Janeiro 
dP 1892 . ' 

D este supposto crime só é juiz o Senado e isto mesmo só depois que a 
Camara decla r a r procede11te a accusação.- (Const., art. 27). 

Voto, consequ ent emente·, contra ambos os protestos, porque o, Tr;bunal 
11fto tem competencia a lguma para se pronunciar a res r•eir;.o exclus iYo, que 
o é, a attr ibuiçã.o elo C'ongresso Nacional . 

A unica providencia juridica, que, o Tribunal pócle loma r é, dado a 
.io8nticlade da r azão, a elo 122 elo seu Reg·imwnto Intenta: 

"Sempre qu e o 'l'ribuna l reconhecer que, houve da pax·;p ele qu em n u t.o· 
r :zou o •constrangimento, abuso ele a u toridade, ou violação ·flagrante ela I.e t, 
nmndará dar · vista elos a utos ao Procurador Geral, para. que este, pois :,;, 
0 .1 pelos procuradores seccionaes, offereça a denuncia, qu·.tndo lhe competir 

E', pois. m eu voto a rejeição dos protestos e, como admitti, a bem dó 
hrgumentação, que tenha havido abuso ·ele a utor idade, por parte Llo Exml •. 
Sr. Presidente da Republica, m a nda r se remettam o oficio do Sr . D1· . It>ml 
Fernrtndes e os documentos qu e o instruem ao Exmc,. Sr. M inistro Pr, .. 
c. ura dor Geral par a que se di,qne zl1'oce{leq· co-mo lhe p a.J'cce·1· ele dü·eito. 

O Sr . :Or. Herminio elo E5p:ri to Santo, Presidente do Supremo 't'ribuna•., 
1eu o seguinte offi.cio que lhe dirigiu o Dr . Léon Rou::;>-oulienJs . .Tn 'z Sec· 
c;-i<mal do Estado elo Rio: ' 

"Exm. Sr. Ministro I-Ierminio F. elo Espirito Santo 
M. D. Presidente do Supremo •.rribunal F ederal. 
Como do teôr do officio n . 5 . 385, q ue me foi ender eçado em 10 elo C'(h -

rente mez, relativo ao habeas-co·rtnts concedidos aos Srs. Dr·s. Raul FE-r -
nandes e Arthur Leandro de Al·aujo Costa, se pudesse t irar inferencia ll •J 

sentido ele ter h avido omissão ele actos na execução elo V. accorclão qu e co" · 
~edeu a ordem, apressara-me em r edigir resposta pedindo venia a V. Ex .. 
!'Hl'H, eom n. apresentação dos autos respectivos em origina.! , com provai' " 
éU:firmação do que este Juizo tomrt as m edidas geraes de que lh e cabia " 
!ni ciativa, desde Jogo, bem como attendera, determinando providencias ou n --
quisita.ndo-as, a. todas as solicitações formula das, quer rehtivas á pessoa ch 
:;:r. Dr. R aul Fernandes; quer r elativas ás autoridades delega da.; <lo s e u 
, 10 der, q u e, a liás, o proprio in teressado tem honestamen te recoHhcciclo. 

Sustei a expedição de tal r esposta. a CJ U (l deveram a.compn nh:u · os >1 uto,., 
•lttento -o t elegramma n . 10.824, de h ontem, com as notas de "urgentr, r •·-
~ervado" no qual v. Ex . m e assegu rou que, diante de informações :·lmpla:l 
e ·fidPclig~1as obtidas depois ele assignaclo o mencionado offkio do dia antr:· 
rJ.or se convencerrt de ter sirlo o habeas-c07'J?1oS devida mente cumprido com~. 
nell~ se contenha, autoriza ndo-me a considerar r.omo não . recebido e · ~en1 
effeito o referido officio . 
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Congratulo-me com a approvação por V. ·Ex. m anifestada ao meu pr-. 
cedimento no caso, tenho a h onra de renovar os protestos de minha rtlta 
estima e distincta consideração; - .O Juiz F 'ederal, L éon RotoSS01{,licn:s , " 

(Do J o1·nal do Corntrnercio de l.4 de J aneiro de 1923 . J 

Rio de Janeiro, 11 de J aneiro ele 1923. 

Exmo . Sr. Presidente da Republica. 

Senador pelo E st ado do Rio de J aneiro, protesto contra a intervençãc, 
c1 e V. E x. ne~se E stado, m a nda n do depôr, por acto des ta :·~anhã, o GoverniJ 
a lli eleito regular de constitucionalmente e que t em assegDraclo o seu exe;·-
cicio por decisão definitiva . do Supremo '.rribuna l Federal. 

O Estado do Rio de J a neiro não tem força para imped;l. a cons ummaçãú 
c! esse attentado á sua a utonomia e a alta dignidade ela · .Justiça, e no qual, 
infelizmente, o sentimento a paixon ado do h omem e da politicagem pôde 
m ais que a consciencia dos deveres moraes e constitucionaes do Presidente, 
- mas res tabelecido que seja um dia, não importa quando, o imperio ch 
L ei, a Nação ha ele restabelecer tamhem, com o regimen, a s a utor'dades qun 
V. Ex. caba ele depôr . 
· Na preoccupação em que está 
Influencia do seu competidor, n ão 

- m lizar o alto poder que julga a 

V . Ex. supp!·imil· n obscura parcella df' 
duvidou V. E x . em d•cprimir a desmo-
constitucionalidade elas leis e actos elo 

Congresso e do Governo, como vem crear t a mbem um f unesto preceden t" 
J>t:.ra as instituições e, para a a utonomia dos E sta dos, in terrompend(J, ·por 
hmgo t empo ta lvez, a viela ela f ederação no Brasil. 

Nã.o valia a pena, por tão pouco e por uma questão pe-ssoal , de si mes-
quinha., commetter um crime tão grande e que compromette irremeeliavel· 
m ente o seu Governo . · · 

O Povo Fluminense, V . E.x. sabe, não tem a rmas para se defender, mCJs 
pE>los orgãos de sua opinião e de su a sobera nia, - das Ruas Cam aras M.u'· 
1~ icipaes, pr otesta contra esse a ttenta elo e não r econhece o poder e a a utori--
dade de V . Ex senão n os t ermos da Constituição. 

V. Ex. será a força victoria e fóra da lei neste momento. mas nós somos, 
fl.f!'Ora e sempre, o d'reito dos fluminen~es amparado na Justiça. 

N i lo Peçanha. 
(P.ublicac1o em tlma folha de Sa ntos (S . P aul o) . 

, ruvr 
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-ilspecial sobre o qual o Tribunal se rnanisfestou, a decisão é soberana e tão 
•obrigatoria é para as partes interessasdas conl!o para os outros :po-
.oderes". 

E depois de adduzir argumentos nesse sentido accrescenta : "Assim 
·tambem pensa o illustre Sr. Presidente da Republica, desde que (orde-nou 
.a execuçã.o do accórdão, não .obstante considerar a materia por e>llc resGl-
•vida de exclusiva competencia do Congresso Nacional. 

Quanto a execução do accór-dão, affirmam convencidamente que ella 
·.foi a mais r;gorosa ·O Chefe ·da ,Nação, o seu •Ministro da J aELi\;a, b em co-
mo o Sr. Presidente do Tribunal e o Ministro Procu~·ador Geral da Re-
publica. Entretanto, apezar da respeitabilidade dessas affirmações, a evi-
<dencia conspira em sentido contrari'. Em exeroici:> ela·; funcçces gover-
J1ame·ntaes no Estado do Rio não se t':.con+J:a o ci.1r..d'io ('lT' favor de q1;em 
.foi concedido o "habeas-corpus"; mas um interventor fedet·al. 

Pretende-se que factos graves ·e supervenientes á orderh do Tribunal 
justificam o modo por que se !ez a intervenção. Mas então é ·precizo convir 
que:, por força desses factos, a interv_enção se deu em sent-ido inverso, ao 
menos em parte ao que havia determinado o julgado, que assim não ficou 
.integralmente obedecido. " 

Eis ahi as palavras irrespondiveis do consl)icuo Juiz, contra · :o>.s ques 
mã.o podem .prevalecer os .sophismas e os embustes do inte·•esse parti-
.dario .. 

A ordem de "habeas-corpus", que o Presidente d't Republica declarou 
:faria. "executar como nelle se contém", foi desfaçadamente illudida, e 
para dar o golpe de morte na sentença judicia ria o Governo decretou, >:;em 
'lei do Ccmgresso, a intervenção, fazendo assumir r. governo um. inter-
·ventor . 

Como devia ter m agoado os escrupulos constitucionaes do Sr. Minis .. 
.tro da Justiça a referencia -desse acto ! Na verdade se ha alguem que se 
tenha, batido spmpre com denodo, com alma, com eloquencia, intrans~gen

.temente, contra. a figura do interventor, esse é .o illustre Sr. Mini~tro da 

..Justiça. Não admittia 1S. ' Ex. o interventor em nenhuma das hypotheses 

.de intervenção. E ensinava como devia fazer a intervenção em cada um 
das casos do art. 6" da Constituição: 

"Como intervem o P .oder Executivo para impedir a invasão extrangei-
ra ou de um Esta do em outro ? P<elas fürças armadas, dando ordens di-
.rectas o Presidente da Republica, corno commandante supremo dessas 
forças. 

Como intervem o Poder Legisla tivo para manter a fôrma republicana 
.federativa ? Mediante uma. l,ei, declarando ou reconhecendo contraria á Consti-
tuição Federal e inexis tente uma Constituição de Estado, etc. 

Como intervem o Poder Executivo para restabelecer a 'ordem e a tran-
.. quillidade nos E s tados '? Intervirá, · sem a figura politica ,do interventor, me-
dia nte ordens directas aos com.manda ntes da força publi~a para que pres-
tem auxilio ás a utorida.des constituidas, no exercicio de suas funcções". 
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r;os dos ES'tados particulares são indkectamente territorios dlo impcrio e o~ 

t.: dadãos desses Estados são indirectamente subdiitos CLelle . A natuoreza dellc · 
consiste na -rnedia.tisação dos Estados, não na oppressão ou ct;issoluçãso dos 
mesmos; o Estado pã r:ticular, v.isto de baixo, é domina dor, e, encwrado de 
('ima, subdito". (Op . cJt. pg . 104). 

J<Jsse conceito de federação, seguido, aliás, por quasi todos os publicistas 
li!Ode·rnos, familiarizados com a entrose dessa ·fórma de ESitado, é la rgamente 
combatido pela ·escola fra nceza a cuja frente estão L. Duguit e L. l•e Fur. 
Para elles a soberania faz parte integrante da noção de Estado, portanto, 
si os m embros de uma rederaçào não tem aquil!o a;ttl·~buto, nao podem. ser de~ 

nominados Estados, no sentido technioo do tei'IIlo. E o p r imeiro desses au .. 
tores leva o seu dogmatismo dout.linario a ponto de não admittir a menor 
dlstincção jurídica entre os membros de um E stado fede;:ado, e a s prov-in~ 

cias de um Es·tado unitario; e o segundo só dá áquelles essa denomina ção, n!L 
,' nrencia de out ra mais apropriada, sem que isso importe contradicção com 
<t sua doutrina a . ~·espeito. 

O. Orban, cathedratico da Universidade de Liége, explica a federação, 
r;rocura~do um meio termo entre a theoria allemã que admitte Estado.> . 
J;ão soberanos, e a franc-eza que só os acc·eita com a soberania absoluta. 
l'ara · elle, "a soberania é o signal caracteristico éLe todo E s tado" . Mas, no 
~c;u entender, em C·Ontrapo::;ição á op:·nião de muitos , ella não é " a bso•luta, n<Jm 
illimitada, nem indivisível. E' perfeitamente susceptível de restricções; sub-
siste ainda que diininuida ". " Nã o t em os, pois, conclue eJle, o m eno1- emba-
raço eni cons.ei·var aos membros do Imperio a!lemão ou d!' uma federa ção 
similar; o nome de Estados, que lhe convêm e que elles podem e devem pre-
tend:er". (Droit Constitucional de la B elgique, vol. 1•, pa go. 241). 

Essa opinião, comtudo, não constitue noV'idade em direito cons titucional , 
porquanto, ha mais de um seculo, Hamilton, um dos mais legitimos evan-
gelizadores do -reg'imen féd:erativo, nos Estados Uni dos, já doutrin,ava ao 
povo do Estado , de Nova York: 

·"A Constituição proposta, longe dJe a bolir os governos uos Es·tados, tor-
na-os partes constitutivas da sobera nia nacional, concedendo-lhes uma r e-
;o.resentaçã,o· cHrecta no Sena do, e o g ozo exclusivo ele va r ios attributos im -
porta ntes da soberania . I sto está de perfeito accô.rdo com a 1d éa que se 
fó.r.ma de um ·gov·erno federal, toma ndo-se essa exppessã;o no seu sentido 
rhà.is razoavel" . (Le Fédé1·ali·ste, n. ·IX) . 

A contJ.·oversia theorica, suscitada em torno da denon,i na ção a dar-se 
a.os membros de uma federação, não t·em, todav;ia, a menor importancia pa ra 
a dete'l'mina ção do grão de deperidencia existente entre a quellas entidades 
política s e o E sta do federado ele q ue façam parte . Dêm ·lh es outro nome, 
cu chamem-lhes Estados, ·ou E s tados-m embros ou pa rticulares., a fim de, 
conse rvando-lhes a mesma denominação jurid•ioa ·que tinha m os povos sobe-

. ranos, antes ele se congregar pat·a f=ar as pr>imeiras comp.os,ições estadicas, 
roodernas, não c·onfund'H-os com o Estado fedet'ado por elles constitui do. O 



ideaes poLíticos de um ch efe que rasgava a Constituição; aggravava 
a opinião publica naotonal; ;procurava diminuir os hom.ans e as c ou-
sas dó seu paiz, pela int riga e p:ela_ ilifif<a>mação, que o seu silencio 
de industria rt.aJ,:ci.osa m ente acoroçoava; ·permlttia que os seus fal-
seassem a · fé e a lealdade iondispensave is ao regimen com conde-mna-' . veis .explorações em torno da gloriosa faida da s nossas -corporações 
armadas e tentava vi-sivelmente conflag1rar 1 a Nação no intuito de 
conseguir uma posiçã.o d~ ma ndo .que a Nação ihe recusava, arras-
tando-a á desola dora aventura ·que deveria cobrir de luto tantos e 
tão r espe·.taveis l-ares brasileiros, depois ·de ' ennodoados outros pela 
lama de urr.a carrrupanha à!e que hoje todos nos ·envergonha-mos, ven-
cidos e vencedores. 

Ma s veja mos outra face da ·questão. 
No terreno economlco, não foi mais feliz a oriJentação· do partido 

chefiado !Pelo hoonraJClo ·Senador e a 'prova ahi a te•mos, .palipavel e 
·inilludivel, nesse epilogo trisrte da trisrte situação fo:nanceira de ·um 
·E~tado .que tudo deveria irr.pellir para a prosperidade e para a r i· 
queza .. 

R ealmente, má o grado os f-ogos de vista de alguns actos anais de 
poUti-cageiTc ·do que de sa dl'a a dministração, si compa rarmos a situa-
ção economico-fina nceira dessa Minas Gerrues, cujo governo S. Ex. t ão 
rudemente a ta-cou, com uma r eceita de cerca d·e 70 ou 7-5 --mil contos 
e um custeio annual de divida de cer-ca de nov·e mll contos, com a 
situa ção do Esta~ <do Rio, com um •custeio de divcda exactan·.ente 
igual e um:a receita a penas de cerca de 22 mil contos annua€s, senl 
forçoso confessar )C!Ue os fl-uminenses se debatem em situação bP-m 
menos pr031)Jera que os mkneioros .. 1 

E ;p·or •que ? Porque as administrações, inSQ)ir a das por S. Ex., já . 

ma.is seguiram a rota da economia cautelosa e da actividade produ-
ctiva . Que lhes faltava? Excellencia - de t err as e de elemtentos na-
turaes? 

Não, que as terras fluminenses são ubei'rin~as. os seus portos cie 
mar são magnifi•cos, os seus n1.ontes cobm'tos de gw.ttas preciosas, o's 
seus nos fertiliza ntes e piscosos, -o seu clima gE:ralmente arr.eno .ú o 
séu sub-s0lo r iquíssim-o . 

Braços? 'l'a1nbem não, ,que a sua população não ·é escassa, re-
commendando-se pe}a _sua actJ:viodade, en ergia, in telligencia e disci-
plina social. 

Que lhe faJotava, pois ? Dir·igentes, só, eXJclusivamente dirigentes . 
Foram esses di-rig~mtes qure esba njaram a fortuna publica, pre-

occupados inteiramente · com os prob!err.as .partidarios e esquecidos 
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