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Intervenção no Rio Grande do Sul. 

INDIOAÇÃO DEMETRIO RIBEllto. 

Em Jo de Julho é fundamentada pelo sr. Demetrio Ribeiro. No m esmo 
dia o sr. Cassiano do Nascimento 1·equer urgencia :P.G!I'a tra.tm· dos negocias 
da Rio (h-ande do Sul. Oram os srs . Cass·iano do Nascimento e Demetrio 
Ribeiro. Em 1, o sr. Demet1·io Ribei1·o tmta novamente dos acontecimento.~ 

do Rio Grande do Sul. A indicação enviada á Com. da Constituição .não tev~ 
andamento. 

) 
----·~·- -i----·--· ·-· - - -- · 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

. SESSÃO DE lo DE JULHO . 

O Sr. Demetrio Qibeiro - Sr. presidente, já devia ter occupado a 
tribuna da Camara dos S.rs. Deputados, si não fora a enfermidade que me 
tem affastado deste recinto, para offerecer ao governo, aos meus collegas de 
representação nacional e á Repuhlica ms~mo, o pequeno concurso de meu 
ardor cívico•, de minha convicção politica e do· meu desejo• profundamente 
patriotico de ver completamente pacificada. a terra rio-.gJrandense. 

Não trago um assumpto novo á meditação da Camara, nem sou portador 
de informações mais fidedignas que as dadas pelo governo. ao publico, sobre 
a occurrencia lamentavel que perturba a vida dos meus patrícios; mas venho, 
perante o meu p·aiz, dar aos meus companheiros de infortunio e dedicação 
pela causa da Republica. o testemunho solemne, audacioso mesmo, de que 
com eJl.es estão o meu coração e o meu espírito, para o que declaro, desta tri-
buna, que com ellcs sou solidario no empenho activo que, sem duvida, fa.zem 
sem medir sacrificios, para salvar, no meio da ana~·chia geral, a autonomia 
daquelle estado., pelo menos. 

Foi, Sr. presidente, para aquella parte do territorio nacional, foi pm·a 
aquelle povo heroico, base de todas as esperanças de que a liberda.de e a 
Constituição seriam reiúvind·icada.s, que se volveram os cidadãos do p ltiz 
inteiro quando, sob o peso de milhares de bayonetas em que se quiz apoi~· o 
n_efando .golpe de 3 de novembro., que já pn-ssou à historia sob o nome canw-
teristico de golpe de bolsa, a integridade da patria e a Republica pru·iclita,ram 

]i'oi tambem aquella região o ponto inicial dos primeiros brados da 
revolta contra o acto vilipendiüso e prepotente. (tlpoiados.) 

Pois bem, não sei por que circumstancias ainda não explicadas; n ão sei 
por que fatalidade o Rio Grande do Sul, que não dá guarida á política de 

· campanario e só tem o elevado intuito de manter a Republica Federativa, ~ 
hoje victima de gravíssimo attentado contra a sua autonomia e presa dos 
mesmos sustentadores do audacioso golpe criminoso, gloriosamente rebatido 
pela população de minha terra. ( Susurro.) 

Senhores, quando classifico de grande crime o attenta.do abominavel de 
3 de nov·embro, faç<Hl mais para corresponder á opinião geral do paiz, que 
para affirmar um conceitü exclusivamente pessoal. 

Esse facto foi um incidente criminoso, mas elle foi um corolario, uma 
consequencia obrigada de outros crimes abundantes no meio dos innumeros 
err-os que enchem a historia da Republica nesse período que começou logo 
após os primeiros mezes de sua proclamação e terminou a 3 de novembro do 
anuo passado. Foi o incidente mais estrondoso' no meio dos desvios commetti-
dos,_ inas o crime principal, a causa primordial dos males que hoje assoberbam 
a Republica, encontra-se, talvez, nos seus primeiros erros, nas suas condem-
nn.veis to.Jerancias em face da má direcção governamental. (Apoiados.) 

Mas não é tempo de fazer recriminações, nem as quer.o jogar sobre quem 
quer que seja no momento em que considero inclispensavel o concurso de todos 
os brazileiros, para assegurar a estabilidade das instituições republicanas, 
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q~e é permittido ~resumir inseguras, não pelos phantastioos ímpetos sebastia-
nlstas de monarch1stas que se agrupem para combater a liberdade, mas pelas 
applicações erradas de seus princípios e de8respeito aos salutares p.ree,ei~ . 
prégados em longa doutrinação. (Apoiados.) · : · 

E' disto exemplo o que se está passando no Rio Grande do Sul, hontem 
de pé, como um só homem, para vencer em nome da Constituição da Repu-
blica, hoje entregue á fereza dos mesmos que resistiram ao memoravel 
movimento restaurador das liberdades publicas e dignida.de nacional. 

O. Sn. ÜASSIANO no NACIMENTo-Peço a palavra. 
O. Su. DEMETRIO RmEmo- Disse que não podia dar á Ca.mara subsídios 

de informações mais fidedignas, e devo acrescentar que só me são· permittidos 
os publicados, os publicados pelo governo, porque o telegrapho está trancado 
para meus amigos desde o dia 17, dia do inicio da revolução gloriosa, na 
phrase que já vi correr impressa em uma folha desta cidade . .. 

Entretanto, esse mesmo facto de se acharem as communicações interrom-
pidas pela fisca.Jisação vexa.toria que se faz· dos telegrammas ap.resentados á 
estação de Porto-Alegre, é para mim o indicio de que a minha terra é neste 
momento o theatro de uma confl agração. Po-r outro lado, informações officiaes 
circulam por ahi oonvergindo· todas para a affirmação de que no Rio Grande 
do Sul se realisa uma. commoção interna, ta.J como está definida em nossa 
Constituição Federal. 

Barros Cassai, patriota inexcedível, cheio de sacrificios pela patria, j á 
uma vez victima dos que intentaram governar o Rio Grande menospresando 
as tradicções republicanas, bandeira, politica. mais legitimamente republicaJla 
e ao mesmo tempo mais esperançosa naquella terra; Barros Cassai, alma 
generosa e energia. rara, que tão assignalados serviços prestou á causa polí-
tica, que nos é eommum . luctando ao la.do· de co-mpanheiros emeritos durante 
a revolução de novembro alli triumphante e symbolizada no poder pelo gene-
1·al Barreto Leite; Barros Cassai é hoje apresentado a.o paiz como um ho-mem 
cheio de odios e exclusivamente dominado pela sanha das vindictas, oomo 
um individuo sem coração educado e que se apra.z em fazer apontar as bate-
rias de um navio nacional oontra. a família brazileira a.Ili representada pela 
população da capital! 

E' um sanhudo e feroz inimigo da pat.ria! 
O SR. JoÃo PINHEmo- Quem assim o disse foi o Sr. Vice-Presidente Cla 

Republica. 
O SR. DEMETRO RmEmo ·-- Mas não dlScuto a pessoa. do- Sr. Vioo-Presi-

dente da Republica., nem estou já tratando de indagar quem é o maior cul-
pado do• que occorre em meu estado. Creio ter motivo~ para acreditar que da 
parte de S. Ex. haverá a franqueza necessaria para dizer si tem ou não res-
ponsabilidade nos nep:ocios do Rio Grandp. do Sul. Estou. sim, accentuando , 
e este é o meu verdadeiro intuito. podendo ser que minhas palavras, oontra 
o men desejo, ''ão além deste objectivo, estou accentuando , repito, que 110 
Rio Gr1tnde se opera um a <',ommoção interna .. F, o momento nã,o é. por certo, 
o mais opj)ortuno para saber quem criminosamente a.teia essa. revolução. mas 
sim. para s1tber quem em face da C-onstituição tem maiE capacidade para. t irar 
n. Republica dos perigos qu e a ameaçam. 

E' conceito meu que, nessa emer.g;encia , 1t capacidade para resolver sobre 
o incidente revolucionaria cabe ao Congresso Naciona.l , que está funccionando 
e tem sciencia da revolta. pelas declaraçõP.s expressas do governo , conforme 
consta do que existe publicado. Em taes condições, não é licito que -o governo 
directamente intervenha pa.ra reprimir a sedição , desrespeitando assim 
a.ttribuições constitucionaes conferidas pela lei funrlamental da Republica 
ao Congresso Nacional. A este cumpre. pois, dizer e resolver sobre o caso. 

E' certo que o govemo feder a.] vae dando o nome de rebeldes justamente 
áquelles que resistem á restauração do- que lá se chama legalidade. Mas, 
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senhores, a restauração da cha.mada legalidade no Rio Grande do Sul é a 
reposição do governo que alli foi destruido pela r evolução de 12 de novembro! 

Sr. presidente, sabem V. Ex. e a Camara que o governo do Dr . Julio de 
Castilbos j á havia cedido o Jogar a uma junta revolucionaria, que, a seu 
turno, transferira, autorisadame•1te, o poder para o general Barreto Leite, 
qua.ndo, a 23 de novembro, a revolução, triumpbando nesta capital , elevou 
ao exercício das fun cções presidenciaes o illust.re general Floriano Peixoto. 
Portanto, o governo de S. Ex. , quando surgiu , já encontrou, no uso pleno 
de suas attribuições r egulares de poder constituído, o governo do Rio Gra.nde. 

Esse poder, reconhecido p'elo governo ela Uniã.o como legitimo, adminis-
trou o Rio Grande clu r:mte mais de seis longos mezes não havendo uma 
demonstração precisa e clara de que da parte do governo do marechal hou-

vesse existido o menor constrangimento em manter rel~ões de cordialidade 
com o governo do estado. 

O general Barreto L eite, domin ado pelo dever de as egurar, não só a. 
ordem publica, como a reorganisação republicana do estado. sentiu mais de 
uma vez a necessidade de interromper seu trabalho constructor, para reprimir 
o espírito sedicioso, que se aprazia em perturbar aquelle empenho patriotico. 

SolicitOu ao governo da União· providencias que j11lgava ur.gentes, para 
deteTmin.ar o insuccesso da se<lição que porfiadamente p r.eparavam os reac-
cionarios que queriam a leaalidade; insisth1 , com o govemo federal pela 
pratica de actos que pudessem dar ao publieo a certeza de qu e as auto1·idades 
militares e forças federaes não interviriam nos confi ictos esta.doaes, sinão 
para manter o r espeito devido á autoridade legitima, oriunda da revolução 
e reconhecidamente constituída. 

Isto lhe parecia indispensavel. 
E. ou porque errasse na apreciação dos motivos da demora em serem 

a.tt.endidas as suas requisições, ou porque não pudesse vencer o natural escru-
pulo e não quizesse parecer um obcecado detentor do poder, impatriotica-
mente inerte ante uma revolução immimente. ou, ant.es , inevitavel, resolveu 
passar a autoridade governamental , nomeando quem o substituísse. · 

F oi então que, obedecendo aos dictames da mai~ vulgar lealdade , procu-
rou, assim devo pensar , instituir a autoridade governamental , de sor te que 
a um tempo concorresse ella para a manutenção da. paz no Rio Grande e não 
pudP.sse ser uma difficnldade para o governo do general Floriano P eixoto. 

Impossível lhe era, pois, con~iderar legitima ou regular a t r ansferencia 
do poder para os representantes da resistencia. á revolução de novembro, 
inv.arivelmente dominados da aspiração de repor a. situação varrida por 
aquelle movimento . 

Entre os companheiros da revolta contra o golpe de E tado. o general 
Ba.rreto Leite via ainda elementos que, apesar de já recusarem-lhe o apoio , 
pm·que se haviam agg1·emiado soh a ba.nd.-i ra. parla mentarista. mantinham, 
comtudo, o pensamento commnn de não permittir que o Rio Grande do Rui 
fosse de novo, r e tituido ás mesmas autoridades depostas pela revolução que 
triumpbou em todo o paiz. 

O general Visconde de P elot.'IS assumiu ne se momento a responsabilida.de 
de manter a paz no Rio Grande e a S . Ex. passou o .governo o general Barreto 
Leite. que renunciou occupar por ma.is tempo a posição, que não lhe queriam 
reconhecer , nem os cidadãos que recentemente haviam 1·ompido compromissos 
politicos solemne e publicamente affirmadcs, nem republicanos que, dizendo 
servir á velha bandeira da Repnblica, á sua propria sombra sacrificaram a 
autonomia do estado durante o período do governo provisorio , ao qual 
ligaram-se até o golpe de 3 de novembro . 

Entre uns e outros, quando pa.rtidos pessoaes se apresentavam como 
senhores da maiori a das opinões e na qual diziam apoiar &uas aspirações de 
predomínio, com a opposição de a.mbos 11s grupos, o gener al Barreto Leite 



~12 

acreditou, eifectivamente, que não mais poderia agir beneficamente como 
·poder . Retirando-se do governo, não negou absolutamente o seu concurso ás 
idéas que quiz realisar nem aos altos interesses da manutenção da ordem , 
como co-nsta do seu manifesto . 

Assumindo o governo o Sr. Viscvonde de Pelotas-, partidista da eleição 
pal'a organisar-se o estado·, e sendo acceito o processo eleitoral como- me io 
regular de saber a quem licarüt a responsabilidade da organisação do I-tio 
Grande, apparelharam-se parlamentaristas, por um lado, e presidencialistas , . 
por outr-o, para a lucta nas urnaa. . 

Foi então que surgiu na capital o movimento hostil ao Sr. Visconde de 
Pelotas determinando a sua deposição. 

Desta exposição, que é o resumo do que expressamente tem sido publi-
cado, tiremos as conclusões . Si o Visconde de Pelotas era a autoridade 
constituída legitimamente, por isso qu e fõra nomeado pelo general Barreto 
L eite; si , por outro lado , o governo do general Floriano trocou co.rdiaes 
comprimentos com o mesmo visconde, cujo exercicio no cargo de governador 
reconheceu , pergunto : quem é o sedicioso, o r-evolucionaJ·io, o rebelde, na 
ling uagem official? Serão rebeldes os que mantinha.m o poder em nome da 
r evolução r econhecida pelo Congresso· Nacional, pelo· governo da União, pelo 
paiz todo? Ou serão os que se levantaram contra essa revolução e ·contra os 
govemos por ella institui dos? Parece-me que a resposta é facil e que todos 
seremos accordes em reconhecer qu e o são· est es e não aqnelles. 

Si1o , pois, os revolucionarios de 17 de junho os que mereceram e devem 
continuar a merecer o nome de rebeldes. Entretanto, segundo o que so pro-
pala publicamente, já obtiveram elles o apoio de autoridades federaes! 

Creio que o governo não tem ainda informações segul'as a este respeito, 
e julgo difficil de ser acreditado que o Vice-Presidente da R epubli ca já 
t enh a reconhecido o governü sedicioso do- Rio Grande do Sul. 

Mas, não me detendo em a.preciações a inda inopportunas, quizera t er o 
depoimento da Camara elos Srs Deputados sobre 'si , á vista das proprias 
declarações do governo , ha ou não no Rio Grande um a commoção interna? 
Verificada, como affirmam as mesmas declarações, a commoção intestina, 
cabe ou não á Camara o dever de intervir , de accordo oom suas attr'ibuições 
constitucionaes, no sentido de manter a paz, a ordem, a autonomia do estado 
e a Republica? 

Não creio que, ao proclamarmos a R epublica Federativa, a'penas houves-
semos rotulado falsamente. as in stituições políticas, que, na r ealida.de, t eriam 
de permittir que as autoridades prepotentes levassem sua intervenção delic-
tuosa e oppressora onde lhe aprouvesse, até mesmo a-os pont-os em que a edu-
cação r epublicana fazia esper ar uma reptiblica menos feroz, mais justa e mais 
digna do nosso seculo. 

Certo é, pois, que a Camara elos Srs . Deputados comprehenderá que -é o 
momento de fazer sentir os effeitos de sua acçã.o benefica , para a suifocação 
ela clesm·dem que o governo não soube ou não ponde evitar. 

Aspiro a paz no Rio Grande, anceio pela sua autonomia, que defenderei 
sempre. 

E o Congresso Nacion al não póde fi car inerte ante os acontecimentos que 
a.lli se desenrolam, maxime quaudo o futuro póde trazer, por este abandono 
de attribuições tão serias, novas complicações, novas desordens para a Repu-
blica. 

N ão nos illudamos. As escassas commumcações officiaes não nos podem 
dar siqner idéa ela gravidade dos successos revolucionarias e mtrito menos 
das consequentes perturbações que se h ão de desdobraJ·. O t elegrlllpho está 
trancado. Ninguem sabe o que alli se passa , nem mesmo é possível destruir 
as mystificações de que, acaso , podem estar sendo victimas cidadãos civis e 
militares. 
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A visinhança do Rio Grande com as republicas d0 Prata; a sua vasta 
fronteira transitada nestes ultimos tempos por emigrados que vivem de um 
lado para outro; a possibilidade de imprudeucias em momentos de revoluçã-o : 
tudo deixa entrever a probabilidade de uma questã.o internacioual, como 
resultado desa revolução prejudicialíssima ao progresso de minha terra. 

Mas quando estes temores sejam vãos. a p1·opria estabilidade governa-
mental no Rio Grande não se assegurará pelo processo que se está adoptando. 
Nem, ao menos, o governo, inopinadamente sahido da sedição, representa a 
organisação legal \lue se pretendeu r estaurar. 

A propria Constituição de 14 de julho foi desrespeitada. Ella estatue que 
o presidente indicará o vice-presidente sujeitando o seu acto á sancção das 
intendencias municipaes; entretanto essa consagração não se verificou e o 
vice-presidente já entrou em exercicio. 'l'udo isto está a indicar que o que lá 
se faz não passa de bolhas de sabão. 

Pela minha part-e, confesso que não posso concorrer para que o governo 
fique entregue, em nome da legalidade, áquelles que a repudiaram e foram 
solidru·ios com o golpe de Estado de 3 de novembro, praticando perseguições 
atro:zes contra bons servidores da. Republica, perseguições que a esta hora 
estarão reproduzindo, si acaso já lograram usar de forças que o poder sabe 
dar aos vencedores sem fé e sem alma. 

Tenho profunda magoa. só com o imaginar o que se passa de contristador 
em minha terra, assim sujeita a urna intervenção indebita, cuja origem 
menos d~gna até agora não é conhecida, porque da parte elos dominadores 
ainda não houve franqueza, ou não ha fi1·meza de convicção, nem pureza 
de conducta, que os obriguem a declarar de onde vem essa intervenção e em 
nome de que idéas e de que princípios ella se faz . 

Tenho concluído. (111u·ito bem, muito bem.) 
Vem á mesa, é lida e enviada á commissão dfl constituição, de legisla-

ção e de justiça a seguinte indicação. 
Em face da oommoção interna que se verifica no Rio Grande do Sul e de 

que dão testemunho declarações publicas do governo, indico que a Camara 
dos Senhores Deputados, medeante aud1encia urgente da com-

Indicação missão de constituição, pratique o que lhe cumprir de conformi-
dade com as attribuições do Congresso Nacional e de accordo 

com os altgs int&esses ela paz, ela autonomia dos estados e da Republica .. 
Sala das sessões, 1 de julho de 1892. - Demet1·io Ribei1·o .. 
O. SR. CASSIANO no NAsOIMENTo-Sr . presidente, desejo pedir uma 

urgencia para tratar elos acontecimentos do Rio Grande do Sul trazidos a-o 
conhecimento da Camara pelo Sr. deputado Dernetrio Ribeiro, e para isto 
envio o meu requerimento por escripto. 

Vem á mesa e é lido o seguinte requerimento . 
Requeiro que se consulte a Camara no sentido de saber se me concede 

meia hora de urgencia pa.ra tratar de negocios do Río Grande do Sul, trazi-
dos ao conhecimento da Camara pelo Sr. Demetrio Ribeiro. 

~equerimento Sala das sessões, 1 ele Julho de 1892 - Cassiano do 
Nascimento . 

Consultada, a Camara concede a urg;en.cia pedida pelo Rr. Cassia.no do 
Nascimento. 

Consultada igua,lmente si a rnateria ela urgencia, pedida pelo Sr. Cas-
siano do N ascimento, é tal que deva interromper a ordem do dia. da sessão 
de hoj e, a Camru·a decide pela affirmativa. 

O Sr. Cassiano do Nascimento niio previa ser força.clo a roubar alguns 
intantes á sohtçã.o elas .graves questões que pendem da. resolução ela Camara. 

Fal-o sob enorme constrangimento e a camara lh'o perdoará, porquanto 
é forçado a isso .pela incli ca.çã<' elo seu illn~tre co-estadoano . 
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A 6 de janeiro, a proposito de nm projecto sobre intel'Venção d·a União 
nos negocios estadoauos, o ora,dor já teve occasião de fazer o historico dos 
aoontecimentos de 3 e 23 de novembro no Rio Grande do Sul, sem que até 
á pre..~ente data tivesse havido a menor contestação. 

· Refere-se á conducta sustentada na la sessão ordinaria do Con.gre.sso pela 
bancada rio-grandense ante o governo, não apoiando incondicionalmente nem 
reprovando systematicamente os seus a.ctos. Deve, entretanto, reproduzir a 
h isto-ria dos successos occorridos em seu estado · depois de votada a Constitui-
ção de 24 de fevereiro. 1 

Encerrados os trabahos constituintes, o grupo de que faz parte o orador, 
foi reptado pelo seu illustre co-estadoano' O orgão do grupo, seu a.migo, 
acceit.ou o repto e o illustre collega, a quem responde, pôz taes e1p.baraços pm 
parte da facção republicana que dirige, que - póde-se dizer - constituíram 
completa recusa ao repto lançado. 

A resposta das urnas na-s eleições estadoaes foi para os amigos do orador 
uma victoria em que o candidato menos votado teve de 10.000 a 12.000 votos 
sobre o ma.is v-otado elos candidatos do partido de S. Ex.; e, o que é mais, 
com a declaraçã.o formal por parte dos derrotados de que nunca foram ven-
cidos com tanta lealdade. 

Vencidos os amigos do nobre deputado, começaram a tramar a revolução 
que, adiada po·r ures vezes, sahiu afinal á rua, pro-tegida pelas bayonetas do 
exercito, ligando-se assim os inimigos do Dr. Julio de Castilhos ao exercito 
revoltado contra o .golpe de Estado, afim de esmagarem o partido do orador. 
Então o Sr. Julio de Castilhos viu"se na co·ntingencia de abandona,r o poder 
aes a.narchist.as ou combater as duas revoluções, que esta.vam de braços dados, 
o que seria infructifero esforço. 

A solução aconselhada pelos amigos foi a que houve - O Sr. Castilhos 
abandonou o .governo, protestando por meio de um manifesto. 

O golpe de Estado foi apenas pretexto, Julio de Castilhos e seus amigos 
não apoiavam o .golpe de 3 de novembro ; ao contrario, sciente po.r telegramma 
de que tal golpe se ia dar, respondeu pedindo que aconselha-ssem ao marechal 
Deodoro a evitar esse descalabro. 

O chefe deposto e seus amigos, desde a formação da junta governativa, 
prepararam-se para reco11 quistar o poder usurpado. 

Durante esse lapso de tempo , em que o governo não tinha apoio na 
opinião publica, não havia garantias, nem para. a propriedade, nem para a 
vida do cidadão. F-oi -durante esse go-verno que cahiu victima do bacamarte 
assassino o coronel Escobar, uma das maiores influencias em S. :Sorja, cuja 
propriedaae foi saqueada. O canibalismo dos adversarios do orad-or chegou 
ao ponto de castrarem a um infeliz preto. 

Faz considerações sobres os governos dos Srs. Barreto Leite e BaNos 
Cassai, refere-se ao adiamento das eleiçõ8s á. Convenção de Bagé, ás dificul-
dades com ·que se viu abraços o governador Cassai e á sua. renunci,a, de que 
proveio ir o poder para as mã.os dos parlamentaristas. 

Profliga isso em nome da. cohereneia politica. Entende que o governo 
devia ter ido á.s mãos dos que defendiam as mesmas idéas, apezar da cleshar-
monia. existente, e nunca ás do Sr. visconde de Pelotas, qne, além ele tudo, 
adheriu ostensivamente ao golpe de Estado. 

·Continua a expór o · desenvolvimento dos factos até estourar a actual 
revolução , que eueontrou muito pouca 1·esistencia, e ante a qual as forças 
federaes se conservaram neutras. 

As primeiras manifestacões da força federal foram eontra os amigos do 
orador e partiram da canhoneira Marajá , onde se haviam reco-lhidos o Sr. 
Barros Ca.~sa.l e outros republicanos. 

O jornal do Dr. Barros Cassai publicou um ma.nifesto convidando o 
Sr. general Bernardo Vasqli es pnra intervir contra o novo -governo. Os sens 
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amigos induiiram os officiaes e alumnos da Escola Militar a convidar o 
Sr. general Vasques a .deixar o oommando do districto. Assim , pois, diz o 
orador, ní10' são os seus a,migos que precisam do a.uxilio da. forc;-.a. federal. 

Oontinua a narrar os acontecimentos, accusando ultimamente o f:>r. Cas-
sai pelo bombardeio de Porto Alegre . ' . 

Jlía opinião do ora.dor, a acto do Vice-Presidente da Republica não podia 
ser mais correcto do que foi transmittinclo o ordem que t.ransmittiu ao gene-
ral Bernardo Vasques de intervir no movimento. 

O orador se alistou na opposição, tendo por motivos : a poEtica do governo 
quanto UJO seu estado e a sua incorrecção quanto aos factos de 10 e 12 de 
abril. 

O primeiro caso está resolvido a contento do orador, mas isso não quer 
dizer que abandone o orador o seu posto, pois não subordina os interesses 
da patria oos do seu estado. 

Prosegue respondendo a ')utros topioos do discurso do S:r. deputado 
Demetrio Ribeiro. Conclue declarando-se contra a intervenção do poder 
executivo ou legislativo nos negoeios do seu estado que, segundo as informa-
ções que tem, está em pa.z, á excepção apenas de BU~gé. 

A luta a t;ravar-se e entre os partidos oppostos, certo de que, si os 
adversarios do orador não se quizerem subordinar á maioria, então saiam 
para o campo da luta, po·rque os seus amigos saberão morrer pela Republica 
e pela defeza do seu estado. 

O Sr. Demetrio ~ibeiro (pela o1·dern) - Sr . presidente, com a indi-
cação que apr~entei não tinha em vista provocar o debate no terreno em 
que o collocou o discurso do illustre representante do Ri-o Grande. Mas o 
certo é .que V. :B~x. e a Camara oomprehendem que a réplica a S. Ex. deve ser 
immediata. Pediria á Garoara que me concedesse urgencia para responder ao 
honrado deputado, si fosse possível ~er a ur.gencia votada. Faltando, porém,' 
numero, que, claramente, vejo não haver na casa, peço a V. Ex. que me 
conosda a palavra para uma explicação pessoal. -

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre deputado. 
O SR. DEME1'RIO RIBEmo (si.gnaes de attençõ.o.) Sr. presidente, não devo 

presumir que não vim trazer uma questão pequena 3;0 exame da Oamara dos 
Srs. Deputados. E das palavras po-r mim ha pouco proferidas com a clareza 
que o meu espírito permitte, não se poderá, absolutamente, inferir que eu 
pretend~se provocar-me esta Camara, oomo si ella fóra. um tribunal para 
nos julgar, o coteio da política repubiicana. que tenho representado no Rio 
Grande do Sul com a que tem sido seguida pelo· digno collega representante 
do mesmo estado. 

Não quer·o, nem devo fazer nesta occasião questões de partidarismo, 
porque julgo que o momento não é para estes assumptos, que si, effectivar 
mente, podem ter re.levancia no Rio Grande, são, comtudo, insignificantes 
quando comparUJdos com a gravíssima missão dada ao podler publico de 
resolver a questão da manutenção da ordem alli alterada. 

Nã-o seria capaz, AU que sou convencido autonomista., de vir pedir a 
intervenção do poder da União n-o sentido de estreitar ·OS justos limites 
da esphera do poder local. Cumpro, sim, um dever de patriot ismo-, em nome 
da consolidação da ordem e da paz, solicit,ando a uma parte competente da 
a.ut-oridade snperior da R epuhlica sua intervenção benefica, prudente e 
opportuna, para levai-a ao estado que represento e onde é preciso restaurar 
o soccgo das famílias , a autonomia local e, ainda mais, a. ci·e.nça., a fé, a 
confill.nça, as esperanças. na Republica , as quaes podem est~u sendo abaladas. 

Isto foi o que me impelliu a trazer á Camara o assurnpto de minha 
indicação. Nem outro podia ser o meu intuito. Não tinha deante dos olhos 
nenhum objectivo que me conduzisse a procurar distineções entre compan-
heiros políticos, 1mportando-me ponco o .saber si a reposição da pa~ aprovei-
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ta.ria mais a uns do que a outros, 'porque a todos aproveitará, quer se trate 
de antigos monarchistas que se transformaram ém republicanos, quer se 
considerém os luctadores a que alludiu o illt<stre p:ftricio e que se salientaram 
nos dez annos de prédica pela Republica. Nesse período (permitta.-se-me o 
parentbesis) de dez annos, a que se referiu o hom·ado ·deputado, devo confessar 
que nos primeiros niW o vi ao lado dos fundadores do partido republicano, 
ou porque S. Ex. ainda estivesse fazendo seus estudos na academia de 
S. Paulo, ou porque n ão lhe fosse licito . envolver-se na política do Rio 
Grande, então toda cheia pelas luctas dos velhos partidos monarchicos, de 
um dos quaes era chefe o Sr. Silveira Martins, a quem alliava-se o respei-
tavel progcnitü r do meu digno contendor. 

Impressionado pelas noticia,s de occurrencias contristadoras, esforço-me 
por conseg uir tranquillisar a minha terra, o que é, sem duvida, cousa muito 
llifferent e de solicitar uma intervenção para outrem exercer attribuições 
inberentes á autonomia loc&L 

Mas, Sr. presidente, não posso deixar passar sem protesto accusações 
feitas, oomtanta infelicidade para o nobre deputado, ao illustre republicano 
Dr. João de Barros CassaL 

Senho,res, de accordo com informações da.à as pelos tele,grammas ofliciaes, 
unicas que possuo, o Dr. Barros Cassai não tem responsabilidade alguma no 
movimento de 17 do mez ultimo. 

Até esse dia eu mesmo posso dar testemunho de que não só elle, mas 
ainda Annibal Ca-rdoso e muitos outros amigos meus, representantes sinceros 
do pensamento republicano no Rio Grande do Sul, eram completamente 
a.lheios ás occurencias daquelle dia e nenhum in icio havia para se presumir 
que se podessem envolver em luctas subsequentes. E posso dar este teste-
munho, porque indo ao telegrapho na noute do dia 17, com a autorisa.ção do 
respectivo ministro, pedi. alli, que me fosse permittido conversar com alguns 
amigos, de Porto Alegre, cujos nomes indiquei e dos quaes desejava ouvir 
informações fidedignas. Era t.ambem meu intuito concorrer, por intermedio 
delles, com o meu conselho, t anto quanto possível, para manter-se a tran-
quillidade publica. 

Passado o meu recado, obtive em resposta que os meus amigos não 
poderiam vir á conferencia por mim solicit ada; que o t elegrapho estava 
guardado por afliciaes; que os telegrammas er am fiscalisados .... 

Ü SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Eram ofliciaes da policia ou de linha? 
O SR. DEMETRIC RrBEmc ... e que, aqui tem V. Ex. occasião de verifi.car 

que a intervenção da força federal começo·u desde o momento em que foi lan-
;;ado á rua o grito da legalidade, e que, attenda.-se bem, si do ministro fosse 
ordem tal vez ell es consentissem ! (TTocam-se apa-rtes) 

Era, mais ou menos, meia noute quando recebia estas noticias, e então, 
respondendo-me ás perg•mtas que fizera ao digno a judante que la está diri-
gindo o districto telegraphico, acrescentaram que Barros Cassai e Annibal 
Cardoso achavam-se na capital, inteiramente extranbos ao que occorria, 
completamente retrahidos; que a escola militar estava neutra; que a policia 
fora J'evoltacl a. pelos pa.rtiela rios do Dr. Castilhos; que o visconde ele P elotas 
passara o .governo ao general Tavares que o assumira em B agé; que em Porto 
Alegre havia-se instituído· o governo do Dr. Victorino- Monteiro nomeado 
vice-presidente pelo presidente constit ucional Dr . Julio de Castill10s, que 
renunciara o cargo. Na da me souberam dizer ela situação de outros pontos 
do interior do estado. 

Depois daquelle dia e daquella hora., não recebi mais, directamente, uma 
vaga informação sequer do que alli se tem passado. Apenas rec€bi um tele-
gra.J;nma datado de 25, proeedonte ela ci.elade de P elotas, que, alias, o no·bre 
deputado assegura estar plenamente pacifi cada, no qual se me perguntava. 
que attitude deverí amos assumir em face da r evolução , 
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Vé, pois, a Camara que não posso tra.zer-Ihe um subsidio de informações 
proprias; conheço as do governo, as que elle tem feito publicar, e tão somente 
essas, que devem ser exactas e presumo fidedignas. 

E é ponderando a gravidade dos dados fornecidos pelo governo qu e estou 
autorisado a acreditar que o estado do Rio Grande do Sul está completa-
mente conflagrado. 

Demais, o telegramma dado pela imprensa desta cidade e que se attn-
bue ao Sr. Vice-Presidente da Hepublica, si, de facto, é de sua autoria, 
demonstra de duas, uma : ou que S. Ex. não tem n<>ção clara dos deveres que 
lhe correspondem no alto posto po1itico em que se encontra, hypothese que 
me contraria.; ou que S. Ex. se acha sob a pressão de noticias alarmantes 
e tem <> espírito enormemente perturbado ante o facto de ver um estado 
amigo victima de uma conflagração e não poder S. Ex. paeifical-o . Sim, Srs. 
deputados, é preciso admittir que o illustre Vice-Presidente da Republica 
haja recebido noticias grandemente assam brasas e altamente deprimentes 
do conceito que ainda ha pouco fazia daquelle que S. Ex . julgava capaz de 
salvar e consoclidar a política republicana no Rio Grande; é preciso admittir 
que de lá se noticiam a.normalidades que não se qualificam, para se conceder 
que S. Ex. possa suppor que o Dr. João de Barros Cassai se transformou em 
um partidario sa.nhudo, feroz inimigo de sua terra, que faz bombardear, e de 
sua pr<>pria família, que resid_e , saiba disto a Camara, e habita em um ponto 
culminante da cidade de Porto Alegre. 

VozEs- E' um facto incontestavel. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO- E' um facto inacreditavel esse que se attribue 

ao digno trabalhador republicano, po·is não é concebível que um homem faça 
metralhar a sua cidade, a sua morada, o seu proprio lar, arrastado tão 
somente pela sanha indomavel. (Apoiados) . 

O SR. ÜASSIANO DO NABOIMENTO- Podia dirigir a artilharia para o quar-
tel general, para á repartição do t elegrapho, para outros pontos onde não 
estivessem seus amigos. 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO- Não esquecerei a hostil insistencia das pro-
prosições de V. Ex., que, no oo·rrer do longo discurso que proferiu, qmz 
reforçar a sua palavra reincindindo nas demoustracões da firmeza de suas 
conviccões, de que tanto fallou. Facil seria uma replica immediata, da qual 
ter-se-hia de · inferir, examinada a oonducta do nobre deputado, menos 
firmeza de S. Ex. na sustentação de principias poiiticos, que na. conservação 
de uma. attitude que se traduzia na indefective/. .lealdade para com o poder ... 

O SR. ÜASBIANO ·DO NASOIMENTO dá um aparte. 
O SR. DEMETRIO ltiBEIBO- Não discutiria a pessoa do nobre deputado, 

nem quando a mais legitima das represalias m'o permittisse; mas acompa.n-
har a sequencia dos actos publicas a que as individualidades necessariamente 
se li.ga.m, isso, todos temos. o dever de fazer, e a isso todos somos sujeitos. 
Mas me condnzirei, de acoordo com os meus habitas, sem molestar a persona-
lidade de V. Ex.; nem discutirei siquer o modo, mais ou menos habil, com 
que V . Ex. se vai eqnilihrando entre a· incidente do Rio Grande e a política 
federal... Nem disso que·ro cogitar. V. Ex. póde fi car tranqnillo, inteiramente 
tranquiJl.o. · 

Sr. presidente, o honrado clepntado , dissentindo do modo por que consi-
derei um acto de vulgar lealdade esse qne praticou o geneb:tl Barreto Leite, 
passando o .governo ao Visconde de Pelotas e não aos que queriam restaura.r 
a situação derrocada pela revolução, encontrou nesse pr-ocedimento do illustre 
sen-idoi· da patria deslealdade para com os princípios p-olitioos e fez o histo-
riao de lutas partidarias mantidas no ltio Grande, e, mais de uma vez, em 
seu discurso, insi nuou que um desvio criminoso commetteram republicanos 
que o aoompa.nha.ram durante annos, fazendo, em dado momento, - fn sao , 
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liga., ou. que outTO nome tenha, disse o nobre deputado, com monarchistas 
parlamenta.ristas . 

Alludiu , assim, S . Ex. á formação do partido republicano federal. Sen-
hores, a orgaui~ação de~se partido &e operou á luz meridiana e a sua legiti-
midade assenta. int-eira no programma politico que lhe serviu de base. Não 
houve reservas de pensamento, nem clandestinos conchavos, que sempre os 
repellimos nós os republicanos e continuaremos a repellir. 'fudo foi claro e 
esse golpe pohtico foi dado justamente quando lutavamos contra as defra.u-
dações da Republica apoiadas pelo nobre deputado e seus parciaes, quando 
não podíamos animar siquer as esperanças de que um posto da guard:t 
nacional, o conhecido instrumentum 1·egni, como· o chamavamos no tempo do 
Sr. Ouro Preto, nos pudesse ser solicitado. Não dispunh:tmos nem das dadi-
vosas seducções dos que usufruem as gmças do governo-, nem mesmo dos 
recursos necessarios á factura de um subalterno funccionario da policia. 
Nada podíamos dar .. . 

Foi a lucta que determinou entre nós e antigos adversarios a aproxi-
mação que não podia ser um conchavo, que não foi uma liga. eleitoral, mas 
que foi um partido orientado por idéas linemente acceitas. E, recentemente, 
no dia em que membros desse partido romperam compromissos que haviam 
assumido, não houve de nossa parte a. menor hesitaçã.o em lhes declarar que 
i:ncompatibilisadas andavam nossas aspirações republicanas com a bandeira 
parlamentarista que desfra.ldavam intempestivamente e que lhes estava a 
reclamar que fossem formar em outras fileiras. Mas, Sr. presidente, á histo-
ria do illustre collega eu preciso oppor a historia dos movimentos politicos 
no Rio Grande, após a proclamayão da Republica, dos quaes a formação do 
partido republicano fede·ral, em abr il de 1891, foi, par:1 assim dizer, o logi ro 
desfecho. 

Após o 15 de novembro, elementos dos partidos do velho regimen, 
especialmente do antigo partido liberal, conservaram-se aggremia.dos e em 
attitude de quem reconhecia o facto da proclamação da Republica, sem, 
comtudo·, prestar ás novas instituições, nos termos em que a propaganda as 
havia definido, aquelle concurso franc.o e animador que as convicções sabem 
crear. Viviam separ ados das geraes expansões de jubilo, como si não lhes 
f-osse permittido gosar os doces effeitos da confraternisaçã.o r epublicana .. 
Directamente, de mim nunca partiu manifestação ele grosseira. hostilidade 
contra os velhos a.dversarios; a.o contrario, sempre os julguei merecedores de 
deferencia e capa.zes de uma conversão sincera e patriotica. Seus escrupulos e 
seu retrahimento eram naturaes: tinham a explicação derivada do facto de 
haverem sido elles os ultimas combatentes, nos derradeiros dias da mona.rchia , 
contra as aspirações republicanas, que, no meio das imprevisões dos chefes 
clymnasticos, foram abrindo, dia por di:1, a larga e.'ltr acla por onde n, naçiio 
inteira chega.ria á consagração gloriosa ela transformação das velharias do 
imperio em uma repuhlica victoriosa. 

Uma transmutação que não souberam dirigir se operara. por uma. sur-
prehenclente revolu<;ão, que lhes estalara, para assim di zer, em suas proprias 
mãos. 

Deste ponto ele vista sempre os julguei, e, como antes da proclamação 
ela Republica, entendi que o proselytismo republicano se devia exercer no 
meio dos antigos defensores da monarchia., desde muito apenas tolerada . 

A epoca era ele p:1z e de ooncordia, e a. Republica se devia revelar , desde 
os seus primeiros dias, progressiva em seus intuitos e cheia de bondade em 
seus processos, para o fim de interessa.r a naçã.o toda na consolidaçã.o de 
instituições livres, amplamente discutidas e geralmente acceitas. N11o hesito 
em a&sumir perante os contemporaneos e o futuro julgamento a. responsahi. 
]idade que me r.ahe no empenho qne Rempr e fi7. , já. entre os companheiros da 
clignifirnclora prcgnçíi.o repuhlirnna , :jn. nas conferencias publicas, para que 
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não se prolongassem no Rio Grande divergencias pessoaes, mais filhas de 
odios, preconceitos ou prevenções que do embate de idéas absolumente. ant.a-
gonic.as. Nunca honve, naqu ell a pa rte de 1~ossa patria. condições mais felizes 
pa.ra a união da familia 1·iograndense. 

E eu confiava na delicadeza do sentir patriotico elo povo rio-grandense, 
e eu acreditava na abnegação política ... 

E foi, por isso, que prosegui, desinteressado, apeza;r das resistencias do 
despeito e da intriga, na tarefa, a que dei todo o meu esforço, de unificar o 
pensamento dos meus concidadãos pondo termo ás distincções irritantes e as 
tentativas de predomínio pessoal. 

Mas, Sr. presidente, eu havia estado no poder durante dias, e logo após 
esse curto período, em que o ex-ministro da agricultura se conduzira de modo 
a conquistar applausos e solidariedade de seus correligionaJ·ios, foi elle, o 
mesmo ministro que soubera guardar oom energia e civismo suas tradições 
políticas no governo provisorio, considerado um inimigo da patria. H ouve 
mesmo um momento em que o humilde orador que vos falia, foi o alvo dos 
mais ardentes odios ela dictadura, porque era considerado o p \)litico mais 
hostil á direcção governamental daquella época. 

Effectivamente, di scordancia profunda me affastava. do modo por que o 
governo julgav.a das causas publicas e do reginem feder ativo, que nos cum-
pria realisru·. Proclamada apenas a Republica, eu entendia que para fazel-a 
amar por este povo que a admirava sem conhecei-a, era, antes de tudo e 
acim<t de tudo, necessru·ario que a realisassemos e que, ainda att endendo á 
necesidade de educar este mesmo povo, a r ealisassemos tão pura como puros 
eram os princípios inscriptos na bandeira que symbolisava o systema que nos 
nos cabia fundru·. Mas não foi, por certo, a estas inspirações que obedeceu o 
primeiro governo da Republica. 

Appello para o conhecimento que todos .temos da historia do governo 
provisoriü. Discordei sempre em meu estado, desses prog;nadores da federação 
republicana que se aprasiam em disvirtual-a e estavam sempre promptos a 
supplicar, humildes e illogicos, a posição de domínio , ainda que conquistai-a 
importasse no sacrifieicio da autonomia local. 

E füram essas apreciações, que outros amigos e eu fazíamos da política 
seguida pelo governo provisorio, que decidiram, no fundo, da separação que 
se operou entre os propagandistas da Republica, no Rio Grande do Sul. JI:sta 
é a verdade, apezar de todas as appa,rencias 01·eadas pela paixão tenaz com 
que me distinguem aggressores caprichosos . E entre estes vejo a.Iguns, agora 
inimigos confessos e professas, que, não ha muito tempo ainda, não se sentiam 
detrahidos ao ouvir minha palavra que era, a um tempo, COJllO diziam elles, 
modr>sta, despret enciosa e r epublicana! 

Mas foi preciso. um dia, que eu não mais deixasse minha. responsabidade 
continuar compromettida em um a direcçii.o governam ental a nti-republicana, 
e desde então deixou de existir, ~uos olhos da intolerancia de intempestivos 
adversarios o cidadão despretendoso·, a.ml.go e republicano, para surgir um 
homem sequioso de mando, impulsionado por a.mbiçã,o prepotente e que qneria 
a tudo e a todos dominar .... 

Extraordin aria mudm1ça! Mas deixemol-a sem commenta.rios . 
Accentuada a divergencia por uma dissimilh::mça de conclu cta mais e 

mais manifesta, o nobre deputado r. os parciaeR ele S. Rx: se fizeram solicla-
rios com todos os actos do governo. 

E sabem V. Ex. e a Camara que momento houve, na curta historia da 
Repuhlica, em que o governo provisorio era accusado de dela.pidaclor da for-
tuna publica, desmesuradamente esbanjada, e de doador criminoso elo terri-
torio naciünal nas multiplas concessões que fazia . 

Pois bem, nes&e período, os nobres deputados mantinham-se p lacidamente 
no meio da tormenta de accusações aos mni.go~, de cuj o hnfejo viviam, sem 
defendei-os; siquer, das calumni as ele quP. er am victimas. 
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A solida-riedade com o governo provisorio não se quebrara, entretanto; 
foi inintenupta com a ::.dndn~stração elo illust.re ex-ministro , hoje deputado 
por S. P:tulo, e estendeu-se até as ultimas peripocias da controvertida e con-
hecida concessão que determinou u desenlace da substituição ele secretarias 
do General Deodoro . 

Lemhram-se os que assistiram a Constituinte, que naquella assembléa 
foi proposta uma emenda, em cujo hojo esta.va a coudemnaçã,o de todo ou 
quasi todü o passado do· ministro demissionario. Po-is bem, senhores, os 
nobres deputados, que haviam sido solidarios com todos esses antecedente.~, 
não ti v eram tempo pa.ra meditar. . . 

O SR. CASSIANO no NASCIMENTo- :\!assa opinião a respeito dessa emenda 
era conhecida. 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO . .. e comprehender que, ha.vendo acceitado tudo 
quanto decretara aq uelle ministro, não deviam a ultima hora ser parte na 
execução do amigo que os servira e que ja não podia corre.gir erros, acaso 
sanaveis ou evitaveis si em t empo houvesse elle modifica.do seu ponto de vista 
administrativo. o _que, a li ás, JlUnca lhe fora solicitado ou aconselhado pelos 
nobres deputados. 

S r . presidente, um novo poder se erguia, ou antes um novo pessoal surgia 
no poder, ,e os no-bres deputados governistas antes, continuaram governistas 
depois. Eis tudo . 

Terminados os trabalhos da Constituinte, duranté os quaes em franco 
debate publico appellámos para o Rio Grande, que deveria decidir si a polí-
tica que outro í!lu8tre companheiro de bancada e eu r epresentavamos, corres-
pondia ás aspirações do povo riograndense, ou si melhor as serviam os adver-
sarios que nos combatiam, regressamos todos aos nossos labores no estado, 
cuj as sympathias t.ram pronuncia.das em relação á attitude em que nos havi a-
mos mantido, divergindo sempre da conducta seguida pelos sust entadores do 
governo. 

Proseguia a lucta política no seio da família rio-grandense, já então wdn. 
intei'Bssada em saber si naquellas pa11·agens triumpha.ria a opinião de que o 
estado se devia organisar sob a egide do próconsulado do governo da Uni ão. 
Combatíamos nós em arregimentaçã.o disciplinada contra o sacrificio quo sé 
queria da autonomia local , já asseguracb, ali ás, pela propria Constituição 
F ederal. 

Por outro lado, os elementos que se haYiam aggremi.ado sem progr amma 
organico, sob o nome de União Nacional, formando assim mais um centro 
de r esistencia que um partido político, r eclamavam, como nós, a mesma auto-
nomia e independencia na organisação das instituições políticas do Rio 
Grande. 

Desta conver-genc•ia espontanea de esforços na defesa da sf~ a.ppli cnc:iio 
do principio federativn, r esultou , pa.nt muitos, a convicção de que era oppor-
tuno con.gregaJ·em-se os recursos de um e outro lado par a satisfa.cçí1o do 
objectivo cornmum. Os membros da Uui ão Nacional se dividiam quanto aR 
bases em qne deveria assentar a combinação dos elementos favo-raveis á auto-
nomia do estado. Uns julgavam que a fusã.o deveria consistir em uma lian. 
transitaria ou definitiva, mas, em todo o caso, depend ente das sancções do 
futuro. Outr-os acceitavam a formaç.ão de um partido com um programma 
precis amente defin ido, pelo qual se modelasse a or.ganisação republi ca.na do 
estado. 

Foi este o alvitre que prevaleceu pondo-nos, dest'aJ"te, u m e out ros, 
rigorosamente de accordo com o ponto em que se achavam os meus amigos, 
que a-bsolutamente condemnavam conchavos de qualquer especie e só julgavam 
dig no de nosso passado e elo objectivo que nos gu·iava. a formação ele um pa r -
t irlo n.poiarlo em idéas consagr adas por compromisso puhli co e solmnne. 

Foi Pnti'io ,Rr. pre.~ide llte , <JUH se orga n i~ou o part ido republi cano f E>dera l, 
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cujo programma nada lllais é que o velho ,programma republicano. 'l'udo isto 
se fez á luz clara da publicidade e exame de todos os rio-grandenses . 
Xenhuma reserva hott\'0 dE\ no.ssa parte, nem era licito pt'8sumir que ás 
manifestações publicas de adhesão dadas pelos novoR companheiro:; a idéas 
compendiadas em nm programma longamente meditado COITespondesse o 
intuito occulto de defecções futuras. 

Seja essa desconfiança de todos e de tudo a base da acção de quem quizor; 
eu, pela minha parte, nunca adaptarei tacs processos, ou tão movcdi.ç:.a ba:;u 
de conducta. Confiei, e o facto de confhtr uüo foi, comtuclo, um motivo panL 
que não me ativesse na posição· oorrecta de defensor das sãs idéas da Republica 
no dia em que a sophisticação parlamentarista, lá em minha terra, quill 
deturpai-as em nome da revoluçito de novembl'O'. 

Mas, Sr. presidente, feita esta succiuta narra.tiva, que é a expressão 
rigorosa da verda.de,--direi que foi nessa f acçã.o, nesse pequeiJO grupo, a que 
o nobre deputado se referiu com menosprezo, e que, em phrase desdenhosa, 
chama dissidencia,-que a revolução vietoriosa de novembro foi encontra.r 
us germens de toda a sua grandeza imperecivel. 

Foi na União l"tepublicana, a benemerita associação politica que mais 
nobremente tem sabido guardar a tradiçiio dos desinteressados feitos peb 
l'tepublica, que se l0vantou o primeiro brado de indignação patriotica contra 
o attentado de 3 de novembro. 

Em reunião solemne de 4 de novembro, pera.nte uma as~emhléa de 
servidores do bem publico, entre os qüaes os Drs. João de Barros üassal, J oào 
Oand ido J acques e Anniba.l Cardoso, suffocadas as paixões recentemente 
acinadas pelas aggressões violentas jogadas do orgão official do Sr. Julio de 
Castilhos sobre. o primeiro delles, aquelies tres illustres oompa.tricios rece-
beram a delegação honrosa de entenderem-se com o presidente do estado em 
nome da União Republicana, que lho mandava declarar, com franqueza e 
raro desprendimento, que ao lado de S . Ex e~taria, resoluta e firme, para 
combater o golpe de 3 de novembro 

Isto é publico. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Nem fallara.m com elle. 
O SR. DFMETRIO RmEmo----;Não sei o que admirar, si a fraqueza de 

memo·ria de V. Ex., si a rara habiliadde com que sabe esquecer ... 
Senhores, é publico e notorio o facto que acabo de referir. ( flpo'iados.) 

'l'em sido elle citado milhares de vezes e se acha vu1garisádo, sem contestação 
ou protesto dos proprios amigos do honrado deputado, ao contrario com a 
confirmação delles! Todos sabem que quando os Srs. Cassai, J acques e Annibal 
procmaram o Dr. Julio de Castilhos para dizer-lhe que a seu lado iri:1m 
combater o golpe desferido contra, a Constituição do pa.iz, S. Ex. se r ecusou 
apparecer, fazendo-se representar por um dos seus secr etaries, antigo compa-
nheiro de V. Ex. e meu, illustre ent.re os illustres, o Sr. Possidonio (Junha. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Sempre achou um digno. 
O SR. DEM:E1'RIO Rxn.Emo-Nunca os julguei indignos. 
O autorisado secretario ouviu a dep utação da União Republicasa, e 

transmittiu ao presidente elo estado a reclamação insistente que faziam de 
sua pessoa os Srs. Cassai, Annibal e J acques. Rea.ppareceu o Sr. Possidoniu 
Cunha e novamente insistiram pela presença do Presidente os tres respeitados 
r epublicanos. Desilludidos, a.final , retiraram-se para a União Republica.nn., 
leva.ndo a esta a convicção ou a certeza de que ·o Sr. Julio de Castilhos não 
queria acceita.r a posição invejavel que ella lhe mandara confiaJ'. E no mesmo 
dia 4, :i tarde, na primeira. co.Jmnna d ' O R-i.o G7'Cmde, orgií.o r epublicano, era 
proclamada a revolução . 

Mas, o honrado deputado quer mais provas? 
Por qne V. Ex. não vae procurar o tclc.gramma passado ao general 

Deodoro a 11 de novembro? 
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Nesse telegramma, que foi largamente vulgarisado, pedia ainda o Dr . 
_Gastilhos que lhe confiassem armas e munições, navios de guerra para suffocar 
a hydra da anarchia; que lhe dessem mesmo o Aquidaba,n ou outro navio 
identico, visto como a barra, com 20 palmos, dav a trafego a navios de alto 
calado. (Apoiados.) 

Ora. quem a 11 apparelhava-se para. apoiado no marechal Deodoro , 
suffocar a anarchia, n ão podia aba.ndon ar o poder à mesma anarchia, a 12, 
convencido de prat icar um acto de patriotismo. S . Ex. soffreu uma deposição, 
que n oo teria soffrido, si não houvesse acceitado o golpe de E stado e com-
ba-tido os que se erguiam co.Jitra a prepotencia, que se alça.ra por sobre os 
uestroços da Constituiçoo• revogada por um arranco de inf-eliz loucura. 'l'al 
é a verdade historica. 

Entretanto, o nobre deputado a esquece p ::: ra nos vir dizer, r epetindo 
o que por :1hi s8 intenta propalar, que o movimento do R.io Gra.nde do Sul 
teve o intuito exclusivo de depor o· Dr . Julio de Castill10s. Senhores, em nome 
dos sentimentos r epublicanos e da ori entação política dos meus patrícios, 
declaro, com toda a autoridade de um homem de bem, que mente quem tal 
affirma, falseando assim, criminosamente, a verdade dos successos. 

O S1t. ÜASSUNO no NASCIMENTo-V. Ex. não póde dizer isso. Eu é quo 
tenho o direito de dizer (não usaiJdo de expressõe> baixas que não são proprios 
dest e lo.gar) que V . Ex. está adulterando a verdade 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO-V. Ex. , realmente, quP.r envereda.r por um 
ea.minho que, si por mim fõra. seguido, affastar-me-hi a a cada momento do 
meu obj ectivo. Já h a p ouco, quando o nobre deputado se levantou para 
responder-me, fi cou manifesto o intuito que finha de fer ir :1 um adversario 
a quem S. Ex. deve r espeito, si não pela sua capacidade ou serviços prestados 
<Í l'tep ubli ca, ao menos pela sua probidade, que é immaculada., e pela sua 
honra. de ca.valheiro. 

Ms, S r. presidente, o nobre deputado insiste a inda em accentua.r o seu 
pr oposito de pa.rtidario c a cada passo pr-ocura desviar me da exposição cor-
r eata e digna qu e venho fazendo de acontecimentos que são publi cos e qu e 
S . Ex. fez mister relembrar. 

Nii.o se irrite o meu illustre inter locutor. Disse que mentia quem afiir-
masse que o movimento oper ado no Rio Grande até 12 de novembro tinha 
por motivo e~dusivo a deposição do Dr. Julio ele Castilhos. Si isto é exp1·esscio 
baixa, pergunto ao nobre deputado : em que altura paira o seu pensamento 
e de que linguagem guindada é preciso usar para dizer a-o p aiz inteiro, sem 
magoai' S. Ex., a verdade nua e crua? 1 

Não houve, repito, semelhante proposito na r evolução de novembro, e 
nem posso permittir que assim se amesquinhem as insp irações que a prepara-
r am. Passo a p>tsso acompanhei o trabalho revolucionario que Rbsorveu a 
activ idade dos meus patrícios no decurso de longos e penosos meZ'es. 

Qu ando em maio de 1891 vim para o l-tio de J anP.iro , depois que os 
nobres dep utados haviam conseguido, talvez sem prévia antorisação do chefe 
do governo ma.re<"h al Deodoro, a derrubada, celebr e, que se t raduziu na elimi. 
nação, sem criterio, sem exa.me, apaixonadamente feito, dos cursos da Esc-ola 
Mili tar , de uma pleiade hrilhante ele d istinctos moços, e abn egados- luctadores 
pela Republica; nesse momento unico, decla ro-o francamente, em que j á senti , 
eomo homem politico, ma.goado o meu orgulho, por não ter podido reagir 
contra aquelht violencia ele brutalidade e prepotencia, - partindo par a est a 
ci dade, t r azia a missoo patriotica de f<tze'· sentir a homens eminentes da 
política, entre os quaes os generaes J osé Simeão e Floriano P eix-oto e 
almirante Custodio ele Mello, qu e o Rio Grande se dispunha a todos os 
sacrifi cios que lhe houvesse de impor um movimenü1 r evolucionario inspirado 
pelo g rande pensamento ele estabelecer a. política r epublicana no paiz inteiro. 

Em meu archivo guardo documentos comprobativos do que o movimento 
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deveria iniciar-se no Rio Grande, para. ter repercussão aqui e chegarmos ü 
consequencia benefica da restauração da Republica, tão profundamente oom-
promettida em sua pureza desde os primeiros desvios governamentaes quo 
puzeram em fragalhos a conc~pçã.o heroica do ideal de 15 de novembro. 

Não consintamos, nós ri-o-granden&es, que se presuma que objectivo 
pequeno, rachitico e despresivel fosse o impulsor de um feito altamente 
uobilitante. (Apoiados . ) 

O que aqui estou affirmando é a verdade ... 
O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTo-O gue eu sei é que a revolução de Hio 

Grande do Sul teve como unico intuito depor o Dr. Julio de Castilhos. 
O SR. DEMETmo RIBEIRO ... e della dou testemunho publico. 
O SR. ÜASSIANO no NAsCIMENTo - Tambem eu. 
·o SR. DEMETRIO RIBEIRO - Repito; tenho em meu archivo uma serie ele 

Llados por onde se verifica. a cada passo que o movimento longamente preme-
clita.do no Rio Grande se operaria e só se operaria., de acoordo com as sua~ 
nobres inspirações, para repercutir aqui, no seio do C.ongresso que func-
cionava, e aceelera.r assim a instituiçií.o de um governo republicano . 

E de que este era o pensamento real da rev.olução rio-grandense tenho 
uma prova a allegar, e que é geralmente oonhecida dos r:~ue aqui conspiravam 
contra o .golpe de Estado : de 3 a 23 de novembro, -apezar da fiscalisação sever:.t 
a que eram submettidos as communicações telegraphicas, me communiquei 
com os revolucionarios do Rio Grande ... 

O SR. BEZERRIL- E' exacto. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO ... de tal modo vinha preparado. 
E foi justamente por estar intimamente conveneido ela nobreza da causa 

rov-olucionaria que agitava a minh?.. ter-ra, que .• dia por dia, eu dizia, na 
intimida.de dos que aqui preparavam a rea.cção, que era tanto mais urgente 
menospreso aos sacriftcios que elle se impuzera coniiando em que a solidarie-
dade do pov.o br~Lzileiro seria certa na ohra da restauração da dignidade 
nacional em todo o territorio da patria. 

Mas o nohre deputado póde suspeitar da..~ minhas informações. 
Pois bem, direi a.penas dos factos pu.blicos. · 
Ah1 está a imprensa para affirmar que a lZ de novembro estava deposto 

o governador do Rio Grande. Ahi deveria ter ficado a r evolução si fõra ella, 
destinada a.o exclusivo successo de umft deposição. 

Entretanto , de então em dea.nte accentuou-se o admiravel ardor da 
população rio-grandense, de cujo seio sabiam, porfiando a primazia elos 
~acrifici.os , essas batalhões patri-oticos, qne se arregimentavam para combateJ 
n tyrannia, di sciplinando-se aos brados e~thusia.sticos : Ao Rio de Janeiro! 
Contra o di spotismo! Viva a Republica! ( Co11jiTrnações.) 

Revolução grandiosa foi t'SSa que o nobre deputado em vão quer imaginar 
rachitica em suas idéas, abatento assim inconscientemente o caracter rio-
grandense ... 

O SR. ÜASSIANo no NASCIMENTO - Obrigado ... 
O SR. DEMETRIO RrBEUtO ... e quando digo inconscientemente não é para 

offender a S. Ex., mas sim para não fazer-lhe a iHjuria de suppol-o capaz de 
praticar deliberadamente o feio crime de trazer pelos tapetes da Camara. dos 
S rs. Deputados, de rastos, o nome o o CllJracter do povo rio-granden~e. 
,sensação.) ' 

Não, Sr. presidente; não é certo que o Rio Grande se tenha erguido a 
a.Jtura a que chegou, naquelle pleito ela Constituição contra a prepqtencia, 
cedendo ao arr::tstamentD dos 1nteresses partidari-os . -

Seus impulsos foram solemnemente abnegados, suas aspirações profun-
d amente ,republicanas. (Apoiados.) 

Ainda m::tis , Srs. cle,putados, ess-as mesmas luctas que se cHío na vida dos 
partidos do Rio Grande, attestarão ao mundo qu e, si em uma epoca de 
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elaboração e desordem intellectu:il, como a que vamos atravessando, os 
embates partidarios foram violentíssimos em minha terra, no fundo foram 
os principias e as idéas que disputaram a posse do pensamento direotor de 
sua política. O personalismo perturbador que anda á tona não conseguirá 
jámais destruir os effeitos fundamentaes p·oduzidos pela doutrinação r epu-
blicana. . 

No meio· daquella chamada confusão, o que se vê? De um lado, antigo~ 
partidarios do parlamentarismo que hasteiam, subita e illogicamente, a sua 
bandeira decadente e suspeitosa, ma,s, que o fazem desassombradamente. Ah! 
gosto de me batter com adversarios que assim se descr·obrem francamente. 

Do outro la.do·, o grupo do presidencialismo, não do presidencialismo vago 
e incoJ.or, cuja elasticidade indefinível lhe póde dar todas as feições, mas do 
presidencia1ismo expresso em linguagem clara, convincente e positiva, como 
o exige a verdade republicana 

E' certo que esse grupo está dividido, mas sua divisão tem origem, como 
já disse, nos tempos do governo provisorio, e se deriva apenas de uma 
differença de conclucta. Mas o julgamento dos que têm o crime da lamentavel 
diver.gencia eleve ter po·r base o que se diz e se faz de um lado, e o que se diz 
e se faz do outro lado. Nós sempre estivemos combatendo a autonomia du 
estado pela verdadeira federação, e por isso combatemos a .governo provisorio 
a.té o contra-golpe de 23 de novembro; os outros queriam a autonomia do 
estado, mas em quanto foram governo nunca o Rio Grande foi autonomo; ... 

O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO- Foi só no de V. Ex ... 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO ... e, solidarios com o governo provisorio, 

estiveram com elle até o go•lpe de 3 ele novembro; queriam salvar o paiz das 
ganas da tyrannia, mas esperaram que outros a derrocassem. 

Mas, S r . presidente, não devo proseguir. ]'ui pelo nobre deputado trazido 
<t um teneno em que me é doloroso discutir com S. Ex. 

Não quero mais fazel-o. Prefiro appellar para o seu patriotismo, que 
julgo não estar de todo embotado pela paixão partidaria, para que retiremos 
do recinto da camara estes debates . 

O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO - Foi V. Ex. quem o trouxe. 
O SR. DEMETRro RmEmo - Quero invocar o patriotismo do honrado 

deputado, para que não permittamos deixar, no Rio Grande, sacrificada a 
autonomia local, característico primordial do systema político que queremos 
para o nosso paiz . Que S. Ex. commi.go seja parte interessada na solicitação 
que já fiz à Camara, afim de que est a concorra com sua influencia benefica, 
para a obra do restabelecimento da ordem e da paz no estado que represen-
t amos. 

Pois ainda não é tempo ele comprehenclermos que OI' meios violentos não 
são um processo garantidor da estabilidade da Republica? 

Abandonemol-<Js e deixemos que a solu ção venha do confronto das opiniões 
livremente manifestadas. 

O Sn. ÜASSIANO no NASCIMENTO dá um aparte. 
O Sn. DEMETRIO RrBEilW - Si assim é, si nada mais ha, si tudo é paz, 

dir-me-ha. V. Ex., que tão bem informado se mostra, como é que, cle,sde o dia 
17 até hoje, só um recado telegraphico recebi, e nest-e, da.tado de 25 elo 
passado, ainda se diz : Q.ue attitude assumiremos deante da revolução? 

Não, senhores; não cerremo:; os olhos á luz ela evidencia: o facto que 
se vae tornando claro é que os amigos elo nobre deputado estão agindo sob 
a protecção da fmça federal. .. 

O SR. ÜASSIANO no NASCIMENTO - Não precisam. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO- ... a cu ja fiscalisação inconstitucional e 

arbitraria estão entregues a liberdade e o sigillo da correspondencia . E V. 
Ex. ( rli7"iy-indo-.se ao 81·. Na.>r:i.m ento) vne ver como precisam desse apoio 
forte, qu e aliás lhes é indispensavel. Mas, antes disso, me libertarei da. 
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insinuação cavillosa de que eu. dominado de persouaFsrno, tenho sido ou fu i 
o obstaculo á concordia de republ icanos outr'ora oonjunctamente servidore-> 
da mesma cansa. E' esta uma accusação de effeito e apaixonada; nada mais 
signi fica. Sempre mantive o· conceito de que, dado o accordo quanto á apre-
ciação da conducta republicana, que não póde ser comprehendida sinão como 
uma consequencia directa dos princípios e idéa.s que definem e precisam o 
que é a Republica, nenhum motivo subsistiria para não se disciplinar a 
convergencia de esfc·rços na realisação effectiva da mesma Republica. Entre-
tanto isto não importava em dizer que se reatassem relações de estima 
quebradas para sempre. 

E ainda ha bem poucos dias, pouco antes da commoção interna que lá 
se opéra, dei prova cabal de que não era , não havia sido nem seria um 
obstaculo ao congraçamento dos elementos republicanos do Rio Grande do 
Sul. E' o caso que, tendo sido procurado por alguns amigos aqui residentes 
c que consideravam patriotico ainda uma vez tentar a harmonia dos republi-
canos divididos, dirigi um telegramma aos meus companheiros de lucta no 
estado dando-lhes conta do conhecimento que t inha daquella desinteressada 
intervenção e opportuno empenho para arregimentarem-se os elementos 
oontrarios .ao parlamentar:i.smo, excluída a hypothese ela restauraçã-o da 
legalidade. Accrescentei mais que a exclusão elo meu nome da di·recção / 
officia1 nã.o constituiria o mais ieve emba.raço . · 

O SR. CAssrANO DO NAsOIMENTO- Tenho conhecimento disso. 
O Sn.. DEMETRIO RmEmo - Mas, si V . Ex. sabe disso, s i tem conheci-

mento de tão peremptoria declaração, como é que se permitte repetir infor-
mações male volas e que tocariam ás raias da perfidia si aqui não fossem 
ditas por V . Ex.? 

O SR. CASSIANO DO NAsCUIENTO- Re.~ponderei nesse tom . 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO- Nã.o ha razoo para susceptibilisa.r-se, nem 

o natt;ral calor com que fallo póde equivaler a. uml!< intenção ele contraria.l-o. 
Repito , attenda V. Ex . que essas informações inverídicas poderiam tocar 
:.í.s ra.ias da perfidia , si neste recinto fossem reproduzidas por outra pessoa 
que nã.o V. Ex. 

E não digo assim para offender, porque nã0. seria capaz de offender a 
V. Ex., como muito menos o seria de retira1 a offensa si a lwuvesse proferido. 

O SR. C_ASSIANO DO NAsornENTO- Nem eu tarubem. 
O SR. DEMETRIO RmEIRO- Mas, Sr. presidente, o honrado deputado, 

que tanto me afa.stou do meu principal objcctivo , qu.a.l é o de examinar, sem 
incidir em assumptos de partidarismo, a gravíssima questão do restabeleci-
mento da ordem fundamente alterada no Rio Grande , que me permitta 
rebater o hostil proposito de seus apartes em r elaç:;.o ao ami go ausente e 
cidadão emerito, que tantos serviços já prestou e continuará a prestar á 
ll.epublica. 

ltefiro-me ao Dr. Barros Cassai, de quem já disse e repito: E' o mais 
legitimo r epresentante da fé republ icana no Rio Grande do Sul. Todos quan-
tos o conhecemos t emos motivos pa1·a assim proclamal-o. De facto , si a ado-
ração das grandes idéas resultit. da fé creada pelas convicções feitas atra.vez 
do exame detido dos assumptos, o certo é que o excepcional ardor cívico de 
Barros Cassai proveria }1ohejamente, si acaso as tivesse, as lacunas da medi-
taçã.o pela espontaneidade com que se la.nça á.s mai s perigosas audacias. 
expondo-se a derramar sua ultima gota de sangue, sem Pxamina.r nã.o ra.ro a 
opportunidade dos proprios sacrificios , sempre que ó chamado a servir á 
Rep•1blica honrada e digna. ( .4.poiados .) 

E , no caso questionado do bombardeio de qul' o responsabilisaram, é 
hem possível que, longe ele sor o criminoso que o honrado deputado qniz ver , 
fosse elle o mesmo sonhador de sempre cedenrlo ao~ impulsos ela fé répu-
blicana. 
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Não é licito presumir, quando se trata de homens distinctos por quali-
dades eminentes, que, nas cri~es mais solemnes da vida da patria, a acção 
delles seja uma revelação das inclinacões subalternas de natureza humana. 
(JI1uito bem.) 

·O Dr. Barros Cassai viu que a legalidade que se pretendi a restaurar 
importaria na reivindicação das mesmas posições perdidas e d as quaes j<í 
se havia opprimido e perseguido o cidadão livre, - e se rev·oltou contra 11 

mascarada. Ainda mais, o illustre revolucion:ario de novembro viu qu e u 
victorioso movimento oontra o golpe de Estado ia ser invalida.do, - e não 
hesitou em cumprir o dever de combater sem rebuços pelo pensamento domi -
nante daquelle feito nacional 

l\fas o meu illustre interlocutor assim não pensa. Suas insistentes con· 
testações se norteiam pela conviccão de que só um motivo impatriotico 
impulsionou a acção do presado amigo a quem defendo. E' admiravel! 

Pois é possível, é acaso admissivel que um hümem abnegado fizesse, como 
affinna V . Ex. , bomhardear apropria cidade onde tem a esposa que adora o 
os filhos que idolatra, tã.o sómente pelas mesquinhas ambições de poder ? ! 
(Muito bem.) 

Não, SJ·s. deputados, isto é não ter apt.idão para discutir assumptos 
desta ordem, é não conhecer a alma humana ou não oomprehender a natureza 
<los seus sentimentos. (Sensação. Apa1·tes.) . 

l\fas, Sr. presidente, o Sr. Cassiano do Nascimento trouxe para o debate 
o nome do Dr. Barros Cassai. Quereis saber quem é o Dr. Barros Casse! c 
conhece:I· a sua historia? 

O SR. C'ASSIANO no NASCIMENTO dá um aparte. 
O SR. DEMETRIO RrBEmo- Dispensa-me assim V. Ex. de proseguir, mas 

que, ás affirmações dos oonceitos que V . Ex. fez elo passado daquelle bene-
merito , fiquem appensas as novas opinões que ora acceita a respeito ela oon-
clucta do preclaro companheiro. Assim , Sr. presidente, o paiz se habilitará a 
,iul:g:u da rapidez oorn que o Sr. Ca,~siano do Nascimento muda de oonvicção 
acerca elo caracter dos seus concidadãos . .. 

C'-ornprehendem . Sr. presidente, V . Ex. e a Camara, que os S rs. Barreto 
Leite e Cassai não podem ser assassinos ou que 88. Exs. não podem ter 
presidido um governo de assassiuos. Si durante o governo destes illustres 
patrícios si commetteram assassinatos, isto não póde constituir um erro quo 
pese sobre sua administração, tanto mais quanto não lhes faltou severidade 
nas ordens que expediam pm·a r.eprimir os crimes e fazer !·espeitar a lei. 

Em relação, por exemplo, ao assassinato do coronel Escobar, republica.no 
illust.re, posso dar testemunho de que, apenas foi conhecido este attentado 
pelo Dr. Barros Cassai, que então era chefe ele policia, S. Ex . fez seguir 
ordens terminantes para a captura dos assassinos, que effect.ivamente for am 
presos. 

l\fas si autoridades competentes pela lei lhes deram, depois, absolvição, 
que culpas podem recahir sobre o chefe de policia ? 

UMA voz - E' claro que nenhuma. 
O SR. DEMETRIO RmEmo- Mas a teimosia do nobre deputado em -respon-

sabilisar a todos e a tudo, pelos cTimes abundantes de que deu noticias, me 
veitt despertar a memoria sobre um suocesso verdadeiro e ineontestavel que 
vou referir. · 

Já relembrei á Cama.ra o procedimento que houvera tido o Dr. Barros 
Cassai para com o governo do Estado por occasião do a.ppello que S. E.x. lhe 
foi fazer, oom outr.os delegados, em nome da Uniã.o Republicana. Pois bem. 
depois de proclamada a revoluçã.o, a 4 de novembro . em Porto Alegre, o 
Dr. Cassai passou a ser nm perseguido, uma victima da sanha. (aqui é 
que cabe o termo presidencial (hilaTidade) , dos susteutadores do golpe de 
Estado. E emquanto o audaz agitador, com seu menos admiravel oompan-
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heiro Aninbal Cardoso, corria em busca uus elementos que se apparellmvan1 
para o combate de honra, a sua cabeça era posta a premio (sensação) gover-
nando o estado do Rio Grande o Dr. Julio de Castilhos, representante directo 
da situação que vivia na madrugada de 3 de novembro e que lá se está 
repondo com a aquiescencia, pelo menos, do mesmo .governo federa-l que aqui 
surgiu da victoria revolucionaria! (Trocam-se muitos apartes.) 

O SR. CASSIANO -Do NASCIMENTO dá um aparte. 
O SR. ZAMA- E' que punham as cabeças a preço, como o nobre deputado 

>Lcaba de affirmar sem contestação. 
O SR. CAssrANO DO NASCIMENTO- V. Ex. quer me traça;r normas de cou -

uucta. 
O SR. ZAMA- Não estou traçando uma linha de proceder a V. Ex.; não 

traço a outros quanto mais a V. Ex. 
O SR. CASSIANO DO NAsCIMENTO- Porque não póde. 
O SR. ZAMA- Não; é porque não devo, porque cada um de nós tem a 

precisa responsabilidade para cumprir o seu dever. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não precis0 i_Ue me recordem. 
O SR. ZAMA- Mas não pre01so do testem anho dos nobres deputa-dos, 

quando um homem de honra affirma que foi posta a preço a cabeça de um 
cidadão. · 

O SR. DEMETRIO RmEIRo -Poderia ainda referir que nesse mesmo 
período um digno popular, cidadão patriota que estava ao serviç.o da, reacçãiJ 
contra a prepotencia, victima condemnada P.elas iras do& gosa.dores do mando 
naquelle estado, foi barbaramente maltratado, niio lhe fa-ltando até o 
~elvagem supplicio do estaqueamen·to da peior especie. 

Poderia lembrar outros delictos e inquirir si taes perseguições inspira-
ram-se nos seutimentos republicanos! 

Mas que isto baste para replicar ao nobre deputado, a quem passo a 
mostrar, como annunciei, que os seus amigos tiveram a fortuna de ter a 
seu lado, desde o dia 17, não só em Porto Ale.gre, mas em outroG pontos, a 
força publica garantindo os seus desmandos. 

Para isso, ené'aminho o nobre deputado para a secretaria da agricultura , 
si a minha palavra não lhe é sufficiente, e alli , ou daqui mesmo por meio de 
requerimento. S. E·x. obterá noticia exacta das communicações feitas pelo 
Dr. Dilermando de Aguiar ao respectivo ministro acerca da. tomada da 
estrada que S. S. administra e de cuja direcção violentamente se apoderou 
o director da escola de tiro, de Rio Pa.rclo. 

E attenda-se que no caso é uma autoridade federal que desrespeita outra 
do mesmo modo representante do serviço da Uniá.o! 

Isto é anarchia! (Apoiados.) V. Ex. quer mais provas? 
Como se explicam os movimentos, que poderemos chamar e~ha.teuicos, 

do 29° e 30° batalhões de infantaria vindo occupar um o parte do outro a 
capital, segundo é publico? 

Esses corpos sempre estiveram com a politica dos nobres deputados. 
(TTocam-se apartes.) 

Como se explica a \'olta elo 13° quando é certo que , a J de fevereiro do 
corrente a.nno, esse corpo, tendo á frente u seu commandante, que é um 
illustre r epresentante nosso oollega , o coronel Thomaz Flores, esteve de 
prom.ptidão ameaçando a escola milit.a.r , que, a seu tu rn o mantinha-se eiu 
attitude garantidora das autoridades constituídas , autoridades que um 
movimento premeditadamente contrario oa pensamento da revolução de 
novembro queria destruir? 

Pois já se terá esquecido que, ao fugirem os assalt::mtes do telegrapho no 
dia 4, deixaram nas armas que abandonaram provas inconcussas da conn i-
vencia dessa farça no attentado, dignamente repelliclo pelo engenheiro do 
districto Dr. Bento Monteiro e mspector l1osas ? 
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Como se explica ainda a vinda antecipada do 29° para Porto-Alegre e a 
séde que se escolheu para o 13° que vae estacionar na cidade do Rio Gra.nde? 

Houve, sem duvida, um lllovime.nto estrategico ... 
O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTo dá um aparte. 
O Sn. DEli!E'l'RIO RillEIRO- Entre.ta.nto, esses corpos, pela attitude em que 

fica! :.m após a. victoria de 23 de novembro, especialmente o 29°, cuja officiali· 
dacle com poucas excepções em documento publico chegou a.o po-nto ele 
desconhecer a legitimidade da propria autoridade elo general Floriano, nãu 
podiam deixar de ser suspeitos ao Congresso e ao proprio governo ... 
(T'I'ocarn-se apa1·tes.) 

O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO- Os commandos são conferidos a homens 
d istinctos. 

O Sn. DEMETIUO RIBEmO- Não pouho isso em duvida , nem os quero 
accusar pelo facto de sere.m revolucionarias : hontem tambem fui revolu-
cionaria. Mas o que devemos apreciar é a coherencia com que luctam os 
revolucionarias de hoje ao lado e sob o influxo do poder erguido pelos revo-
lucionarias de hontem. O que tenho o dever de examinar é a co1'1·ecção com 
que se conduz este mesmo poder ... 

Não accuso o coronel Thomaz Flores e outros por estarem se revelando 
amigos dedicados da sublevaçfw, nem censuro o nobre deputado porque está 
procura.nclo ser . solidario com elles ... 

O SR. ÜASSIANO Do NASCIMENTO- Póde affirmar que sou solidario com us 
meus amigos na desgraça. 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO- Pela palavra já foi, mas nestas causas a 
solidariedade se .resolve pelos actos ... 

O SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO- Não estava lá . 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO- Pois bem. Mas, como dizia, nã.o accuso o uobre 

deputado, E, entret-anto·, S. Ex. julgou achaJ· hoje opportunidade para reavi-
var umas espP-ries de injurias ou calumnias imponderaveis que os amigos de 
S. Ex. já tiveram por missão propagar contra o insignificante orador (não 
apoiados) que está roubando tempo á Oamara. ( Não apoiados.) 

Seria melhor que não houvesse pretendido armar-se com essas ridículas 
accusações contra quem nunca foi director politioo, mas soldado, exclusiva-
mente soldado, do dever republicano. 

O nobre deputado sabe que destas mordeduras não faço conta e que neste 
terreno não sei retaliar, 

Demais, para combater as machinações clandestinas, sejam ellas feita,-; 
em torno dos distribuidores das graças -ou dos incautos a quem se quer surpre-
hender, só vejo um processo : manter continuidade inquebravel mL conducta 
publica e privada. E desta continuidade honro-me. (Apoiado s-) E' o que me 
hasta. (Apoiados .) 

E vou terminar, Sr. presidente, perdoando me o nobre deputado, que me 
merece todas as deferencias, si acaso ommitto replica a pontos de seu discurso, 
porque não o pude sempre acompanhar tomando notas, e mais porque, ainda 
lwntem soffrenclo sériamente em minha saude, já estou effectivamente 
fatigado. 

Comtudo creio ter dito o sufficiente para rectificar equivocas que falsea-
rütm a histeria da revolução e da politic!t no Rio Grande, e para convencer 
ao nobre representante a quem respondo, que" os meus mnigos nunca foram 
e não serão um obsta.culo á tranquillidade daquella terra. 

Não quizeram manter-se nas posições em que se achavam para não assistir 
do alto do palacio, impassíveis e inertes, ás scenas de preparação da revolta 
que sentiram aproximar-se e f'u.ia causa era preciso que não fosse nttribuidn. 
ns suas ambições de mando. 

Podem ter errado em não hnver n,p;narc1ado no poder f]Ue se descobrisse a 
a conspiração, que bem poderia ficar apena,~ celebre pela falta de sscrupulos 
dos seus negociadores , 
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Pode o nobre deputado accusal-os ele tudo quanto quizer, mas que um 
raio ele luz penetre o espírito elo nobre representante da minha terra e então 
S. Ex. não mais os accusará ele imprevisãc·. 

Mais duas palavras, Sr. presidente, ao illustre Sr. Cassiano do Nasci-
mento, a quem tomo a li berdacle ele aconseihar : 

V á V. Ex. para casa; consulte me.Jhor as condições da politica geral e 
determine, quiçá eom mais felicidade, unm outra norma ele conclucta, não só 
em relação á política geral, como em relação á política elo estado elo Rio 
Grande elo Sul. 

Isto feito, r esolvido esse problema que considero pessoal, V . LX. se 
sentirá, sem duvida., mais predisposto a encarar ele frente e com superioridade· 
de vistas a questão elevada que nos occupa. 

V. Ex. é victima dos embates íntimos elo egoísmo que tumultuariamente 
o solicita em direcções desencontradas. 

Liberte-se desse embaraço que o perturba e affaste ele junto dos olhos o 
a.rgeeiro do personalismo que não o deixa ver á distancia. 

Alargue o campo da visão pela r emoção do importuno obstaculo, olha 
para o futuro e pondere as condições do presente, e então comprehenderá 
que a occas1ão não é para discutir 12artichrismo, que a cada um de nós provo-
caria a narração de uma serie interminavel de incidentes, mas, sim, de 
empenharmos, desinteressados e sem odios, o maximo- esforço na conquista da 
paz e da. ordem, da segurança e salvação da Republica. (Mt1ito bem, rnuito 
bem; o orado1· é felicitado.) 

SESSÃO DE 7 DE JULHO. 

O Sr. Demetrio ~ibeiro lembra que, ha poucos dias apresentou á 
consideração da Camara uma indicação em que solicita que mediante a udien-
cia das commissões de constituição, legislação· e justiça, a Camara agisse de 
accordo com as disposi'(Ões constitucionaes, no sentido de concorrer ta-nto 
quanto em si coubesse para a tranquillidade do estado do Rio Grande do Sul, 
mantendo a sua autonomia e asse,gura.ndo a realidade da Republica., naquella. 
p arte do territori.o nacional. 

Já nesse dia era lido e commentado um telegramma em que o Vice-
Presidente da Repuhlica, com linguagem de fazer pasmar aos mais generosos 
e de fazer duvidar da integ.rida.de do espírito de S. Ex. quando o redigiu, 
ordenava que fnssem perseguidos os cidadãos que se haviam envolvido nos 
acontecimentos políticos daq uelle estado. 

Não sabe si n •almente é do Sr. ma.rechal Floriano Peixoto a responsa .. 
bilidade do t elegramma a que se refere. Esse fa.cto , porém, leva-o ás duas 
conclusões seguintes:·- ou o telegramma é de S. Ex., e o Sr. marechal nã.o 
tem competencia para a funcção que exe.rce, não sabe o que é dever político, 
não sabe o que é poder publico•; si não é de S. Ex., si S. Ex. não t em essa 
respons·abilidade, é certo que soffreu no momento um perturbação cerebral. 
E a.inda neste caso, é para admtrar que, circulando ha tantos dias, o t.ele-
gramma ainda não fosse desmentido por nenhuma affirm ação official. 

Não sa.be si foram cump.ridas as ordens mandadas nesse e em outros 
telegrammas da mesma procedencia .. O telegra.pho tem estado trancado pa.ra 
o orador e para os seus ami.gos. O que sabe é que o lastimavel desvio de 
serenidade praticado pelo Sr. Vice-Presidente da Republica vae tfmdo defen-
sores n a Camara; admira-se de que ainda succeda assim . 

' 
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Passa a estudar os acontecimentos que se teem desenrolado no Rio 
Grande do Sul. Demonstra a correcção, a honestidade e o patriotismo com 
que no governo desse estado procederam o Dr. Barros Cassal e o general 
Barreto Leite . Forão tã.o patrioticos os actos desses <li stinctos cidadãos, que 
o orador tem direito de pedir, exijir mesmo que venha a. publico a corres-
pondencia por elles trocada com o Sr. Vice-PresidentP~ da Republica durante 
os oito mezes de seu governo. 

Responde ao Sr. Alcides Lima, confrontando o procedimento de S. Ex. · 
com o do orador. Appella para a memoria de S . Ex., para que narre á 
Camara o modo por que O· orador esteve dispotp a acceitar o auxilio do 
Sr. Alcides Lima e dos seus companheiros. Relembra propostas que lhe fez, 
entre ellas o offerecimento do cargo de 2° vice-governador. 

Termina alludindo ainda aos t elegrammas do Sr. marechal Floriano 
Peixoto. Si realmente elles foram redigidos pelo St Vice-Presidente da 
Republica, si foi o Sr. marechal quem attribuiu a.o orador a perfidia de 
havel-o illudido durante o tempo do .governo do Dr. Barros Oassal e do 
gene1al Barreto Leite, então, dirá a S. Ex. que perfidia não é sem duvida 
o movimento patriotico que se operou no Rio Grande para combater o golpe 
de Estado; perfidia não é sem duvida o procedimento daquelle .governo, que 
surgiu da revolução de 12 de novembro, levanta-ndo a população do Rio 
Grande com sacrificios de toda natureza, para salvar a honra e a Constitui-
ção da. H.epublica; perfidia não é sem duvida o procedimento do Sr. general 
Baneto Leite e Dr. Barros Cassai, communicando-se franca e lealmente com 
S. Ex.; perfi dia não é sem duvida o procedimento do general Barreto Leite 
e do Dr. Barros Cassal, quando, sentindo que uma revolução se preparava 
contra a sua autoridade que representa-va a do .governo da União, reclamavam 
providencias as mais energicas e promptas para f azel-a abortar, entre ellas 
a retirada do general Isido-ro, do- Rio Gra.nde do Sul; perfidia poder-se-ha 
encoutrar no caminho tortuoso que vae seguindo o Sr . Vice-Presidente da 
Republica, no fim da qual, em meio da estrada, apparecerá talvez um 
symbolo que talvez seja o emblema da lealdade republicana, mas que tambem 
póde deixaJ.' duvidas sobre si é ou não aquella celebre chícara de café, em 
cn:io fundo se encontram todas as fezes, inclusive as da. indignidade. (Muito 
bem, muito bem.) 
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NOTA 

Caso de Pernambuco. 

PARECER N° 15. 

Em 10 de Maio é l·iclo um telegTamma da Camam dos Deputados de 
Pentambuco. Em 12 o sT. Coelho Rod1·igues Teque?· e é concedida- a audiencia 
urgente da Com·missão de Constitttição. O-ra o sr. João ~arbalho. Em 18 é 
pnblicado o pareceT. Em20 é abe?·ta a discussão ttnica tlo pa?·ece?·. Oram os 
S?'S . Coelho Rodrigues (que UJYresenta reque?·imento), João Barbalho, 
Q: Bocayuva e Coelho Roclrig1ws. E' encerrada a di.swssão. Em 24, no expe-
diente, o sr. Coelho Rod?·igttes renova o req1te1·imento wnte1·ior, prejudicado 
por falta de n1trnero. 01·am sobre o novo requerimento os sn. João Barbalho, 
J. Oat1mda. E ' approvado o reque1·irnento. 

DOVUMEN'fOS PARLAMENTARES. - VOL. JI, 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 10 DE MAIO . 

Telegramma expedido do Recife, estado de Pernambuco, em 9 dq cor-
rente mez, assim concebido : 

Senado--Rio. 
u Camara dos Deputados votou hoje moção deputado Martins Junior 

pedindo communicar-vos situação anomala Pernambuco sujeito franca 
dictadura governo Barbosa Lima que tendo sido processado crimes previstos 
lei responsabilidade e processo oh<Jtina-se manter c.argo só apoia.do força 
material procurando provocar luta. Data suspensão 6, vice-governador assumiu 
exercício virtude mesma lei após convite mesa Senado. · Dous governadores, 
um dictador, outro legal. Estado em face da situa.ção impossível. Pessimo 
precedente regimen federativo, prerogativas poder legislativo estados -
Saudações. - Moreira Alves, presidente da camara deputados. - Edua1·do 
Tavares, 1° secretario. - Domingos Lerite, 2<> secretario. - A' commissão 
de constituição, poderes e diplomacia. 

SESSÃO DE 12 DE MAIO. 

O Sr . . Coelho ~odrigues - Sr. presidente, pedi a palavra para fazer 
um requerimento so.bre negocias de Pernambuco; mas, antes de entrar em 
materia, permittirá V. Ex. e a casa que eu dé uma satisfação aos nossos 
honrados colle.gas, representantes daquelle estado. 

A_hora adiantada. em que cheguei hoje á casa não me permittiu avisai-os 
desta deliberação que não foi premeditada; aliás oustavarme pouco esta 
cortezia que lhes é devida. 

SS. EEx., porém, não podem estranhar o interesse que eu tomo por sua 
terra natal passei alli a mór parte e os melhores annos du minha vida; alli 
constitui família; alli nasceram quasi todoR os meus filhos mais velhos; alli 
ainda conservo, actuahl).ente, tres, apezar de ausente ha (\ous annos do paiz. 

Isto deve ser bastante para justificar-lhes o meu interesse; e para dar-lhes 
arrl1as tambem de minha imparcialidade nas questões políticas, basta dizer a 
SS. EEx. que, apezar de nunca tor sido neutro no meu paiz, e ter residido 
alli cerca de 20 annos, nunca votei. 

Portanto, si por um lado, é justificado. o meu interesse por aquella terra, 
por outro lado eu espero que ninguem me averbará de suspeição, tanto máis 
quanto posso ainda declarar, que apezar das extensas relações que alli tenho, 
desde que cheguei ao Brazil, de volta da Europa, não recebi nenhuma carta 
sobre negocias políticos., e muito menos uu1 telegramma. 

E' por consequencia espontaneamente que tomo a liberdade de fazer o 
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requerimento que vou offerecer á casa, afim de que a comm1ssao de consti-
tuição e poderes dé parecer com a possível brevidade sobre um telegramma 
que ha pouco foi líuo aqui e remettido á ella. por V. Ex. na occasião do 
expediente de hontt>m ou de ante-hontem. 

Acabo de ler que foram expedidos tele.grammas para Pernambuco, ás 
autoridades superiores, civis e militares, e aos presidentes das Camaras, 
dizendo que o governador eleito constitucionalmente devia continuar até á 
decisão do Supremo Tribunal Federal e que, quanto ao pedido de intervenção 
do governo da União, era esta vedada pelo. texto da Constituição. 

Confesso que não estou habilitado a affirmer si a doutrina dos telegram-
mas a que se refere esta noticia é correcta ou incorrecta; po·rque infelizmente 
não ccnheço o texto da Constituição de Pernambuco. Tenho lido, porém, como 
V. Ex. e os nossos collegas, provavelmente, que alli o poder legislativo está 
em luta aberta com o governador que o processot< e o cond~mnou ou pronun-
ciou. Si, com effeito, isto é verdade e elle continua no governo, parece-me 
que o systema representa.tivo está muito mal estabelecido naquella região do 
Bra.zil. E si elle alli e~tá em perigo, verifica-se um dos casós de intervenção 
previsto no art. 6o da Constituição Federal. combinado com o 1°. 

Não affirmo; é uma duvida que tenho e que espero ver decidida pelo 
parecer da honrada commissão. 

Ainda hontem, o nosso collega, honrado senador por Minas Geraes, 
alludiu ao estado de anarchia que ameaçava devastar o paiz ou já o estava 
devastando. 

Não estou habilitado a conhecer o estado real do paiz, porque acabo de 
chegar do estrangeiro-; m11s acho no ar alguma cousa que n_i:n.guem póde 
definir, que não posso apprehender perfeitamente, mas que me não deixa 
tranquillo. Póde bem ser uma illusão do espírito· timo.rato e naturalmente 
pacifico de um homem tJUe quer bem a seu paiz, mas póde tambem ser os 
prenuncias do. nosso anno tenivel; porque, dlsgraçadamente, parece que todo 
o 89 tem o seu 93. 

Tenh{) concluído, pedindo permissão para mandar á mesa o meu reque-
rimento. 

Requeiro que a oommissão de constituição e poderes dê com urgencia 
parecer sobre o telegramma expedidQ de PernaJ;llbuco ao Senado e remettido 

á mesma na sessão de antehontem. 
}lequerimento S. R. - Coelho Rodrigues. 

E' lido, apoia.do e posto em discussão. 

O Sr. João Barbalho- Sr. presidente, o nobre senador pelo estado do 
Piauhy, que nós consideramQS como um pernambucano aduptivo, pelas suas 
relações e pela sua estada dnrante longo tempo naquella p<trte do Brazil, 
começou pedindo desculpa aos representantes aqui de Pernambuco, por tomar 
a iniciativa de provocar a discussão sohre os successos que se teem dado 
naquelle estado. 

Nós outros, representantes de Pernambuco, no:> aguardavamos pa.ra 
tratar desses factos opportunamente, quando se discutisse o parecer que tem 
de ser offerecido pela respectiva commissão, pQdendo entãQ serem considera-
dos os acontecimentos que alli se passam. 

O SR. JoAQUIM PERNAMnuco-Apo·iado. 
O SR. JoAo BARBALrro-Entendemos, Sr. presidente, que os factos occor-

ridos em nosso estado são de uma natureza. muito intestina e de um caracter 
muito locaL. 

O SR. JoAQUIM PERNAMBuco-Apoiado. . 
O SR. JoAo BARBALHo ... paJ·a serem tratados aqui no Senado. Entreta.nto, 

estavamos á espera, como disse, do parecer para apresentarmos a seu respeito 
nossas considera{(ões . 

N-estas condições, po-rtanto, vo-to pelo requerimento do honrado senador, 
a.guardando-me para a discUI3são de parecer. 
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O SR. C'OELHO RoDRIGUEs-Muito bem 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos, é approvadro o requerimento. 

SESSÃO DE 18 DE MAIO. 

A commissão de constituição, poderes e diplomacia, a queni foi presente 
o telegramma expedido da cidad~ do Reciff) em 8 do corrente mez, e dirigido 

ao Senado Federal, telegramma oo qual se refere o l·equ.erimento 
Parecer do Sr. senador Coelho Rodrigues, approvado na sessão de 12, vem 

submetter ao Senado as considerações que lhe são suggeridas pelo 
contexto e pela form a, dessa communicação. 

O telegramma é assim concebido : 
Recife, 8 de maio de 1393. - Ao Senado. 
Camara dos Deputados votou hoj e moção deputado Martins Junior 

pedindo cornmnnicar-vos situação anomala Pernambuco sujeito franca dieta-
dura .governo Barbosa Lima que tendo sido processado crimes previstos lei 
respo.nsabilidade processo obstina-se manter cargo só apoiado forÇa material 
procurando provocar Juta. Datá suspensão 6, vice-governadm· assumiu 
exerciciü virtude mesma lei, após convite mesa Senado. Dous governadores, 
um dictador, outro legal. Estado em face situação impossível. Pessimo prece-
dente regimen federativo , prer-ogativas Poder Legislativo estados.-Sauda-
ções.- 1lioTei-ra A.lves, presidente da camara deputados.-.EdttaTdo TavaTes, 
1° secretario.-Domingos L eite , 2° secretario. 

Do proprio teor d-o tdegramma. vê-se que não encerra elle mais do que 
uma informação graciosa dirigida ao Senado sem nenhum appello á autori-
dade do OOngresso Nacional, dado que fos<;e opportuna e conveniente a sua 
influencia no conflicto de attribuiç.ões suscitado entre o congresso e o gover-
nador do estado de Pernambuco. 

A commissão não póde, siquer, ·formar conceito sobre os factos aos quaes 
allude o teJ.e,gramma, pois que, tratando-se, segundo se allega, de uma 
infracção á lei .. estad-oal concernente aos crimes de responsabilidade em que 
póde incorrer o governador, é evidente que nenhum alyjtre póde a oommissão 
pr-opõr ao Senado, deante destas duas circumstancias : 1&, o desconhecimento 
dessa lei (por não existir no archivo do Senado a collecção das leis desse 
estado); 2a, a informidade da communicação referida, á. qual faltam os ·reque-
sitos essenciaes para, em <tllegações de ordem tão grave, poder-se ajuizar da 
sua autenticidade e da legitimidach da sua origem. Nestes termos, pensa 1t 
commissão que o referido telegramma deve ser arehivaclo. 

Sala das commissões, 16 de maio de 1893.-Q. Bocayuva .-A1·istides Lobo. 

SESSAO DE 20 DE MAIO. 

O Sr. Coelho Rodrigues diz, que, si não lhe falha a memoria, na sessão 
de 6 do corrente, fui lido no expediente do Senado o seguinte tele-

.gramma (lê) : 
Discussão «Presidente do Senado- Communico a V. Ex., que, nest.a 

data, o Senado julgou, de oonformidade com a Constituição do 
do parecer estado, pu·oceder á accusação decretada pela Camara dos Depu-

tados contra Q· governador, pelo que, na fórma da. lei, que regula 
a materia, foi elle intimacfu a deixa.r -o exercício do ca.rgo e convidado a assu-
mil-o o vice-governador, Dr. Ambrosio Machado da Cunha Cavalcante. -
Dr. Albino 11Ieinb, presidente do Senado. n 
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Â mesa declarou-se inteirada. 
No dia 8, v~iu o seguinte dirigido não já ao presidente do Senado, mas 

ao Senado. (lê) : 
cc Recife 8-5-93-Ao Senado-Camara dos Deputados votou hoje moção 

deputado Martins Junior, pedindv communicar-vos situação anomala Per-
nambuco sujeito franca dictadura governo Barbosa Lima, que tendo sido 
processado crimes previstos lei responsabilidade e processo, obstina-se manter 
cargo só apoiado força material procurando provocar luta. 

Data suspensão 6, vice-governador assumiu exercício virtude mesma lei, 
apóz convite mesa Senado. 

Dous -governadores; um dictador, outro lagal, Estado em face. 
Situação imposs1vel. 
Pessimo precedente regimen federativo, prerogativas Poder Legislativo 

estados. Saudações. 
MoTei1·a Alves, presidente Camara dos Deputados. - Edua1'Clo Tavans, 

1° secretario. - Domingos Leite, 2° secretario.» 
S. Ex. entendeu no seu alto criterio que a materia era bastante g1'a.ve 

para ser submettida ao exame da comm1ssão de constituição e poderes e 
assim o resolveu. 

Parecendo ao orador que a questão era tão grave como se a:ffigurava a 8. 
Ex. e talvez mais ainda, requereu, no dia 12, urgencia para o par.ecer gue foi 
offerecido no dia 16 e cuja conclusão opina para gne se archive este e para 
que tenha o mesmo destino que o primeiro; porque em primeiro• lo.gar não 
conhece a lei a que se refere ó telegra.mma; em segundo entende a commissllio 
gue essa oommunicação foi officiosa. 

Com o devido respeito ao illustrado relator deste parecer,. que prima não 
só pela sua competencia em assumptos parlamentares, como especialmente em 
materia diplomatica e de correspondencia official, parece-lhe que esta con-
clusão envolve uma censura a S. Ex. o Sr. presidente do Senado·, que não 
deu logo ao telegramma o destino aconselhado afinal pí1la commissão. 

No entretanto, o orador ju).ga ainda a materia digna de se considerar 
urgente. 

Dos proprios motivos do parecer da honrada commissão infere-se que 
elle não teve razão contra o orador e muito menos contra o Sr. presidente 
do Senado. 

A mataria é muito grave, tão melindrosa que receia dizer de mais, porque 
no estado de agitação em que se acha o paiz, deseja ter a consciencia tran-
guilla de que, se o fogo se ateiar em outra parte, a fai sca não seja ministrada 
pelo orador nem por qualquer cousa que dependa de sua influencia. 

·· Si o motivo, si o assumpto de que trata o t elegra.mma é grave, como se 
lhe affigura, e s i a honrada coromissão não tinha esta base de informações 
importantíssimas qual a lei a que se xefere o mesmo telegramma, a solução 
não deveria ser, eondemnar o telegramma ao pó dos archivos, mas pedir 
informações, e não faltariam meios :w Senado de obter a cópia autentica desse 
acto do Congresso de Pernambuco, dentro de poucos dias. 

Por consequencia, não foi e.'lse-·o motivo determinante; o motivo deter-
minante foi que o assumpto pareceu de importancia sómenos á commissã.o; 

pareceu-lhe informe e gracioso. 
Ora., com o devido r espeito ás autoridades da mataria., não· póde com-

prehender como, sein fazer violencia ao diccionario da líng ua portugueza, se 
chama grciosa a communicaçã{) feita pela mesa do corpo legislativo de um 
dos Estados Unidos do Brazil á outra mesa, isto é, á do Senado, parte do 
corpo legislativo federal. 

Não comprehende que poss<t haver uma couespondencia mais official e 
mais autentica do que _esta, feita por meio de um telegramma, que devia ser 
expedido com a nota de serviço publico . 

Não se trata, portanto, de uma informação graciosa. 
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Será, porém, informe? não teria vindo a informação, embora de origem 
official, sob uma forma illegal? Mas, o telegrapho é meio de communicação 
official, não só commum, como de uso diaro, cuja necessidade se torna dia 
a dia mais instante. Não é, por consequencia, irregular esse meio e a com-
municação foi feita na devida fórma., exigida por um caso urgente, como 
era este. 

O Senado comprehende que o poder mais activo em uma sociedade con-
stituída, é o Poder Exooutivo ;_ e desde que se questiona sobre a legalidade 
do representante deste poder, a ordem publica est;Lem perigo, ningu'em póde 
estar tranquillo e a necessidade de se sahir desta situação é manifesta. 

Dir-se-ha : más a decisão do Congresso de Pernambuco não era legal, 
não era constitucional. 

Mas, pergunta o orador, quem prejulga antes do exame da mataria, con-
tra a deliberação de uma autoridade constituída legalmente, porque não está 
em questão a legitimidade ·do Poder Legisla.tivo de Pernambuco, e si estivesse, 
não era este o meio regular de decidir a questão, mas, tomar-se outra deli-
beração na fórrna devida, por outros canaes, por outro modo? 

O Poder Executivo Federal reconheceu o :governador, contra o vioe- gover-
nador, que o Congresso do estado reconhece. Ahi está um caso para a commis-
são pedir ao governo federal que informe quaes ós motivos que tem tido para, 
no con:fl.icto aberto entre o Congresso de Pernambuco e o governador, pro-
nunciar-se pelo governador e não pelo vice"governador, reconhecido pelo 
Congresso. 

A illustre commissão entendeu em sua sabedoria que podia julgar o caso 
muito summariamente e ·remetter o telegramma do dia 8 para fazer compan-
hia pacifica ao telegramma do dia 6. 

Entretanto, o orador sente não poder oompartilbar da tranquillidade da 
nobre commissão. A situação do Estado de Pernambuco é tã.ó ou mais melin-
drosa do que a do Rio Grande do Sul, porque no l'tio Grande do Sul, pode-se 
ainda chamar rebeldes aos que combatem o governador reconhecido pelo poder 
federal, mas em Pernambuco ha um vice-.governado,r reconhecido pelo Con-
gresso, que se tivesse força e resolução para abrir luta em campo aberto , só 
se poderia chamar rebelde a esse governador, que está quasi no caso de Bal-
maceda no Chile. 

Alli tudo está em questão, o Poder Executivo, o Poder Judiciario, o Poder 
Municipal. Ha duas municipalidades em cada circume.cripção; ha duas turmas 
de juizes que se pretendell1 legitimas, dons governadores. 

Não deseja entrar na historia das intendencias, nem do Poder Judi-
ciario ... 

O SR. JoAo BARBAÜro-Entretanto, é um ponto capital na questão. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES .. , porque esta h~storia não foi de seu tempo, 

não de hoje; crê que pode-se liquidar a questão sem entrar nessas miudezas 
e não tem muita curiosidade de ir até o fim, razão pela qual vae considerar 
a questão somente debaixo de nosso ponto de vi11ta o da doutrina. 

O congresso do Estado de Pernumbuco, por suas duas casas de parlamento, 
dirigiu-se ao Senado communicanclo o facto que acaba de referir. 

Seria impertinente esta commnnieação? Pensa que não, porque pelo art. 
35 da Constituição Federal, incumbe, ( não é um direito, é um dever), ao 
Congresso N acionai e por con~equencia á cada uma de suas casas, velar pela 
guarda da Constituiç&O', em cujo art. 1° se consagra a fórma republicana 
federativa sob o regii:nen representativo; e o art. 63 manda que as constituições 
estadoaes respeitem os principias fundamentaes da Constituição Federal. 

OrUJ, ninguem negará, e muito r.1enos o honrado 1·elator da commissão de 
constituição e poderes, que é principio fundamental do regimen representativo, 
n ão só quanto á União como quanto a cada um dos estados, a supremacia do 
P-oder Legislativo, e o direito deste ace;usar o representante do Podf;lr 
Executivo. 
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São princípios contra os qua-es não pódia fazer causa alguma nem decretar 
a propria Constij;uição do Estado de Perna,mbuco. 

O Sn. JoAQUIM PERNAMBuco-O principio fundamental é a supremacia do 
governo do povo. 

O S!R. CoELHO RoDRIGUES - Não roul;lará muito tempo ao Senadü o nobre 
senador terá occasiãoo de o verificar em poucos minutos. 

O SR. JoAo BARBALHO- Estamos ouvindü a V. Ex., com muito prazer. 
(Apoiados.) 

O SR. CoELHo RoDRIGUES- Não vem ao Senado defender ninguem. 
O SR. JoAQUIM PERNAMBuco- Estamos todos convencidos disto. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES- Procura defender a causa do direito, da ordem 

e da. legalidade, sem esposar as paixões de nenhum dos lados qualquer que seja. 
Ma.s, não será caso de intervenção, não só legitima, mas tambem neces-

saria, do poder da. União no estado de Pernambuco? 
O art. 6° da Constituição falia de 11egocios peculiares dos Estados e este 

não é pceuliar, interessa. á propria constituiçao dos poderes estadoaes, per-
mitta-se-lhe a expressão, que já está pürtugueza; si elles se acham em questão, 
o assumpto interessa á communhão e á. União; não podérá, sem duvida, ser 
considerado negocio peculiar ao Estado. e quando fosse estaria comprehendido 
no § 2° do art. 6° que impõe ao .. govexno federal o dever de manter a fóTma 
republicano federativa, visto estar consagrado no art. 1°, como .i á disse, o 
regimen representativo, 1·egimen no qual a supremacia do Poder Legislativo, 
e o direito deste accusa.r o Poder Executivo são principos fudamentaes, dos 
qua.es não se podia. affastar a Constituição de Pernambuco, á vista. dos termos 
do citado art. 63 da Federal'. 

Expostas estas noções geraes, pa.ssará á.s consequencias. A Constituição 
-de Pernambuco nos arts 66 e seguintes diz (lê) : 

« Para, que o governador possa ser accusaJo é preciso que a Camara dos 
Dl)putados assim o delibere, por duas terças partes dos membros que a, oom-
poem e por votação nominal. 

«Resolvida a accusa.';)ão, serão remettidos ao Senado em original todos 
o documentos que serviram de base á accusação. 

cc O Senado, tomando conhecimento dáquelles documentos, .resolverá por 
dons terços de seus membros e por votação nomiual, se a accusação é ou não 
procedente. . 

«Resolvida a procedencia da accusação, a mesa do Senado remetterá ao 
presidente do Supremo TJ:.ibunal de- Jushça o decreto de accusação com todos 
os documentos que o motivaram, para que elle prosiga nos termos ulteriores 
de formação da culpa e julgamento, sorteando, para esse fim, um tribunal 
composto dos juizes mais graduados e antigos do estado em numero de vinle 
e por elle presidido. 

« As penas applicaveis ao governador pm: crime de responsabilidade serão 
somente as de suspensão-, demissão e incapacidade para o exercício de qualquer 
funcção publica ou do estado. n 

« Para.grapho unico. A applicação dessas penas não eximirá o culpado das 
demais em que possa incorrer em virtude da lei commum. n 

Tudo isto se fe:r. em relação ao- governador de Pernambuco, que não só esbí 
pronunciado pela Camara, como já teYe a confirmação da accusação pelo seu 
JUiz po.Jitico. 

Mas a Constituição de Pernambuco nã.o quiz que a, penalidade fosse 
imposta pelo juiz político; remetteu a applicação da pena para um tribunal 
judiciario; entendeu que o tribunal político podia ser mais ou menos apai-
xonado e que o tribunal judiciario, n.a applicação da pena, offierecia, ma.is 
.ga.rantia a.o accusado, como se vê do art. 69 da referida Constituição. 

Assim deixou ao Poder Judicial, não só applicar a pena nestes casos, mas 
deix.ou-lhe tambem a acção l ivre quanto· aos outros crimes ele que podesse ser 
accusado o governador. 
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· Apresentaram ao orador, como a diversos outros colle.gas, uma consulta : 
si a pena de suspensM> do art. 70 da Constituição de Pernambuoo podia ser 
applicada ao governador pelo Congresso. Lendo o artigo, quiz dizer que não; 
mas·pareceu-lhe que havia, nesta pergunta, alguma causa que não estava 
expressa e era saber si o governador niio podia ser suspenso por outra razão, 
isto é, si a decisão proferida pelo Senado não importava a suspensão, porque 
é pre.ciso distin,guir a suspensão preventiva da suspensão pena, como a prisão 
pena da prisão preventiva. 

A suspensão pena nãQ• podia ser applicada pelo Congresso de Pernambucv; 
maEJ a preveiftiva davacse em virtude :la propria condemnação•, (Ha um 
aparte.) 

Isto não é pena; é effeito da pronuncià e acha-se regulado nas leis jud~
ciarias preexistentes, istQ é, no art. 94 da lei de 3 de dezembro de 1841 e no 
art. 29 da de 20 de ~etembro de 1871. 

Por ellas se regulam os effeitos ela pronuncia, isto é, a suspensão do exer-
cício do car,go·, se o accusaclo o exerce, e a prisão em alguns casos, em regra, 
podia dizer, era a prisão preventiva, e ela prisã.o preventiva, como effeito da 
pronuncia, o honrado senador encontra vestígios no § 13 elo art. 72· da. Con-
stituição em que se declara que o indiciado não póde ser preso sinão clepo1s 
da pronuncia, salvo os casos determinados em lei. (H a nm a.pa1·te . ) 

Nste caso, nã.o podia caber a prisão; o qne estou dizendo é que a suspensão 
do exercício elo carga. é um dos effeitos ela pronuncia, como a suspensão elo 
direito político, e a prisão nos casos em que esta póde ter lo.gar. 

E' ma.teria de lei do processo e por isso não é preciso que venha expressa 
na Constituição de Pernambuco, como não ent preciso· que viesse expressa. no 
art. 53 ela Constituição F 'ederal, tanto mais quanto, no seu art. 83, se mandou 
vigorar a legislação anterior que não estivesse revogada. e o art. 119 da Uonsti-
tuição de Pernambuco ainda foi mais expressivo dizendo (lê) : 

"As actuaes disposições lega.es rl)guladoras elas relações de direito privado, 
a legislação processual, administrativa., financeira e policial, no que .explícita 
ou implicitamente não fõr contra.río a esta constituição, continuarão em vigor 
até que sejam alteradas pelo Poder Legislativa. do estado. n 

Vê, pois, o nobre relato·r da commissã.o que quer a Constituição Federal, 
quer :;L de Pernamhuoo, referem-se <Í essa legislação reguladora do processo, 
onde vem ma:l'cada a suspensiio do exercicio clu ca.r.go como um dos e:ffeitos 
da pronuncia. 

'Quanto· a Pernambuco, poucle obter a lei que a commissão declarou nã.o 
ter podido obter e não diz isto para cen~ural-a. , porque teve infelizmente ele 
verificar que nem na Bibliotheca Publica nem na secretaria elo Senado, 
existia a Constituição ele Pernambuco, e só põcle obtel-a por favor; a lei n. 65, 
de 13 ele abril deste asno, diz (lê) : 

"O Congresso Legislativo elo· Estado de Pernamhueo resolve: 
Art. 1°. O .gove~;nador elo Estado, nos crimes de responsabilidade, decre-

ta.ela a sua. accusaçiio pela Camara dos Deputados e resolvida a procedencia 
della pelo Senado, será submettido a. processo para jul12;amento perante um 
tribunal composto· de 20 juizes elos mais graduados e antigos do estado, e 
presidido pelo presidente cfo Superior Tribunal de J nstiça. 

Para.grapho unico·. Tratando-se ele cumplicida.cle. do governador, será com 
este oonjunctament.e processado e julgado o autor do crime, pela mesma 
fórma do processo estabelecido na presente lei. )) 

Diz mais no art. 2°, § 12 (lê) : 
« Resolvida a procedencia da a.ccusação, a mesa do Senado assim o com-

municará ao presidente do Superinr Tribunal ele Justiça remettendo-lhe o 
decreto da accusação com todos os documentos, para que se prosiga nos termos 
ulteriores da formação da culpa para julgamento, dando de tudo sciencia 
aos poderes da União e do Estado, e officiando ao vice-governador ou a quem 
suas vezes fizer, para que immediatamente entre no exercicio da.s funcções 
de governador. )) 
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Vê V. Ex. que não só esta.va implicitamente determinado na Constituição 
do E}.;tado, pela referencia que fazia á legislação processual, corno pelos 
limites que lhe traçava a Constituição Federal, que, neste caso, exige a sus-
pensão, não depois da condemnação do Senado, mas desde que ha dec.reto de 
accusação de Camara dos Deputados, no que é menos liberal, mas acha que 
mais previdente do que a Constituição de Pernambuco, que só admitte a sus-
pensã-o depois de confirmada a accusação da Camara dos Deputados pela 
Camara dos Senadores. · 

Dir-se-ha e é um argumento que deve tomar E'om consideração, porque já 
o viu aHegado : que essa lei foi vetada e foi vetada por inc.onstitucional. 

Pelo art. 30 da Constituição de Pernambuco, a.s leis vetadas pelo gover-
nador são, não obstante, exequiveis· se passam por dous terços nas duas casas 
do Congresso, e para que 11ão haja duvida, lê o arti.n;o (lê) : 

"Se depois de novamente discutido fõr o projeC'to approvado, passará á 
outra camara; si esta (·.ambem o approvar, o fará publicar com-o lei. Em 
ambas as casas haverá uma só discussão e a votacão será nomina.J e por dons 
terços dos membros de que se compõe cada camara "· 

E', por oonsequencia, uma lei. 
Quer admitt-ir, por hypothese, por lealdade, n a a-rgumentação, porque 

não está convencido, que a lei seja insconstitucional, mas emquanto não fo·r 
revogada, e não póde sel-o pelos trihunaes judiciarios do estado de Perna-m-
buoo, ella deve ser respeitada como tal; e se deve ser respeitada como tal , o 
.governador de Pernambuco não póde oonservar-se no exercício de cargo que 
occupa senão affrontando a lei e fundando-se na força. ( .4.11oiaclos.) 

O orador pediu urgencia, e a materia era urgente. (Apoiados. ) Convinha 
que os poderes publicos dessem signal de vid!!-, sem perda de tempo, para 
não haver mais um attentado que já houve e de que os jornaes deram hoje 
noticia. 

O SR. CoELHO CAMPOS - N-ovas complicações. 
O ·SR. CoELHO RoDRIGUES - Novas complicações. Si se tivesse acendido 

em tempo, talvez isso não tivesse sido feito, o tribunal talvez não tivesse 
tomado conhecimento da materia, sabendo que ella estava pendendo do 
oonheciment-o do Senado. 

Com referencia a outro telegramma do Jornal do Com.m.ercio, o Senado 
vae ver com quanta razão formulou e.'Ste protest-o o senodo de Pernambuoo, 
O orador va.e ler o artigo que regula a e.'Specie, vae repetir porque ja o leu : 
Art. 69 (lê) : 

«Resolvida a prooedencia da accusação, a mesa de Senado remetterá ao 
presidente do Superior Tribunal rle Justiça o deoreto de accusação, com todos 
os documentos que o motivaram, para que elle prosiga nos termos ulteriores 
da formação da culpa e julgamento, sorteando, para esse fim, um tribunal, 
composto dos juizes mais graduados e antigos do estado, em numero de 
vinte- e por elle presidido. ,, 

De maneira que o tribunal não é competente pela propria Constitução. 
Isto já não é uma lei vetada pelo govern ador; é . apropria Constituição. Pela 
Constituição de Pernambuco o tribunal não era competente para decidir, 
como dcidiu, que era ille.gal a suspensão do governador. 

Não quer commentar os factos; elles Riio muito graves para que o criterio 
do Senado os apr ecie em sua alta sabedoria independente de commentarios. 

Tem muito medo do Estado de Pemambuco, e tem mais medo do que a 
maioria dos Srs. senadores, porque tem mais relações lá, tem mais m-otivos de 
interesse do que o geral dqs seus collegas. A sua impressão é que, no estado 
em que se acham os animos em Pernambuco, nenhum dos dous offerece 
garàntia de respeito aos direitos do outro . Francamente : quando as .cousas 
chegam a esse pé, a paixão impera e vem o· arbítrio; e a lei pula pela janella 
quando o arbítrio entra pela porta : onde a lei acaba, a tirannia começa. 

Não sabe que solução será dada, mas é preciso estudar-se com calma e 
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reflexão, por que legalmente, e repete o que disse ao começar, o estado de 
Pernambuco parece-lhe ainda mais grave do que o de Rio Grande do Sul. 

O. SR. AMARo CAVALCANTI - Mas V. E~x. contrahiu o dever de alvitrar 
alguma solução legal. 

O. SR. CoELHO RoDRIGUES- Deixe ver. 
O. SR. AMARo ÜAVALCANTI- Votarei por qualquer solução razoavel. 
O. SR. CoELHO RoDRIGUES- Pois bem; se· o nobre senadm· promette 

apoiai-o antes que o Senado delibere a respeito, proporá um alvitre. 
O. SR. AMARo CAVALCANTI- Vamos o11vil-o. 
O. SR. CoELHO RoDRIGUES- Em mataria desta ordem não convem resol-

ver :sem informações bastantes. 
O. SR. AMARo CAVALCANTI - Sem duvida, são precedentes que ficam. 
O. SR. CoELHo RoDRIGUES - A commissão não as teve bastantes; o 

orador, com difficuldade, as póde obter e parcialmente, porque nas fontes 
officiaes não a,s enc.ontrou. Ma,s o Senado .;a.be, e isto é official e publico, que 
o Poder Executivo já 1·econheceu a legalidade do exercício do governador de 
Pernambuco. 

Peça-se, por um requerimento votado pelo Senado, que informe que 
fundamentos teve para is,so, porque taes sej.ão as informações que o orador 
se confesse vencido e sem razão nas apprehensões que nutre o );eu espírito. 

O. SR. AMARO CAvALCANTI - Pois bem. 
O. SR. CoELHO RoDRIGUES - Si concorda , manda.rá nesse sentido o seu 

requerimento. · 
O. SR. AMARO CAVALCANTI- Dou-lhe meu voto. 
Vem á mesa é lido, apoiado e posto em discus,são o seguinte requerimento: 
Requeiro que se solicite ao governo informações dos motivos pelos quaes 

reconheceu a legitimidade do exercício do governador de Pernambuco, depois 
de julgada procedente pelo Senad<J a sua accusação decre-

Jlequerimento tada pela Camara dos Deputados daquelle estado; ficando 
adiada a discussão do parecer até que venham as mesmas 

informações. 
Sala das sessões, 20 de maiO' de 1893. -Antonio Coelho Bodrig·ues. 

O Sr. Joao Barbalho - Sr. presidente, o telegramma que V. Ex. 
mandou á commissão de constituição e poderes h·ouxe á baila a actual 
situação do estado de Pernambuco. 

O nobre senador pelo estado do Pia.uhy adeantou-se a pedir urgencia para 
que a commis,são désse parecer a este respeito, e esse pedido do nobre senador, 
essa sua sollicitude soffrega, fez-me lembrar aqueUa supplica dolente da deusá 
protectora dos portuguezes, quando se dirigia &o rei dos numes em favor 
delles : « Acude, acude, pae que si não corres, Talvez já não encontres quem 
soccorres ». 

Mas, Sr. president~. não ha, nem essa urgencia, nem necessidade mesmo, 
nem fundamento siquer para SE;)melhante intervenção pretendida pa.ra o 
governo federal no estado de Pernambuco. 

O proprio telegramma que nos foi enviado, no seu texto nos dá a entender 
claro que o Congresso de Pernambuco apena.s quiz inteirar ao Senado do que 
se passa naquelle estado E quando surgissem duvidas sob1·e isto, o requeri-
mento que foi alli apresentado no congresso as dissiparia todas formalmente. 

Tenho aqui, extrahido do diario que alli faz as publicações officiaes da 
Camat·a dos Deputados, esse requerimento e é o seguinte : 

«Requeiro que a Camara, por intermedio da mesa, se diTija, pm· tele-
gTamma, ao Presidente da Bepublica, ao Congresso Federal, aos congre,ssos 
d<Js estados e a.os governadores dos mesmos, expondo a actual situação de 
Pernambuco, inteiramente anomala, pela rcsistencia dictatorial opposta pelo 
governador ás deliberações do Congresso, e que ao pTimei.To dos destinata1"ios 
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elos alluclidos teleg1:ammas s~jam pedidas urgentes pToviclencias a respeito da 
situação. Requeiro mais que, votada a primeira parte· deste requerimento, 
sejam suspensos os t.rabalhos da sessão de hoje 8 de maio de 1893. -Martins 
JunioT. n 

" Sendo encerrada a discussão, f.gi o referidn requerimento approvado 
unanimemente n. 

Nestas condições, parece-me que V. Ex. já .fez muito, mandando, levado 
por um escesso de f>,<>pirit.o hospitaleiro, qu(l esse telegramma fosse dormir no 
seio da commissão, quando podia ter-lhe posto logo a nota de - archive se. 

l\fas dizia, Sr. presidente, nã.o ha urgencia nem necessidade, nem, funda-
meu to pa.ra a intervenção federal na actual situação de Pernambuco. 

Si o telegramma não pede providencias ao Senado, é visto que o Senado 
não tem urgencia em dal-as. 

Em segundo Jogar, o estado de cousas de Pernambuco, embora de longe 
se nos afigure corno dous partidos armados que estão a romper em combate a 
cada momento; visto mais de perto, com melhores informações, muda muito. 

O. SR. CoEMiO RoDRIGUES dá um aparte. 
O SR. JoAo BARBALHO - V. Ex. não poderá nega)-{). Lerei alguns topicos 

ápenas do manifesto (lê): 
"Concidãos, não venho attentar contra a paz rlo estado, nem perturbar 

a tranquillidade de vosso lar ... A minha missão é toda pacifica, garantidora 
da ordem e da justiça. 

Concidadãos! Ficai tranquillos, não venho levantar o facho da .guerra 
civil , nem armar irmãos contra irmãos. Venho cumprir a J.e.i .. . 

.. . a natureza parece convidnr-nos a aproveitar os grandes beneficioc que 
nos promette uma estação auspiciosa. e reparadora como a actual. 

Não é agora, quando o commercio, a lavoura e todas as industrias de 
nossa terra procuram desenvolver-se e repara.r os grandes desastres de uma 
crise de muitos annos; não é agora, quando mais do que nunca pr·ecisamos de 
paz e de t r anquillidade... que havemos ele nos precipitar inconscientes nos 
horrores de uma. guerra fratricida ... n 

Vê-se que é um manifesto mnito pacifico e ordeiro. 
E' a pa.!aVIJ·a autorisada, que devemos cr·er sincera, de um chefe de prooti-

gio entre seus corr·eligionnarios, em occasião grave e solemne. 
E si taes são as disposiçoes ele animo dos que estão contra o .governador, 

si é paz, si é ordem, si é tranquilliclade o que elles querem, de accordo com 
a natureza e com a estação auspiciosa e reparadora que de presente reina 
alli, no dizer do manifesto, que necessidade, que pressa temos nós de intervir 
no estado de Pernambuco, desde que assim a.quelles que poderiam ter 
interesse em promover lá um movimento armado, tão wlemnemente declara.m 
nã.o ouerel-{)? ! 

Ô SR. CoELHO RoDRIGUES - Isso é a favor da ordem e, porta.nto, muito 
Iouva\'el. 

O SR. J'oÃo BARBALHO -- O actual vice-governador de Pernambuco é auto-
ridade no seu partido; é homem serio, muito sisudo; nisto não lhe faço sinão 
justiça. E por· isso elevemos crer que o que elle escreveu r epresenta a trad.ucção 
fi.el do seu pensamento, a manifestação exacta dO' seu proposito e é o que o seu 
partido deve acatar como determinação de chefe corno progra.mma, como 
ordem. ' 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - Isso não desfaz a questão . de direito. 
O SR. JoÃo BARBALHO - V. Ex. desculpe-me; emquanto expoz a.s suas 

idéas não o interompi; ouvi-o com toda a attenção que merece e por isso peço 
reciprocidade. 

Nestas oondicões, Sr. presidente, quem nos póde da·r maior garantia do 
que o chefe do pa,rtido, que está em opposição ao governador e que se exprime 
em termos tão forma.es e solemnes? 
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E si não ba;~ta isso, e Sl e preciso ainda mostrar o espírito e disposições 
dos adversarios do vice-governador, veja-se a. proclamaçao publicada em 13 
de maio ultimo, de que lerei alguns trechos (lê) : 

O Senado prepara-se para intimar hoje ao governador do estado o 
despacho de suspensão e empossar o vice-gov·ernador. 

A postos, cidadãos pernambucanos! 
A postos, promptos á primeira voz, sem anarchia, sem desordem, com a 

consciencia calma de quem está cumprindo o seu dever. 
Em to•rno do adversario façamos o vacuo ... n 
Como se vê, tambem não se proclama a guerra., condemnam-se propositos 

anarchicos, quer-se a calma e a paz. 
Este é o manifesto do partido autonomista, que tem sustentado em Per-

nambuco o governador. 
E nestas cond1ções parece-me que ao contrario do que pensa o nobre 

senador, Pernamhuco está em paz; e si está em paz, o maior beneficio que se 
lhe róde agora proporcionar é deixar que elle viva como tem direito a viver,_ 
a seu .gosto, dentro do regimen que a Constituição lhe faculta ... 

O SR. JoAQUIM PERNAMBuco-- Resolvendo por si mesmo. as suas questõea, 
O SR. JoÃo BARBALHO - Sr. presidente, o nobre senador pelo estado do 

Piauhy é reputado como um dos nossos melhores jurisconsultos ... ( Apo·iados.) 
O. SR. CoELHO RoDRIGUES- Não sou criminalista, nunca o fui . 

O SR. JoÃo BARBALHO- Goza de fóros de publicista, e estou acostumado a 
considerai-o, desde muito tempo, como meu mestre; permitta, porém, que 
uma v.ez o discípulo se mostre rebelde á sua lição, não por ter mal a.prendido e 
indocil, mas unicamente, porque os seus conceitos não me trazem a convicção 
ao espírito. 

Desde o primeiro requerimento que fez o nobre sena.dor pelo Piauhy, 
fiquei conhecendo a argumentação que ia desenvolver; S. Ex. começou por 
citar o artigo da Constituição que se enumera os casoa de intervenção do 
governo federal, l'eferindo-se ao art. 1°, para dessa referencia tirar a neces-
sidade de manter-se nos estados, com apoio do governo federa;l, o principio 
representativo. Foi este argumento desenvolvido brilhantemente. Entretanto, 
os caso de intervenção do governo federal são restrictos, estão taxativamente 
determinados na Constituição, no art. 6°. E attenta á natureza desta disposi-
ção, poderse-ha dar-lhe uma interpretação· declarativa, mas nunca ampliativa 
das attribuições do poder federal sobre a autonomia dos estados. 

O assento desta materia é o· citado art. 6° da Constituição. Pergunto : 
tendo-se em consideração essa disposição constitucional, em nome de que 
principio, de que necessidade, e com que fundamento iremos intervir actua.I-
mente nos negocias do estado de Pernambuco, que está em pa.z e cujos 
partidos, se estil.o um defronte do outro, não estão com o proposito de per-
turbar a ordem, revelam-se pacatos, uma vez que a acção de terceiro não 
venha perturbar esta situação? 

O art. 6§ preceitua quatro unicos casos de intervenção federal; em nen-
hum destes casos se acha o estado- de Pernambuco, para que se determine a 
necessidade de intwmette·r-se o poder central na sua administração intima .. 

o § 1° (( repellir invasão estrangeira ou de um estado em outro n, não 
tem applicação. 

§ 2° «manter a fórma republicana federativa n, o honrado senador quer 
que se ligue ao art. 1° e seja assim entendido: «manter a fórma republica-na. 
federativa representativa>>. · 

Ora, isto vem a ser umll! :reforma constitucional. 
P6de ou não existir o regimen republicano sem o principio « represen-

ta:tivo n? 
Nemhum dos estados deixou de acceitar este principio, é verdade; mas 

qualquer das constituições estaduaes podia ter deixado de admittil-o; podia 
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ter a.dopatdo ü regimen dü governo directo pelo püvo, a .democracia · pura; si 
nenhum o fez, qualquer podia muito legitimamente tel-o feito. 

A Constituição federal não impoz aos estados a obrigação de prescre-
verem necessariamente este principio no seu regimen; no art. 63 diz unica-
mente que cada estado respeitará os princípios constitucionaes da União, e 
isto no ponto de que tratamos reduz-se a manter a fórma republicana federa-
t-iva. Si a Constituição federal tivesse quer.i.do que os estadüs adüptassem 
forçosamente o principio representativo, teria sido explícita nisto, como em 
outras oousas foi, e na.da mais natural do que ter com esse prüposito accres-
centado ao § 2° do art. 6° a palavra «representativa». 

O SR. Q. BocAYUVA- N-esse ponto· estamos de accordü. 
O SR. JoÃo BARBALHO - Depois, não sei em que está ferido o principio 

representativo no estado de Pernambuco. Alli nenhuma lei o suppnmm; 
continuam a existir a Camara dos Deputados, e a dos Senadores; nem tam-
pouco foi abolida a eleição. Alli o principio representativo, portanto, está 
mantido; o conflicto que existe entre os dons poderes, legislativo e executivo, 
é tod:> occasional e ephemero; não se póde pois dizer que haja uma snsppres-
são do «principio J:_epresentativo ». 

O governador, que é electivo, que é tambem representante, está no seu 
posto e o Congresso, que é outro representante do estado, a.cha-se igualmente 
em seu posto; que perigo corre, então, o principio represe-ntati.vo em Per-
nambuco? 

Dado, pois, que fosse facultado ao Governo Federal interferir, nos 
estados para bem da manutenção do principio representativo, não tinha isso 
agora applicação ao estado de Pernambuco. 

Quanto ao § 3° do art. 6° - restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 
estados, á requisição dos respectivos governos - já li ao Senado dons docu-
mentos de maxima importancia.; a palavra do vice-governador e a palavra 
dos que lhe estão em opposição. 

Os que mais interesse teem em manter a ordem publica, é visto que 
são os que estão' ao lado do governador, porque, nada mais evidente, a paz 
lhes aproveita mais do que a desordem; e si esta é possível, é preciso ver que 
a Constituição não permitte que se dé a intervenção do Governo Federal na 
imtiiinencia do perigo, e só porque a perturbação da ordem se afigure pos-
sível. 

A Constituição exige que haja ordem e tranquillidade já perturbada . 
E é p01r isso que diz nestes termos : restabelecer a oTdem, etc. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES- E á desordem começa desde que as le.is não 
são executadas. 

O SR. Jo.Ão BARBALHO - Na simples expectativa de desordem em um 
estado não se póde admittir, portanto, a intervenção do governo federal. E 
Deus nos livre de que semelhante theoria venha a vingar; si assim fosse, 
nada mais facil do que fazer-se promover uma desordem qualquer para o 
govel'no federal, a pretexto de restabelecer a tranquillidade, intervir; tal 
intelligencia da Constituição supprimiria a autonomia dos esta.dõs. 

Mas não haja cuidado quanto á a-pplicação do art . 6°, § 2° ao estado de 
Pernambuco. 

Sim, Sr. presidente, «manter a fórma republicana» não é, nunca será 
uma necessidade da União oom r.elaçã.o ao estado de Pernambuco. A fórma 
republicana federativa já esta oonsagra.da nos antecedentes historioos da.quelle 
estado. · 

Em 1710, em Olinda, na famosa guerra dos mascates, em que se feriu 
combate por diversas vezes e o governador sahiu foragido para a Bahia, na 
noute de 10 de novembro formou-se o que se póde chamar a primeira assembléa 
constituinte no Brazil, r euniram-se os pernambucanos para resolver sobre os 
destinos da ca.pitania qaquella occasião e ahi sur.giu a idéa de constituir-se 
a capitania, de Pernambuco em rep11blictt .. 



--47-

E si os patrk .. tas que o pretenderam não puderam r eali7.ar essa então 
precoce aspiração, poi' que foram afinal vencidos, depois do fecundarem com 
sangue sua generosa idéa, a proposta de Bernardo Vieira de Mello passou 
á histeria e assignala a primeira manifestção de sentimento republicano no 
Brazil. 

Em 1817, no grande movimento insurreccional que em Pernambuco se 
deu, tivemos uma segunda manifestaç.ao republicana, não já como um ensaio, 
mas como uma republica efl'ectivamente fundada, que succumbiu esmagada 
pelas hastes immensamente mais numer<>sas e aguerridas da metropole, que 
teve a victoria do numero· e do algarismo, mas não da idéa, que definitiva-
mente encarnou-se então em Pernambuco. 

'femos, pois, antiquissima tradição republica.na em Pernambuco e não 
só republicana, mas federalista mesmo. O governo não tem, não terá nunca 
necessidade de intervir alli para manter a fónna fedemtiva. . 

Em 1824, quando todas as outras províncias acceitavam integralmente, 
- excepto a Bahia, que representára sobre .a ne<!essichtde de alguns retoques, 
- a Constituição outorgada pelo primeiro imperador, a pro·vincia de Per-
nambuco pegou em armas, rebellou-se e fundou a Fede1·ação do Equador. 

Portanto, desde esses tempos temos em Pernambuco firmado com o 
sangue derramado por seus filhos o precedente historico do governo federativo 
no Brazil; e não será com relação a Pernambuco, repito,. que a União terá 
necessidade de empregar seus exercitas, suas forças pa.ra manter a forma 
republicana, alli querida e sagrada desde tão remotas éras. 

O SR. JOAQUIM PERNMBUOo ---;- Apoiado. 
O SR. JoÃo BARBALHO - Sempre alli tivemos a propaganda republicana 

e ainda hoje, no seio desta casa, vemos com orgulho um doa vultos mais 
proeminentes do Brazil, um dos mais distinctos estadistas e grande patriota, 
que a justo titulo se deve considerar ter sido tambem fundador da Republica, 
o grande pernambucano Sr. Saldanha Marinho. (Apoidas geraes.) 

O SR. SALDANHA MARINHO - Temos muitos companheiros. 
O SR. JoÃo BARBALHO - O q11e quero dizer, Sr. presi.dente, com o que 

tenho expandido, abusando da attenção do Senado (não apoiados) é que o 
. espírito republicano federativo em Pernambuco não precisa de estímulos nem 

intervenções; e" não é uma rusga de momento, não será uma questão· que se 
deve considerar simples incidente na vida constitucional daquelle estado, 
incidente de importancia relativamente mesquinha, que haja de determinar 
o governo central a não respeitar a autónomia do estado, reduzindo-o á 
situação das antigas províncias. 

UM SR. SENADOR - A questão não é de Pernambuco, é do. systema 
federal. 

O SR. JoÃo BARBALHO - Sr. pl·esidente, seria impertinente entra.r por 
miudo na descripção da actual situação do estado de Pernambuco. 

Mas porque os telegrammas e noticias dos jornaes, muitas vezes contra-
dictorios nã.o habilitam a formar um juizo completo e seguro acerca das 
causas daque~le estado, devo em todo o caso algo dizer ao Senado. . 

O actual governador succedera ao governo da junta re,rolucionaria de 
18 de dezembro de 1891. O .governo dessa junta foi uma fatalidade para 
aquelle estado e houve de ser um governo ferrenho e ·odioso; p Senado sabe 
que para estabelecer-se esse governo, muito sangue derramou-se, que se 
poderia ter poupado; que grande foi o numero de victimas então feitas; segui-
ram-se providencias odiosas e violentas, pl'Ísões sem ~rocess.o e em navios de 
guerra, tendo-se dissolvido o 'l'ribunal da Itelação, porque teve e nobre audacia 
de conceder ordem de habea.s-co1·pus aos que soffriam. 

Occoneram outros acontecimentos, mas nã<J quero abusar da attenção do 
Senado, entrando em maiores minudencias; quero sóniente fazer saliente que 
o .governo da junta foi um governo antipathico e odiado. O governador que 
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lhe succedeu não quiz ser um continuador della; levou o balsamo da tolerancia 
ás,feridas que encontrou, mostrando ser dirigido por melhores intuitos, 
revelando-se um homem de intenções rectas, que póde ter commetti(\o erros, 
na.turalmente ha de commettel-{)s, - e todos os governos podem errar - mas 
seus actos, em confronto com os da administração a que elle succedeu mere-
ceram as sympathias da população, como é facto inegavel, incontestavel para 
quem conhece as causas daquelle estado. 

El1e começou a tomar providencias reparadoras, a demittir autoridade.<> 
que abusavam, e afinal foi se firmando no- cenceito publico, ele modo que v.eiu 
ter a seu lado, póde-se affirmar, a maioria do estado. 

O SR. Fm:ormo DA SILVEIRA- Apoiado. 
O SR. JOAQUIM PERNMnuco - Sem duvida. 
O SR. JoÃo BAltnALHO - O Oongresso, que havia eleit.o esse governador, 

arrependeu-se de sua creatura.; deram-se divergencias profundas entre 
ambos . Não tenho que entrar nisso, nem conhecer dos motivos dessa. diver-
gencia, que na minha apreciaçã.o são causas intimas do família política. Mas, 
o facto incontestavel é que o governador não ficou isolado, apezar de ter · 
perdido o apoio do Oongresso, porque achou-se com o melhor dos apoios, o 
da opinião <lo estado que governa. 

Vieram então. Sr. presidente, os expedientes procurados, para se ,retirar 
da administração aquelle cavalheiro, · 

Eu sei que estou enfadando o Senado (não apoi.ados), mas elle ha de 
perm1tir-me ainda alguma causa ácerca da situaçao do meu estado, tanto 
mais quanto pretendo não ser frequente .em abusar da attenção dos collegas . 

Vieram os expedientes para tirar de seu posto o governador; deu-se uma 
tentativa de deposição e creio que o Senado não ignora que um commandante 
militar uma vez dirigiu se por officio ao governador, predendo-o á ordem do 
Presidente da R.epublica.! 

Esta foi uma elas manifestações mais significativas contra o governador. 
Entraram a dar-se desordens provocada8 por soldados, não digo que 

houvesse nessa indisciplina que então a.ppareccm, instigação ou proposito, 
mas, muitos confl.ictos travar.am-se nas ruas entre praças de linha, da tropa 
federa.! de um la.do e as poliéiaes e municipaes de outro. 

Mas, note-se uma circumstancia, á pr-oporção que se separavam mais delle 
os ex-amigos do governador, mais iam apparrecendo essas desordens e 
confiictos da força armada na praça publica. 

O SR. ALMEIDA BARRF.TO ~ E continuam ainda.. 
O SR. JoÃo BARBALHO - Eu trazia algumas notas a. este respeito, 

extrahidas das partes officiaes competentes, mas deixarei de lel-as para não 
demorar mais tempo na tribuna : era uma enumeração dos factos por ordem 
(das datas desses acontecimentos, que por sua reproducção, mais que por sua 
intensidade, de1wt.ava.m um esfa.do anormal na força publica), considerando, a 
circumstancia de que os cQ;mmandantes dos corpos, cujas praças appareciam 
em conflictos, em regra eram adversarios políticos do, governador. 

Pa.rece que o..go':erno federa.! considerando a gravidade de taes factos, 
teve de exp.edir ordens para que se tratasse este caso como caso de muita 
grandade com relação á disciplina. Ouvi fallar que se tinha remettído tele-
gramma official pa.ra que a tropa fosse acampar fóra da cidade. Não foi 
preciso isto, porém, as desordens suspenderam-se; porque oomprehenderam 
perfeitamente bem aquelles que souberam desse tele.gramma e que alguma 
cousa tinham que ver com o movimento, que deveriam applacar-se, que 
deveriam contehse em seus limites. 

Frustrado esse expediente de provocar a intervenç!w. do governo por meio 
de graves perturbações, occurreu a deposição por um systemá differente, o 
Congresso resolver depór o governador por um processo. 

Não havia lei de responsabilidade. Pois fez-se a lei e tão depressa quanto 
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possivel, supprimindo-se os interstícios das discussões e, não posso assegurar, 
mas tenho idéa ele ter lido que até o parecer da commissão deixou de ser 
impresso, tanta pressa havia de fazer uma lei. de responsabilidade, lei que 
pela natureza. e gravidade de seu objecto, devera ser muito pensada, muit-o 
cuidada e que não se deveria impr.o·visar assim em nm momento de agitaçãp. 

Nas mesmas condições se fez uma. lei de p rocesso ele r~sponsabilidade-, mas 
teve-se o cuidado de estabelecer n-essa lei a. snsp-enção cl.o governador antes 
da sentença. 

Determinou-se que, resolvida pelo Senado a procedencia. da accusação do 
governador, ficasse elle suspenso da administrção do estado. 

E novamente peço venia ao nobre senador pelo Piauhy, porque a,inda 
nesta parte a sua argumentação, apezar de sua autoridade, não chegou a 
convencer-me e n ão póde produzir convicção no animo ele quem mais madura-
mente e com mais demorado estudo pensar so-bre a questão. 

A Constituição ele Pernambuco _(é escusado que eu leia. os artigos que o 
nobre senador já repetiu) estabeleceu um processo especial a respeito ele 
respoilsabiliclacle do governador, apartando-se um tanto das outras constitui-
ções : a Camar a elos Deputados decreta a accusação; passa a sua resolução à 
Camara dos Senadores a Ca,mara. dos S-enadores confirma e remette o processo 
a un tribunal especial, composto dos desembargadores e jui.zes mais antigos, 
sob a presidencia elo 'l'rihunal sup-erior. 

A respeito da suspensão antes do pr.ocesso judicia-l'io, ant es da culpa 
formada, a Constituição é silente : estabelece apenas a suspensão como pena .. . 

O SR. Q. BocAYUVA- Apoiado. 
O SR. JoÃo BARBALHO ... isto ~' como consequencia do processo perante 

o tribunal que a Constituiçã.o creou. (1lpoiados.) 
Pergunto eu : em materia · criminal , em que a interpretação deve ser 

r estricta, poderemos nós ampliar a disp-osição da Gonstituiç.ãü a mais um 
caso ·uella não previsto e tirar á pena de suspensão o seu ca.r ect er de pena, 
collocando-a no p rocesso oomo medida preventiva e preparatoria? Posso estar 
em grande erro, mas sempre pensei que n est a rnateria a interpretação que se 
d_eve dar é a interpertação ma.is favoravel, nunca a in t erpretaçã.o mais 
ngor.osa. 

Em se.gundo lu gar, nio prevalece a. legi slação anterior a este r espeito ; do 
contra.rio nã.o havia necessidade de mandar a Const ituição, que se fizesse 
uma lei pa.r a isto. Se havia essa. lei antérior, que n ec-essidade tính amos nós 
de fazer legislação nova? O que qui!il a Constituiç.ão fo i que o Congresso 
fizesse uma lei especial para este caso, e o que não está nessa lei, e o que 
nella. não está conf orme <1 Constitui ção, n ão é lei para ser r espeita.da .. 

O Su. CoELHO :FtonmGUES - E a lei dE:cr.eta susp enção? 
O 811.. JoÃo BARBALHO - Tem-se argumentado , Sr. presidente, qu e o 

decreto do Senado declara.ndo procedente a accusaçrw , é uma pronuncia e, 
como tal , t em o effeito que t em t nda pronu ncia -· a. su spensão nos casos de 
responsabilidade e , a prisão, em outros casos . 

lVI as , será certo que o decr eto do Senado corresponda exactamente a. uma 
sentença de pronunçia ? 

O SR. CoELHO E Ü AMPOS -E' o ponto a elucidar. 
O SR. JoÃo BA.RDALHO - O a.rt . 69 ela Constituição de l'ernam buco deter-

mina o seguinte (l e): 
« Resolvida a procedencia da accusaçã.o, a mesa do Senado remetterá a.o 

presidente do Tribunal Superior o decreto de accusação com todos os docu-
mntos que o motiva.ram, paTa que elle 1n·os-iya nos tennos til-te·rio?·es ela f oT-
mação da. culpa e j1blgamen t o, s-orteando para esse fim um tribuna l composto 
dos juizes mms graduados e antigos elo estado, em num ero ele vinte n 
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E o art. 70, accrescenta : 
" As penas applicaveis ao governador por crime de responsabi lidade serão 

sóment e. as de suspensão, demissão e incapacidade para o exeo:cicio de qualquer 
funcção publica ou do estado. » 

A formaçã,o da culp.a pr-osegue, po.rtanto, depois do decreto do Sena.dn, e 
a formação da culpa se termina com a pronuncia ... 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O Su. JoÃo BAHBALHO .. . que é acto do tribunal; nem se comprehende 

que haja a pronunCia para depois della continu ar ainda a formação da culpa. 
O Sn,. JOAQUIM PERNAMBUCO - Está claro. 
O SR. J OÂO BAltBALHO - Pm·tanto, a lei que fez da pena de suspensão 

uma medida preventiva, anterior á sentença, o que é senão uma inhacçã,o 
palmar, evidente, incontestavel da Constituição? 

t:lr. presidente, preciso, ainda que de passagem, mencionar alguns actos 
do Congresso do meu estado, que se r elacionam eom o nosso assumpto . 

Era pr.eciso uma ma.gistratura para oondemnar o governador. Fois fez-se 
uma lei para dissolver-se a magistratura, mandando-se reentegrar a anterior, 
nomeada pe·la junta. 

O Su. COELHO ÜAMPOS - Que j'lstado de paz! 
O SR. CoELHO lloDRIGUES - Está em plena. paz o estadü de Pernambuco 
O Sn. JoÃo BAHBALHO- Quem o diz é o Sr. Ambrozio Machado, o' vice-

governador e elle não mente. 
O SR. CoELHO CAMPOS - Mas nós o comprehendemos. 
O Su. CoELHO RoDRIGUES - E' a paz de Varsovia. (Riso. Ha outro~ 

apartes.) 
O Su. JoÃo BAHBALHO - Para V. Ex. conhecer, Sr. presidente, o que é 

que faz o Congresso do estado de Pernambuco, chamarei a sua attenção para 
este -requerimento., approvado sem debate, (lê) : "Requeiro que o Congresso, 
por intermed io da Camar a dos Deputados lavre na únp7'e'liSa da (;ap'ital 
Fede1·al um p1·otesto contra as grosseiras injurias e o epitheto de faccioso 
com que O Yiga7'0 se refere aos representantes do Poder Legislativo de Per-
nambuco» ... 

E ' a Camara, dos D eputados federaes, em nome do Congresso de Per-
nambuco lavrando ua imprensa protesto contra um jornal aqui do Rio de 
Janeiro : e passou isso lá por unanimidade! 

Em outra occasião votou-se tarnbero sem debate e unanimemente, que a 
mesa fizesse um protesto contra o recurso interposto pelos conselhos munici-
pa.es. Os protestos per ante a,s autoridades judiciarias, como é sabido, são só 
os que estão previstos na lei! 

Afinal, tratando-se da !nterpretação da constituição estadoal, neste 
ponw a que nos temos r eferido, um senador aventou a idéa de interpretar-se 
a constituição sumrnwriament e, e essa interpretação summaria parece foi que 
deu logar ao acontecimento que se dá hoje em Pernambuco, de estarem o 
governador o vi ce--governador ambos em exercício. 

l<'inalmente, Sr. presidente, o governador está processado sem crime. 
Uma. lei do estado de Pernambuco, regulando a or.ga.nisação municipal 

tinha decretado esta disposição entre as de caracter transitorio (lê): 
"Art. 1°. Os municípios existentes com seus actuaes limites serão con-

servados para o fim de elegerem seus eonselhos muni cipaes, prefeitos e sub-
prefeitos e chamados. a con<>tituir-se de acoordo oom as disposições da 
Co nstituição e da presente lei. " 

Existiam os conselhos municipaes, e.J eitos ao tempo da junta. Dizia a lei, 
( organisa,ndo novamente os municípios, que se oonservassem estes com seus 
limites actuaes para elegerem novos conselhos de accordo com ella. 

O n,rt. 8° desttt mesma lei declara (l ê): 
" Emquanto não forem decl:J.rados oonstituidos, os municípios reger-se-

hão pela legislação anterior ... » 
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Por conseguinte, esta lei <'Onservou do antigo regimen municipal os 
municipi{)s oom seus antigos limjtes, e estabelece u que se fizesse nova 
eleição, e sómente depois dessa. eleição, os muni cipi·D~ ficariam C{)nstituidos . 

Que fez o governador? mn,ndou que se proccde.':sc ií. eleiçã.o. 
O · facto de ter mandn,d{) proceder á eleiçiio foi erigido ú. categoria de 

crime. Para isso foi preciso mais um acto do C<:mgresso. 
Declarou-se, por uma lei interpretativa, que o que a lei disse não fo1 

que r.e fizesse uma nova eleição, mas foi ficarem os proprios conselhos nnnul-
lados! 

E, si pos~o invocar este outro argumento, tenho ainda em favor deste 
acto do governador o facto. de te:·em a Camara dos Deputados e este Senado 
approvado a eleiçã.o de J 8 de dezembro . 

Desde que veiu ao conhecimento desta casa e chegou ao conhecimento da 
Camara dos Deputados por contestação alli levada por um representante, que 
a eleição tinha-se dado, servindo mesas eleitas pelos novos conselhos muni-
cipaes e :1 eleição de que trato foi approvada em ambas as casas do parla-
mento federal, o acto imputado como crime ao governador de Pernambuco, 
teve o apoio moral , a sancção do Congresso Nacional, que lh'o não daria., si 
não o considerasse legal. 

O .governador, portanto, está sendo processado por crime que não prati-
cou, está sendo processado e está suspenso illegal, aJmsiva e inconstitu-
cionalmente. 

Sr. presidente, naturalmente tcr-me-lw, faltado attender a algumas 
considerações expostas p elo nobre senador pelo estado do Piauhy; não tenho 
fn,rniliaridade com a tribuna, e portanto muita cousa me deve t-er escapado, 
do muito que tinha a expender; mas, vou terminar. 

O nobre SE:nador parer-e não ter razão ·nos seus temores, quando se receia 
da Eituação de Pernambuco e teme um 93, - c a prineipal molestia destes 
tempos, >essa especie de falta de fé nas instituições, parece tel-o invadido. 

Dizia Santerre, a proposito de um dos seus companheiros da Constituinte 
franceza de 79, o abbacle Gregoire, que este tinha em Deus cem vezes mais 
fé do que era necessario. 

Pois, posso dizer, Sr. presidente, creio nas novas instituições do paiz 
oom uma fé semelha.nte o até com fé musulmana! Estou convencido que todos 
esses obstaculos, todos esses embaraços, por graves e cxtraordinarios que 
~>ejam, que asso·berbam agora a l'l.epublica, não hão ele vencei-a; parecem 
mesmo , em certo sentido, uma cousa natural. 

Não se passa de um r egimen ele governo para ontro t>to diverso-, sem 
graves abalos (apo·iados) .. e não os t emos tido em tn.ma.nha quantidade e t ii.o 
t emerosos que devmnos desanimar. 

JTI não desanimarei jamais, porgne a. Co nstituic;ão de 24 de fevereiro, 
feita com assent;mento ele todo o paiz, por elle apoiada e querida, ha de 
pr<Jduzir os seus fructos com um regimen de paz, liberdade, democracia e 
prosperidade ger al. (A.poiados.) 

E n,quella paz fecunda, próvida, do grande estado de Mi11as, aquella 
situação i11vejavel (apoiados), que está servindo de exemplo aos outros 
estados, aquella prosperidade serena da patria de Tira.dentes, não creio que 
se constitua um caso excepcional, o apanagio exclusivo de um dos estados da 
communhão brazileir:1. 

Este exemplo grandioso e fecundo ha de ser seguido. O que se dá hoje 
como excepç:ão no esta.do de Minas t.<:mho fé que ha de ficar como r egra geral, 
como- regimen commun em todos e em cada um dos Estados Unidos do Brazil. 

O Su. CoELHO CAMPOS- Et Deus p1·ovidcat. 
O SR. JoÃo BAIWALHO - E prura concluir, Sr. presidente: ensinam os 

physiolo,gistas que o coração é 110 organismo humano o primeiro orgão em 
~ue se manifesta n. vida, ?J·ri-mum 11ivens, !" o ultimo que morre. Pois bem, 
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permitta-me V. Ex. que diga que no organismo brazileiro o coração da 
Hepublica é Permombuc-o, onde se deu a primeira manifestação do sentimento 
republicano, onde primeiro viveo a Itepublica. 

E, si o c-oração é o ultimo or.gão que morre, quando a Republica pudesse 
vir a acabar em qualquer parte do Brazil, não. se extinguiria em Pernam-
buco, ou ser ia l'ernambuco- o ultimo Jogar em que a Hepublica h averia ele 
morrer, ultimum moriens. (Muito bem; 'tn'IÚtu bem!) 

O Sr. Q. Bocayuva diz que não sómente a cleferencia que deve a todos 
os seus illustres collegaH, m as a consideração especial que tributa ao seu 
eminente collega, representante pelo estado elo l'iauhy, obrigam o orador, 
em defesa elo parecer ela commissão de constituição e poderes, submetter á 
escla1ecida apreciac;ão do Senado a defesa que faz elas conclusões do mesmo 
parecer. 

O nobre senador pareceu dirigir uma censura á commissão, por haver, 
na sua opinião, ligado somenos importancia ao telegramma dirigido ao 
"Senado, segundo pensa S. Ex.; e procurou m esmo estabelecer uma distincção 
entre a communioação anterior, dirigida ao presidente do Senado, e o 
segmtdo telegramma, dirigido á corporação do Senado. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES dá um aparte. 
O SR. Q. BocAYUVA diz que para o orador nem um, nem outro. E · da 

parte do relator da commissão de constituição e poderes não poderia haver, 
em nenhum caso, o menor laivo de desattenção1 quanto mais de censura, ele 
desrespeito para com o illustre presidente do Senado. 

As COdlclusões a que elle chegou não significaram da sua parte sinão o 
respeito ela sua incumbencia, do mesmo modo que o honrado presidente do 
Senado, em respeito ás suas attribuições, e ao cumprimento de seus deveres 
re.gimentaes, remette ás commissõe.s todos os documentos que r ecebe, sem 
que. por isso, como parece suppor o honrado senador, ha ja jámais, em nen-
hum caso, o prejulgamento da importancia da materia submettida á com-
missã-o por parte do illustre. pres.ident e do Senado; bem, ao contrario, parece 
que a illação opposta seria aquella que se devesse t .ii:ar, isto é, que, dirigindo 
a mesa ás commissões regimentaes do Senado os assumptos que, em forma 
de expediente, chegam a seu conhecimento, só aguarda o pronunciamento das 
mesmas commissões, para saber si o assumpto a ellas submettido tem ou n ão 
tem importancia; si merece ou não merece occupar a attenção do Senado. 
Mas, no caso vigente, a dif!:im<ldade era mais grave. 

O que o honrado senador pelo estado do Piauhy p arecia desej ar, de parte 
da commissão, era pelo m enos um alvitre, um conselho, uma segg.estão ao 
Senado, que pudesse prevalecer posteriormente, como fórma deliberativa e 
que destà casa sahisse corno a expressão ela vontade collectiva desta camara, 
para, seguindo os tramites regulares, ir como lei exprimir no estado ele Per-
nambuco a deliberação, não sómente do Senado., mas a deliberação elo Con-
gresso., porque seria indispensa.vel a coope ração de outra camara pM·a este 
facto. E desta fórma, ultimar-se-hia o confl.icto que tão temeroso se affi.gura 
ao honrado senador. e cuja gravidade e importancia o orador não tenta sequer 
affa<;tar do espírito do collega, porque a mesma apprehensão existe no seu. 

Mas quaes são os fundamentos das conclusões do parecer? 
Primeiro fundamento : no seu telegramma a honrada mesa do Senado 

do estado de Pernambuco noticiava, em termos vagos e genericos, que havia 
infracção da iei . 

O Sr. governador do estado de Pernambuco permanecia no exercicio do 
Poder Executivo, a despeito da deliberação do congresso, que o havia sus-
pendido do exercício de suas funcções. 

F a!la.va vagamente ele infracção de uma lei - a lei da r.esponsabi liclade 
adaptada pelo congresso do estado. 
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A comm1ssao, não tendo deante de si os termos dessa. lei, porque, assim 
como o illustre collega do orador, representante do estado do Piauhy, não 
põde descobri l-a, nem nos archivos publicos, nem no archivo do Senado, a 
commissão estava igualmente Impedida de poder, por si só, formar conceito 
sob a gravidade da imputação. 

Em segundo Jogar , e neste ponto é mais g rave a divergencia com o illus-
tre collega; entende o orador que foi por excesso de zelo no cumprimento de 
deveres que o honrado presidente do Senado occupou a commissão ele consti-
tuição é' poderes com o exame daquelle tele.gramma, o qual a commissão 
declarou que, pela sua informicla.cle, n 1í.o estava no caso de merecer nem o 
estudo da commissão, nam a. deliberação do Senado. Esta é a opinião do 
orador: si formos a abrir, por um precedente, a porta a este syst ema de com-
municações, nã,o haverá mais tempo para outra cousa; todos os estados, todas 
as corporações, todas as c]n$ses que se enc<mtrarem offendidas nos seus direitos 
ou interesses poderão tambem, por simples telegra.mma, pedir providencias 
ao Senado, e si as commissões desta casa não tiverem outra cousa que fnzer 
mais do que apreciar essa ordem dH communicações, definitivamente perderá 
com isto não só o prestigio e dignidade desta e<>rporação, mas perderão ainda 
os proprios senadores, que podem appli car seu tempo , com mais vantagem, 
ao estudo de questões que interessem a communhã,o nacional. 

Nã.o tem nem pode ter a mesma importancia o caso dns communicações 
individuaes : como já tem succedido, senadores ausentes, impedidos de com-
parecer por algum motivo, fazem sua communicação graciosa ao presidente 
do Senado, justificandQ sua a.usencia, e, si pedem licença para conservarem~e 
ausentes, como ainda ha poucos dias succedeu, o presidente remette o tele-
gramma á commissã,o r-espectiva, que o considera como participação indivi-
dual, sem alcance funesto parfl. o interesse geral , porque, ainda que a assi-
gna.tura. não seja authentica, n. deli.beraç1í·o do Senado a na.da obriga. Não 
está, porém, no mesmo oal"o o telegrammn da camara de um estado ou daquel-
les que a representam, eomo são as mesA.s de qualquer das cama.ras do estado 
de P ernambuco. Si. após o telegramma, houvesse chegado á mesa do Senado 
alguma representação em fór.ma, com as assignaturas dos membros da mesa. 
da Camara dos De.putados de Pernambuco, porque o t.elegrapho não tem fé 
publica para authentiear assi,qnattnas, ent?í.o o honrado presidente remetteria 
este papel, em boa e devida fórma, ás commissões para sobre elle formularem 
seu parecer. 

Não deseja o orador absolutamen te occupar-se sinão da defesa 'do parecer, 
nos pontos que mereceram os reparos do seu illustre P..Qllega. 

Está, como S. Ex., •]esejoso de refrear sua palavra e evitar, quanto seja 
possível , considerações de ordem politica sobre a situação do estado de Per-
nambuco, porque isso arrn.staria o orador .e o seu illustre co1lega até ao· mesmo 
ponto de pa;rtidz. do qual S. Ex. tií.o sa.gaz e patrioticamente fugiu , eximin-
do-se de instituir um exame retrospectivo sobre as causas fundamentaes dessa 
desordem e dessa anarchia, qne effectivamente lavra em alguns estados, com 
grand-e descredito para ns instituições r epublicanas, com grande tristeza para 
os patriotas e amigos do progresso de nossa terra e com -grande descrença 
para alguns dos mais fieis sectnrios da fórma republicana. (Muito bem.) 

O honrado senador, mais illustra.do, mais experiente, fez bem em animar 
o orador, com o exemplo da sua prudencia, a accompanhal-o na discrição com 
que procurou referir-se a esses successos. Nfio poderia nem mesmo ter nesta 
hypothese a parcialidade pessoa.l. 

Si a conscienci.a do orador fi casse libertada da vressã.o que sobre ella 
exerce o seu respeito ás formulas legaPs e a sua cega obediencia aos princípios 
fundamentao~ da doutrina da instituição republicana, o seu cor.açw, as suas 
sympathias, as suas adhesões , não de hoje, mas de longa data., iriam certa-
mente aninhar~e no grupo dos a.migos que, no estado de Pernambuco, repre-
sentam o elemento de opposição ao actual governador. 
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Sabe o orador, e disto poderia dar testemunho, sem desrespeito, sem a 
minima offensa aos dignos n;presenta.ntes daquelle estado, que nessa parte 
da população de Pernambuco, parte que, na opiuião de seus honrados amigos, 
não r!}presenta a snmma da. representaçã.o do estado, nem a mais autorisada, 
a mais competente e a mais legitima, no seu conceito, estão justamente os 
seus antigos companl1eiros de propaganda republicana, estão os mais fieis e 
dedicados companheiros, com os quaes se achou o orador sempre entr·elaçado 
pelas mais intimas e cordiaes relações políticas e pessoaes. 

Mas, não póde, não deve, não seria digno da posição que occupa no seio 
do Congresso, si, pela influencia destes sentimentos pessoaes, fosse o orador 
subordinar o que deve á justiça, ao direito e ás fórmas legaes, as suas sym-
pathias iudividuaes, -os seus sentimentos de estima por aquelles cavalheiros, 

Sejam quaes forem as consequenria~ que possam · resultar dessa attitude, 
qu.e lhe está imposta pelo seu proprio dever, nesta como em todas as questões; 
quaesqlller que sejam as suas ligações com amig.os com quem enfrente, ha de 
o orador collocar sempre acima de suas sympathias individuaes o sentimento 
do seu dever pa.ra com ·a patria e o interesse que tem de ver mantida no paiz 
a instituição r epublicana. 

E' este o procedimento que nos está imposto, qtmesquer que sejam os 
sacrificios qu e t.enhamos de fazer, em holocausto á verdade do systema repu-
blicaJJo, em holocausto áquillo gue considera o orador ser o interesse collectivo 
da sociedade brazileira, essencialmente representado pelo primeiro dos bene-
ficios a. que ella póde aspirar--{) da pa7.. o da. tranquillidade, o da ordem, no 
~eio da mais completa confiança que o governo dPve garantir a todos . 
(Apoiados; muito bem). 

O honrado collega, em a.Jguns pontos (pede -o orador licença para dizer-
lhe com o acanhamento que lhe inspira o respeito que deve á sua legi tima 
superioridade), em alguns pontos da questão de princípios, afastou-se um 
pouco da verdadeira compr.ehensão do systema republicano federativo. Os 
apartes do orador ao honrado collega, digno r epresm ttant.e de Pernambuco, 
não significam outra cousa mais do que a manifestaÇ'ãO do seu accordo com 
S. Ex., quanto a certos princípios positivos, reaes, esseuCiialmente ligados 
á fórma federativa que demos á Republica .. 

O SR. JoÃo BARBALHO- E ninguem com mais autoridade do· que V. Ex. 
O SR. Q. BocAYUVA diz que a posição do orador no Congresso·, desde a 

reunião da constituinte, tem sido verdadeiramente incommoda e oppressiva; 
desde a discussão da Constitução, desde a adopção de nosso estatuto funda-
mental, alienou o orador de sua pessoa muitas sympathias; perdeu talvez 
algumas adhesões, porque parecia ser, e era effectivamente, o r epresentante 
mais exigente, o defensor mais solicito dos interesses das garantias elemen-
tares da União; parecendo até certo ponto contrariar ou bostilisar os 
interesses e as aspirações legitimas dos estados federalisados. 

Não; não era com esse intuito que o orador procurava defender, tanto 
quanto era possível, o principio federativo na sua mais alta e complexa com-
prehensão, porque suppunha, como ainda suppõe, que só a formula feder ativa 
póde servir de garantia á propria união nacional (apoiados); porque, assim 
como na França põde Thiers dizer que a republica seria conservadora ou não 
seria, o orador possa dizer no Brazil que a l'tepublica será federativa ou não 
será. (Apoiados; muito bem.) Esta é que é a questão . 

Mas, no principio, as e~igencias, as susceptibilidades, os estimulas, talvez 
um pouco exaggerados, levaram a maior parte do~ dignos ·rep-resentantes do 
Congresso N aciona.! a procurar cercear, do modo mais completo e decisivo 
todas as prerogativas, todos os. interesses elementares da União, em benefi.cio 
particular dos estados. 

O Su. CoEr,Ho E ÜAMPOS- Apoiado; grande erro . 
O SR. Q. BocAYUVA - Posteriormente, na pratica do governo, longe de 

. .' 
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se corresponder fielmente a esse intuito de perfeita independencia e autono-
mia dos estados, t alvez nunca, em época alguma, comprehendendo o proprio 
período do g-overno provisorio, o espírito centraliseador e a influencia do 
governo federal se fizeram sentir mais activamente em todos os estados do 
que no periodo constituciona.l posterior á existencia elo mesmo gov,erno pro-
visorio. (Apoiados.) E ag ora que é que vemos, ta.nto na Camara dos 8rs. 
Deputados, como no Senado? Quasi que de toda a parte, conf-orme os interes-
ses o:ffiendidos ... 

O SR. JoAQUIM PERNAMBUCO - Apoiado, cc,nforme os interesses offen-
didos. 

O SR. Q. BocAYUVA .. . ou ns pretenções contrariadas, de todos os angulos 
do norte ~ do sul, do centro· e elo oeste, não se pede sinão a intervenção do 
poder federal para ir derimir as questões ou as pendencias produzidas nos 
estados. 

Isto é não sómente uma inversão do systema, mas é contrariar os proprios 
interesses dos estados. E, .si temos, por essa. fórma indirecta, de chejlar a isso 
o proprio Congresso ou o Senado adaptar deliberações attinentes a interven-
ção nos estados, seja p-or que fórm a for. o regimen que passará a vijlora.r não 
será mais o regimen republican'l federativo. será um re.gimen parlamentar 
hybrido (apoiados) , onde a supr.emacia, sinão a soberania do Congresso ou 
do Poder Legislativo, seja a ;ncLlmbida de determinar as normas do proprio 
governo da União e dos estado-'! . 

Tal não é, t >al nã.o póde ser o espírito das instituições que adoptámos no 
nosso regúnen. 

O Congresso, nem mesmo na expressão da reunião das duas camaras , não 
póde nem deve ser soberano. O Congresso tem a sua soberania limitada pelas 
attribuições e prerogativas quo a Constituição lhe incumbe. 

O SR. CoEI.TIO RoDTliGUER - Mas é o primeiro poder constituído. 
O SR. Q. BocAYUVA pede licença p3!ra duvidar rla affirmaçã>O do nobre 

collega; nós não temos nem primeiro , nem segundo poder; ternos tres poderes , 
que se derivam da mesma fonte , que é a ~oberania elo povo. Os tres entram 
no exercício de suas faculdades, revestidos do mesmo poder, cada um na 
ordem de suas attribuicões , cada um na sua esphera . E o que convem é que 
essa esphera seja sempre isenta de influiçoo das paixões extranhas á,s sí.ias 
attribuições. O f'_,ongresso legisla sem intervenção do governo. O Congresso 
legisla; o Poder Executivo executa e administra., e o Poder Judiciario julga 
e sentencia .. 

Que queria o honrado sen ador? S . Ex. , lendo o art. 1° da Constituição 
entende que, como uma institniç1í.D, isto é, como um complexo da reunião dos 
estados que compõe a Federação Brazilei.ra., deliberou constituir-se em Repu-
blica F ederativa, sob o regimen representativo. que, ipso, fa.cto , segundo a 
sua logica, o Congresso é sunerior n.o Poder Executivo no regimen legal , 
assim como o Co·ngresso de Pernambuco é superior ao .governo de mesmo 
estado. 

O orador pede licença para divergir <lo seu nobre collega. 
S. Ex. esqueceu-se que neste regi.men não é licito transferir-se o eixo da 

soberania, que está no povo , p:tra o Congresso. 
Pede o orador _licença para dizer que, embora na pratica se tenha veri-

ficado que o Congresso effectivamente tem avocado para si attribuições que 
não lhe pertencem: .. _ 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - E' o contrario; o governo é que legisla é a 
nossas vistas. 

O SR. Q. :BocAYUVA o governo, isto é, o Poder Executiv-o , não tem feito 
mais do que seguir a indicação oue lhe foi dada peJo proprio Congresso. O 
nobre senador não obrigue o orador a ir mais longe do que deseja neste ter-
reno, porque terá de cavar todas essas desordens go·vernamentaes de nosso 
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paiz. Mas, o que é cérto é que, por mais respeitavel que seja o Congresso do 
estado de P ernambuco, não póde absolumente, em casos de conflictos desta 
natureza, pret ender a supremacia de suas deliber ações sobre todos os poderes 
constituídos no pai z. O Congresso el e P ernambuco est:i subordinado ao governo 
ela l"tepublica. Esta é a, qu estão. 

Dado o conflicto entre o governador e o Poder Executivo, quem deve 
interferir? Na opinii1n elo honrado senador é o Congl'esso; n i1o dirá o Senado. 

Mas o illustre coUega sabe que esse é, até ao momento em que falia o 
ora.dor , o ponto mais delicado, o mais controvertido, o mais incertn e o mais 
obscuro da constituição elos Estados Unidos da America. 

Até hoje, os illnstres commentadores daquelle sahio estatuto ainda não 
puderam delimi~ar nem definir qua.l o poder que t em legitima e constitucional-
mente a. faculdade ele int,erferir em casos destes, para, em casos singulares ou 
collectivos, cla.r preferencia a um ou outro elos poderes esta.doaer:; em conflicto . 

I sto é, nã,o se sahe bem quem é que julga da legitimidade dos poderes 
activos e funccionanclo na occasião em um est ado - - si é o representante da 
He pu blica,, ou si é o Congresso. 

Esta ques tão promoveu-se desde a guerra ela separaçi1o, e até hoj e ficou 
indecisa. Naquelle tempo, como se tratava de uma guerra nacional, de uma 
guerra civil colossal, como foi aquella, o Presidente ela Republica, mesmo 
com desprezo elas tentativas que se fizeram, quer por parte elo Congresso, 
que•· por parte elo Poder JULlicia.rio, para avocar a si o conhecimento ela 
questã.o, resolveu-a por ~i, isto é, por meio das armas. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES dá um aparte. 
O SR. Q. BooAYUVA mas nã.o o• temos, e espero que S. Ex., com a com-

petencia que o. orador respeita, aconselhe ao ·Senado qua,l a deliberação que 
póde n.doptm· em face claqu.elle telegramma. 

Quer o orador sómente a fónna ela cleliberaçã.o : «- O Senado, tomando 
em consideração este telegramma, resolve o seguinte : etc. » Mas isto não é 
uma resolução-, não pócle ser uma de-liberação, nem na sua substancia, nem 
na sua fórma: E' um pa.lliativo. (Apoiados.) 

Portant:o, a commissão rião podia assumir a si rP,spo.nsabiliclade de acon-
selhar ao Senado nenhuma resolnçã.o.; e, deante ela natureza elo documento 
que teve para examinar, deu-lhe o destino que lhe pareceu mais conveniente, 
e que não encerra absolutamente nem desapreço, nem desconsideração pela 
origem do telegramma, que até aqui não está contestada e que, por con-
seguinte, temos O· dever de respeitar, como provindo effectivamente da mesa 
do Senado de Pernambuco. 

Mas a fórma da communicação dirigida a<> Senado é viciosa; não consulta 
bem nem a importancia elo assumpto, de que o telegramma se occupa, nem 
a dignidade da corpo-ração a que s~· dirige 

Esta é a verdade. Por um simples telegramma não· se pede, communica-se 
simplesmente ao Senado que o estado de Pernambuco é anomalo, que ha dnus 
governadores, um que é legal, e outro que é dictador . . 

Si quizeese dar a ra.zão do proceder da commissão, podia o orador dizer 
·até qu.e a commissão estava «inteirada n. Assim como o Sr. presidente do 
Senado ficou inteirado, tambem a oommissão podia dizer que ficava inteirada. 
E mais nada. 

Eram estas as rapidas explicações que o orador queria dar ao seu illustre 
a.migo, não tanto, como disse, pela deferencia devida a todos os membros do 
Senado, mas especialmente pela consideração e respeito que lhe tributa. 
(Muito bem; muito bem. O omclor é comprimentado .) 

O Sr. Coelho Ilodrigues - Um honrado membro desta casa, que junta 
á sua a.lta, experíencia a um saber consnmmado e um conhecimento profundo 
das pra.ti ca:s parlamentares, quando ouviu o orador dizer que não desejava 
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voltar á tribuna sobre esta materia, prognosticou que seria obrigado a fazel-<> . 
Que S . Ex. tinha razão, o facto veiu mostrar. 

Isto prova que em um terreno inclinado como este, o primeiro passo 
obriga ao segundo. Por menos que se deseje, o dever obriga-nos a vir ao 
nosso post-o, e o .orad-or volta constrangido ao debate. Não póde contradizer 
ás minudencias, nem acompanhar .o h.om·ado senador por Pernambuco, a 
quem primeiro deve o orador referir-se, sobre os incidentes que p-recederam 
e que talvez determinaram o conflicto actua,l entre o .governador de Pernàm-
buco e o seu Congresso. 

S. Ex. sabe que lá todas estas materias foram oujecto de longa discussão, 
e discussão pouco amavel. 

Para acompanhar aqui essa discussão havida lá, era preciso que o oradür 
se resolvesse a ser tambem pouco a.mavel com S. Ex. , e não está resolvido 
a isto. · 

Si é exa.cio que se póde oppõr como argumento , dirá sempre de passagem, 
a.o Poder Judiciario pelo qual opta o Congresso de Pernambuco, a excepção 
que oppõz o honrado senadür daqueile E stado, isto é, de ter sido obra de 
uma junta arbitraria e 'antipa.thica, crê que até violenta, na opinião de S . 
Ex., foi esta mesma junta quem dissolveu o Congresso em virtude de cuja 
dissolução veiu eleito o novo Congresso que elegeu o .governador. Por conse-
quencia, seria o caso de dizer : "Quem tem telhados de vidro não ati r a 
pedras para o ar.» O que póde ferir a magistratura, nomeada pela junta, 
póde tambem f·erir o Congresso, elo qual deriva a legitimidade do governador . 
Mas, como disse á S. Ex., não deseja o orador suscitar discussões pouco 
amaveis, corno as que lá se teern suscitado . -

Por isso, não trata de descer a minudencias, nem quanto as municipali-
dades, nem quanto à rnagistmtura; dá o facto como consurnrnado : magistra-
tura actual, Congresso actual, .governador actual. 

O Congresso tinha ou não competenci.a para accusar o governador P 
Tinha, não se tJÓde negar. Tinha ou não cornpetencia para fazer a lei de 
responsabilidade e a do processo P Tinha e fel-as. Foi ou não em virtlíde dessa 
lei que se decretou a responsabilidade do governador P E' ou não exacto que 
por essa lei fica elle suspenso velo facto da accusação da Camara dos Deputados 
ser confirmada pelo Senado? N5.o se póde negar. Nestas condições, póde-se 
sustentar que elle não está legalmente suspenso P Que o seu governo não é 
apenas um .governo de facto? (Ra 1~rn aparte.) 

Mas, quem nos fez juizes das leis do Congress o de Pernambuco·? Sup-
ponha-se ter elle exorbitado; ha um meio 11a Constituição Federal : o-bedecesse 
o governador ao effeito ela accusaçãio, retirasse-se do governo, sujeitasse-se 
á decisão do Tribunal Judiciario , e, snppondo-se que este o conclernnasse, 
recorresse ao Tribunal Federal , alleg·ando .o motivo da inconstitucionalidade 
e este tribunal trataria de ver"iJl.car o facto, o que é uma das suas attribuições. 
Porque, havendo uma estrada recta., fra.nca, corno esta, se ha de seguir o 
rodeio P Não vê o orador a razão. 

Por consequencia, chega a este resultado : o governador actual ele Per-
nambuco é um governador de facto perante a legislação daquelle Estado. Não 
é de direito, o de direito é o vice-govp,rnador. 

Vae chegar á solução pratica. Os honrados senadores não comprehendera.m 
o orador, provavelmente, porque não se explicou basta.nte sobre a maneira 
de entender a Constituição; mas dirá em breves palavras o seu pensamento 
geral e é possiv€1 que se chegue a um accordo. 

Pa.ra o orador , o principal a.rtigo da Constituição, a sua ·base, é o art. 1° 
e elle resa assim (lê) : 

"A nação brazileira adopta como fó1~ma de governo , sob o regimen repre-
sentativo, a Republica Federa.tiva., proclamada a 15 de novembro de 1889 e 
constitue-se, por. un;ão nerpe.tua e indissolnvel das suas antigas províncias, 
eln Estados Unidos do Brazil. » 
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Diz mais o art. 63 (lê) : 
«Cada estado re,ger-se-ha pela Constituição e pelas leis que adaptar, 

r espeitados os princípios constitucionaes da União. n 
Isto obriga as Constituições estadoaes; são princípios esses de que ellas 

se não podem afastar. (Ha um aparte.) 
O que constitue a fórma r epresentativa não é só o que está no papel, 

mas as consequencias do que a.bi está disposto. (Ha O~btro aparte.) 
· Com o devido respeito aos illustres senadores que lhe dão apartes, diz 

o orador que todos os poderes são igualmente orgã.os do Constituinte, que 
representa o eleitorado; neste sentido são iguaes. 

Ma.<;, em relação ás funcções, a mais importante é a de legislar, porque a 
liberdade é >t r t>gra e .a restricção é a excepção; a .lei é o li mite da liberdade, 
e a medida do poder; e3te vae até onde a lei o autorisa, aquella sómente pára 
onde a lei ru restringe. 

Qual é facto fundamental da Constituição das sociedades civis? E' , sem 
duvida nenhuma, a lei . 

Logo, o poder que faz a lei á o primeiro poder. 
Não se segue que seja poder absoluto, porque este nã.o· ha no regimen 

.representativo. no qual todos os poder es são delegações do constituinte r epre-
sentado pelo eJ.eito,·ado; mas, o Poder IJegislativo t8m precedencia; é quem 
tem a primeira pal:wra em uma sociedade constituid:J .. 

8em duvida, r epete, todos sã.o delegações da nação e como taes são iguaes; 
mas, posto que sejam orgãos do mesmo constituinte, pelas respectivas funcções 
são uns mais importantes do que outros. 

Mas, como dizi a , não é sómente esta a regra fundamental do r egimen 
representativo ; fi . outra re,gra é que C· Pode1· Legislativo, como se tem admit-
tido nas sociedades modernas, tem o direito. que os in glezPs chamam empea-
chement, de accusar o representa.r.te elo Poder Ex8cutivo e até de condemn al-o. 

Ora., a nossa Constitni r,ão adopton a fórma repnblica.no - federativa, 
que consa.gra e~tes princípios : sr:.nremacin. do poder legislativo e sujeição do 
chefe do execntivo ao seu juizo. (Ha 'lJ,m apa1·te.) 

Quando ell a menciona os poderes, o primeiro que menciona é o Poder 
Legisla.tivo; o primeiro• de. cuias 11ttribuições se occnpa é O· Poder Legislativo, 
e ao Poder L egislativo reconhece o direito elo empeachem. e11 t; e . como a exém-
plo della se or.ganisaram as de todos OB nossos Estados, a cl:e Pernambuco 
organison-se debaixo dos mesmos princípios. 

Mas, abstrahe-se o ornclor presentemente de entrar em considerações 
praticas para v.erificar si nn hypoth ese dfl que se trata o Poder L egislativo 
ele P ernambuco andou com irrepr ehensivel correcção no exercício · de suas 
attribuições. 

Como disse e repete ao Senado, não vem aqui accusar ou defender nin-
f'liem. Mas. a.dmittida a hypothese de oue elle tenha exmbitado, de que se 
apa.rtou da8 formulas ordina.rias , oomo elle fez uma lei e E>sta lei está promul-
gada. na fórma da propria Constituição que previu o caso ... 

O Sn .. JoAo BAn.JJALRO - Si o Congresso fizpsse uma lei supprimindo o 
car.go de governa.dor? . 

O Sn. CoELI!O RoDRIGUES observa que o governador não póde ser juiz dos 
netos do Poder Legislativo. (Trocam.-se varios apartes. ) 

VV. EEx. me permittam perl'unta.r , continua o orador, desde que o 
Poder LP.gisla.tivo de P ernambuco suhmetteu a procesBo rPgnla.r o governador, 
depois ne decretar o em,pPa.ahem.e11t, qual o meio conveniente, pratico, de 
pr-ocessar nm homem ·armado elo poder ma.is activo . do poder da forç a , senão 
a, suspensão do agente; de que modo o julgamento dn tribunal continuaria n. 
offerPcer gn.rantia r1e indepencl.Pncia? A inda one não houvesse uma lei de 
processo , decretando a suspensão , era nccessario garantir a .independencia 
do Poder Judiciario. 

..-·. :~\. .. 
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O SR. Q. BocAYUVA dá um aparte 
O SR. CoELHo RoDmGUES- O Presidente da Repuhlica, ~egundo a theor1a 

que sustenta o orador, sendo accusa.do pela Camara dos Deputados, fica nas 
mesmas condições em virtude da Constituiçã-o Federal. .. 

O SR. JoAQUIM PERNAMBUCO - Mas a Constituição de Pernambuco não 
estabeleceu isso. 

O SR. CoELHO RoDmouEs já respondeu. A Constituição Federal consagra 
o respeito á lei e a lei de Pernambuco é constituciona.l. 

Pois o juiz póde ser o governador? elle póde ser juiz e parte? 
Não; elle não póde ser juiz, p-or isso mesmo que é parte. 
O SR. JoAQUIM PERNAMBUCO - E é por isso que elle quer se sujeitar ao 

exame prévio. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Mas, como disse, já foi adiante do que 

pretendia; desejava ficar dentro de um circulo mais restricto nesta discussão. 
Vae, porém, fazer algumas considerações em relação ao que disse o honrado 
relator da commissão. 

Não o acompanhará nos seus considerandos a respeito do modo por que 
redigiu o parecer, porquanto afinal, a.pezar da sua divergencia com o orador, 
S. Ex. chegou á conclusão de que a remessa do telegramma á commissão foi 
excesso de zelo do presidente do Senado. Era o que se presentia dos termos 
do parecer . 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - S. Ex. o confessou; era. a esse fim que o 

orador queria chegar. 
O SR. Q. BocAYUVA -E de outra vez póde-se dispensar isso . 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Bem . nã.o o acompanhará. Sobre a fórma 

official, S. Ex. tem razão em parte; nã.o bastava o telegramma. 
O telegramma é um meio official de communicação entre as autoridades 

e um meio necessario no.ê casos urgentes; mas o telegramma, principalmente 
tratando-se de um negocio destes, nfío dispensava um offieio , e já h avia tempo 
para este officio t er chegado. (Apoiados.) P or eonsequencia, Ri nã-o concorda 
com S. Ex. em negar o caracter de official ao telegramma, concorda em 
n.creditar que o telegramma não bastava, maximé tratando-se de um negocie. 
tão importante. 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado: não veiu nem um officio, nem uma 
representação , nem causa alguma. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES agora vae dizer algumas palavras sobr e a 
maneira por que> entende o direito de intervenção nos Estados. 

O nobre sena.dor f ez a sua thooria a r espeito da federação; e o ora.dor 
deve fa.zer aqui um a confissão, que lhe fará correr o risco de incoherente. 

Sob o r ee:imen da monarchia foi federalista: apre~enton um prnjecto ele 
reforma. da Constituicão, Psta helecendo a feder ação, porque a monarchia tinha 
muita força de cohes?í.o. Queria que a federação se consolidasse durante ella 
sem perig;o da unidade do Rrazil; e depois que estivesse conRolidada, a monar-
chia podia ser expulsa como dente d a primeira denti0ã.o : mudava-se sóment.f.l 
o chefe do Poder Execntivo, e o funccion amento contimmva quasi que indif-
ferent.emente sem Rentir a. muda.nça do systema. Ma.~ não foi possível ; a . 
Republica chegou de madrugada. 

O SR. JoÃo BARBALHO:- Não. senhor. 
O Sn. CoELHO RoDRIGUES: - Chegou de madrugada ; e nessa occasJao. si 

o orador tivesse voto n<L Constituição F ederal , t eri a votado pela. Republica 
Unitaria, sem incoherencia. 

Tinha medo da transição; a t.ransiç.1í.o punha em perigo à unidade de.ste 
colosso, e lá está a prova no Rio Grande do Sul. (Contestações). 

Punha em perigo a nossa unidade, <Jne o or ador collocava acim11 ela 
fórma de governo, porque os indivíduos podem ser pequenos, mas as nações 
devem ser grandes (Apoiados; muito bem.) 
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Mas, a Constituição está feita deve ser executada como foi votada. 
Ella consigna, porém, o governo republicano federativo sob o regimeu 

repre..-;entativo; consagra no art. 6° os casos de intervençdo do governo nos 
Estados. Estes casos são os seguintes (lê) : 

1.0 Para. repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro; 
2. 0 Para manter a fórma republicana federativa; 
3.0 Pa.ra restabelecer a ordem e a t ranquillidade 11os estados, á requisição 

dos respectivos governos; 
4. 0 Para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. 
Por consequencia, desde que estiverem em questão estes pontos, ha caso 

de intervenção do governo federal no governo dos Estados. 
Mas, na hypothese de que se trata, cabe até. pela disposiçií.o do § 3•, que 

manda intervir para restabelece!' a. ordem e a tranguillidade, á requisição 
dos respecti,·os governos. 

Ora, quem representa o governo é o chefe do Poder Executivo nos Esta-
dos. Snpponha-se que o vice-governador requisitasse a intervenção do governo 
federal? Quem era que tinha não só o direito, como a obrigação de verificar 
qual dos dous poderes era o competente? 

O SR. Q. BocAYUYA dá um :'tparte. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Mas, senhores, toda a supremacia está. 

reduzida aos termos da lei : 4<\. liberdade chega até ao ponto em que a lei a 
restringe; mas o poder só póde chegar até onde ella estabelecer os seus limites. 
Por oonsequencia, mesmo em virtude do § 3•, era o caso de intervenção do 
governo federal no governo do Estado de Pernambuco, porque si fosse requi-
sitado o seu auxilio, elle teria elo verificar e declarar qual dos dous deveria 
ser declarado o verdadeiro governador. 

O SR. Q. BocAYUVA - E qual a autoridade competente? 
O SR. CoELHO Romuom:s -- Quem tP,m de intervir, porque tem (\e estudar 

as condições para >er qual será o verd11deiro governador. 
A consequencia a tirar-se desta e de outras questões que teem se suscitado 

e que se hão de suscitar, é que é urgente t egular-se este art. 6° por uma lei 
especial (apoiados) para que se não levantem questões desta ordem em que a 
calma desapparece, ou a paixão toma. o Jogar da t•azão; e deba.ixo desta 
impressão não é possível tomar uma resoluçao imparcial e justa. 

E' urgente que a commissão competente, que é a de constituição e 
pod-eres, apresente um proj ccto regulando os casos de intervenção nos termos 
do art. 6•. 

O art. 6° falia de negorios peculiarPs dos Estados. Mas, não é negocio 
peculiar do Estado o que nõe em questão a unidade do Poder Judiciario 
desse estado, assim como a elo P oder Eexecutivo, e a do poder municipal, etc. 

Isto é um estado a.nomalo. 
UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O SR. CoELHO RoDBTGlTES - Mantem-se a paz, diz o nobre senador; mas, 

é a paz á força, a paz de Varsovia, não a paz do regimen republicano. 
E aproveita o orador a ocoasião para dizer que, depois que o nobre 

senador leu o manifesto do vice-governRcior de Pernambuco, acredita que 
elle é capaz de garantir os direitos dos seus adversarios, cousa que se não 
pódc esperar do actual representante do Poder Exerutivo, que s6 dispõe da 
fm·ça. 

:rão ha governo or.gnnisado legalmente no - F.st-11do de Pernambuco e 
dentro de pouco tempo, nós o veremos nas mesmas difficuldades em que se 
acha o Estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. JoÃo BARBALHO -Não haja intervenção e V. Ex. não tenha 
receio. 

O SR. CoELHO BonBIG"l!ES voltando á questão , diz que o requiremento de 
informações que d1rigiu RO governo não foi um meio protelatorio, como se 
afigurou ao nobre senador relator da commissão. 
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Ha. poucos dias lemos nos jornaes que o governo federal havia telegra-
pbado á autoridades superiores e federaes daquelle Estado reconhecendo oom 
o governo constitucional e legal o do governador actual, apezar da oondem-
nação do Congresso. 

Deve o orado r suppor que o governo não tomou uma deliberação tão 
grave, sem estar munido das precisas informações. 

J ulg~ qne as circumstaucias daquelle Estado são muito graves, e antes 
de tomar-se uma deiberação definitiva a respeito, desejava saber quaes 
foram esses motivos, porque talvez elles fossem taes que o orador, oonvencido 
da p1·ocedencia do acto do Poder Executivo, disse..<;se a.os nobres senadores 
por Pernambuco: « VV. EE. teem razão, quem não a tem sou eu." (illuito 
bem! illuito bem.) 

inguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
ão havendo numero legal para votar-se, fica, na fór ma elo regimento, 

prejudicado o r equerimento do Sr. Coelho Rodrigues. 
Continua a cli.scussão do parecer, a qual encerra-se sem mais debate. 
A vot.ayão fica adiada por falta de numero legal. 

SE SÃO DE 24 DE MAIO. 

O Sr. Coelho ~odrigues - Sr. presidente, sop. forçado a reproduzir a 
mataria do meu requerimento do dia 20, que, na fórma do regimento, ficou 

prejudicado por não haver na occasião numero sufficiente 
Expediente para votal-o, e cuja. discussão me parece ter provado que clle 

não sõ era procedente como opportuno. 
Limitar-me-hia a reproduzil-o, salvo a parte final, que tambem está 

prejudicada, si não fossem passados cinco dias e nã.o tivesse havido uma 
alteração muito sensivel no pessoal quo ouviu-me, assim como a.os meus 
honrados antagonistas. L imitar-me-hei, porém, a resumir pe1· summa capita 
o que Pntão se passou. 

'fl·atava-se, como os honrados senadores então presentes devem recordar-
se, ele dous telegrammas remettidos pela Camara dos Deputados de Pernam-
buco e pelo Senado, communicando á esta casa que a primeira havia decretado 
e o segundo julgado procedente a accusação elo governad<>r, a quem partici-
para e:;:sa. decisão, para que deixasse o exercício e o passasse, na fórma ela lei, 
a. seu substituto legal, o vice-governador-

O parecer da commissão ouvida. sobre um desses telegrammas, que lhe 
foi remettido, opinou que elle fosse archivaclo, porque : primeiro, não con-
hecia. a lei que se referia.; segundo, elle não tinha forma official, era antes 
uma communicação graciosa. 

I mpugnei os dous iundamentos do parecer, p<>nderando que a. mataria 
era. muito importante, como não se podia negar, e que, s i o conhecimento 
daquella lei era necessario, a conclusão a que devia chegar a. commissão era 
adiar o parecer até que viesse cópia. do mesmo, requisitada pelos canaes com-
petentes; e, quant<> ao segundo motivo, p<>nderei que os referidos telegrammas 
eram, sem duvida alguma, officiaes, quer pelos seus autores, quer pel<> seu 
clestinatario, quer pela. sua materia, quer ainda. pela sua fórma. 

Concedi, porém, que o honrado relator da commissã<> tinha. razão em un 
ponto: tratando-se de mataria tão importante, o telPgramrna., · ernh<>ra acceito 
corno meio official de cornmunicação entre autoridades constituídas e sobre-
tudo necessa.rio em casos urgentes, devia ter sid<> seguido de urna comrnuni-
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çação detalhada da parte do seus autores; e, isto posto, sustentei que a 
materia não era impertinente, porque incumbe-lhe, como á Camara dos 

Deputados, vela.r P.ela guarda da Constituiçã,o Federal, que circumscreveu as 
estadoaes a.Qs seus princípios constituciona,es, no art. 63, e que consagrou no 
art. 1° a Jlepublica Federativa, sob o re,gimeu r epresentativo, regimen que 
tem como dogmas a primas ia do Poder Legislativo e o empeachernent; o ,Eri-
meiro annullado pelo governador de Pernambur.o, c o segundo escarnecido 
pelo mesmo governador, que continua em exercício, apesar do vice-governador 
ter sido chamado a elle pelo Senado, na fórma do § 12 do art. 2° da lei 
numero 63 de 13 de abril deste anno. 

Ora, a dualidade do governo, no que importa a de governadores em um 
Estado, não se póde considerar negocio pecul iar ao mesmo Estado, é negocio 
que interessa. profundamente a toda a União; e quando fosse negocio peculiar 
do estado, seria um caso de intervenção dos poderes fed eraes, nos termos do 
§ 2° do art. 6°, para manter a sua fórma de governo, que deve ser a mesma 
do art. l 0 da Constituição; e ainda. concedido que se .n iio verificasse o caso do 
§ 2° do citado artigo seria o elo § 3°, desde que o vice-g.Qvernador, chamado 
a assumir o exercício pelo sena.do elo Estado, pedisse auxilio ao governo 
central, para mantel-o no exercício dQ m~mo cargo. Nesta hypothese os 
poderes federaes teriam necessariamente de conhecer a legitimidade do ti-tulo 
dessa autoridade, e negar o auxilio, caso t ivesse duvida sobre ella, duvida 
que para mim não existe, porque o caso está previsto de modo inequívoco 
pelo referido § 12 do art. 2° da citada lei n. 63. 

Contra esta lei, entretanto, objecta-se que ella foi vetada por inconstitu-
cional, e inconstitucional porque a Const itução no art. 70 somente cogita da 
pena como suspensão applicacla pelo Poder Judiciario. 

Ora, contra o veto applicou-se o remedio que a Constituição consagra no 
art. 30: a lei vetada foi votada por dous terços; e quanto a infracção do 
art. 70, me parece que não teem razão aquelles que combateram-me porque 
a zn·icri não pode parecer inconstitucional uma lei que applica ao governador 
elo Estado, depois de ·conclemnado pelo Senado, a mesma disposição que o 
art. 53 da Constituiçao l!'ederal applica ao Presiden te da Republica, a.penas 
pronuncia.do pela Camara dos Deputados. 

Além disto, me parece que ha necessidade de fazer-se uma distincção, 
que meus honrados antagonistas nã.o qnizé·ram fazer, entr e suspensão penal 
e suspeHsã.o preventiva. 

A Constituição de Pernambuco falia semp re ela. suspensão - pena; não 
fa.lla da pre\·entiva, porque esta é effeito da pronuncia, que é regulada pelas 
leis do processo, como se pode ver no art. 94 ela lei de 3 de dezembro de 
1841 e no a.rt.29 ela lei de 20 de setembro ele 1871, ás qnaes faz referencia. 
expressa o art. 119 ela mesma. Constitui ção de Pernambnco. Accresce que 
antes de suspenso, nem o governa.dor eo;t:i suj eito á :i nrisdicção do Poder 
Judicial, nem este póde obrigal-o a comparece-r llcra nte seus tTibunaes, seu 
unico juiz, como governador, é o Poder L egislativo . 

Concedendo, porém, qne meus honrarl·os antagon istas tivessem razão, 
que nquclla lei fosse incon-sti tucional, como pretendem, nii.o poderia, apezar 
disso, ser annullada pelo Poder .Judiciario elo Estado, nem desobedecida pelo 
governador, a quem r estava o meio legal de deixar o exercício ele suas func-
ções e apresentar-se perante seus juizes, para, no caso de ser eonclemna.do, 
1·ecorrer, na fórma do art. 59 § 1° ela, Cnnstitniç:1o F ederal, para o Supremo 
Tribunal. 

Verdade é, Sr. presidente, que o goveruador ti nh a uma séria difficul-
da.cle para fa:r.er isto, para seguir este caminho, que era a estra.da larga, e 
recta do direito e ela lei; porque lá ha dons Poderes Jucliciarios, um que elle 
creou e que sustenta., outro que ellc achou organisado pela junta que o pre-
cedeu na administração tlo Estado e qu e p10vavelmente será o unico recon-
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hecido pelo seu successor, Poder Judiciario em que-, é escusado accrescentar, 
elle não confia muito. 

Ora, sem querer desvendar os segredos da legalidade, nem remontar a 
muito longe, affirmo que si alguem póde pôr em duvida a legitimidade da 
magistr !),tura anterior a que foi constituída pelo governador de Pernambuco, 
n io é elle nem aquelles que sustentam a legalidade de seu exercício, porque 
foi a mesma junta que estabeleceu aquella magistratura a que havia dissol-
vido o oongress.o, que foi sub5tituido pelo actual; que elegeu governador, que 
lá está em exercício. De modo que si esta magistratura não é legal, tambem 
nã.o é o congresso, nem ,por consequencia, o proprio governador . 

De tudo isto concluo que está desorg!1nisado o Estado de Pernambuco 
com duas maigstraturas, dous poderes executivos e poderia accrescentar com 
dous poderes municipaes, si não tivesse já a muita duplicata de que tratar . 

O SR. J OAO BAUBALHO - Nesta desorga nisação falta-lhe só requerer o 
estado de s itio . 

O. Sn. CoBLHO HoDRIGUBS - Si eu tivesse o poder e a influencia necessa-
rios a.nte os dous partidos que entre si disputam o poder naquella terra, 
acredite o nobre senador que o meu conselho a ambos seria reconstituir 
wdos os poderes ou acabar com as duplicatas e voltar ao antigo estado, ao 
anterior á legal·idade. 

Mas isto é apenas um vnto e a prova de que os negocios daquelle estado 
não me deixam tranqui llo. 

O SR. JoÃo BARBALHo dá um aparte. 
O SR. ELYSBU MARTINS -- ll.etirem a intervençã-o do poder federal que a 

paz ficará alli immediament e restabelecida. 
O SR. ÜOELITO RoDRIGUES - Mas, notem VV. Exs., é t ão melindrosa a 

situação de Pernambuco, que, depois de su scitada aqui a quest ã.o, vieram t ele--
grammas annunciando que o Poder Judiciario, quero dizer, o 'rribunal de 
Appellação, annuilou a decisão do Poder L egislativo . 

Entretanto , Br. presidente, pela propria Constituição, cuja legitimidade 
não está em questão, o juizo que devia conhecer do processo do governador 
não er a n S uperior Tribunal de Appellação mas uma especie de jury especial, 
presidido pelo president e daquelle tribunal, e vinte dos juizes mais gra-
duados e antigos daquelle Estado, nos teTmos do art. 69. 

Parece-me que estamos chegando a um ponto em que bem se pode applicar 
o que dizia Thiers do governo de Napoleão III: « Não resta mais um erro 
a commetter n. 

E, apezar de tantas illegalidades e tumultos, entendem os honrados 
senadores que o melhor é não. nos intromettermos nos negocios de Pernam-
buco, porque a int<?rvenção do poder federal é que pode p-erturbar a paz 
daquelle estado. 

E, pa.ra pro.va de que elle est á em paz, leu-se aqui o manifesto do gover-
nador, manifesto de cuja linguagem eu só pude concluir que havia commettido 
uma injustiça, quando émitti o juizo d-e que cada um dos lados não offerecia 
garantias aos direitos do outro, porque quem escreve aquillo no meio de 
tantas contrariedades é muito capaz de garantir noo só os direitos dos seus 
adversarios, oomo até dos seus inimigos. 

O que é facto, porém, é que hoje o E:stn.do de Pernambuco, officialmente, 
é o governador. O .governadnr é o JJ:stado. Tudo mais são zeros, que só teem 
valor á direita daquella unidade (Apa1·t es.) 

Pois porque não chegam as perturbações no Estado de P ernambuco ao 
ponto em que chegaram no Rio Grande do Sul havemos de cruzar os braços 
e dizer : deixemos as cousas como estão, que vae tudo muito bem? 

O SR. JoÃo BARBALHO- O governo feder al não tem o dire ito de intervir. 
O SR. E:r.YSEU MAU'l'INS - Note o hpnr ado senador que lá já houve muita 

bala e muito sangue. 
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O SR. COELHO RoDRIGUES - Por isso rnesmo, para evitar a repetição, é 
que <ligo que é necessario· executar as leis e restabelecer a calma. 

Entretanto, como disse outro dia e r opito agora, não quero oommentar 
os factos; elles são tão graves que, commentados, ·podem suscitar muit~s 
odiosidades, e não sou nenhum cavalleiro andante, nem tenho interesse em 
ferir pessoas. (Ha u.m aparte.) 

Mas quando mesmo tivesse esse direito, que uego, não quero exercel-o 
agora, pelo respeit o que devo aos nobres senadores e á casa de que todos 
fazemos parte. 

Procuro apenas circumscrever-me á questão de direito. E si a lgum dos 
nobres senadores que me contestam me convencer de que estou em erro, em 
1ogar de revoltar-me contra o meu vencedor, dir-lhe-hei de bom grado : Eris 
m·ih·i magnus ApoUo . - · 

Volto, po-rém, á conclusão a que queria chegar, para não alongar o 
debate. Consta-me que o governo recouheeeu a legalidade do exercício do 
governador Barbosa Lima . Não é provavel que o tenha feito sem motivo 
muito serio e plausível. 1~ , uma vez que temos de tomar uma solução definitiva 
a respeito, vamos pedir-lhe as informações que t eve, afim de ver si são taes 
que possam diminuir o sobresalto em que acho em relação aquelle estado. 

Tenho concluído, e peço a V. Ex., 8r. presidente, que taça ler na mesa 
o requerimento que vou mandar. 

Vem a mesa, é lido, apo·iado e posto em discussão o seguinte requeri-
mento. 

Requeiro que sa peça ao governo que informe si o vice-governador de 
Pernambuco pediu-lhe auxilio para mantel-o no governo daquelle estado a. 

que foi chamado pelo respectivo Senado, e, no caso• affir-
~equerimento mativo, que dellbe~·ação tomou sobre o pedido. 

S. R. - Sala das ses~ões, 24 de maio de 1893. - !1 
Coelho Rodrigues. 

O Sr. João Barbalho diz que o honrado senador pelo Piauhy volta. á 
questão que o Senado r esolveu, e, em tudo quanto e.xpoz nlio trouxe conside- , 
ração alguma nova; o Senado está inteirado do que se discutiu naquella 
occasião. Por sua vez, tambern, nada tem que accrescentar, pois que as suas 
razões pa.r.ecem subsistentes; mais uma vez o nobre senadm· deu uma lição 
a que o orador se confessa r ebelde, po'rque não lhe trouxe a convicção. 

Nestas condições, parece que a materia est<Í conhecida, e este expediente 
de pedir ao poder administrativo os fund amentos elo seu acto a respeito de 
materia que tem ele vir ma.is üude :10 conhecimento do 8enado, póde ser até 
uma precipitação. Além disto, a materia, conforme foi deduzida ha dias, é 
inteiramente alheia ás nossas clelibera.ções, e lm uma clisposiçfw no regimento 
do Sena.do que o veda. de tomm- conhe<:imento de assumpto sobre que ni'\.o 
póde deliberar. 

Ora, o Senado em relação á situação de Pernambuco n ã-o tem dehbe-
ração que tomar. 

Porta.nto, n ada tem que resolver sobre o requerimento do no-bre senador. 
Não querendo voltar <W desenvolvimento desta materia, reporta-se o 

orador ao que disse ante-riormente . 

O Sr. Joakim Catunda nf,o se oppõe á passngem do requerimento do 
nobre senad-or pelo Estado do l'i auhy. 

E' sempre pela acquisição de esclarecimentos e pedidos de informações 
ao governo federal , para bem orient ar-se- o Senado 11 0 que tem de r esolver. 

Deseja mesmo que haja occasião de müstrar-se que o governador de Per-
nambuco é r ebelde. , que t em tido nesta época cliffici l, q ne todos atravessam, 
um procedimento um tanto perigoso, isto é, tem sido rigorosamente obser-
vador da lei; e um governador que aeima dos interesses elas paixões e parti-



65-

dos collocou a observancia. da. lei; em vez de calcai-a, como a maior pa.rte a 
tem calcac1o, fez-se escravo della. é dahi veiu a guerra que se lhe move ... 

UM S1t. SENADOR- O legislador. 
O S1t. J OAKIM Ü A'l'UNDA responde que, não o legislador , mas esse espírito 

de rebeldia a tudo quanto não é S<Lt isfação de interesses facciosos. 
O oo·ador, portanto, não querendo tomar parte na discussoo, mas com 

conhecimento perfeito dos motivos, que levaram o governo f ederal a dar sua 
acquiescencia ao procedimento daquelle governador, não se oppõe ao r eque-
rimento do digno representante do Piauhy, pelo contrario, o acceita., porque 
está certo que dos dados, que hão de vir ao Sena.do , se reconhecerá que o 

illustre .go·vernador de Pernambuco é um dos que podem 
Approvação do na época actua.l ser t omado como exemplo de governado·r 

republicano. 
requerimento Ninguem mais pedindo a palavra., encerra-se a dis-

cussão. 
Vota-se e é appro·vado o requerimento . 

DOCUME)ITOS PARLAMENTARES. - VOL. II . 5 





NOTA 

Caso do Rio Grande do .Sul. 

PROJllCTO No 3. 

Em 20 de Maio o sr. Theodureto Souto apresenta o projecto. Em 30 são 
publicado.1 os paTeceres das Commissões de Constituição e J u.stiça e Legis-
lação . Em 2 de Junho entm o p1·ojecto em 2• discussão. 01·a o sT. Theodureto 
Souto. Em 5 omm os srs. Q. Bocayuva e Th eodunto Souto. Em 6 oram os 
srs. Amaro Cavalcanti, Coelho Campos. Em 7 oram os srs. Theodureto So1do, 
Ar·istides Lobo, Jla·noel VictoTino. E' encen·ada a discussão. E' rejeitado o 
1Jrojecto. 





SENADO FEOERAL 

SESSÃO DE 20 DE MAlO. 

O Sr. Theodoreto Souto diz que n ão é sem um certo resentimento de 
timidez e de acanhamento que ousa tomar a palavra para offerecer á oonsi-

deração do Senado um projecto •relativo aos acontecimentos 
Expediente que se estão· dando em uma grande circumscripção da. R epu-

blica por effeito revolucionaria; projecto que lhe parece estar 
perfeitamente dentro dos moldes e das regras constitucionaes. 

Entende que o Senado não póde cons·ervar-se indifferente e si lencioso· ante 
o ma.ior acontecimento político que se tem dado depois de estabelecida a 
Republica em 15 de novembro, porque não só é a primeira corpmação polí-
tica do paiz e não póde eximír-se de acompanhar o desenvolvimento de todos 
os factos políticos gue tenham uma intensidade tão viva, como porque com-
participa com o Poder Executivo em certas e altas funcções pela organisação 
constitucional do paiz. 

H,epresentando a inda o Senado os estados da União, sendo por conse-
quencia a principal garantia do regimen federal , o orador receia que possa 
perigar ante os acontecimentos a que se referiu. 

Lembra que do Senado partiu o a.nno passado a iniciativa da amnistia, 
que foi o grande auxilio á a.cção normal do governo, nã.o só restituindo ao 
seio de suas famílias muitos cidadãos que tinham sido exilados, como concor-
rendo poderosamente pa.ra o apasiguamento de paixões. 

O projecto que offerece só tem por fim provocar a solução de uma questão 
que está todos os dias sendo debatida, isto é a pacificaçíío elo Sul e a orga-
nisação dos estados dentro das raias constitucionaes, para que seu desenvolc 
vimento normal não seja. ernpecido por qualquer fórrna. 

O art. 6° da Oonstituição estabelece os . casos de intervenção e lembra o 
orador ao Senado que já o anuo passado reclamava. da. tribun a um decreto 
que regulasse melhor n. situaçã.o política, que determinasse nos casos de 
intervenção as normas para que a intervençã,o se tornasse effectiva, sem 
mysterios, á face da nação· e do mundo. 

Não quiz o orador o·r.ganisar um projecto em qne consignasse disposições 
que nã.o fossem de lei geral, porque no exercício das attribuições do Senado 
póde-s·e desenvolver em leis organicas as theses fundarneuta.es da Consti-
tuição . 

Lirnit.a-se a determinar ]' ar a. um caso particular f1 nomeação, por lei 
especial do Co·ngresso, de um representante elos pode-res publicos, o qual , 
paii·ando em esphera superior ;Ís pa.ixões qu e se debatem no R1o Grande do 
Sul, possa concorrer paJ·a a pacificação e até para a organisação constitu-
cional daquelle estado, devendo notar-se que a constituição actual do .l:tio 
Grande do Sul está em desa.ccordo com disposições da Constit~ição Federal, 
não só pela organisação irrisoria do Poder L egislativo, que não representa 
alli papel algum, corno pela disposição extravagante de ser o vi ce-güvernador 
nomeado pelo governador, quando o principio fund amental ela Constituição 
Federal é ·a eleição. 
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O orador, fazendo ainda largas considerações, termina pedindo o apoio 
de seus illustres collegas para o projecto que manda á mesa, offerecendo-se 
occasião para uma discussão ampla, para um exame á luz do dia, dos factos 
que se estão dando. 

O Oongresso N acionai decreta : 
Art. 1•. Em observancia do art. 6• da Constituiç.ão, o governo nomeará 

um interventor nacional no estado do Rio Grande do Sul, investindo-o de 
todos os poderes civis e militares necessarios ao desempenho de 

Projecto sua missão; 
Art. 2<> . O mandato do interventor cessará logo que, restabe-

lecida. a ordem e a tranquillidacle do dito estado, for elle reorganisado de 
accordo com os princípios constitucionaes da União; · 

Art. 3•. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala. das sesões, 9 de maio de 1893.- Theodoreto Souto. - Braz Cantei?·o. 
E' lido e, na fórma do regimento, fica sobre a mesa., durante o triduo. 

SESSÃO DE 30 DE !IUIO. 

A oomm1ssao de constituição, poderes e diplomacia examinou com a 
devida. attenção o projecto n. 3, de 9 do corrente mez, apresentado pelo 
Sr . senador Theodoreto Souto. 

Neste projecto se determina: 
Pareceres 1•, que em observancia do rurt. 6• da Constituição o goveTno 

nomeará um interventor nacional no estado do Rio Grande do 
Sul, investindo-o de todos os poderes civis e militares necessarios ao desem-
penhe da sua missão; 

2·•, que o mandato do interventor C\essará logo que, restabelecida a 
ordem e a tranquillidade do dito estado for elle reorgani:sado de accordo com 
os principias constitucionaes da União. 

A commissão presume que o autor do projecto, usando da expressão 
governo, allude ao Poder Executivo da União Federal. E' a esse poder, por-
tanto, que se pretende investir da attribuição de nomear um interventor 
nacional no estado do Rio Grande do Sul, com todos os poderes civis e mili-
tares neoessarios (diz o projecto) ao desempenho de sua. missão. 

Qual seja esta missão não o diz claramente nem a especifica o referido 
projecto; mas accrescentando no Feu art. 2• - que o mandato do interventor 
cessará logo que, restobelecida a ordem e a traquillidade do dito estado, for 
elle reorganisado de acc.ordo com os principias constitucionaes da União, 
deve-se inferir: 1• que o fim dessa intervenção é o remodelamento das insti-
tuições políticas desse estado; 2• que para esse fim o interventor será investido 
de poderes tão extraoTdinarios, taes e de tal caracter, como nenhuns existem 
no nosso estatuto fundamental attribuidos ru qualquer dos poderes instituídos 
por e.'lSe mesmo estatuto. 

A commissão relendo o captiulo 3• da Constituição da Republica, que 
tem por titulo - Das attTibuições elo Pocle1· Executi.vo - não encontra em 
nenhum dos paragraphos numerados do art.. 48 (todo elle comprehensivo elas 
referidas attTibuições) clausula .alguma pela qual se faculte a() Poder Execu-
tivo permissão para intervir n(Js estados, directa ou indirectamente, por si 
ou delegado seu, salvo nas hypótheses previstas no § 15, o qual é concebido 
nos seguintes termos : « Declarar por si ou por seus agentes responsaveis o 
estado de sitio em qualquer ponto do oorritorio nacional, nos casos de aggres-
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são estrangeira ou grave oommoção intestina» (art. 6°, n. 3; art. 34 n. 21 
e art. 80 da Constituição). 

Já se vê, pois, que entre as attribuições oonstitucionaes do Poder Execu-
tivo não existe a de poder intervir nos estados sinão nos casos especia.es e 
para o fim e pela fórma determinados no § 15 do art. 48, isto é, para exercer 
o poder marc-ial em casos urgentes e isso mesmo sómente na ausencia do Con-

·gresso Nacional. 
Estando actualmente reunido o Congresso, é evidente que o proje.cto sub-

mettido ao exame da comissão nã.o cogita dessa hypothese, não se refere á 
déclar.ação do estado de sitio e não cornprehende portanto o caso especial 
previsto pelo art. 48 da Constituição da Republica. 

A attribuição, portanto, de que se procura investir o Poder ·Executivo 
pelo referido projecto, não é constitucional. 
· A commissão julga rl.ever ponderar que, no seu conceito, o projecto n. 3, 
entranha disposições e até princípios novos repugnantes á natureza e á forma 
das instituições que adoptámos, e das quaes é a. Constituição Federal a for-
mula concreta e definitiva, l.'mquanto a soberania nacional não resolva o 
contrario. 

O primeiro principio é a delegação formal, integra, absoluta das attri-
buições civis do Poder Executivo Federal, delegação essa não autorisada nem 
permittida por nenhum dos artigos do nosso estatuto fundamental. 

O segundo é a faculdade que implicitamente se confere a a<>se delegado 
interventor para abrogar a Constituição de um estado, destruir todos os 
poderes por elle instituídos e erigir sobre os destroços de todo o seu mecanismo 
institucional, uma organisação nova, modelada embora, como diz o projecto, 
pelos princípios constitucionaes da União. 

O illustra.do autor do projecto pensa que tão estranha e ingente tarefa 
póde ser commettida com autorisação do Congresso ao Poder Executivo, e 
póde ser por este leva.da ao cabo em observancia do que dispõe ó artil?!o 6° da 
Constituição da Republica. 

A commissão pede venia para declarar que neste modo de comprehender 
e interpretar o art. 6 da Const-ituição, ha mais de um equivoco, mais de uma 
obscuridade, que cumpre esclarecer e dissipar, não sómente . para 'defesa dos 
princípios .fundamentaes sobre os quaes repousa toda a nossa structura con-
stitucional, mas ainda para prevenir futuros desvios que só po-dem conduzir-
nos .ao despotismo ou á anachin. pela violação dos preceitos que são a. garantia 
da estabilidade da propria União. Ora, esta s6 póde subsistir pelo mais reli-
gioso respeito á a.utonomia dos est.ados federados. 

O art. 6° da Constituição nã.o autorisa a violação dessa autonomia. Elle 
é assim concebido : 

«O governo federal não poderá intervir nos negocios peculiares dos esta-
dos, salvo: 

1°, para repellir invasão estrangeira ou de um estado em outro; 
2°, para manter a forma republicana federativa; 
3°, para restabelecer a ordem -e a tranquillidade nos estados á requisição 

dos respcetivos ;governos; 
4°, para assegurar a ex;ecução das leis e sentenças federa.es. n 
Do espírito e dos termos deste artigo res-altam varias questões que con-

vem elucidar. 
Usando desta locução - o governo federal - que quiz exprimir o legis-

lador constituinte? 
A que entidade quiz directamente alludir? 
Ao Poder Executivo da União exercido pelo Presidente da Republica, 

como chefe electivo d:t Nação? 
Certamente, não; mas sim ao conjuncto dos poderes que constituem - o 

gov67·no fede·ral -da União Brazileira, aos quaes,_ embora_ independentes e 
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soberanos na esphera delimitada das suas funcções, traçou raias que não 
podem ser transpostas sem romp~r-se o equilíbrio de todo o nosso mecanismo 
institucional. 

~1\' commissão parece clara a !utenção do legislador constituinte e nada 
obscura a locução poi· elle erüpregada; mas quando fosse ella dubia, quando 
não fosse esta. a comprehensão exacta do espírito elo art.. 6" da Constituição 
e quando esta nã,o fosse a melhor definição dos termos em que ·está redigido, 
a boa hermeneutica nos · aconselharia a procurar na constituição dos Estados 
Unidos da America a disposiçã,o similar e referente ás mesmas prescripções 
constitucionaes do art. 6°. 

Eis o que diz a Constituição Americana na sua secção IV. 
" Os Estados Uni.dos garantirão a cada estado . nesta União uma fóí·ma 

de governo republicano e protegerão a ca.tlii um delles c,untra a invasão e a 
pedido da lep;islatura ou do executivo (quando a legislatura não possa ser 
convocada) contra violencia domestica. >> 

Referindo-se a esta disposição, diz um dos commentadorcs ela Constituiçãv 
Americana : 

" Este é o unico caso em que o governo pelo seu nome collectivo se obrig<t 
ao cumprimento de um dever. 

Neste caso a obrigação. é dos Estados r.'nidos para com ·os estados. •• 
Com ligeira differença nos termos, esta é a mesma disposição contida uu 

art. 6° da nossa Constituição, .-e embora sejam estes diversos, é a mesma a 
idéa. contida nelle, e é o mesmo o espírito que anima as palavras empregadas. 
. O gov.erno federal no Brazil, oomo nos Estados Unidos da America, 

compõe-se de tres poderes: - O L egislativo, o Executivo e o Judiciario. Foi ,-
portanto, a esses poderes reunidos que a Constituição irnpoz a restricção con · 
tida no referido art. 6°, prohibindo-lhes a intervençã.o nos estados, salvo nvs 
casos especificados nos seus ns. 1, 2, 3 e 4 e para os fins nelles determinados. 

Fac ilmente se comprehende que sendo n, Nação Bra.zileira uma ltepublica 
Federativa constituida pela união perpetua e indissoluvel das antigas provín-
cias erigidas em estados autonomos e independente.~ com as limitações, 
estatuídas no nosso estatuto fundamental, não podia estar na intenção dv 
legislador constituinte conceder a um só dos poderes (e principalmente ao 
Executivo) a faculdade de intervir nos estados, dando-lhe competencia para 
discenlÍr por si só qual a fórma .republicana do seu f'DVerno e qual a legitimi-
dade dos poderes locaes nelles existentes. 

Si ao Poder Executivo se concedesse essa faculdade, minada, pela base 
ficaria a federação ~los estaclvs e a União brazileira. vacilante no· seu alicerce 
se esboroa.ria ao primeiro golpe que sobre ella vibTasse o manclatario infiel 
que acaso' subisse ao poder. 

E.m taes condições nã,u teríamos um presidente ela H.epublica, mas um 
verdadeiro· dictaclor e a força centrifu~a do poder não contra.balauçacltt pela 
força centr ipe.ta, daria lagar á insta.llação de um cesarisrno avassallador e 
incontrastavel. 

No caso do Rio Grande elo Sul o que se sabe é gue esse estado chegou a 
constituir-se normalmente arl -insta1· elos outros estados da Uniã,u . 

Que urna revolução intercurrente abriu um parenthesis na sua vida 
constitucional, depondo as suas auto1·idades coustituicla.s, mas sem gue essa 
revolução chegasse a t er uma. formula coucreta, substituindo pelos meio:; 
regulares a Constituição anteri-ormente adaptada por uma outra. 

Que opós essa uma outra revolução repoz as mesmas autoridades depostas , 
restaurando o regimen da primeira Constituição anteriormente adaptada pelo 
Congresso Oonstitninte desse estado. 

Que investidos dos mesmos poderes que lhes foram primitivamente outor-
gados continuam a ter assento no Senado e na Camara dos Srs. D eputados 
os mesmos representantes que desde a Coustituinte Nacional exercem o man-
dato politico gue lhes foi conferido. 
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Que portanto, não se podendo ;;outestar a legitimidade dos puderes exi;;-
tentes nesse estado, não se póde admittir const-ituc-ionalmente a hypothese de 
uma TeoTganisaçéio, a qual só poderia ter loga.r no caso de qualquer t entativa 
da parte desse mesmo estado para romper os laços que o vinculam á União 
Brazileira, attentando assim, nessa hypothese, contra. a fórma republicana 
federativ.a. 

Si ha necessidade (e a oommissão não oogita a.gora desta questão) de 
regulrur-se o modo pelo qual deve t er execução o que est á disposto no art. Qu 
ela, Constituição, essa necessidade só poderá ser satisfeita por uma lei de 
caracter geral e não por meio de r ev.oluções parciae~ concernentes a este ou 
áquelle estado. 

Assim pen:sando, julga a oommissão e este é o seu pa.r ecer : 
Que o projecto apresentado pelo Sr. senadQI· 'fheodoreto Sout<J não dtwe 

~er adoptado. 
Sala das commissões, 24 de maio de 1893. - Q. Bocayuva, r elator. -

ATistides Lobo. (De accordo, mas com uma ponderaçã.o a fazer). 
A commissã<J de justiça e legislaçã<J C{lllOOrda com a conclusã<J exarada 

no parecer supra, salvo algumas das considerações que o fundamentam e de 
que diverge. 
· Sala das commissões, 30 de maio .de 1803. - Uom.enso1·o . - J. L. Coelho 
e ·campos . 

SESSÃO DE 2 DE JUNHO. 

O Sr. Theodoreto Souto declara que, si não fossem o:; intuitos patrioti-
oos que o induziram a apresentar o projecto em discnssão; si uão fosse a inter-

pellaçã<J diari a da. opinião, que rodeia urg.entemente a a.tti-
za discussão tude do Senado· em presença do gra.vi8simo problema elo .ltio 

Grande do· Sul; si não fossem, fin almente, mo·tivos de ordem 
do projecto elevada. e que actuam sobre a r epresentaçã<J nacional, cer ta-

mente haveria desistido da proposição submettida. á consi-
der ação da casa, si esta lh'o consentisse, de accordo com o regiment<J . 

Induzil-o-hia a proceder dest'arte, além ele outras razões, o trabalho da 
c.omm issã.<J, que desconheoe1,1 o sentimento inten~o e vivo que, na situação 
angm.tiosa da patria, dictára e presidira a.o commettimento do orador . 

Examinando os aoontccimentos do Rio Grande do 8ul, com tt imparciali-
dade na~ural a quem nem é opposici<Jnista, nem JliOVern ista, assalta-lhe o 
e!)pirit<J uma reflexão, anterior a t<Jdas as outras : sahirá da lncta um vencedor 
e um vencido ... Si aquelle f o~· o governo, avocará pa.ra si todas as glorias, 
bem oomo todas as vantagens e de.'!pojos della. 

Si, ao envez disso, for <J partido adverso o .victorioso, a ninguem é licit o 
prever as consequencias do tTemend<J successo, dep.ois dos sacrificios .immensos 
imp<Jstos á populaçã.o em armas e cujo progra.mma desconhecido encher á de 
wsto, pelas exigencias imperiosas e indefinidas da ambiç:iío satisfeita. 

Em qualquer caso , si uma intervenção benefica e pat.riutica não auxiliar 
aquellas populações, si não se ensaiaT uma tentativ~t séria de oonciliação, o u 
de apaziguamento , fundad a na justiça e no restabeleoime11to da le-i , será 
inevitavel resultado a divisã<J da família rio-grandense, o desfalque da popu-
laçã<J, e, portanto, elas f<Jrças eoonomicas daquella região, a· emi.graçã<J em 
ma,<;,<;·'L para o Rio da Prata, o anniquilamento irrep:uavel do baluarte ela 
Republica nas fronteiras do Brazil. 

Dahi o projecto e a sua justificação, um proj ecto que deve C<Jnsiderar-se 
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em direito publico, na historia dos püvos civilisadüs, uma arbitragem interna, 
que entenda com a organisação..social, com todos os elementos de vida consti-
tucional de um povo, com a estabilidade da Republica, finalmente, com tudo 
o que pôde interessar á vida da patria em sua integridade. 

Taes considerações desconheceu o parecer da oonunissão palpavelmente, 
nãü tendo considerado o projecto senão por sua face constitucional, e, em cuja 
analyse foi notavelmente infeliz. 

Assim é que estabeleceu a principio não ser licito aü Püder Legislativo 
legislar para casos, senão para t.heses geráes. Semelhante principio jurídico 
estabelece uma distincção, que contraria as régras fundamentaes da doutrina 
parlamentar. Quem pôde o mais, pôde o menos; quem pôde fazer disposições 
geraes organicas, pôde determinar positivament-e cas-os occurrentes na vida 
social. 

Assim o prescrev.e a Constituição e assim procede-se todos os dias. Basta 
examinar o art. 34 daquella para comprehender que é incontestavel assérto-
quanto o orador acaba de affirmar. A lei precisa de adaptar-s-e a todas as 
circumstancia.~, deve possuir força intensiva e ext-ensiva ba,~tante para servir 
á peripheria e ao centro, para accommodar-se á todos os casos occurrentes . 
O,art. 5° da lei citada não desobedeceu a esse preceito salutar. Elle diz, po•r 
exemplo, que cumpre á cada estado prover a expensas proprias ás necessidades 
do governo e administração, devendo a União prestar s-occorros ao mesmo 
estado, quando, em caso de calamida.de publica, este o solicitar. Daqui resulta 
a necessidade e o direito para o Congresso Nacional ele estabelecer, por via 
de lei geral, disposições que devem ser applicadas aos cas-os indicados. Si 
assim é, e sendo seguro e iuoontestavel que a Constituição citada legisla, 
autorisando a intervenção do poder federal nos estadüs em hypotheses expres-
sas, si essa regra é commum a todos os paizes regidos pelo systema federal, 
como .a Suissa e os Estados Unidüs, desconhece o orador a plausibilidade dos 
motivos que pretendem alguns allegar para o intuito de illegitimar recursos 
sérios, unicos capazes de assegurar a tranquillidado de um dos estados da 
União Hrazileira. 

Não citou debalde o orador a Suissa e os Estados Unidos - em ambos 
esses paizes, que reflectem na melhor pureza a instituição federativa, sub-
sistem exemplos de intervenção a mais caracterisada . 

Assim é que, em um e outro paiz, o governo tem a ina.Jienavel faculdade 
de verificar si a constituição de ca.da estado accorda nos princípios fundamen-
taes da União. 

Nem decorre muito tempo que na pTimeira das fe derações, reinando per-
turbação no cantão de Tessino, o conselho federal suisso julgou de seu dever 
intervir alli, esoudado na Constituição, enviar um -emissario com instrucções 
espeoiaes, e, afinal, restabelecer a ordem debaixo de diRposições anteriormente 
formuladas. 

E' para notar que o interventor mandou proceder á eleições pata a 
revisão com;titucional, a.ssumpto da contenda interna, e que ambos partidos 
sujeitaram-se a esse aJvitre. 

Eis quanto pretendia o orador com o seu projecto. 
O Senado é o grande responsavel pelo regi,.men federal, é o centro, eixo 

de todo o systema s-ocial. 
Para que as suas funcções estejam na altura de seus deveTes, não lhe é 

permittido permanecer immov·el deante de situações angustiosas, como a do 
Rio Grande do Sul, theatro de uma revolução devastadora e em que se con-
somem milhares de vidas, milheiros do contos e, o que é mais, o sentimento 
supremo da integridade da pa.tria. 

'Faz votos, parodiando uma legenda india.na, para gue as gottas de sangue 
derramadas naquelle t erritorio sagrado pelo heroismo de seus filhos revertam 
um dia, não para alimentar odios e· paixões, ma~ n. regar a arvore sacrosanta 
de liberdade e da paz social. 
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O SR. PRESIDENTE - - Tem a pa.lavra o Sr. Q. Bocayuva. 
O SR. Q. BocAYUVA (pela oHlem) - Estando presente, Sr. presidente, 

um dos membros da commissão que assignou o parecer com restricções, 
parecia-me mais logico que o Senado primeiro ouvisse as razões dessas 
restricções. 

O SR. MANOEL VrcTORINO - O nobre senador está. iucommodado. 
O SR. Q. BocAYUVA - Não posso fallar agora. 
O SR. CoELHO CAMPOS - Eu tambem. 
O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre senador pelo Rio de Janeiro que 

o Sr. Aristides Lo·bo, membro da commissão de constituição e poderes, 
assignou o parecer declarando-se de acc;>rdo, mas com uma ponderação a 
fazer, e os dous membros da commissão de justiça e legislação, os Srs. Gomen-
soro e, Coelho Campos, d~clararam que concordavam com a conclusão exharada 
no parecer salvo algumas das considerações que o fundamentam -e das qua.es 
dívergem. 

O SR. CoELHO CAMPOS - Uma questão de doutrina que não influe na 
deliber1ação. 

O SR. Q. BocAYUVA- Póde influir muito. 
O SR. PRESIDENTE - Como o Senado sabe, o nosso collega o Sr. Aristides 

Lobo está com parte de doente. 
O SR. MANOEL VrcTo.RINO requer o adiamento da discussão por 48 horas. 
Posto a v-otos, é approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão. 

~ 

SESSAO DE 5 DE JUNHO. 

O Sr. Q. Bocayuva - ouviu com a attenção devida á sua autoridade, 
o discurso que proferiu o illustrado e honrado senador pelo Ceará; sentindo 
que, pelo dever que lhe está imposto, como membro da commissão que deu 
parecer sobre este projecto·, se veja obrigado a ter a ousadia de contestar 
as opiniões emitidas po'l' S. Ex. 

O -orador não estaria de acoordo comsigo mesmo, si, depois de haver 
assignalado em aparte que, na sua opinião, se tratava de um dos mais graves 
assumptos que poderiam ser submettidos á deliberação do Senado, se 
recusasse, em'bora por justificada modestia, de acceita.r o repto tão brilha.nte;. 
mente feito pelo honrado oollega autor do projecto. 

Continua a crer que este projecto fere principi-as constitucionaes e não 
poderia ser adaptado pelo Senado, sem que dessa a.dopção resultassem, no 
presente e no futm'O, as mais serias e as mais graves complicações; e a tal 
ponto que o -orador, embora correndo risco de alguma exaggeração, poderia 
dizer que a approvaçí'í.o de tal projecto significaria nada mais, nada menos 
do que a impossibilidade de manter-se, dentro dos termos do nosso estatuto 
fundamental, toda a estTuctura 'institucional adaptada pelo legislador consti-
tuinte, a qual repousa principalmente nessa la.rga base ela federação dos 
estados. 

Suppoz o orador que o seu honrado oollega, combatendo o parecer da 
commissã,o, trouxesse, além da autoridade de sua instrucção jurídica e do 
habito inveterado de maneja.r essas intrincadas que3tões de direito· constitu-
cional, a autoTidade dos antecedentes, dos arestos e dos exemplos acaso occor-
ridos em outros pa.izes de estructura institucional identica á nossa. Longe 
disto, por'ém, o Senado viu que S. Ex., gene·ralisando, por fórma que ao 
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orado1· pareceu arbitra.ria, a extenção das faculdades que a.s nossas leis con-
cedem, qu er ao Congresso Nacional , quer ao Poder Executivo, leu a Consti-
t uição quasi que desde o primeiro até o ultimo artigo da-s disposições 
transitarias e concluiu que o direito de intervenção nos estados está implicita-
mente contido no n<Jsso estatuto fundamental desde o proprio art. 1°, em 
que se determina a fórma de governo ad<Jptada no Brazil 

Si tal clem<Jnstração houvesse sido concludente, acredita o orador que a 
primeira conclusão, a conclusão logica a extralrir-se do proprio arrazoado do 
honrado senador, seria ~. inutilidade do projecto que S. Ex. apresentou . 

Porquanto, si esse direito est á implicitamente contido em todos <lS artigos 
da Constituição, que necessidade ha de um projecto especial para attender 
u,o caso desagr adava! e profundamente lamentave] da rehellião do Rio Grande 
do Sul? 

Neste ponto pede o orad<Jr permissãr• para t·etirar da. commissão de 
constituiçã.o e podP.res a censura contida. no discurso do illustre autor do 
projecto, por haver descurado a mesma commissão, no seu parecer, de mam-
festar, ao menos pela sua parte, si partilha ou não dos sentimentos humani-
tarios que clictaram a apresentação do projecto. Mas nã.o ba um só brazileiro. 
um unioo amigo do Brazil qu e não lastime profundamente que as paixões 
políticas se houvessem incendiado no Rio Gr.ande do Sul , ao ponto de produzir 
uma conflagraçã,o qu.e commove profundamente toda a nacionalidade bra.zi-
leira, abalando o 110~so credito e a confiança que devem inspirar .as instituições 
repubhcauas dentro e fóra do paiz. 

Por mais lamentavais, porém, que sejam taes acontecimentos, -o Con-
g resso, o govern-o do paiz teem a ntes de t udo o dever de procm'ar os meios 
de term inar aqu ella lucta dentro dos r ecursos e das faculdades que a propria 
Constituição nos ass i.gnala .. Esta difficuldade deante da. qu!tl teve de estaoar 
<t Oa.mara dos Deputa.dos, é a mesma que hoje assoberba o Senado e o impede 
de adoptar, fóra elos termos da Constituição, nenhum alvitre ou delibeTação 
que possa ser de benefi cos resultados para a pacificação do Rio Grande. 

Respondendo a um aparte em que o Sr . Thodoreto· Souto lamentava que 
não se e-ncontrasse nm meio de aca.bar com estas desgraças, diz o o orador : 
Acontece com as revoluções o mesmo que acontece com os incendios. Qua.ndo 
se produz a conflagração em um edificio, o primeiro dever da autoridade é 
abafa.r o fogo, entrando depois na inquirição das cansas que produziram o 
incendio. Quando se dá uma r evolução em um estado, o primeiro dever d <W 
autoridades constituídas é abafar a revolução, inqueri udo depois das c:wsas 
que a produziram e provendo de remedi-o para que no futuro não se repitam 
as desgraças. Fóra. disso só a negação da legitimidade do propft·io poder , que, 
tem como principal dever garantir -a ordem publica e o pr E*>tigio das institui-
ções governamentaes do Estado. 

Argumenta em seg uida o orad-or com exemplos da .America do Norte, 
onde a primeira lei de intervenç-ão f.oi feita em 1792. Estuda a 1-.evolução do 
estado de Rhode-Islan d e termina di;;o;cm do que com relação ao estado do Rio 
Grande do Sul ousa. formular a seguinte these: 

Si aquelles que, desesperançados do recurso dos mBios legaes, se lançaram 
fnnesta.mente na guerra civil, indo buscar no proprio territorio estrangeiro 
o-s elementos com quH dev iam dar combate ás a utoridades c-onstituídas do 
estado, ameaçando· virtualmente a propria Oonstituiçãn republicana; si elles 
fossem ou são de facto a mu.ioria da opini ão do estado, o orador diz qu e. 
quando um partido qualquer acredita t er por s i a maioria dos elementos, 
pa ra disputar ns suas garantias . r eco rre á.s urn as e nii.o recorre ás armas! 
(Apoiados; mnito bem), batem-se nas eleições e não vão huscar no estrangeiro 
elementos para trazer ao terr itori·o da patria a desolação, a. ruína., o derrama-
mento de sangue. (Mu-ito bem!) 

Eis aqui porque o orador não t em sympathia.s peht ca.usa dos reveluciona-
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riQs e fa.z votos pela vict()]·ia da causa da legalidade, que é afinal a. victoria 
da OonstituiçãQ, a victot·ia da Republica sobre todos aquelles que QUsa.m 
atacai-a! 

O dever do orador e a :;ua oonviçii.o é que devemos pei'manecer dentro da 
lei, quaesguer que sejam .os beneficios de uma resolução ell;t.ra-legal ou parla-
mentar. 'l'al é a .~pinião do orador . (.Mnito bem. O orador é mnito felicitado 
e abraçado.) 

O Sr. Theodoreto Souto vem ao debate tratar da mataria em discussão, 
certo de que o Sr . . presidente o considerará com a palavra na sessã.o seguinte, 
attendendo á magnitude do assumpto e ao curto espaço de tempo de que 
póde dispor para. discutir convenientemente o projecto. 

Entrando, pois, em Jigeira,s consi~et·ações, occupar-se-ha apenas de alguns 
topicos da brilhante peça oratoria que acaba de produzir o seu illustre oollega 
pelo estado do Rio de Janeiro, o Sr. Q. Bocayuva. 

F.azendo uma resenha de quanto disse o illustrado oonadm·, ma.nifesta 
opinião favoravel á sua 1déa de urna lei geral que regularise a intervençã,o a 
que se refere o art. 6° da Constituição F ederal. E, inspira.do nos sentimentos 
de patriotismo que o movem em todos os autos de sua vida publica, desde já 
convida o Senado a ela.borar comsigo essa lei, que considera de necessidade 
inad'iavel. 

Segundo lhe parece, o proJecto que ~ve a honra de offerecer á approvação 
da casa encerra a idéa predominante do discurso pronunc:iado· pelo distincto 
representante do estado do· Rio .e -o orado·r !Ião hesitará, decla.ra com a maior 
franqueza, em eliminar as pn.!avras que lhe dão o caractet· esp~cial de uma 
lei que visa um fim determinado, as palavras: Rio Grande do Sul. 

Referind-o-se ao Rio Grande do Sul, manifesta a sua sympathia pela 
causa do .governo, tendo em vista a situação pelo lado constitucional. E não 
se arreoeia de assim firmar a sua opinião. O que de~eja, agora, é que os seus 
coilegas o a.uxiliern e co-ncorram com o patriotismo que os dignifica., paT.a a 
elahoraçã.o da lei que autorisará, em hypotheses identicas ao caso, a nomeação 
ele um intenentor, delegado directo do Poder Executivo, elo Presidente da 
Republica, com os poderes necessa.rios para os fins que principalmente devem 
visar as disposições legaes que especificarem os actos elo governo sobTe tal 
assumpto em i.gua,es occasiões. 

Adduzindo, ainda,, outr-os argumentos que justificam a sua. discordancia 
em alguns pontos ela oração do Sr . Q. Boca.yuva, o orador termina conside-
rando-se eom a pall.wra para oontinua.r a discussão . 

A cli scu1<são fi ca adiada pela hora. 

SESSÃO DE 6 DE JUNHO .. 

O Sr. Amaro .Cavalcanti- Sr. presidente, no terreno largo e desapaixo-
nado, em que se acha post.Q este importante debate, nfw me é licito occultar 
o meu modo de ver sobre as grandes questões, que o mesmo env-o-lve. Sinto-me, 
mesmo, no obrigação de concorrer com o meu h·a<:o contingente, para qu·~ 
se assentem, de m-odo o mais acertado e conveniente, aos boas normas, as 
praticas ma.is recornmendaveis, pa.ra o ancla.ment.Q Tegular elo systema fede-
rativ.Q p-or nós adopta.do. 

Consinta, porém, o Senado que, antes de me oceupar da materia propria 
elo projeeto, fa.ça breves ponderações, que r ep uto opportunas, sinão, talvez, 
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indispensaveis para melhor accentua.r a minha orientaçw politioa no mesmo 
debate. 

Sr. presidente, com os dias da presente sessão legislativa, vae findar 
o mandato, que os meus illustres conterraneos do Rio Grande do Norte me 
conferiram no seio da representação nacionat 

Não sou candidato á uma reeleição; e por isso, tanto menor é o praa;o, 
que me resta para desempenhar o honroso cargo que me foi confiado, tanto 
maior deve ser o meu esforço para bem servir á causa publica .. 

E reflectindo entre as difiéuldad<es multiplas, em que ora vejo a marcha 
dos negocias políticos da Republica, fui levado á convicção inabalavel de que, 
neste momento, nada cumpre fazer, de melhor ou d!' mais acertado, do que 
cooperarmos todos para uma política de ordem, de .Paz e harmonia de vista~, 
entre todos os bons republicanos. (Apoiados.) 

Nunca desej.ei tanto ter o prestigio, que realmente me falta, para 
aconselhar, com exito, essa norma de conducta aos homens do governo, aos 
seus ad~rsarios, assim como, aos chefes políticos do meu paiz. 

Mas si, com effeito, não tenho prestigio bastante paTa fazel-.o, - nin-
guem certamente me recusará o grande dever que me incumbe de desem-
penhar-me dos meus compromissos de homem publico, pelo modo, que a 
minha oonsciencia entende - 5cr o mais proficuo nas circumstancias. 

Felizmente, Sr. presidente, fallo deante daquelles que pódem ser JUizes 
competentes da minha conducta, como representante da nação; e si, em 
verdade, são insignificantes os serviços, que tenho pTestado á causa da 
Republica, ao menos, tenho a satisfação intima de havel-.os prestado 110m 
a maior sinceridade das minhas convicções. 

Amigo pessoal, e summamente reconhecido ao illustre marechal Deodüro 
da Fonseca, o mais prestimoso fundador da Republica; quando acreditei que 
o ~eu governo seguia caminho errado, fóra da Constituição e das leis, não 
hesitei, um só momento, em fazer-lhe desta tribuna franca e decidida oppo-
sição. · 

Depois, embora conjurado com aquelles que, para des.fazer o golpe de 
Estado de 3 de Povembro, promoveram e realisaram o movimento revolu-
cionaria de 23 desse mez; tudo isto não obstante, não fugi ao dever de voltar 
á. mesma tribuna, para nella. profligaT, do mesmo modo, aquillo que me 
pareceu novos abusos ou erros, commettidos em nome da Constituição o 
da legalidade. 

E emquanto não vi cessar os effeitos immedia.tos do 10 de ab1·il, pela 
concessão da amnistia., que aqui advoguei, declarando fazel-o - para., sobre 
ella se fundarem as bases de nova e melhor pol1tica, indispensavel á conso-
lidação da Republica., - sabe o Senado, que me mantive sempre neste 
post.o, apezar do grande sa~rificio, que então fazia, da propria. saude. 

E a sinceridade, com que me houve, impede-me de riscar um só dos 
conceitos, que então externei sobre os factos controvertidos. Erros, bem 
gr.aves, se teem dado, sem duvida; e, pa.ra a. sua inteira apreciação, con-
tinuo a reservar-me a mesma independencia. de criterio, com a qual me 
tenho sempre conduzido. 

Mas, si não mudei de proposito, si a minha orientação política subsiste 
a mesma; forçoso é confessar, que os factos tem assaz mudado de aspecto ... 

Não precisa ver muito longe, para 'verificar-se, que os horizontes da 
Republica se acham carregados de symptomas sombrios, que indicam a poosi-
bilidade de grandes males! E por esta desagradavel contingencia, - manda 
tambem a justiça declaTar, que não é responsavel unico, o actua.l chefe do 
governo, ou os membros do actual Poder Executivo. Não; absolutamente não. 

A soffreguidão de uns, o odio de outros, a ambição do poder de muitos ... 
O SR. CoF.LHO C.mPos - A politicagem. 
O SR. AMARO ÜAVALOANTI .•. a sêde de revind,ictas, tudo isso, influindo e 
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refl.uindo sobre a política da União e dos Estados, e associando-se, m1Iitas 
vezes, á propria imprevidencia-dos homens do governo, é que nos tem tra-zido 
á situação presente, de verdadeira crise nacionaJ 1 

Pare cada úm, e e)]care a ~>ituação, como juiz imparcial; e forçosamente 
ha de concluir que, si já não estamos com a. certeza, estamos d~ante da pro-
babilidade ameaçadora de graves desastres., 11ão oont1·a os membros do actual 
governo sómente, uão contra os indivíduos, cuja política. odiamos ou comba-
temos, mas contra a sorte da propria Republica! ... 

O patriotismo manda calar os odios e despeitos; manda esquecer o pro-
posito «;las revindictas, para encarar um problema mais elevado, para 
obedecer a. um sentimento mais nobre, - o de bem servir á causa. da patria. 

Por minha parte, . em momentos. oomo este, não é a significação dos 
nomes dos cidadãos, que sustém as redeas do poder, o que me determina; -
o que -eu, todos nós, devemos ter em mira, é auxiliar, lealmente, em pró da 
causa. impessoal do bem oommum, pela qual somos todos responsaveis. 

Uma política de ordem, de paz e harmonia, é indispensavel; é a. unica 
salvadora e patriotica. 

Não vejo outro caminho, !lem outro meio melhor de bem desempenhar-
mos-nos deveres contra.hidos para com a patria. 

Não ignoro, que, em per.iodos de exaltaçãQ particlaria, qual atravessa-
mos, o ind1viduo, que vem prégar a paz, a ordem, a harmonia, nem sempre 
é aquelle, que disperta maiores sympathias o adhesões ... 

As paixões applaudem, de preferencia, aos espiritos apaixonados ... 
Seja, porém, como fôr; oo menos, ficarei tranquillo de cumprir o dever, 

conforme os dictames da propria consciencia, - a qual ·me adverte, de 
maneira irrecuzavel, - que. como até agora, o adio alimentará o odio., 118 

luctas trarão 118 luctas, a perturbação continuará a perturbação, - e oom 
esta, o mal-estar geral, a descrença. de todos, o descredito das proprias 
instituições ... Mas, ao meio de tudo isto, <t grande victima - certa - será 
a propria Republica, que aliás devemos mante1· e elevar ao maior gráo 
poss'ivel de poder e prosperidade. 

Feitas estas ligeiras considerações, ás quaes a-inda espero volta-r, ao 
concluir dü meu discurso; passarei a occupar-me da materia de projecto, 
:começando pela controversia de direito constitucional, que o mesmo suscita. 

Estou de inteiro acoordo com as theses geraes, hontem sustentadas pelo 
honrado senador do Rio de Janeiro, - que, no systema federativü, a ma.ior 
somma de autonomia e .de direitos dev-e caber aos Estados para os negocios 
que lhe sil.o peculiares na federação ... 

O SR. ELYI;\EU MARTINS - Mll8 não tem sido assim, infelizmente. 
O SR. AMARo 0A""vALOANTI - ... e b.em assim, que as intervenções inde-

bitas, po-r parte do poder federaJ nos mesmos, constituem, não só um 
elemento desmoralisadbr para as proprias instituições fundadas, mais ainda, 
perigo grave, que muito impo,rta precaver ou accautelar. 

Mas, Sr. presidente, si estou de acoordo com S. Ex. em relação á essas 
t.heses geraes do nosso direito publico, nesta parte, identico a.o daquelles 
povos, que são regidos por instituições semelhantes; devo,_ todavia, accres-
centar desde lo.go, que muito me distancid de S. Ex., q11anto ás conclusões 
pr,aticll8, que, segundo os casos, S. EJC.,, pretendeu firmar, como _sendo· as 
normas, mais oorrectas dü regimen federativo. 

Sr. presidente, a grande rêgra, direi melhor, a primeira regra da juri8-
prudencia constitucional é esta : 

«Quando o exercício de um direito ou o cumprimento de um dever € 
conferido a um dos poderes soberanos da nação, fica subente11Q.ido, que esso 
poder se acha ·ipso facto revestido da maior discrição na escolha dos meios 
ou modos pelos quaes deva bem executar o direito ou cumprir o . dever, na 
hypothese, conferido, - comtanto que, em relação aos meios ou modos 
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adopta.dos, não infrinja disposições Jegaes prohibitivas . Não se comprehencle 
de outro modo o exercício ele nm poder soberano. n 

Portanto, a.ntes de decidir acerca da conducta seguida ou a seguir por 
um dos poderes publicos soberanos, em dacln easo, é mister ventilar du·Is 
questões prelimianres : 

1•, si o poder publico a.ge, em virtude de attribuição que lhe_ é oon~ 
ferida; 

2• si os modos ou meios por elle adoptado·s para o ex·ercicio dessa attn-
buição: não vão de encontro a disposições expTessas da Constituição ou das 
leis promulgadas em observancia desta. 

Isto posto, direi ao Senado : O direito de intervenção dos poderes publi-
cas da União na ordem po1itica dos Estarl.os, tra.ta.ndo-se do regimem fede-
trativo, é do systema e esti no systema, sem que em nada enfraqueça o 
mesmo direito a argumentaçã,o, ex adveTSo, tirada elas intervenç,oes abusi-
vas, como aquellàs á que O· distinoto senad()lr do Rio de J a.neiro tanto 
alludiu em seu discurso. A these subsiste sempre a mesma, sempre verda-
deira. 

Uma federação, devo dizel-o em poucas palavras,. não é uma simples 
justaposição de Estados, soberanos e independentes, como o Senado o sabe 
muito bem; é a reunião de soberanias limitadas, dentro de um mesmo circulo 
da soberania maxima, que é a União, a Nação inteira ... E' um só todo, cuj<:~s 
partes, embora autonomas relativamente, não teem o direito de desaggrega-
rem-se; ou usando da linguagem dos esoriptores americanos, - é uma 
«União indestructiv.el, composta de Estados indestructiveis n. 

E ao que adduzem os seus publicistas, dos mais illustres : « desde que se 
trata de uma União inde.structivel, é mister, que haja uma foTça constante, 
a qual fique, privativa e soberanamente, incumbida de preservar essa indis-
truotib.iHda,de n. 

E, agora, não preciso accrescentar, que só ·á União, isto é, no complexo 
dos seus poderes, cabe, com ra.zií<>·, o exercício de tão elevado direito, ou 
antes, o desempenho , de ta.refa de t amanho alcance e responsabilidade.' 

A boa condnctfl, ou fidelidade de um ou mais Estados federados para 
com a União, ou o proprio concurso da maior parte delles, nã.o bastam para 
garantir a integridade d·esta, ou a sua indestructibilida.de - não só pela 
deficiencia relativa de força em muitos casos, como a.inda., porque, pa.rtes 
distinctas, e, as vezes, dominadas de interesses ou sentimentos rivaes, 
podem agir ou divergir de maneira a mais prejudicia.] á conservação do 
pl'Qprio todo. 

Assim, pois, vo-ltando á minha these, não duvido repetir : a intervenção 
dos poderes da União, para manter o imperio da Oonstituiçã,o e das leis 
federaes, para. manter a fórma republicana. adoptada., para preservar a. 
ordem e a paz publica, no centro e em toda a peripheria do corpo politic,o 
m·ganisa.do, é um direito congenit.o, uma condiçã() essencial de toda fede-
J'açã,o. E como é a. União, que póde obrar em nome de toda a. collectivida.de 
política, é tambem á ella, que toca o dever primeiro de vela.r pela sua 
conservação. 

Desta so-rte, se conclue, que a intervenção, em vez ele contestavel, é, 
mesmo, uma nec.essida.de institucional inherente. O que importa distinguir; 
é a intervenção constituciona.I ela intervenção illegitima; e o que · impo·rt;z, 
certamente, pTevinir, é a intervenção, pm parte da. União, quan'do ella P 

movida por intuitos cl'e usurpaçã,o, ou para. meros. fins partidarios .. . 
Rstndando a questão, sob o p.onto de vista do .nosso dir.eito constitucJo-

na.l , a inda direi ao Senado : a intervenção dos poderes da União na vida dos 
E'staclos está consignada em nossa Constituição, em ma.is de um elos seus 
a rtigos. 

Em primeiro Jogar, cumpTe accent uar que não é sem valor n invocação 



-81-

que o meu honrado ooll€.ga pelo Ceará fez do art. 1° da Constituiçã.o, como 
base p1·incipal de seus argumentos. 

Deixando de lado o ponto controvertido, - si os Estados devem ser 
todos organisados debaixo da fórma, riigorosamente representativa, ou uão; 
basta ler as ultimas palavras do citado aa·tigo, para verificar-se o· dever 
maim~, imposto á União, de velar, a todo momento, pela sua integridade. 

Aqui se diz: «A Nação Brazileira .. . constitue-se, po~· união perpetua e 
indissoluvel, das· suas antigas pro.vincias, em Estados Unidos do Brazil. » 

Mas a quem, Sr. presidente, incumbe o dever constante de conse'rvar 
essa união perpetua, indissoluvel, que fórma a federação brazileira P 
DiT-me-hão talvez: concurrentemente, qualquer Estado tem igual dever . 

Assim é. 
Mas, primariamente, esse dever, esse direito supremo, ou, servindo-m~ 

da expressão ingleza - the parammmt 1"ight, toca á União, e esta póde, 
para tal fim, usa.r, não sómento das faculdades expressas nos textos oonsti-
t ucionaes, como ainda, de quesquer outras, que implicitamente decorrerem, 
como necessarias ao desempenho da sua missão soberana. Incumbe-lhe pre-
servar as pa.rtes orga.nicas componentes de um todo indissoluvâ; co:nse-
guintemente, de·ve obstar, deve destruir, tanto os males geraes, como as 
enfermidades particulares que, atacando a vida peculiar de cada uma 
daquellas, sejam capazes de affectar, ou enfraquecer o organismo inteiro da 
federação. 

Assentado este ponto, passemos ao estudo do art. 6° da nossa Consti-
tuição, dentro do qual · se levantou o deba.te do presente projecto. 

Oomo observou o honrado senador pelo Estado do Rio de J anerro, a 
eÀ"Pressã.o - governo - empregada nesse artigo, não significa o poder 
executivo sómente, como vulgarmente se entende; mas o complexo dos pode-
res publicas, m·.eados e organisados pela mesma Constituição. 

O SR. ARISTIDES LoBo - Pa.ra todas as hypotheses? 
O SR. AMARO ÜAVALOANTI - Chegarei lá. 
Mas, como ca.da um desses poderes tem esphera propria, modo de agir, 

occasião de interferir, precisamos, a.ntes de. tudo, distinguir as especies para 
esclarecimento maior do debate. 

Si trata-se da lei a fazer, o direito é privativo do Poder Legislativo; 
si trata-se de dar execução á lei feita, -, o mesmo direito pertence a,o 
Poder Ex.ecutivo; - si trata-se, finalmente, de julgar da validade da lei, 
applicada. a um caso pa.rticular -, o direito pertence ao. Pode;r Judicia.rio. 

Esta distincção, pmém, como vimos de fazer, por modo va.go e inde-
terminado, ainda não offerece lucidez bastante para o caso que discutimos. 
Precisemos melhor a materia, e para este fim podemos tomar o Pl'oprio 
art. 6° da Constituição, o qual reza que o governo federal só poderá intervir 
nos negocies dos Estados (lê) : 

1°, para repellir inv:a:são' estrangeira, ou de um l<Jsta.do em outro; 
2°, para mantea· a fórma republicana fedeTativa; 
3°, para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á requi-

sição elos respectivos governos; 
4°, para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. 
Encaremos a intervenção para qualquer dos casos enumerados. Qua.! o 

poder competente, ou o mais competente? 
Respondendo, direi : em primeiro lc,gar, que os deus poderes políticos, 

o legislativo e o executivo, tem, cada um delles, oompetencia originaria, 
conforme forem as circumstancias do caoo. 

O Poder Executivo, no seu caracter de chefe supremo das forças publi-
cas da Nação, e encarregado da fiel execução da Constituição e das leis, em 
todo o t.erritorio nacional, póde e deye intervir, para repellir a invasão, 
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ma.nter a fórma republicana, a urdem e a paz, etc., usando, JUre proprio, 
dos meios necessarios nas circumstancias. 

Po·r sua vez, o Poder Legislativo ou o Congresso, quando reunido, si 
tomar conhecimento de factos occurrentes, póde, ou deve, intervir por meio 
de leis ou resoluçoes que pareçam ajustadas aos fins a.Uudidos, ou ás 
hypotheses suscitadas. 

E' mesmo para cas-os taes, e outros em bem da causa publica, embora 
não previstos textualmente na Constituição; que esta armou o Congresso 
do direito de <decretar as leis e resolucões necessarias ao exercício dos 
poderes publicos, - e as leis organicas pa;a a exec1Lção completa da Consti-
tuição. (Vid. art. 3./j, ns. 33 e 34.) E mais ainda: - de velar na guarda da 
Constituição e das ' leis, e 1J1'0Videnciar sobre as necessidades de caracter 
federal. (Vide art .. 35, n. 1.) 

Cada um dos pod~res, sendo soberano na esphera de suas attribuições, 
tem, como tal, inteira discrição a respeito doo modos que precise empregar 
para o bom desempenho das mesmas. 

De ac<:ordo com estes princípios, affirmo que tanto o executivo como 
o legislativo, em vista do caso e das suas condições, poderão intervir pal'a 
os fins do art. 6° ela Constituição, - este, fazendo as leis ou resoluções que 
entender necessarias, - aquelle, agindo di1·ectamente em execução das 
faculdades consignadas no texto constituicional ou em cumprimento "de lei 
ou 'r esolução do · Congresso, - como e quando as circumstancias do caso 
exigü·em. 

E aQ Poder Judiciario, tambem assiste o direito de intervir, nas hypo-
theses do artigo citado? 

Com miciativa primaria, manifestamente não, por ser isso contrario á 
propria natureza desse poder. 

Mas, chamado a conh ecer de um caso concreto, por ventura, o1·iginado 
de actos dos dous outros poderes, a su:;t decisão sobre a constitucionalidade 
ou não-constitucionalidade dos mesmos actos poderá actuar oom os effeitos 
de verdadeira intervenção. 

Entreta.nto, ao ponto de vista da questão que ora nos occupa, -
intervenção po1· motivo de o1·dem politica - muito rara será a occasião, 
em que o Poder Judiciario deva legitimamente intervir. 

ObservaTei mesmo ao Senado, que na America do Norte, cujos bons 
exemplos foram invocados pelo honrado pelo Rio de Janeiro, o Judiciari1) 
se ;recusa tenazmente a interferir, desde que se tra.ta de questões puramente 
políticas. (1'he sup1·eme Oourt has steadly ?'efusecl to interfere in pure poti-
tical questions) ('). 

E já que fallei do poder judiciario americano cumpre-me accresoentar : 
- com relação á competencia desse poder, estã.o assentados os seguintes 
pontos : 

- Só intervem e só decide em casos coneretos. 
O SR. Q. Boc.<~.YUVA - Apoiado. 
O SR. AMARo CAVALCAN'.rr - Só decide que a lei ou acto governamental 

é inva.Iido ou inconstitucional, quandQ pód.e citar a disposição da Consti-
tuição que foi violada. 

O Su. Q. BocAYUVA - _1\.poiado. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - E nos casos, puramente politioos, o poder 

judiciario, em regra, recusa-se a intervir, em reconhecimento da compe-
tencia soberana do .legislativo e do executivo, para agirem, conclusivamente, 
a esse respeito ... 

A pratica desta doutirima é uma das mais bellas conquistas da juris-

(*) Bryce, · Am. Commonwealth, V. 1°. 
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prudencia c<Jnstítucional americana, após collições e oonflctos do judiciario 
com os dons outros poderes, tanto em negocios da União, oomo- dos Estados 
- por não se haver, desde lo.go, assáz comprehendido o verdadeiro alcanoo 
dessa faculdade suprema, conferida a-o judiciario, de julgar ela oonstitu-
oion.alidade elas leis... · 

E é justiça dizer, que esse optimo resultado obtido, deve-se, principal-
mente, á bôa e firme orientação da Suprema Côrte Federal, cujos ministros, 
em grande parte, homens do maior saber e civismo, procuraram elucidar a. 
materia, guiados, tão só.Q1ente, pelo sentimento patriotico de ace-rtar e bem 
serYir á causa da Uni:W. 

Entre esses sobresahe, como primeiro, o illustre Marshall, que tend<> 
presiqido a mesma Côrte, desde o anuo de 1801 até 1835, deixou clarameut e 
traçado, em 51 aréstos proferidos, o caminho constitucional, amplo e seg..tr<•. 
que deviam seguü· os podeTes publicos nas suas rnutuas relações soberanaa. 

E desde então, é principio assentado da justiça federal americana, -
não só, respe1tar a maior discrição dos poderes, executivo e legislativo, -
quanto aos meios e razões com que promulgam ou praticam as leis e -os actos. 
mas ainda ,o não imrniscuir-se por fórma ::dgnma, nas medidas, excl1Lsiva-
m ente pol'it·icas, desses· poderes, porque isso seria enfraquecer a sua auton-
clacle, a.liás forte e iTrecusavel, em quantQ se conserva no terreno proprio· 
ela lei. 

Vou ler, e darei em nota ao meu discurso, trechos de opinões de escrip-
tores e ele decisões dos juizes, a, este respeito (lê) : 

"Whenever it finds any rli-1cretion given to the president, a.ny executive 
duty imposed on him, ·it conside1·s the ma.nner in ·which he exercises his 
d-iscretion anel discharges the duty - t-o he beyoncl its p·rovince Whenever 
the Constitution has c-onferred a power of legislating upon Congress, the. 
court declines to inquire whether the use of the power was in the case of a 
particular statute passed by Congress either necessrury or desirable, or 
whether it was exerted in a prudent manner, for it holcls all such ma.tters. 
to be within the exclusive prov·ince of Oongress. 

" l1~ measures exclusively of a political, legi.~lative o1· executive, cha-
racter it is plain that, as the supreme authority a,<; to these questions 
belongs to the legislativa and executiva clepartments, they cannot be re-exa-
minecl elsewhere. :rhe Oongress, ha.ving the power to clecla1·e wa1·, to lev11 
taxes, to appropriate rnoney, to 1·egulate intercou1·se a;ncl comme1·ce witk 
foreig'n nations, etc., their mode o f ex!'Jcuting these powers can nev.er beco me. 
the sutjevt of 7'eexamina.tion in any othe1· t7"ibunnl. 

" So the power i>o make treaties being confined to the president and 
Senat.e, when a treaty is pa·operly ratifiecl, it becomes the law of the land. 
and no other t.ribuna1 can gainsay its stipulat~ons. Yet, cases may readily 
be irnagined in which a tax rnay be laicl, or treat.y made upon motives and 
grounds wholly beside the intention of the Constitution. The remedy,. 
however, in such cases is solely by an appeal to the people at the election.s, 
07' by the salutary power of amendmE):lt, provided by the Constitution 
itself ... 

"It has enabled the court to avoid an ·imwixttwe ·in polit·ical st?-ife 
which nwst have destr·oyed its credit, has deterred it fr.orn entering the 
political arena, where it would have been weak, and enabled it to act 
without f ear in the sphere of pu-r·e lato, tvhe1·e it is strong. n (B1·yce citado; 
Story, Oommentaries § ·37 4, etc.) 

De maneira que, - si tivermos de seguir a boa jurisprudencia amert-
cana-, oorn relação ao caso da nossa Constituiçllio, oogitado no projecto, -
forçoso será convir que a oompetencia de agir ou de intervir, segundo as cü·-
curn8tancias, pertence, corno já disse, aos dous poderes _políticos da União, 
o legislativo e o executivo, e co_m a maior discrição que o bem da causa 
exigir. 
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Este a~·t. 6° da Constituição br~ileira corresponde ao a.rt. 4°, seccão 48 

da Constituiçã.o america.na, - e portanto não será descabido adaptarmos 
aqui,, a seu respeito, as boas praticas, que lá na grande republica t.eem 
dado effeitos os mais salutares . 

Explanada esta face da. questão, releve-me ~ meu honrado collega .e 
amigo•, senador pelo Estado do Rjo de Janeiro, que ta.mbem procure acom-
panhai-o na excUTsão historica, feita hontem por S. Ex., atravéz da vida 
constitucional da America do Norte. · 

O Senado me escusará de roubar-llie, para esse. fim, u~ pouco mais da 
sua benevola attenção . 

O SR. GIL GouLAUT - V. Ex. e sempre ouvido com muito prazer 
(Apoiados.) 

O SR. AMARo CAVALCANTI - Sr. presidente,· V. Ex. sabe que a União 
Americana, ao contrario do que se passou entre nós, foi constituída poT 
Estados, que tinham a sua vida propria, a sua soberania, a sua indepen-
dencia completa; mas que, na phrase de um illustre publicista francez, o 
Sr. L aboulaye, vieram todos elles depositar a sua soberania política nas mãos 
do Congresso Constituinte, reserva.ndo-se, apl!nas, a sua autonomia civil e 
administrativa. 

De maneira que., ao sahirem do seio daquella grande assembléa, em 
vez de Estados completamente soberanos, como haviam entrado, acharam-se 
soberani.as limitadas, dentro do poder maior da União·, que elles propu·ios 
haviam constituído. 

Entretanto, na execução da grande lei fundamental, na qual haviam 
oollaborado - a Constituição Federal da União - não tardaram a surgir 
duvidas e pretenções descabidas por toda a parte, affirmando os memos 
Etados que, apezar de terem creado, pelos artigos da Constituição Federal, 
esse todo, soberano - maior, que sobrepõe-se ás soberanias parciaes dos 
Estados,- estes continuavam no direito pleno de julgar dos actos da União, 
com.o de igual a igual, ou em identicas relações de soberania! ... 

Em outras palavras : os Estados, que tinham adopt&.do a Constituição; 
vendo nesta um simples pacto comprehensivo de estipulações, .em que 
haviam livremente concordado, ... entendiam que licito lhes fóra aparta.r-se 
delle, desde que, a juizo dos mesmos, a União procedesse de modo contra-
rio ao pensamento ou intuitos do· pacto celebrado ... 

D.ahi dous partidos se originaram; não, digo, pa.rtidos politioos, pro-
priamente ditos, mas partidos de advogados, de publicistas, de jurispru-
dentes, de · jurisconsultos, - uns, ela interpretação restrictiva ácerca dos 
poderes da União; outros, de interpretação ampliativa em favOI!' della; quero 
dizer : uns, como o meu honrado collega pelo Rio do Janeiro, entendendo 
que, além das faculdades expressas nos artigos constituciona.eS, nenhum 
outro poder devia ser exercido, nenhum direito mais poderia ser attribuido 
ao legi~J.ativo ou ao executivo da União; porque, tudo qua.nto não estivesse 
expresso, como privativo desses poderes, ... tocava, de facto e de direito, 
á autonomia ou á esphera dos poderes dos Estados. 

O Sn. Q. BocAYUVA - V. Ex. sabe que esta doutrina, foi oondemnada 
e repellida lá mesmo. 

O SR. AMARO CAvALCANTI - Perfeitamente: mas foi a que pareceu-me 
Yer hontem sustentada por V. Ex .... 

Como ia dizendo: uns, que assim o entendiam, e disputaram; -outros, 
que, se collocando em terreno opposto demonstravam, que á União cabia, 
além dos poderes expressos, todos os demais, ou quaesque1· outros, nooes-
sarios aos seus grandes fins, comtanto que não lhe tivessem sido expressa-
mente prohibidos na propri.a Constituição. 

A pretenção dos ultimas tirava a sua r azão de ser do que os escrip-
toa·es americanos chamam implei.d ou incidental powe1·s, isto é, pod~res 
implícitos, que decoTrem ela propria natureza das attribuições conferidas. 
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Referindo"se, por exemplo, ao Congresso, o grande lt!a1'Shall;'· que ha 
pouco citei, deixou bem accentuado e, com elle, os comemntadores mais 
illustres : - que compete ao mesmo decretar todas as leis e medidasJ com 
inteira discrição quanto aos modos, que lhe parecerem melhores em · ben-
ficio do povo; e que outro não foi o pensamento do legislador constituinte, 
quando lhe deu o direito de fazer as leis, neoessarias e convenientes (neces· 
sary and proper ), nos termos do § 18 da secção Sa do art. 1 o da Constitui- · 
ção FederaL Peço licença para ler ao Senado, fazendo a versão dos trechos, 
a que alludo (lê) : · 

« This latter contention derived much support from the fact that there 
were ·certa-in powers that had not been mentioned in the constitution, but 
which were so obviously incident to a national governement that they must 
be deemed to be raised by implication. ' 

" The powers of the government are limited, and its limits are not to 
be transcended. But the sound construction of the Constitution must aUow 
to the national legistatm·e that discretion with respect to the means by 
which the powers it confer are to be cartied into execution, which will 
enable that body to perform the high duties assigned to it in the manner 
most beneficiai to the people. Let the end be legitima-te, let it be within 
the scope of the Constitution, and all meams which are appropriate, which 
are plainly adopted to that end, which are not prohibited but consistent 
with the letter and spitit of the Constitution, are constitutional. n (Miars-
ha.U, C. J., in M'Culloch, v. 111.aryland.) 

« Judge Hare sums up the matter by sayging: « Congresse is sovereign 
as regards the objects a.nd within the limits of the Constitution. It may 
use ali pro per and suitable means for carryng the powers conferred by . the 
Constitution into effect. The means best suited at one time may be inad-
quate a.t another; hence the need f.or vesting a lar.ge discretion in Congress. 

"Necessary and proper are therefore as regards legislation, nearly 1f 
not quite synonymops, that being "necessart n which is suited to the object 
and calculated to attein the end in view. n (Lestures on Constitutional 
Law.) 

Facil seria lembrar numerosos casos do exercicio desses poderes implici-
tQs, pelo Congresso da União Americana, taes por exemplo : o direito da 
creação de um banco nacional, tantas, vezes contestado e tantas vezes reco-
nhecido; o direito de fazer o embargo de navios nas aguas e nos portos da .. 
America; o direito de centralizaJT a fiscalízação das estradas de ferro, em 
toda a União; o direito de dispor acerca da navegação de todas as aguas, 
navegaveis nos Estados da União; o direito de intervir, concurrentemente 
.com os Estados, no que se chama ínternal imp•rovernents, melhoram'enta5 
materiaes, no territorio dos Estados; leis e.speciaes para a punição de cri-
mes, praticados contra as leis ou ordens e regulami'ntos da União, em 
geral; e, finalmente, as leis sobre a admissão de estTan.geiros, e sobre as 
sedições ou conspirações contra os poderes políticos federaes, "Alíen and Se-
di.tíon Laws) etc. eb:. 

Para todos estes misteres e muitos outros, que tem sido providenma.do, 
não ha faculdade expressa nos textos da Constituição; mas, hão obstante 
as contestações leva-ntadas nos primeiros tempos da Federação Americana., 
os poderes da União continuaram a agir, na consciencia do dever geral, que 
lhes incumbia, em bem da Nação. 

Quando se tratou na Convenção de bem assentar as relações entre os 
poderes da União e os dos Estados, um convencionai, creio que Randolph; 
apresentou o seguinte artigo para ser contemplado : O poder de União fica 
investido do direito expresso de tomar as reSoluções e todas as medidas 
uecessarias, para aca-bar com os confl.ictQ, dos Estados entre si, e eiltre estes 
e a Uniã.o...... · 
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Pretendeu-se, desde logo, •JUe, si este artigo fosse adoptado, os Estados 
federados ficariam reduzidos á posição humilhante de simples servos do 
poder da União. 

O SR. Q. BocAYUVA - V. Ex. oomprehende a razão historica. deste 
artigo. 

O SR . .ÂMARO CAVALCANTI - Perfeitamente. 
o SR. Q. BoCAYUVA - Jt'oi por causa da. violenci.a exercida sobre os 

escravos. 
O SR . .ÂMARO CAVALCANTI - Mas a respeito, observa um illustre publi-

cista : o artigo de R.andolph não passou; entretanto, o que foi consi.gnadn 
na Constituição, não conferio menores attribuições ao Poder F edera.!, em 
dados casos. 

Segundo o Sr. WaJker, provavelmente mais de metade da legislação 
do Congresso não tem outra garantia constitucional, do que interpretação 
li-beral dos poderes implícitos do governo géral, fundada, principalmente, 
na disposição do § 18 da sessão Sa do art. 1° ela Constituição Americana, 
( corresponda.nte ao n . 33 do art. 34 da Constituição Brazileira) pela qual 
é o mesmo Congresso autarisado a fazer as leis, que forem necessarias e 
oonvenientes, para dar execução no governo dos Estados Unidos, ou em 
algum departamento ou funccionario destes. 

Este § 18 da secção 8a do art. 1° e a secção 4a do art. 4°, que dá á 
União o direito· de ga.rantir aos Estados uma f.orma republicana, e p>~·otejel
os contra invasões, ou commoções intestinas diz o esoript.or a quem me 
refiro, - tem, certamente, na pratica., dado enchanças, razões e motivos, 
aliás acceitaveis e confirmados pelo proprio povo, pan. que os poderes da 
União tenham, talvez, maior amplitude de acção nos Estados, do que 
aquella. que lhes quiz conferir o convencion al R andolph ... 

O Sn. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O Sn. AMARO CAVALCANTI - E que essa -~nterpretação larga, acerca da 

accão dos poderes politioos, subsiste a mesma, quando se trata de intervir 
na ordem política dos Estados, é facil ele ver da jurisprudencia adoptada 
pelas cõrtes federaes, á que j á me r efer i, e ainda agora o faço lendo o 
seguinte (lé) : 

Now the doctrine laid down by chiefjustice Marshall and on which the 
ccurt<> have constantly since proceeded, may be summed up in two propo-
sitions : 

"l. Every power alleged to be vested in the nation al government or 
any organ thairaof , must be affirmatively shown to lutve been granted. There 
is no presumption in favour of t he existence of a power; on the oontra.ry, 
the })urden of proof lies on those who assert its existence, to point out 
something in the constitution which, either expressly or by neoessary imph · 
ca.ticn, ( deducção implicata) confers i 

"There are aJso points of construction on which every court, following 
a well-established pratioe, will r efu se to decide, « beca.use they an deem.ed 
to be oj a purely poli ti cal nature ... » These points are a.ccordingly li'lft to 
the discretion of the executive and legislativa powers, each of which forros 
its ''iew, as to the matters fallin.g within its spher e. and in acting on that 
view is entitled to the obedience of the citizens and of the States also. 

" It is therefore an error to suppose that. the judiciary is the only 
interpretar of the Constitut ion, for a large field is left open to the other 
authorities of the government, whose views need not. coincide; so that a 
diRute between those auhorities, although turning on the meaning of the 
Constitution, may be inca.pable of being settled hy any legal proceeding ... 

"2. When once the grant of a power by the people to the Na.ti onal 
.G-overnment has been established, that power will he constrned · broàdJy. 
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The stictness a.pplied in determining its e:xistencc gives place to liberality 
in supporting its application. 'rhe people - so :M:arshall anel its successors 
have argued - when they confer a po~ver, must be deemed to conter a 
wide discretion as to the meaJlS whereby it. is to be used in their servioe. 

"For their main object is t-hat it should be vigorously and wisely, 
which it cannot be, if the choioe of methods is narrowly restricted; and 
while the people may well be cbary in delegating powers to their agents, 
they must be presumed, when they dQ g1·ant these powers, to grant them 
with confidence in the a.gents judgment, allowing ali that freedom in using 
one means or another to attain the desired end, whicb .. is needed to ensure 
success. Tbis, which would in any case be the commonsense view, is forti-
1ied by the la.nguage of the Oonstitution, which authorizes Oongress " to 
make ali laws which shall be necessary and proper for carring into e:xecu-
tion the foregoing. powers, and a:U other powers vested by the Oonstitution 
in the Government of the United E·tates, or in any departement or office 
thereof. " The sovereignty of the National Government, therefore, though 
limited to specified objets, is plenary as to those objets u and supreme in 
its phere. 

" Oongress, whic cannot go· one step heyond the circle of action which 
the Constitution has traoed fo rit, may within that circle choose any maens 
whieh it demmes apt for executing its powers, and is in its choise of means 
suhject to no review by the courts in their fuustion of interprete•rs, hecause 
1;he people have made their representatives the sole -and absolute judges of 
the mode in which the granted powers shall be employed. ( Bryce citado) u. 

Tal é a doutrima americana, e eonforn1e com ella, posso affirmar segura-
mente, como fiz ao começar o meu discurso, o direito·, que assiste aos 
poderes políticos da União, de adaptar o modo de intervir nos Estados para 
os caso-s marca.dos na Constituição; pois esta intervenção, ainda repito, é 
do systcma, e está consagrada pelos proprios commentadores do direito 
constitucional americano, de onde trasladámos o nosso. 

O SR. CoELHO E CAMPOS -· Mas o nobre senador não o contesta. (Con-
firmação elo S. Q. Bocayuva.) . 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Voltando da digressão, á que fui levado 
pela sequencia das idéas, que sustento·, vou agm·a Sr. p1•esidente, oceupar-
me dos casos historicos que o honrado Senador pelo Rio de Janeiro invocou, 
si não para combater a intervenção, ao menos, Fara assevera;r que esta não 
se póde dar sem uma lei anterior, regulando .. . como e q?tando o governo du 
União podérá intervir . .. 

O meu illustrado collega disse que só em dous casos essa intervenção 
se havia dadQ na America, em 11-hode-Island em 1842 e, posteriormente, nos 
Estados rebeldes durante a guerra de secessão, sem que, todavia, desses 
casos se pudesse argumentar em favo-r da competencia do executivo ou do 
lt-gislativo da União Brazileira, para hypotheses, semelhant-es á de que se 
cogita no projecto do illustre Senador pelo Ceará. 

Começo pedindo licença á S. Ex. para assegurar que, além das cousas 
mencionadas, outros tem tido loga.r na America, já en data mais remota, 
já em data mais recente. 

O SR. Q. BocAYUVA - Depois da Constituição? 
O. SR. AMARO CAVALCANTI - Sim, senhor. Leio nos escriptores ameri-

canos o seguinte : (lé) "A obrigação de ga·rantir uma fórma republicana 
de .governo aos Estados, e de prote.gel-os contra invazão e perturbações, 
domesticas, é uma das impostas sobre os Estados Unidos. A illação (impli-
cation) e : que o cumprimento desse dever nã.o depenoo exchts·ivamente do 
corpo legislativo, mas de todos os departementQs do governo, ou, ao menos, 
de mais de um delles na parte que lhes cabe. 

"Até aqui o Congresso t<Jm assumido a competencia de agir acerca da 
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garantia dita, a.o mesmo tempo que, de outro lado, e ao Poder Executivo, 
que se tem requisitado protecção contra as perturbações intestinas. Segun-
do a natureza do caso, o judiciario terá pouco ou nada que fazer, sobre 
questões levantadas ex-vi destas disposições da. Constituição ••. ( J dge 
Cooley.) 

Mais : cc O Presidente da Republica é obrigado, dada a requisição da 
legislatura ou do executivo do- Estado, a supprimir taes perturbações pelo 
emprego de força armada da Uniã.Q, ou mobilisando a milícia de outros 
Estados. 

"Assim em 1794 Washington supprimiu a chamada Whisky insurrection 
em Pennsylvania com a mi!icia de Pennsyvania, New Jersey, Virgínia e 
Maryland. Foi esta a primeira vez que a Unii1o affi.rmou, pelo facto, a sua 
intervenção armada nos Estados, o que causou não pequena .impressi1o no 
espírito publico. 

Em 1828, por occasiã.o de ser executada a tarifa federal, manifestamente 
proteccionista dos Estados rnanufacteirr·os, a Carolina do Sul, julgando-se 
offendida na sua condição de Estado agrícola, -· declarou pela sua leg1s 
!atura. que a tarifa da União era. nulla, por ser contraria á Constituição 
Fedéral. 

Esse acto de resistencia. aborta daquelle Estado foi, ainda depois, refor-
çado por um.a Convenção, reunid>t no mesmo Estado, a qual não só reconhe-
ceu direito fo-rmal o do povo desobedecer a essa e a outras leis da União, 
reputadas inconstituciona.es, mas ainda, o do Estado da. Carolina do Sul 
constituir-se, em governo separado, si as circumsta.ncias assim o aconsel-
hassem... · 

O governo federal não devia ficar impassível deante dessa demonstração 
sediciosa .. 

Com effeito, emquanto o Congresso autorisa.ra o emprego dos meios 
materiaes para assegura-r a percepção dos direitos aduaneiros nos portos da 
Carolina do Sul, o Presidente da. Republica, a· seu turno, chamou aquelle 
Estado, po.r uma proclamação, á observancia do dever para com a Nação, 
conjurando todos os seus habitantes a bem pesar as consegue.ncias da rebel-
lião, a qual, além do mais, &eria um acto vergonhoso para o paiz. 

Taes medidas bastaram para o desejado effeito, sobretudo, porque os 
outros Estados, pa-ra os quaes appellaJJ:a a Ca.rolina do Sul, não quizeram 
adherir á sua ca.usa.. · 

E comtudo, o que ficou pat-ente, é: ainda desta vez, o gov.ern.o federal 
não deixou de firmar o seu direito de intervir, em garantia da ordem e da 
integridade da União. 

Em ' l840 e 1842, tendo rebentado uma rebellião na Rhode-Island, o Pre-
sidente da Repuhlica autorisou a mobilisação da milícia de Massachussets e 
Oonnecticut para entrar naquelle Estado, si fosse preciso, o que, aliás, . não 
chegou a effectuar-se, por terem as proprias tropas da Rhode-Island conse-
guido aba.far a rebeHião, cujo chefe Dorr foi preso e condemnado por crime 
de alta traição. 

Antes, porém, de proseguir, seja-·me licito det.er-me um pouco sobre o 
caw da Rhode-Island. · 

Este Estado, muito embora constituído republiCanamente na Federação, 
conservaYa-se dentro da carta dàs gaa·antias ou direitos, que lhe fora outor-
gada no tempo de Carlos II, e em virtude da qual sómente os proprietario~ 
eram reconhecidos eleitores. . 

O povo de Rhode-Island, não podendo accommodar-se a essa co.ndÍção 
por mais tempo, fez convocar, revolucionn!riamente, (porque obrava fóra da 
carta do Estado), uma assembléa constituinte, segundo a qual foi liberali-
sado o direito do suffragio popular; e, nos termos- da nova c.onstituiçã-o, fo.n:t 
eleito um novo governo elo Estado. 
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Mas o governo existente, que então se denominou o goveTno da cMta 
( charter gove1·nment) é, que não esteve disposto a obedecer á ess.e segundo 
governo, adaptado revolucionariamente. 

E querendo reagir, sem, comtudo, contrariar aspirações liberaes do povo, 
convocou tambem uma constituinte, para deliberar ·sobre a constituição do 
mesmo Estado . ' 

Dabi a existenci:a de dous governadores, cada um delles apoiando-se 
nos actos de uma Constituinte, o que impmta dizer, -- a situação revolu-
cionari•a do Estado ... 

Achavam-se as couzas em taes condições quando deu-se a prisão de 
determinado individuo pelo commandante militar do governo da carta; -
aquelle · propoz a sua acção por damnos, allegando ter sido preso, inconstitu-
cionalmente, isto é, em virtude de lei marcial, que a constituição federal não 
autorisavá no caso. 

O SR. Q. BocAYUVA- Por um poder que não era legal. . . 
O SR. AMARo CAVALCANTI - E' de vêr, que o queixoso tivera em vista, 

principalmente, conseguir, por esse modo indirecto, que a justiça federal 
julgasse illegal a auto·ridade do governo da carta ... 

A questão chegou, por via de recurso, até á côrte suprema da União. 
Tenho aqui (most ·rando tom livro) a int.;gra do respectivo aresto, um dos 

mais luminosos, sem duvid-a. 
O SR. Q. BocAYUVA -Leia a sentença do juiz Tanay ... 
O SR. AMARO CAVALCANTI- Um dos fundamentos desta é a confirmação 

do principio, de que b Poder Judiciario não interfere em materia puramep.te 
política, isto é, ahi se declara peremptoriamente, que, tendo o poder da 
Uniã-o intervindo pelo reconhecimento, que fez da legitimidade do ,governo 
da carta, - não restava competencia ao Poder J udiciario para interferir 
com a sua decisão . 

:m do exposto vê o Sena.do, que, tambem no caso da Rhode-Island, houve 
intervenção do governo federa.! - desde que este Teconheceu um dos go-ver-
nos lo-ca(jS, corno sendo o legitimo. 

E por isso, como exemplo invocado pelo- honrado senador do Rio de 
Janeiro, no intuito de combater o direito dessa intervenção, o caso não me 
pa-rece o melho-r, ou procedente .. . 

O SR. Q. BocAYUVA dá um aparte. 
O SR. AMARO· CAvALC:ANTI - Então muito bem; estimo mais, que esteja-

mos de a.ccordo.' 
E a proposibo direi, ainda que de passa·gem, que quando outro dia. 

procurei co-ncorroer para que nesta casa se estabelecesse debate sobre a 
situaçã,o polit.ica do Estado de Pernambuco, não tive em vist a, que o Senado 
tomasse deliberação extemporanea, oom relação á legitimidade dos poderes, 
que all i pretendem a posse do governo do E:>tado; não, certamente; mas 
quizeTa, apenas, que em materia de tanta relevancia, nã,o fossemos estabe-
lecer u m precedente que, mais ta.rcle, importasse o cerce1mzento virtual de 
attribuição dos poderes da União, relativamente aos Estados. Isto. é, não 
qutn·ia .que do nosso proceder negativo se inferisse a falta da nossa compe-
tencia paTa intervir em dados casos, como ainda hontem o honrado senador 
pelo Rio de J aneuo pretendeu concluir do trecho de uma mensagem do pre~ 
sidente Tyler, com relação aos negocio.s de Rhode-Island, de que acabei de 
fallaJ.·. 

O SR. Q. BocAYUVA -'l!i não interveiu . 
O SR. AMARO CAvALCANTI - Desculpe V. Ex.; penso poder affirmrut o 

c·ontrario. . 
O p residente Tyler mandou que a milícia dos Estados fronteiros estivesse 

preparadà·, em pé de guerra, para operar á voz de ordem; e si esta não 
chegoll a S€r dada, é porque a re)Jellião foi logo suffocada. Mas, ainda assim, 
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o que mais contribuiu para e.ste resultado, foi justamente o acto de mani-
festa intervenção daquelle presidente, tendo :reconhecido o gover no da 
carta, e annunciado a sua resolução de entra.r com a força oorno atrás ficon 
dito. Dos oo-nsiderandos da sentença da Suprema Corte Federal, que passo 
a lw-, . se vê, que esse acto foi reputado intervenção legitima e effectíva 
a quaJ, sohre tudo, foi o que poz fim ao movimento sedicioso contra o governo 
~~~ . 
· « The -interference o f the P-resident, by announcing his determinaUon, 

was therejore as effectual as -ij the militia had bee·n assemblecl 1mder his 
orders ... » 

A prudencia nas fo:rrnulas ou maneiras da intervenção, não significa. 
que o presid~nte americano duvidasse do seu direito de intervir, quando 
aliás. é mesmo de regra, em casoo taes de perturbação intestina, que o pre~ 
sidente não effectue a intervenção armada, sem qne primeiro pr.oclame aos 
Estados ou aos seus habitantes em lucta, para que voltem, em obed iencia da 
Constituição, á paz é à tranquillid•ade. 

O SR. Q. BocAYUVA~ Apoiado. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Agora, é opportuno examina~· uma questão 

incidente: si é indispensavel a existencia de lei a.nterior, regulando os casos 
e os modos, para que o governo federal possa intervir, dadas as hypotheses 
do art. 6° da nossa Constituição. . 

O meu illustrado collega do Rio de Janeiro affirmou essa neoossida.de, 
e que assim se houvera pq·ocedido na Amer:ica, onde, disse S. Ex. , - a 
materia fora regulada por uma lei de 1792, modificada por outra. de 1795. 

Em these, Sr. presidente, sustento, desde já, o contrario, adoptindo, 
de preferencía, a opinião do meu illustrado oollega do Ceará, a. esse re~
peito . Os textos, claros e precisos da. Constituição, corno os de que se trata, 
não exigem r egras de lei especial para a- sua execução e cumprimento. 

Mas fallemos, primeiro, da pratic-a americana, que se nos indicou, 
como o bom exemplo a seguir em taes casos. 

Sr . presidente, a lei ou acto de 8 de maio de 1792 organisou a milícia 
na Republica Americana, institução, que corresponde á nossa guarda 
naciona-l, ··- regulando o alistamento dos cida.clões, a divisão das tTopas 
em oompanhias, batJalhões, brigadas, etc., e bem assim, o mais que se fazia 
mister sobre a disciplina, exercícios dos milicianos, etc . Essa lei foi expe. 
didll! em cumprimento dos §§ 15 e 16 da sessão 8" do art. 1° da Constituição 
Federral; - mas, de fórma a.lguma, se referiu, para. r egular, aos casos em 
questão. 

A lei de 1792 foi modificada por outra de 28 de fevereiro de 1795 - e 
nesta, sem muda.r de objecto, se declarou que o Pres·idente dos Estados 
Unidos tinha. o direito de mobílisar a milícia dos Estados pa;ra assegurar a 
execução das leis da União, e supprimir as insurreições ou l'epellir as inva-
'Sôes nos Estados. 

Eis tudo que ha nas leis inv-ocadas da A.merica do Nor1Je. 
E ninguem dirá, que sejam leis reguladoras da intervenção oonstitu-

cionaJ do governo federal nos Estados -, pois outro fora o sett objecto 
manifesto. 

O facto da lei de 1795 referir-se á mobilisação das milícias para, aquelle 
fim , nã.o o regula de modo algum, - quando, ao contrario, deixou á discrição 
inteira do Presidente ela Republica - o julgar da opportunidade das cir-
oumstancias, e oomo e quando convenha fazel-o, relativamente á intervenção, 
a qual, aliás, oomo' já disse, não se dá pela força armada, sem prévia proola-
mação aos perturbadores ou rebeldes, chamando-os á paz e á ordem. 

E quer saber o Senado a razão explicativa da disposição da .lei de 179!5, 
'aliás esousada, por vir expressa 110 § 15 da secção Sa do art. 1° da Constitui-
ção? Eu direi. 
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Quando Washjugton teve, pela. primeira vez, de intervir, em 17~4, 
com força armada nos Estados, elle fez para isso mobilisar as milícias de 
mais de um Estado; e, como na Constituição esse direito de moblisar a 
nâliC'ia está ,conferido ao Congresso e não ao Presidente, levantou-se . uma 
duvida a respeito elo acto do mesmo. Esta duvida era. sem fundament o, desde 
que o Presidente agia, em tal caso, não como simples autoridade civil, mas, 
como chefe supremo, que é, de todas as forças armadas da União, que_ lhe 
devem obediencia, quaesquer que ellas sejam . 

Todavia, para acaba.r com a duvida, o Congresso, ao votar a lei de 
1795, encartou nella a disposição expressa alludida; - e ahi temos todo o 
a.lcance da mesma. 

O SR. Q. BocAYUVA dá um apa.rte. 
O SR. AMAltO CAVALCANTI- Ora, do. expost-o verifica"se que a lei de 1795 

veiu apenas consagrar uma disposição constitucional existente sooo·e a mobi-
lisação da milícia; mas, antes da qual, e, sem duvida; acertadamente, já o 
Presidente da Republica havia intervindo nos Estados com força armada. 
E mesmo podia fa.zel-o, e o tem feito , sem usar das milicias, mov.endo as 
p1·oprias t.rupas feder aes, desde que lho sobrevem o dever de protege1r os 
Estados contra as perturblli;ões intestinas .. . 

O Sn. ÜOELHO E CAliiPOS - Isto é pn.tico; um governo é isto. 
O SR. Q. BocAYUVA - Isto é um Pod€r Executivo forte de ma is ... 
O SR. AMARO CAVALCANTI - As outras. qnestões, que então· (o:efiro-me á 

lei americana de 1795) surgimm, foram : 
- A quem competia o comma·ndo das fo rças wilicia.nas, quando a. ser-

,;iço da Uniã,o? , 
-Por que tempo deviam servir ? 
-Si eram obrigadas a servir fóra do te·nitorio ela União. 
Quanto á primeira, entenderam muitos que, pertencendo a,os Esta.dos 

a nomeação dos nfficiaes, assim devi a sel-o em r elação ao dito comma.ndo. 
Na pratica, porém, se fez o contrario, obedecendo as milícias ao comman-
da.nte indicado pelo governo fede·ral. · 

Quanto á segunda questão, uma lei r esolveu que serv1nam. por tres 
mezes apenas; mas esse pra.zo foi, posteriormente, levantado para seis 
mezes, e, depois, para, no·ve mezes; e na guerra da secessão, serviram por 12 
mezes, e até por mais. . 

Qtianto á ultima duvida , - si as milícias chamauas a serviço do governo 
federal deviam servir fora da União, conveiu-se em que era mais de accordo 
com a natureza ela institu ição, que o cidadão milicia.no só fosse o·bTigado a 
servir dentro das fro-nteiras da Republica. 

Senhores, não preciso inústir que as Je;s , que venho de citar, não o 
fo1·am, não são, reguladoras elos casos e modos por que a intervenção se 
eleva da.r nos Estados. E a ve1·da.ç1e sobre este ponto é : que não se me apon-
tará, nem na America do Norte, nem na Suissa, nem na Republica Argen-
t ina, nem em confederação alguma, que me conste, essa condição legislativa, 
sem a qua.l, o governo oentral da União não eleva intervir ... 

Ousarei mesmo dizer ao Senado, que uma lei neste sentido sera incon-
veniente, sinão prejudicial, em vista elos int uitos do legislador constituitite; 
porquanto, nem semp~·e se dará a perturbação da ordem publica em um 
Estado, justamente dentro das hypotheses formuladas ou previstas na le1 ; 
além de que, esta poderá servir, paJ·a a.geitarem-se pret extos ele intervenção , 
~om fins eleitoraes, ou simplesmente part.iclarios ... 

Estes males, que o meu honrado collega receia, sem uma lei previa e 
reguladora, eu r eputo-os ma iores, ou mais possíveis, justamente, sendo 
conhecidas as condições ou hypoth eses legaes, em que a int:ervenção seja 
obrigada ... 

O SR. Q.BocAYUVA ·- Mas a commissão não aconselhou isto. 
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O SR. AMARO ÜAVALCJANTI - Estou procurando assentar theses geraes 
na argumentção . 

Sr. presidente, continuando a tratar dos exemplos de intervenção 
armada nos Estados pelo governo federal da. America, ainda devo lembrar, 
além dos occorridos durante a guerra da secessão, de que tratrurei adeante, 
os seguintes : - a que foi pratica.da pelo presidente Grant, para supplantar 
motins e perturbações em diversos Estados do Sul ; - o caso da Luisiana 
em 1873, - onde dous governos disputavam pela fo.rç.a a posse do Estado, 
e em que o Presidente da União interveiu oom tropas federaes, para manter 
aquelle dos contendores, que lhe pareceu o legitimo; - e, finalmente, a 
intervenção do Presidente H ayes em 1877 no Estado da P ennsylvania, para 
supprimir os graves tumultos qur, ali si deram, por occasião da chamada 
guerra dos caminhos de ferro ... 

Com relação á guerra da secessão, ou si tome em consideração o seu 
período inicial, em o qual o Presid>mte f ez de dictador em tudo que ordenou 
contra os Estados rebeldes; ou si encare a continuação da guerra, durante 
a qual, o mesmo a.giu revestido de todos os poderes, mesmo extra-oonstitu-
cionaes, que lhe conferiu o Congresso; ou si considere, finalmente, o periodo 
post bellum, da reconstrucção elos Estados vencidos; uma lição unica, um 
só precedent-e, se páde dahi infenr, e é : - que o governo federal da União 
Americana tem sempii'e firmado o seu direito soberano de intervir na vida 
elos Estados federados, acoentuando, por factos, a oompetencia do seu legis-
lativo ou do seu executivo, segundo os casos e as circumstancias. 

Mas deixando, acaso, de parte o periodo da guerra; que se viu depois? 
D ado o assassinato de Lineoln , assumiu a presidencia o Sr. 'Johnso·rt , 

e este não duvidou que lhe competia, não só reconhecer, como Estados da 
União, aquelles que se haviam organisado durante a guerra, sob a pro-
tecção das armas unionistas, mas t ambem, nomear governos provisorios 
pa.ra os outros Estados vencidos, ttutorisando-os a convocar conv.enções para 
a sua constituição definitiva de ntro da União. 

O Congresso Nacional, r eunido, não esteve por esses e outros actos do 
P1·esidente, - avocando, sobr etudo , para si a autoridade privativa de. 
a,dmittir, ou não, os Estados rebeldes á federação, segundo as condições, 
que parecessem convenientes. · · 

Com esse pen~amento nomeou do seu seio uma commissllio composta de 
15 membros, á qual incumbiu de tomar eonhecimento da materia e de pres-
crever as regrás precisas, isto é, as novas condições, observa.das as quae.s 
sómente, seria appro·vada a admissão dos referidos Estados. · 

Os que não se sujeita.ra.m logo á estas condições, foram postos so.b o 
governo de autoridade militar, tendo esta poder discricionario, para pro-
mov er e realisa.r a constituição legal do respectivo Estado, na fórma indicada 
pelos actos do Congresso. 

Varios desses actos, muitas vezes , sem a menor base, expressa nos t extos 
eonstitucionaes, fora.rn vetados pelo Presidente da Republica; mas, não 
obstante, foram promulgados p elos dous terços de votos do mesmo Con-
gresso, e cumpridos; e em virtude del les, é que os Estados rebeldes entra-
ram, de novo, na União Ame ricana. 

Ti re cada um de taes f actos a lição, que guizer; mas o que nelles se vê, 
é a força soberana dos poderes da União, agindo, quando e como oonvém, 
em bem da indissolubilidade desta, sem que lhe sirvan1 de obstaculos as 
prerogativas, tantas vezes, invocadas da soberania estadoal. .. 

Quando estudante na America, tive occasião de ouvir o emerito pro-
fessoir Story, e este, tratando da soberania dos Estados, disse : « Attendei, 
são sobemnias lim.itaclas, dentro da soberania nacional da Unif~o. n 

E' assim que se entende, e pratica-se na America . 
O SR. Q. BocAYuv:~ - Soberanos, dentro da Constituição. 
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O Sn. AMARO ÜAVALOANTI - Perfeitarn_epte; e · para concluir este ponto , 
vo-q, ler ainda urna passagem ::~ue encontro nos comrnentadores (lê): 

"It is now adrnitted that the Union is not a mere comp:wt betwen oom-
monwealths, dissoluble at pleasure, but .an instrument of perpetual efficacy 
emanating frorn the whole people, and alte.rable by thern only in the manner 
which its own term describe. It is an ind.estructible Union of indestructible 
States. It follows from recognition of the ind~struotibility of the Uuion, 
that there must somewhere exist a f-o·rce capable of preserving it. 

"'l'he National Government, is now aclrnitted to be such a force : It can 
exe.rcice ali powers essential to preserve an d prote.ct its iwn existence and 
that of States, anel t he constitution al rela.tion of the States to itself and 
to one another." 

- Depois da guerra civil (1861-1865) estes pontos estão assentados : 
- Nenhum Estado tem o diQ·eito de declara r um aeto do Gov.erno Federal 

invalido. 
- Nenhum Esta.do tem o direito se sahir (secede) da União. 
- A unica autoridade competente pa.ra decidir, afinal, sobre a constitu-

cionalidade de um acto de Congresso ou do Executivo Nacional é o J udi-
ciaro F ederal. . . 

" But if the question be a pnrely political one, it may be incapa.ble of 
bein.g decided by a.ny court wha.tever, anel in such cases t he decision of the 
political departments (Congress Qr the P.resident, as the case may be) of the 
Federal Governrnent, is necessari ly final , thou gh, of coarse, Ilable ·to be 
reversed by a snbsequent Congress or President. The cases which arose on 
« H.econstruction Act ,, after the wa!l· of secession, afford an illustration. 
'fhe atternpts m ade to br ing these before the courts failed, anel the acts were 
enforced (Georgio v stanton, 6 W all, p. 57.) 

« vVhere the President interferes with a State he does so, either under 
bis duty to g ive effect to t he le.gisla.tion of Congr.ess, oT unde.r the discre-
tionar y executive fuuction, which the Constit. has eutrusted to him. So if 
any Sta.te were to depa.rt from a r epublican form of government, it would 
be his duty to bring th~ fact of the notice of Congress in a-rder that ·t he 
guarantee of tha.t form conta.ined in the Constitution might be made 
effective. 

"H an insunection broke out agaiust the authority of the Union, he 
would (as in 1861) send F-ederal troops to suppress it. If there should be 
1·ival State governments, each cla imin.g to be legitimate, the President might , 
especially if Congress were not sitting, recognise anel suppürt the one 
which he deemed r egular and constitutional (1). 

Ahi t-emos nestas poucas linhas a boa douta·ina da co-mpetencia dos dous 
poderes politicos da União, em materia de intervenção nos Estados; sendo, 
sobretudo, ponto assentado na Arnerica, que, nas perturbações ou oommo-
ções intestinas , propriamente ditas, - o direito de agi?· toca, de preferenoüt, 
ao executivo federal. 

Passando agora, a tratar da maten a stricta do projecto, direi : voto 
em favor das conclusões dos par.eeeres, e contra o projecto (muito bem); não 
pOO'que desconheça os intuitos patrioticos com que foi elaborado e apresen-
ta.do, pe1o seu digno autor ... 

Q. SR. Q. BocAYUVA - Apoiado. 

(1) Estes, e outros trechos, citados no discurso, foram lidos pelo orador 
em versão portugueza; vã.o, porem, aqui no original, para melhor julgar-o;e 
da sua applicação ou procedencia, quanto aos termos da controversia. 
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O SR. AMARO ÜAVALOAN'l'I. .. a.ntes reconheço-os, podendo, mesmo, 1dar 
testemunho oo Senado·, de que, préviamente á sua apresentação, tive ra.zã.o 
e ensejo para julga.r das intenções de patrioti~>mo, que haviam guiado S. 
Ex.; mas porque entendo que o meio indicado no project.o não é o mais profi-
cuo, nas circumstaucias. (Apoiados. ) 

Ta.mbem não vot.o eontra o project.o, por julgai-o incinstitucional ou 
fóra da. nos;sa competencia; quando, ao contrario, da. controversia, que tenho 
sustentado no deba.te, ::;e deve inferir que mantenho e adopto uma doutrina 
csrtamente opposta .. 

Os poderes da União podem e devem inter:'ir na ordem política dos 
Estados, pa.ra casos id~ticos ou semelhantes oo de que estamos tratando. 

Estou, poTém, couvencido de que, com relação· á actual guerra do H.io· 
Grande do Sul, a paz, que t.odos queremos, não virá de artigos de lei, mas 
das disposições ou condições das partes combatentes. 

Meios de toda oTdem se devem empregar, a todo o momento·, e a todo 
o custo·, para acabaJ· com essa guerra funesta, na qual, todos sabem, não 
haverá vencedores, realmente Jitos. 

O que se chamam victorias, são outras tantas desgraças, maiores ou 
menores, a lamentar, para a causa da patria. (NurneTosos apoiados.) 

A difficuldadt> da pa.z tem vindo, ao que parece, dos motivos de odio, ou 
da;;; crueis revindictas com que se orig inou tão lamentavel desgraça. naquelle 
Estado! 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que, ás vezes, rompido um mesmo partido 
em dous grupos, pela simples diver.&encia de idéas, torna-se cousa difiicil, 
sinão impossível, fazel-os, depo·is, voltar a uma reconciliação; - e como não 
contar' com essa dif!iculdade, muito maior, muito mais tenaz, - tratando-se 
de grupos que se accusam de traições, roubos e assassinat<Js reciprücos, uns 
e ouüos pretendo impor a. lei, ou obt~:~r a posse exclusiva do proprio 
Estado ? !. .. ' . 

Situações destas, senhores, não se resolvem por mer·os projectos do 
Poder Legislativo. Além disto, considerado o fim do projecto - a intervenção 
elo .governo federal -, esta. ninguem ignora, que já existe, - e, legitima-
mente feita a requisição do gov.erno estadoal; e posso affirmar ao Senado, 
qu'e o intuito elo Presidente dn, Republica., intervindo, foi e é, como se pre-
tende no project.o, - apressar a pacificação elo Estado. 

Poder-se-hia, é v.erdade, admittir que, pela intervenção cogitada no 
pl'Ojecto, se declarasse o Rio Grande do Sul em estado de sitio, ou, me,srno_, 
não aincla legalment e constituúlo, - meios, que alguns reputam efficazes 
para a pacificação ... Cumpre-nos, porém, a.ttender, que taes hypotheses já 
forem lembradas e discutidas na outra camara elo Congresso, e por ella não 
adaptadas. 

Portanto, si o Senado quizesse encaminha.r-se por qualquer destes alvi-
tres, teria, como cousequencia, ficar isolado; uma vez que a outra camara 
já manifestou a sua opinião em contrario. · 

O SR. Q. BocAYUV"\- Apoiado. 
O SR. AMARO CAVALCAN1'I - Sr. presid~mte, é sem duvida da maior pon-

deração a materia elo debate, e pa.ra assentar as boas ll()ll'mas de nossa juris-
prudencia política a respeito, todos nós devemos concorrer, com animo des-
prevenido, sem paixões, sem outro inter.esse, que não seja o de servir com 
patriotismo. · 

Quanto, porém, aos factos que se tem dE>senrolaclo no paiz, durm1te o 
curto período de nossn. expe.riencia republicana, embora não justifique os 
erros ou abusos eommettidos; todavia, nã.o receio dizer ao Senado, que de 
fact.os taes se encontram S'irniles pe7'feitos em toda a parte, em que se teem. 
dado n:w.oluções políticas de caracter, mais ou menos iclentico ou .semelhant~ 
<Íquella, que se deu entre nós em 1889. 
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O SR. Q. Boc~YUYA - E passaram-se tambem no tempo do imperio. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Não preciso recorrer á historia de outros 

povoo; em nosso paiz temos um confronto de situação, s inão identi.ca, certa-
mente, muit-o semelhante, até nos proprios detalhes. 

Não é preciso lembrar ao Senado, que o Sr . D. Pedro I, apezar de ·ter 
sido o outhorgante da constituição do imperio, achou-se logo em lucta 
aberta com a primeü·a assembléa nacional, eleita nos termos ela mesma. 

E, de capricho em caprich0, de lucta em lucta, com o corpo legislativo, 
elle viu-se, na. tarda de 6 de abril, abandonado pelas forças publicas a. que se 
amparava, e da.hi a sua abdica.ção na manhã de 7 de a,bril de 1831... 

Seguiu-se o Governo da Regencia, composto de homens que se appeli-
davam -- os patrio-tas, e que tinham por mira - restabelecer a legalidade . 
E tama,nha. era a f é que os alimentava a respeito do· gra.nde acto de 7 de 
abr il, que, na fa.Jla da abertura da aassembléa, a 3 de maio seguinte, a 
Regencia Provisoria se externou nestes termos: (lê) ... cc elle (o 7 de abril) 
r emoveu os embm·aços que a prepotencia, a intriga e a ignorancia muitas 
yezes oppunham ás vossas sabias deliberações em beneficio da :pat-ria; elle 
fez luzir a aurora da felicidade». 

Entretanto, emquanto uns viam no acto de 7 de abril e r estabelecimento 
do imperio da lei e da Constituição, outros, menos prudentes, queriam qui) 
a J'evolução continuasse, aqui e nas províncias do imperio, afim de que 
fosse desfeita a 0 rdem de cousas existente, ou, ao menos, despojados do poder 
todos aqu•elles que haviam merecido a confi ança do gov-erno anterior! 

No mesmo anuo de 1831 surgimm sedições e motins políticos por toda 
a. pa.rte. Lo~o no começo de abril uma &edição militar n a Bahia procurou 
depor o presidente. da província e o cornmandante das armas, os quaes, com 
effeito, aba-ndonaram os seus post-os. 

A ' sedição da Bahia seguiram-se os movimentos politico.s o-u sediciosos 
de Pern ambuco, de Maranhão, do Pará, e desta capital, du as v-ezes em cada 
uma destas localida.des, e t;Qclo.s com intuito de derrubar as autoridades 
existentes; não fallando da contra-r-evolução de Pinto Madeira, no Ceará , 
a-o fim do mesmo a.nno. 

Taes factos trouxeram esta, oonsequencia : a divisão, ca-da vez maior, 
entre os p roprios homens de 7 de abril. 

De um lado, ficou o governo com o elemento, então denominado . o pa-r-
tido rnodora.do, _ e do outro, o- pa.rtido- exaltado. Mas, emqua.nto estes se 
degla,d ia.vam, dizendo-se todos mantenedores da Constit uição; ao lado delles, 
os amigos ele D. Pedr-o I , que, ao principio, nem siquer, queriam appan:ecer 
no scenario político·, começa-ram a or.ganis:1r-se em terceiro pa-rtido, á 
espreita elo momento de lev anta.:~· a bandeira ela restmuação. 

E ste partido, é escusado dizer , não tendo inter esse na consolidação do 
que existia., trabalhava- para a causa do mal. A sua divisa era: cc Quanto 
peior , melhor.» (Algun s F'h-s. senad01·es dão az;m·t es .) (1) 

Em 1832 a situação continuou, de ma is a mais, agitada. No Pará fór:1 
assassinado o commandante militar da comarca do R io Negro, e depois, 
proclamada esta comarca em pr-ovíncia separada; em Pernambuco derarse 
o movimento sedicioso de 14 de abril e, em consequencia delle, a tenrivel 
guerra dos Oabanos, que durou 4 annos; aqui na capital, os movimentos revo-
lucionarios de 3 e 17 de abril , promovidos pela partido exaltado com o fim 
de apoderar-se do governo. Em 1833 t ivemos, logo ao começo, a revolução de 
Ouro P.r eto pa.:t·a. depor a primeir a autoridade da provincia; a matança de 

(1) E'sse par t1clo foi chamado - Camam1wu, e desappareceu com a morte 
ele D : P edro I , em Lisbôa, a 24 de setembro de 1834. 
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16 de abril no Pará; uma sedição militar no Ceará, para depôr o seu presi-
dente; e aqui nesta capital, emquanto o governo se mostrava receioso das 
pretenções occultas dos restauradores, - espiritos exaltados promoveram 
os motins e arruaças, que deram causa ou serviram de pretexto, para o 
acto da suspenção de garantias de 15 de dezembro, durante a qual, fora.m 
preeos, p;rocessa.dos ou desterrados, 47 indivíduos, entre os quaes o proprio 
José Bonifacio. 

Paremos aqui e comparemos os factos. 
O p1·imeiro Congresso da Republica Brazileira achou-se logo em lucta 

com o proprio fundador da Republica e seu primeiro. presidente constitu-
cional. 

E um e outro não cedendo no terreno dos caprichos e ·das ;revindictas, 
foi o chefe do Estado levado a praticar o .golpe fatal de 3 de novembro! 

Entretanto, vinte dias depois, só e abandonado das mesmas forças, 
cleante das quaes assignara o decr eto da dissolução do Congresso, resignara 
o poder nas mãos do seu substituto· legal. 

Mas agora, como no 7 de ab1·il, emquanto uns entendiam que se tratava 
de simples substituição legal, paJ·a continuar o .governo estabeleCido; outros, 
ma.is exigentes, queriam que o acto fosse encarado, em todas a,s suas partes, 
como uma revolução, que devia desfa,zer, aqui e nos Estados, toda o ordem 
de oousas subsistente. 

O S'R. COELHO E CAMPOS - Foi urna degringolada perfeita . 
O SR. AMARo CAVALCANTI - Estou expondo os factos da historia; não 

estou fa.zendo censuras a ninguem. 
Levantou-se a discordia e o demonio da fúria política por toda a parte! 
E emquanto os despojados, ou os que tal. se julgaram, pl'OCuravam, de 

todo o modo, cercea;t· o prestigio e a existencia do governo; este, por sua vez, querendo sustentar a sua auto·ridade, ou precaver a propria existencia, 
foi levado ao acto de 10 de abril, em cuja rede apanhou tambem 47 indiví-
duos, numero exactamente igual ao de 1833. 

Assim como os presos e processaclQs de 33 foram absolvidos pelo jury 
seberano, elo mesmo modo, os presos e desterrados de 92 foram r estabelecidos 
em seus direitos pelo voto soberano ela amnistia. 

Mas, senhores, infelizmento, a.ssim como em 1833, tambem em 1892, o 
desfecho dos factos n ão convenceu a uns e a outros, para que d1:1ixassem o 
teneno das de.gladiações partidaJ·ias e das vinganças funestas, em beneficio 
ela causa da patria!. .. 

O SR. Q. BooAYUVA - Apoiado; esse é que d1:1via ser o objectivo geral. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Em 1834, e 1835 continuou a onda revolu-

cionaria; e para o símile ser perfeito, não faltou, siquer, no ultimo desses 
annos, o rebentar ela guerra civil no Rio Grande! (Apoiados.) 

Em 1835, olha.ndo todos -em torno ele tantos factos alarmantes, no 
empenho de achar, já não digo, o meio de felicitar o paiz, mas de tiral-o, 
ao menos, das garras da anarchia, resolveram eleger para r egente do 
imperio ao illu tre cidadã-o Diogo F-eijó (muito bem), o mesmo que, quando 
em 1831, até nas ruas desta capital, dominavam as fúrias soltas da anarchia, 

·havia sabido, como simples ministro da justiça, restabelecer o imperio da 
lei e a obediencia ás autoridades constituídas . (Apoiados.) ' 

E para qu,e o Senado verifique as condições, em que elle acceitru·a o 
governo do pa.iz, vou ler o trecho da sua falla, ao abrir a assembléa geral 
em 1836 (lê): 

"Nossas instituições vacillam; o cidadão vive receioso e assus tado ... O 
vulcão da anarchia ameaça devorar o imperio; applicae, a tempo, o 
remedio ... n 

Mas, apezar da tempera rija de tão notavel homem, apezar da sua 
intenção pura de bem servir e acertar, e da sua qualidade pessoal - de não 
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saber ~·ecuaJ.· deante das necessidades do momento; menos de dous annos 
depois, elle julgava-se . incapa.z, á vista dos máos elementos congregados .. o e 
resignou o poder, dizendo em o manifesto, que dirigiu à N açãQ (lê): 
" Cumpre que laneeis mão de outro cidadão que, mais habil ou mais feliz, 
mereça as sympathias dos outros poderes publicos. n 

Estas ultimas palavras deixam ver que a maior difficnldade vinha da 
lucta dos proprios poderes publicos, cujos cllpl·ichos não podem, nã.o devem, 
ser admissíveis contra o bem da Nação! 

Quem sabe si, mutat-is nmtandis, taes palav:ras n1i,o nos seriam agora 
applicaveis?!. .. 

Entretanto, senhores, todos os factos graves a que tenho alludido não 
serviram de aviso bastante aos nossos maior.es, para que pa1·assem na car-
reira vertiginosa das desavença.s e das vinganças partidarias; e continuaram, 
e continuaram, até que, na falta de outro remedio, foram jo1·çados a appel-
lar para uma criança de 15 annos, afim de que, violando a Constituição, 
assumisse, quanto antes, as suas attribuições magesta.ticas, como unico 
meio de salvar o imperio e a Nação. 

E, ago·ra, attendei : emqua11to os nossos maiores, embora provando a 
incapacidade de estadistas, acharam esse remedio extremo para salva.r o 
imperio; nós outros ainda não sabemos qual será o remedio heroico sa.Jvador 
da Republica, nas circumstanoias difioeis em que nos acha.mos !.oo Uma 
cousa, porém, é certa, e é : que si os homens da Regencia tivessem contido 
os odios e vinganças partidarias, como deviam, muitos males se terja.m 
evitado, e, de oert.o, maiores beneficios teriam elles 1·ealisado para todo a 
paiz. 

Mas, si para elles havia a excusa de que lhes faltava a lição do passado; 
pru·a nós já não existe esta excusa; pois que ahi temos essa grande lição e 
experiencia, que elles nos deixaram. 

Sr. presidente, não admira o 1·adicalismo, com que todos nós temos 
combatido os erros da Republica; ella apenas acaba de sahir do berço, e é 
proprio da pouca idade leva1· as cousas ao extremo dos proprios desejos, -
muito embora, quando suppõe chegaJ.· ao successo, se veja na p~·esença de 
amarga desillusão, por não ter previsto os obstacnlos da realidade pratica .. o 

E' mister contentarmo-nos com o soffrivel, emqua.nto não pudemos ter o 
melhor. 

Bons desejos ni'i,o garantem optimos resultados . E' preciso procurar a 
realisação do nosso ideal na Republica, dentro dos eleme-ntos, não muito 
bons, que nos deixou o imperio ... 

A verdade act.uaJ é esta : todos nós temos errado, e, portanto, é de 
·nazão que todos nós concorramos para emendar o er1·o. Não haja receio de 
dizer a verdade das cousas aos homens do governo, ou á. propria Nação, 
nem tão pouco, o aca.nhamento menos justificado de ced-er cada um da sua 
opinião ou capricho, em beneficio da causa publica. 

O que urge, é guardM· o Brazil na sua integridade, como condição da 
grandeza nacional. (A.poiados.) O que, sobretudo, importa, é provar ao 
paiz e ao estrangeiro, que somos capazes de garantir a ordem, a liberdade e 
o direito, dentro das instituições republicanas. 

E para isto, Sr. presidente, não v.ejo outro caminho, outro meio efficaz, 
que nã.o seja, um accordo de vistas dos bons republ.icanos, de modo a impos-
sibilitar, para sempre, a perturbação da paz e da ordem publica, sem as 
quaes, não ploeciso dizer, jámais teremos ensejo de realisar os bens que, todos 
almejamos. 

Os caprichos de uns não justificam os erros de outros; porque todos nós 
somos responsaveis pela consolidação da Republica e pelo bem estar e 
engrandecimento da patria brazileira . (Muito bem; muito bem.) 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. II. 7 
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O Sr. Coelho e Campos - Sr. pr esidente, permittir-me-ha o Senado 
algumas considerações sobre o importante assumpt.o, que se debate, quando 
delle já se oocupar am illustra.dos collegas, que me precederam. 

Cumpro um dever de o.fficio, tenho posição obrigada como si.gnataL"io 
com rest r icções aos fu ndamentos do parecer das commissões de constit uição 
e justiça, na qualidade de u m dos seus membros. Si tal não fora cedeTia a 
palawa a quem, mais competente, trouxesse ao debate o subsidio de suas 
luzes. 

O 'n. Â.MARo CAv.U.CL'ITl - V. Ex. as possue. (Apoiados.) 
O SR. CoELHO E CAMPos - Senhores, o illustrado autor do projecto, 

lamentando, como todos nós, como a nação toda, os deploraveis suocessos de 
que é theatro o est ado do Rio Grande do Sul, nutre. a esperança de por-lhes 
cobro pelas medidas que suggere. 

ão estas medidas: l a, autorisar-se a nomeação de um interventor 
nacional com poderes civis e militares para uma missão no Rio Grande; 
2a, que essa missã-o tenha por fim restabelecer a ordem e a tranquilidade 
naquelle estado, e reorganisal-o de accordo com os princípios constitucionaes 
da União: 

Isto, em bons termos, quer dizer, r . presidente, que o nomeado inter-
ventor assuma o governo do estado, e, arbitro dos seus destinos, debelle 
os elementos de desordem que o flagellam, e convoque uma. constituinte para 
o remodelamento de suas instituições actuaes. 

enhores, mudam os tempos, e com elles evoluem homens e factos . 
Quando, no governo do mrurecbal D eodoro da Fonseca, o Congresso resolveu 
por um projecto de lei reparar fraudes e violencias commettidas pela inter-
venção do governo central na organisação dos estados, por parte daquelles 
que pretendem hoje a inter venção formal, plena e absoluta no estado do Rio 
Grande, foi impugnado esse proj ecto por falta de competencia do Congresso 
para conhecer de assumpto, que, directa ou indirectamente, se relacione 
com a organisação dos estados. 

Quando, depois de 23 de novembro, a revolução, fazendo repercussão 
nos estados, reivindicou direitos conoulcados de alguns delles e fez taboa 
ra.za de seus governos e instituições, foi insana a grita, vehementes os 
protestos contra a tolerancia criminosa sinão a cumplicidade do governo 
nes&a degringolada temer osa. Nã.o é que eu batesse palmas a razia que 
então se fez; t rato apenas de assignalar o f.acto. 

E, ainda mais; aquelles mesmos que por vent ura reconhecidos á inter-
venção •em seus est ados, tolera.ram, apoiaram o golpe de est ado de 3 de · 
novembro, esses mesmos, depois de 23 de novembro, hastear am uma nova 
bandeira em defeza das autonomias locaes, intitulando-se autonomistas ou 
federalistas. 

Pois bem, Sr. presidente, esses intitulados autonomistas, federalistas 
ou que outro nome tenham, querem e pretendem hoje que o governo federal 
intervenha em um estado eonstituido, qual o Rio Grande do Sul, para, 
~obre os destroços do seu mecanismo institucional, levantar outro, que mais 
de accordo seja com os princípios constitucionaes da União. Isto é, preten-
dem que, por uma lei,. se pratique o mesmo attentado, que, no seu entender, 
não era mesmo licito a revoluçã.o praticar. (Apoiados.) 

Essa duplicidade, esses dons pesos e duas medidas sobre factos e cir-
cumsta.ncias que se regem pelos mesmos principies, confesso que não 
comprehendo. 

Nã.o é que o governo federal não possa intervir nos casos oonstitll-
cionaes, mas e que a intervenção, qual se pretende, está fóra da Constituição; 
é absurda e attentatoria della. 

Antes desta demonstr~.ão , ha a preliminar da. competencia - um dos 
pontos de minha divergencia do parecer. 
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A prelinlinar é esta : podemos, por uma lei especial, autorisar a inter-
venção ou a nomeação de um interventor para determinado estado? 

Podemos fazel-o em relação ao estado do Rio Gra-nde do Sul, nos· ter-
mos do projecto? 

Em these dire1 que sim, na hypothese penso pela negativa. 
A commissão de constituição sustenta a negativa na these e na 

hypothese. 
Entendem os illustrados membros da commissão de constituição que não 

tem oompetencia o Poder Executivo, não póde dal-a o Poder Legislativo 
para a nomeação de um interventor porqne ad in.sta.r do art. 4°, sessão IV, 
da Constituição arte-Americana, fonte do nosso direito publico constitu-
cional, só aos Estado.<:~ Unidos do Brazil, só ao conjuncto dos poderes federaes 
compete decretar essa intervenção por uma. lei regularrentar organica :ie 
prec-eitos geraes comprehensivos dos casos previstos e applicaveis a todos os 
estados, e não por uma lei especial para estado determinado; e a-inda menos 
(é a consequencia de . ta l doutrina) e por maioria de razão - por acção 
isolada de cada poder singularmente. 

Sinto divergir de tão autorisados coll egas. N iio é esse o lado vulneravel 
do projecto. Si tal fora, dar-lhe-hia convencido o meu apoio. 

Sim, Sr. presidente, convenho que se faça uma lei organica; ella preci-
sará, definirá os oa.sos constitucionaes de intervenção, estabelecerá o modó 
e circumstancias della, delimitará a competencia dos poderes, em acção con-
juncta ou singular, como tanto importa no meu modo de ver. 

Justifica-se ainda a conveniencia dessa lei si se considera o modo v.ag·:>, 
indetermillildo, por . vezes, das theses oonstitucionaes, a sua elasticidade 
adaptavel á diversidade dos tempos e situações, e que na pra.tica poderia 
levar a erro ou abuso, si uma lei não lhes precisa a significação. Até ahi de 
accordo . 

Mas, si lei organica não ha, regulamentar do art. 6 da Constituição, 
seg1.<e-se que não se possa decretar a intervenção por lei especial para um 
caso dado? Segue-se que cada um dos poderes não possa inteTvir, si o faz na 
esphera de suas funcções constitucionaes? Segue se que devamos ser indu'-
ferentes, estacar perante uma calamidade publica, quando a patria corre 
perigo, ou são ameaçados valiosos interesses publicas, pelo escrupule bysan-
tino de obse1·vancia de princípios ou doutí-inas nem sempre incontestaveis? 

Senhores, o estadista, Qo legislador deve ser pratico; não lhe é dado, elle 
nã.o póde proceder ao modo desses ideologos da revolução franceza, que, no 
seu ra.dica.lismo, diziam : Salvem-se os princip·ios, pe1·eçam as colonias . 

Ouvi a bellissima oração pronunciada hontem 12elo nobre senador pelo 
R io de Janeiro, seductora n a fórma, solida quanto a alguns princípios, mas 
confesso que não vi justificadas certas theses do seu pa.recer de que divirjO' . 

. Ex. sustentou que sem uma lei organica não ha. como intervÍJ: nos 
negociOS" peculiares dos estados; que por uma lei especial não se pode -nomeat· 
o interventor; gue essa lei organica regulamentar só poderia dispor por 
preceitos geraes . 

Mas, para 1sto, fora mister que o nobre senador mostrasse que toda a 
these constitucional depende de regulamentação, ou algumas dellas entre as 
quaes o a.rt. 6° de que se trata. E S. Ex. não fez essa demonstração . 

Fôra preciso ainda que o nobre senador delimitasse a fronteira em que 
termina a funcção legislativa e começa a acção executiva; declarasse ·a 
natureza e latitude dos preceitos geraes por que age e se externa o Poder 
L egislativo para que não ultrapasse a. fronteira executi va. E S. Ex. não 
cogitou da especie. 

Recordando precedentes de paizes, de instituições oongeneres, os Esta-
dos Unidos, a Republica Argentina, a Suissa, longe de mostrar as leis orga-
nicas reguladoras da intervenção constitucional nessP-s paizes, o nobre sena-
dor, pelo contrario, fez citações de todo contraproducentes. 
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O Sn. 'fHEODORETO SouTo - Apoiado, tudo quanto citou o illustre !·ela-
tor passou-se de modo contrario. 

O SR. CoELHO E CAMPOs - Contraproducentes, digo, por que nos ca~os 
citados pelo nobre senador com referencia a estes paizes, a intervenção · se fez 
por lei especial, ou pelo Poder Executivo. 

Nem toda a disposição constitucional precisa de regulamentação; salvo 
aquella de applicação complexa,, que dependa de um orga.nismo para sua 
execução. 

E' a licção do direito, é o direito dos pov.os, é a pratica dos governos. 
Em nosso paiz, no Imperio e na Republica, tem-se entendido sempre 

assim. 
Pode haver disposição de mais gravidade do . que a. r.eferente á suspensão 

das gar.antias, ao estado de sitio? 
Não a regulamentou o lmperio e por le i especial decretou a suspensão 

das garantias constitucionaes em casos determinados, como na guerra dos 
Farrapos e na invasão de Estiga.rribia, no Rio Grande do Sul. 

O estado dB sitio já por duas, vezes foi declarado sem lei regulamentar, 
e entre quantas arguições feitas, nenhuma teve por fundamento a necessi-
dade dessa lei. 

Não estará neste caso o a.rt. 6 da Constituição? Será uma lei organica 
condição sine qua non para. sua execução,? Essa lei nós não temos· e já. entre-
taJlto interveio o· Poder Executivo na questão do Rio Grande. 

. Sem leis organicas, tem-se dado a intervenção nos Estados Unidos, na 
Suissa, na Repubica Argentina por leis especiaes ou pelo Poder Executivo 
nos negocias peculiares dos seus estados, oantões ou províncias. ( A _poi.ados.) 

A pratica é o melhor interprete das leis. Que duvida ha, de que por 'lei 
especial se autorise a nomeação de um interventor? Porque não poderia 
mesmo nomeai-o o Poder Executivo quando intervem nos estados por força 
dos seus deveres constitucionaes? 

Aos fins devem corresponder os meios; si a intervenção é uma necessi-
dade, um direito ou um dever, a nomeação de um interventor decorre 
virtualmente dos mesmos princípios·, é rigorosamente logica. 

O Sn. TIIEODORETO SouTo - Apoia.do. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - A .regulamentação de que se trata, si em 

certos casos póde muito convir, em outros póde até c.omplioar a. execução, 
como bem disse o honrado senador pelo ltio Grande do Norte. Citarei o caso 
da nossa jurisprudencia parlamentar, a proposito da execução dG acto 
addiciona,l á Constituição do Imperio. 

Houve o pensamento e o projecto de uma l-ei interpretativa · do acto 
addiciona.J para tolher ás pro.vincias o espírito de invasão das funcções do 
Podei: Central; mas o bom senso dos legisladores de então entend1:1u afinal 
que seria consequenoia dessa lei a Babel, a confusão pela necessidade de 
novas interpretações para casos previstos e não previstos; e que o correc-
tivo a cada abuso pelo P.oder Central era mais pratico e de menos incon-
venientes. 

Isto mostra que em assumptos taes não ha reg~·as absolutas e invaria-
·veis, e depende antes da natu~·eza da ma.teria e particularidade das circum-
stancias. 

Disse, Sr. presidente, que póde tambem o Poder l~xecutivo mtervir nos 
negocios peculiares dos estados, si essa intervenção se comprehende entre 
suas funcções constitucionaes . 

Exemplo: pelo rurt. 6°, § 1°, p.ode o governo fedéral intervir pura repellir 
a invasão estran.geira. 

Seria. absurdo fazer dependente de uma lei organica ou especial ·a inter-
venção do Poder Executivo neste caso, em que a acção do g.overno deve ser 
prompta e immediata. 
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E' caso de intervir o Poder Executivo, porque pelo a.t·t. 48, § Bo da 
Constituição, dada a aggressão estrangeira, lhe compete immediatamente 
declarar a. guerra, e nesta competenci.a se contem a de intervir para repel-
lii• a. a.ggressão. 

O SR. Q. BooAYUVA -Apoiado. E' caso previsto na Constituição. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Surprehende o aparte do nobre sena.do·r 

quando, no seu parecer, sustenta doutrina contraria. 
O S!t. Q. BocAYUVA- Peço licença para contestar. 
O SR. ÜOELHO E CAMPOS - Em seu parecer o nobre senador nega ao 

Poder Legislativo a faculdade de decretar a intervenção. por lei especial; 
só pódendo fazel-o por preceitos gerae.~. 

0 - SR. Q. BocAYUVA - Si- o governo julgar isto conveniente. 
O SR. CoELHO E 0.\MPOS - Si o Poder Legislativo não póde fazel-o por 

lei especia1, parecia consequente não poder intervir o Poder Executivo sem 
essa lei organica ou regulamentar. 

O SR. Q. BocAYUVA - Os casos de inte·rvenção são marcados na COnsti-
tuição; o que digo é que não convém inventar caso novo. · 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Não duvido do que diz o nobre senador, mas 
nenhum dos oradores ainda entendeu assim o seu pensamento. De mai-s nil-o 
vejo caso novo no projecto; a nomeação do interventO[" decorre do direito 
de intervir, e si o' interventor, como quer o projecto, é inaceitavei, não 
importa i-sto negar a competencia ao Poder Legislativo para decretar a 
intervenção por lei especial. 

O SR. Q. BocAYUVA dá um aparte. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Si V. Ex. entende poder intervir o Poder 

E-xecutivo, então esta.mos de accordo . E' certo que, a meu ver, ha casos em 
que elle póde intervir, e casos em que não póde. Póde intervir no caso do 
§ 4° - para fazer executwr leis e sentenças federaes; funcções propriamente 
executivas. Póde t.a.mhem na hypothese do § 3°, porque si póde, em tal caso, 
declarar o estado de ·;itio, póde consegumtemente- intervir para restabele-
cer a ordem, a tra.nquillidade, com a condição, porém, da requisição do res-
pectivo governo . 

Acho, porém, que não póde no ca.~o do § 2o, porque não se deduz de 
alguma attribuição expressa do Pqdt~r Executivo, e seria perigoso· conferil:-
lhe essa facuida,de pela possibilidade de abuso . (Apoiados .) 

Para a delimitação dessa competencia - é que se faz necessaria U:ma. 
lei regulamentar; tanto mais quando o a.rt. 6° da Constituição, tratando da. 
intervenção, cogita sómente do governo federal. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro disse que a locuçãü ~ governo 
federal - refere-se ao conjuncto. dos poderes, e citou dons casos em que a 
Constituição assim o emprega. 

O SR. Q. BocAYUVA -- Em sentido restrictivo. 
O SR. CoELHO E CAMPOS -- Mostrarei que a Constituição tamhem empre-

ga a locução -- rro-verno - :referindo-se ao P.oder Executivo. 
O SR. Q. Boc~YUVA ~E' uma locução mal empregada. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Está na Constituição e devemoo entender 
a locução como ella a emprega. 

Assim pelo art. 34 § 11 o Congresso autorisa. o g-overno a decla.rar a 
guerra. Ahi, manisfestamente governo é o Poder Executivo que em certo 
sentido é tambem governo federal. 

O SR. Q. BoC!AYUVA - Governo federal, duvido . 
O SR. CoELHO E CAMPOS - E·m regr~t não ponho em duvida o que d iz 

V. Ex., mas, si o art. 6°, referindo-se ao governo federal, só cogita do oon-
juncto dos poderes, a consequensia seria que a intervenção só podia ser 
decretada por elles, como foi sustentad·o no parecer e não tambe_m em certos 
casos pelo Poder Executivo, como tenho sustentado. 
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(H a clive1·sos apa1·tes que inter1·ampem o oràdoT.) 
Nem o que digo é nenhuma novidade. 
Pelo art. 6° da Constitui~ão Argentina a inte.rvenção nas provincía:s 

CO.Jl'pete ao governo federaL Entretanto li, ha dias, a mensagem do Sr. 
Saen7. Penna, presidente daquella Republica, em que mostra como intm'-
veiu na província de Santiago em virtude de lei feita para esse caoo, e por 
autoridade propria nas províncias de Co.rrientes e de Catamarca, ás quaes; 
pela diversidade das circumstancias, não poud-e applicar os princípios da-
quella lei. · 

Si não são. exemplos para seguir-se os da Republica. Argentina, t'ecorra-
mos á fonte insuspeita da democracia - a Constituição· da Suissa, que não 
só incumbe á confederação, isto é, aos poderes federaes, como em certos 
casos ao Conselho Federal, . e ao Poder Executivo ·á intervenção nos ca.ntões. 

Pelo a.rt. 101 §§ - Compete ao Conselho Federal assegu:rar a Constitui-
ção, leis e sentenças federaes; as sentenças arbitraes entre os cantões; 
examinar si as constituições cantonaes se conformam com os princ.ipios da 
Constituição Federal, e si as suas leis e regulamentos são contrarias a algu-
ma lei federal etc. 

E . como complemento no § 11 autorisa, em caso urgente, a levantar 
quando não reunida a assembléa federal, as tropas necessarias, com tanto 
que não passem de 2.000 homens, e não permaneçam em armas por mais de 
3 semanas, - porque então serão immediatamente convocadas as camaras. 

Eis como é urna boa democracia federativa. 
O SR. 'l'HEODORRTO SouTo - A Suissa é talvez o paiz mais bem adminis-

trado do mundo. 
O Su. CoELHO E 0AMPOS - Attenda-se que a Go·nstituição Suissa não 

falia em interv.entor; mas é a consequencia das faculdades concedidas ao 
Conselho Federa.!. 

O Sr. Francis Adams em sua excellente obra, A ConfedeTaçâo &uúsa, 
1:eferindo-se ao caso de resistencia dos cantões ás funcçães do üonselho Fede-
ral, diz o seguinte : 

cc Si <l cantão persiste em sua opposição, o Conselho FedeTat tem o 
direito incontestado de enviar sobre os ·lugares um commissario federal 
encarregado de procurar arranjar o negocio com as autoridades caut.onaes. 
E accresoenta que, si mal succedi.do o commissario·, mediante a. a.mea.ça de 
uma multa, da suspensão do subsidio ao cantão, da transferencia. de uma 
guarnição para elle e a sua custa, consegue o Cons.elho Federal vencer a 
resistenoia. 

A intervenção armada ult:mamente havida no cantão de Tecino para 
reposição do g<lverno deposto pelo movimento revoluciona.rio, - fo i obra de 
uma lei especial. · 

Tenho· dito talvez de mais, para concluir c1ue a nomeação de um inter-
ventor nos estados não depende de lei organica., - pode dar-se por lei 
especial e em certos casos pelo Poder Executivo. 

O Su. TnEODORETO SouTo - Só o nobre relator é que põe em duvida 
p.rincipios tão verdadeiros. 

O SR. CoELHO CAMPOS - Agora a hypothese, Sr. presidente, i~to é a. 
intervenção no estado do Rio Grande pelo modo do projecto elo nobre sena-
dor pelo Ceará. · 

Não posso convir com S. Ex. e vou dizer porque. 
E' obvio que a intervenção, facto excepcional, não póde dar-se fóra. do:;; 

c~os do art. 6 da Constituição. O projecto quer a intervenção pa.ra dois 
fins : restabelecer a ordem e reorganisar o esta do. Isto quer dizer que ell!iJ 
se funda nos §§ 2 e 3 do a.rt. 6. 

Hypotheses differentes, apreciemol-as separadamente. 
Pelo § Z dá-se a intervenção para manter a fórma r·epubliran.a fede-

rativa. 
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Per·gunto : a constituição do estado do Rio Grande do Sul ataca a 
forma republicana f1;ldera.tiva ? 

Esta demonstração, capital no caso, não a fe2 o nobre autor do pro-
Jecto. 

o SR. Q. BocAYUvA - ArJOiado. 
O SR. 'l'HEODORETo SouTo - Isto é publico e notorio; é sabido por todos. 
O SR. CoELHO CAMPOS - Perdõe-me o nobre senado1' : a essa pretendida 

notoriedade póde oppor-se o proprio texto da constituição daquelle estaçlo . 
V. Ex. por toda prova, limitou-se a um facto sem importancia - a nome-
ação do vice-presidente pelo presidente do estado. 

O SR. THEODORETO So'C"TO - Não se r espeita o princípio electivo. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - E' uma disposição innocente : o vice-presi-

dente póde não ser e1ect.ivo. 
O SR. Q. BocAYUVA .- Não podia snpprimir-se o cargo ? 
O SR. MANOEL VICTORINO - Na Bahia não ha. 
O SR. CoELHo E CAMPos - Pela Constituição Federal o presidente do 

Suprema Tribunal Federal é substituto do Presidente da Republica. 
O SR. THEODORETO SouTo- Em virtude da lei. 
O SR. ÜOELHO E CAMPOS - E' tambem em virtude de lei que o presi-

dente do Rio Grande nomeia o vice-pres1dente. 
O SR. 'l'IIEODORETO Som.·o - São vagas temporarias. 
O SR. ÜOELHO E CAMPOS - Vagas t emporarias são para todos os substi-

tutos . 
O SR. 'l'HEODORETO SouTo, Q. BocAYUVA E ouTROs dão apartes. 
O SR. ÜOELHO E CAMPOS - Os nobres senadores hão de permittir que 

continue. 
Sr. presidente, não padece duvida que a constituição do Rio Grande 

podia não crear o logar de vice-presiclfmte como não o tem o esta.do da 
Bahia, como não o tem a Republica F .ranceza; nem ha inconstitucionalidade 
em ser vice-presidente um funccionario de nomeação como o .. presidente do 
Supremo Tribunal Federal, entre nós, como os ministros em França em-
quanto o pairlamento nã,o elege o presidente da Republica. 

Não é este portanto, o ponto vulneravel da constituição do Rio 'Grande. 
O SR. THEoDORETO SouTo, - Ella offende princípios basicos da Consti-

t uição Federal. 
O Sn. CoELHO CAMPOS -- Nã,o adopto a constituição do Rio Grande; 

acho que na pratica ella não dará. bom resultado. Sejam porem quaes for em 
os seus defeitos, ella não viola a fórma r epublicana federativa. E ' o que 
t rato de mostrar. 

O que a.llegam, em contrario, os corypheus da interv.enção ? São seus 
argumentos que não ha constituição no estado do Rio Grande : 

1°, porque a constituição, que ha, viola, não r espeita os princípios con-
stitucionaes do. União '·contra o disposto no art. 63 da Constituição; 

2°, que não ha naquelle estado leis or.ganicas e está p-ortanto n a hypo-
t hese do art. 2° das Disposições Transito1·ias pa.ra que se lhe applique e 
adapte a constituição de outro estado; 

3°, que, qwando constituição, tivesse ha.vido, de-ixou de subsistir por 
effeito da revolução de 12 de novembro de 1891; que depôz o presidente do 
estado Dr. Julio de Castilhos. 

Vejamos a inanidade de taes argumentos. 
Violação dos princípios constitucionaes da ·União. 
O que são os os principos constitucionaes da União? Todas as disposi-

ções da constituição? Todas as modalidades da oqi;anisa.Ção ? Não. · 
Tenho por princípios constitucionaes a fórm.a de governo e as garantias 

.ci vis e políticas do cidadão . . 
Ora, se pelo § 2<> do a.rt 6° t em logar a inteiVençã.o para manter a fórma 
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republicana federativa, si esta fórma não resume todos os princ1p1o8 con-
stitucionaes, é claro que nem toda a violação de taes princípios póde deter-
minar a intervenção. 

Ha a opinião de que a fórma republicana federativa presuppõe a fórma 
representativa, á. vista do art. 1° da Constituição Federal. Convenho. 

O SR. 'l'HEODORETO SouTo - Basta isto ; não ha fórma representativa no 
Rio Grande do Sul. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - 'fenho aqui a Constituição do Rio Graa1de. 
Ella dispõe : · 

Art. 1°. O 68tado J.o Rio Gra.nde ... constitue .. se sob .o regrmen republi-
cano, no livre exercício de sua autonomia, sem outra& restricções além das 
que cstã.o expressamente esta.tuidas na Constituição .da .Republica dos Esta-
dos Unidos do Brazil. 

Art. 3°. São da sua exclusiva competencia todos os actos e medidas con- · 
cernentes aos seus interesses peculiares, de qualquer -especie, não sendo 
:Wmit-tida a intervenção do gove1' no da União, salvo nos casos especificados 
no art. 6° da Constituição· F ederal. 

Tem-se nestes dous artigos o governo republicano federativo, do qua-l 
não destoam os artigos seguintes, t ende o apparelho governativo (art. 6°) 
por orgãos o presidente, a assembléa e a magistratura, independentes e har-
monicos. 

O pi·esidente e a assembléa, pelos arts . são electivos e tempora-rios; 
a magistratura é vitalícia. 

Si differenças ha da Constituição Federal é de simples modalidade . 
Quanto as gaa·antias civis e políticas é mais ou menos como no Constituição 
Federal. 

Pergunto : onde está a violação dos princípios constitucionaes? 
O SR .. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O SR. CoELHO E CAMPOS ---: Si dissonancias ou defeitos ha de modalidade, 

culpa foi do le.gisladoa· constituinte. 
V. Ex. sabe, Sr. presidente, que o art. 62 do project.o de constituição 

offerecido pelo governo provisorio, além do que dispõe o· art. 63 da Consti-
tuição que lhe é correspondente, accrescentava. : 

«Observadas estas bases, isto é, qüe os poderes executivo, legislativo e 
judiciario fossem descriminados e independentes; qu.e os governadores e 
assembléas fossem electivos; não electiva e vitalícia a magistratura; o ensino 
leigo e livre. 

V. Ex. sabe tamhem que, por uma emenda em que fo-ram magna pars 
os senhores positivistas, foram supprimidas estas bases com o fim de deixa-r-se 
aos .estados a maior amplitude no modo de organisar-se. 

Esta é a verdade historica. PaJrece que j á prepa-ravam o terreno para 
constituiçã-o como esta do Rio Grande. 

Admitta-se, porém, que haja princípios constitucionaes violados. 
O SR. THEODTJRETG SouTo - Pergunto a V. Ex. : Si o Rio Grande 

quizesse restabelecer a escravidão? 
O SR. Q. BocAYUvA - Ahi está o Supremo Tribunal Federal para 

annular o .acto. 
O SR. CoELHO E CAMros- E ao que vou chegar. Si os principias oonsti-

tucionaes violados não são referentes á forma republicana federal represen-
tativa, póde dar-se a intervenção prevista no § 2° do art. 6°? Por exemplo, 
si uma constituição estadoal estabelece para a. imprensa. o regimen preventivo 
e não o repressivo, si subvenciona um culto, será isto caso de intervenção? 
Não; e ahi está todo o equivoco da opinião contraria. Os casos de interven-
ção são stricti jwris. A violação de princípios outros que não aquelles do 
§ 2° art. 6°, sana-se pela justiça federal, como bem disse o nobre senador 
pelo Rio de ,Janeiro . 
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Si, porém, proferida a sentença pelo tribunal federal, houver opposiçiio 
ou resistencia á sua execuçiio, tem lagar a intervençãD, não p01r viola.çiio de 
principias oonstituciDnaes d,a Uniã,o, mas por força do § 4° do art. 6°, pa.ra 
a~segurar a execuçiio das sentenças federaes. 

E' esta a doutrina constitucional. (Apoiados.) 
O argumento dedusido do a;rt. 2<> das Disposições 'l'ransitorias da Consti-

tuiçiio para o fim de applicar-se ao estado do Rio Grande uma constituição 
de outro estado, porque não tem elle ainda leis organicas, é simplesmente 
paradoxal. Constituição, estatuto fundamental, e leis organicas ou regula,.. 
meritares della nãD são a mesma cousa, nã,o se confundem. 

Quando o art. 2• das Disposiçõés Transitarias manda applicar a consti-· 
tuiçàD de outro estado áquelle que até ao fim de 1892 não houver decretado 
8ua constituição, podendo depois reformai-a segundo o processo ueila. 
estabelecido, comprehende-se que refere-se á constituição propriamente, á 
ca-rta fundamental, e não a leis or.ganicas regulamentares della. 

Medida excepcional ess-a prevista no art. 2a das .Disposições Trans·ito1·ias, 
só póàe ser entendida em seu sentido litteral. 

. Ora, que o estado do Rio Grande tem sua constituição, eil-a aqui 
(mostrando-a) decretada, promulgada per sua assembléa constituinte. 

Semelhante argumento denuncia a can·encia d·e rasiio na ca.usa a. que 
serve. 

Si á falta de leis organicas, ou de algumas dcllas desapparecessem as 
constituições dos estados, estariam todos elles ameaçados de desor.ganisa.ção 
á mercê da politicagem. 

Nas· mesmas aguas corre o terce iro argumento de que deix-ou de subsistir 
a const ituição decretada no Rio Grande por effeito da revolução de 12 de 
nov('mbro de 1891 que depoz o Dr. Julio de Ca.<>tilhos. 

E' doutrina corrente : uma lei se a··evoga por outra lei, uma constituiçiio 
por outra constituição. 

Si a junta do Dr. Cassai decretou uma c.onstituiçiio provisoria, nã,o 
houve assembléa constituinte que a approvasse e promulgasse. Uma revoluçã.o 
só annulla as instituições quando é victoriosa; e a sua victoria depende da 
c-onsagração da. soberania popular. (A.poiados.) 

Mallograda a revolução que depoz o Dr. Castilhos pela reposição deste, 
antes de ser votada -outra constituição, prevalece a constituição já promul-
gada. em seu inteiro vigor. -E' o direito. 

O SR. CoELIIO RoDRIGUES- Apoiado . 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Sei que fo·i doutrina domina.nte depois de 

23 de novembro, que, deposto o governador de um estado pela revoluçiio, 
ficava de nenhum effeito a sua constituição . 

O SR. CoELHO R-oDRIGUES - Depois da legalidade. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS - Achei sempre isto um disparate, ma.s foi :t 

doutrina corrente da epocha. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Tive noticia disto. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Tem-se dito que o Dr. Castilhos assim enten-

deu quando nomeou o Dr. Victorino Monteiro vice-presidente sem submettet· 
o a.ew ás intendencia.s, como manda a constituição do estado, e que assim 
decidiu a Camara dos Deputados quando os readmittiu em seu seio, con-
siderando vigentes os seus mandatos legislativos, o que nã.o teria, logar si 
subsistisse a constituição estadoal, porque por esta aquelles dous cidadãos, 
que serviram no governo do estado, tinham deixado de ser deputados. 

Si tàl foi o modo de entender do Dr. Castilhos, e da Oamara dos Depu-
tados, nãü é doutrina acceitavel, que possa ser invocada. (Apoiados.) 

Entre a deposição e a reposição do Dr. Castilho's, a constituição pro-
mulgada ficou apenas suspensa pelo obstaculo da. dictadm:a, e cessando esta 
contmuQu aquella . em seu vigor. 
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· o. SR. ÜOELHO RoDmGUES - Apo·iado. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Subsiste; portanto, a constituição do est-ado 

do Rio Grande do Sul; e si defeitos tem, si não são referentes á fórma repu-
blicana federativa, e si quizerem repa·esentativa, não póde por isso int-ervir 
naquelle estado o Governo FederaL 

·Logo, o projecto, na parte referente a_ intei:venção para ~·eorg[l,nisar 
aquelle estado, é perfeitamente · inconstitucionaL 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O .SR. CoELHO E CAMPOS - Si em má hoa·a se fizesse o precedente da 

intervenção por taes fundamentos, tudo seria instavel hoje, amanhã e sem-
pre; ·estaria pendente sobre os estados a .espada de D-a.mocles das maiorias 
·partidarias, e a politicagem, de reacção em reacção, implantaria o regimeu 
da ânarchia em nome da lei e mais dia menos dia. precipitaa·ia no abysmo 
os estados, a União, a Republica, a Nação! (Apoiados.) 

Não é que eu defenda a constituição do Rio Grande, Sr. p1'es~dente.' 
(JaJca(la sobre preceitos da escola positiva, tendo as suas illusões de dictadura 
scientifica, ella só daria resultado pelas virtudes do seu homem idéal; e 
qu,ando este homem houvesse, seria apenas um feliz accidente, na phrase 
conhecida do Czar da Russia a ·Mme. de Stael. 

Uma constituição, cujo bom exito depende de um homem, não é susten-
tavel, porque os homens passam, e as instituiçeõs permanecem. · 

Ha na constituição rio-grai:tdense uma modalidade artística, não 
offensiva dos principias da União, é certo, mas que na pratica póde ser o 
despotismo ou a anarchia. 

Não a quero para o meu · estado, nem para outro a.Jgum, e, sem ser 
propheta, prenuncio que é obra esta que não· sobreviverá aos seus 
architectos. 

A constituição do· Rio Grande, portanto, deve ser reformada, e faço votos 
para. que o seja quanto antes. 

Na hypothese do projecto, segundo o § 3° elo art. 6, isto é a nomeação 
do interventor para restabelecer a ordem e a tranqui!lidade no Ria, Grande 
do Sul, á requisição do go-verno do estado, pergunto : em que caract er vae 
este interventor? Como governo do estado? E o que se faz do presidente do 
estado, que lá está, eleito segundo a lei estadoal P Como substituil-o por um 
interventor? Qual a lei que ·a isto nos a.utorisa? 

Si a. intervençãu para os fins do § 3° do art. 6° depende de requisição do 
governo estadoal, como admittir que fosse mente do legislado'!' constituinte 
que .o presidente do estado requisitasse a intervençã.o para. a sua propria 
deposição-? 

Seria isto possível no caso de suspensão· das garantias co.nstitucionaes, 
no estado de sitio . Mas, do estado de sitio não cogita seu pTojecto, disse o 
nobre senador pelo Ceará. 

Nã.o e sómente illegal, Sr. presidente, a nomeaçi>o do interventor para 
o governo do estado, seria impolitica, inconvenientissima .. . 

O Sn. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O SR. CoELHO E CAMPOS- ... porque, ou é apeiado o presidente do estado 

emqua-nto se restabelece a ordem, reassummdo depois o governo, ou -é apei·ado 
de vez. 

No primeiro caso, penso, pelo estudo dos factos, que a revolução póde 
ser abafada, mas não extincta, _porque, com a reentrada do Dr. C:ast.ilhos, 
mais dias, menos dias, surgirá a hydra. oum as suas cem caheças. 

·. No segundo ~;aso, é claro que o Dr. Castilhos, vendo-se deposto por uma 
lei federal, attentatoria da ·constituiça-o do estado, quando aliás requisitou 
auxilio para seu governo, não- se 1esignaria facilmente, seria um despeitado 
sinã.o tlm inimigo a mais da União. E como não seria político e ainda menos 
leal que fosse elle a.peiado para entrega-r-se o governo aos f ed-eralistas, a. con-
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sequencia seri:a não ter a Uniã0 um ponto de a.poio no Rio Grande, ficando, 
portanto, a dous fogos. 

Para quem conhec.e de quanto é capaz a violencia das paixões humanas , 
quanto é susceptível o despeito, estaria fóra do possível a repetição da scena 
de 1837, no Rio Grande mesmo, em que Bento Man<'..el, legalista, por despeit<l 
adheriu á causa dos rebeldes, fazendo prender o presidente Antero quando 
este fõra visital--o? 

Com estas o·hservações quero dizer que a paz, a ordem no Rio Grande 
se fará com ta.cto e habilidade e não por decreto, depondQ o presidente do 
estado. 

O SR. THEODORETO SouTo -NiLo a.poiado; não se trata de deposição po.r 
decreto. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Não sei que outra consa seja um interventor 
para assumir o governo do estad<J. ' 

Si, porém, o interventor é apenas um auxiliar ... 
O SR. Q. BooAYUVA- Um tr.emendo auxiliar m·madü de todos os poderes 

- civil e milita.r. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Como a.uxilia.r, é .escusado, porque já inten•eio 

o Poder Executivo, á r equisiÇã-o do presidente do estado. 
O SR. THEODORETO SouTo - J_,ogo, não h a meio de intervir. Entretanto 

a Suissa resolveu o pr-oblema e a Hepublica Argentina. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Espero que o resolveremos tambem por modo 

que terei occas ião de indicar . O Poder Executivo já interveio... · 
UM SR. SENADOR - Lá está o mimstro da Guerra; não ha melhor . int.er-

ventor . 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Podia o Poder Executivo intervir? Dev1a 

intervir? 
Com habilidade, que me falta, os honrados oollegas que me precederan1, 

com dism·eção diplomatica, se abstiveram destas questões, e do que vae pelo 
Rio Grande. 

Seguirei rota diversa, Sr. pr.esidente, e isto por dever de consciencia. 
Quando uma luta ele odios divide os nossos compatriotas do Rio Grande, 

e ensanguenta a família brazileira naqueJle zona; quando em nome dos 
princípios fle ordem intervem por um dos grupos as fm·ças da União contra 
outro .grupo tambem de brazileiros, sou irresistivelmente arrastado a inquirü· 
da questão, po>rque essa intervenção, e qual a solução possível em tão graves 

. circ:umsta.neias. 
Senhores, podia o Poder Executivo intervir, é-lhe facultativa a interve.n-

~'ão; nem de outra sorte poderia ser . Kão seria licito arrastar a União -11 
.encampa,r muitas vezes uma causa má, antipathica á populaçã,o, e oriunda 
de excessos e violencias, que podiam determinar justa resistencia. (.4.zJoiados .) 

Devia, porem, intervir! Ha ra.zãü para o sim e para o não, segundo o 
ponto de vista. 

E por que interveio? Sr. presidente, nestes tempos a.gitados em que a 
confiança não tem ponto de apoio, e á falta della não ha orientação segtua, 
nem sempre se pôde ver claJ·o os snccessos e seu alcance; e o poder publ ico, 
que não póde dizer - eu não cmdei - se põe de sobreaviso, se premune e 
acautela. Governar é pro.ve r e prever. , 

Demais, uma luta no H.io Grande do Sul tem qua~i sempre certo aspect<J 
de gravidade especial. A sua situação geographica, a visinha;nça suspeita 
a<Js interesses brazileiros, Jogar de refugio e concertos de planos, os boa.tos 
e possibilidade dos intuitos revolncionarios, são f actos a que o governo não 
póde fechar os olhos. 

Nã.o creio, mas ha quem suspeite restauracionistas alguns federalistas , 
coincidindo isto com os ;n1a.nifestos dos revolucionarios terminando por vivas 
a tudo, menos á Itepublica, e não sei se á Patria Brazileira! Não creio, ma$ 
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falla-se de pretenções separatistas e citam-se os inten;íews e correspondenc1a.s 
de chefes federalistas! Não cre;o de modo algum, mas se referem factos e 
até uma car1Ja., seguramente a.pocrypha, de aggregação possível a alguma 
repnblica palatina, co·incidindo as sympathias, a tolerancia manifesta de 
nossoo vizinhos pelo movimento revolucionario. 

Tudo isto não passa talvez de um expediente de luta, pava urna paz 
proxirna e vantajosa.; mas tudo isto tem sua gra.vicla.de para que o governo 
seja attento. 

Fez bem o governo em intervisr. Essa inter,venção tem mantido as insti-
tuições do Rio Grande, a autoridade publica, o Sr. Dr. Castilhos no governo; 
mas é certo tamhem que isto tem custa.(lo muito sangue de compatriotas 
nos:;os, a viuvez, a orphandade nas famílias, desgraças de toda a ordem e 
sacrificios á União. · 

Por ma.is penoso que isso seja, stJ disse já que o homem político deve 
ter o coração na ca.beça.. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - A cabeça acima do- coração(). 
O SR. CoELHO E CAMPOS.- A phrase não é minha, é de Napoleão I . . mu, 

porém, accrescento- com tanto que a cabeça esteja no seu Jogar. · 
O SR. CoELHo RoDRIGUES- Apoiado. 
O SR. CoELHo E CAMPOS -- Quer isto dizer que sustente-se a legalidade, 

o Sr. Dr. Castilhos· e o que mais for; mas não se perca de vista a pacificação 
logo que se offereça uma solução· plausível. 

Disse La Rochefoucauld que não haveria contendas si a razão estivesse 
sempre de um lado sómente. Não conheço situação a que ma.is se adapte estti' 
conceito que a do H..io Grande do Sul. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs- Apoiado. 
O Sn . CoELHO E CAMPOS - Alli a. ra.zã.o não está de um lado sórnente; 

está· de um lado e do outro. 
Os republicanos, de quem é :::hefe o Dr. Castilhos, querem a Iegalidade 

pela. sustentação da constituição, do seu governo ·e como presidente do estado 
o D.r. Oa.stllhos, de valiosos serviços na propaganda. republicana. Os federa-
lista.~ protestam contra essa constituição, qUe não offerece garantia de um 
bom governo e ás liberdades; protestam contra o presidente do estado· que 
já nã<> é um adversario, mas um inimigo; n ão veem em seu estado mais 
garantia-s para si e os .~eus direitos. Nelles h::. republicanos hisroricos,' uns, 
- outros, como eu, republicm10s depois de 15 de novembro; e si alguns ha 
suspeitos, poucos serão (apoiados). Elles deram prestigio e força á revoluç~o 
de 23 de novembro, foram o~ seus precursores (apoiados). De mais, a tenta-
tiva de accordo, pela qual o .genera.l Silva Tavares depoz a.s armas, rnallo-
gtrou-se, porque, reposto o Dr. Castilhos, a ella se oppoz. Não são razões 
pa,ra attender-se? 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs- Apoiado. 
O SR. CoELHO E CAMPOS- O Senado sabe o que seguiu-se após o mallogro 

do accordo : essa hecatombe que enluta a alma nacional, e envergonha a 
nossa civilisação; essa t<I"agedia de horrores, as truciclações, os assassinatos, 
~ devastações, os 1·oubos e quantas des~r.aças irn111gina.veis, e, mais que todas, 
a honra das famílias exposta, sacrificada á barbaria de vandalos, a toda a 
sorte de injurias, affrontas e vilipendias sem nome!. .. 

E depoi,s ... esse exodo doloroso de indivi'duos e famílias que buscavam 
no estrangeiro a tra.nquillidade e garantias que a ten-a natal lhe.s recusava. 

Os nobres senadores te.rão lido no J OT1W~ do Comme1·c-io de hontem uma 
earta. elo reverendo bispo do Rio Grande do Sul ao ma.rquez de Ta.ma.ndaré, 
oorno membro da commissão el a Cruz Vermelha. Entre o mais, elle diz o 
seguinte: 

« Si continua.rruos desta sorte : sem lei , Rem garantia alguma para a 
viela, para a liberdade, pa.ra os nossa-s propriedades, entregues a despctaa 
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rancorosos, a féras desesperadas, ficará o Rio Grande completamente .aniquil-
Jado. 'fem se chegado a a.ma1'l'ar na estacada o pae, e feito despir a filha e 
neta pa.l'.a violal-as deante dos seus .olhos . A imprensa está por todos os mooos 
amordaçada, e por isso nos outms estados pouco se sabe do que se está pas-
sando neste infeliz Rio Grande. Vamos, pois, prepa.rar soccorros para os 
miseraveis de toda. a sorte, produzidos 1-or essas !netas fratricidas, pela. 
política egoística, pel.o despotismo. A caridade de todos os brazileü·os não 
po.derá remediar a tantas e tão gra.nde~ miserias, mas pelo menos trará 
algum a llivio para os desgraçados. , 

E' um reverend.o bispo que o diz, não ha mais como duvidar-se. 
Sr. presidente, a situ•ação do Rio Grande nãJo póde, não deve continua1·; 

urge, reclama uma solução. 
O SR. ÜOELHO RoDRIGUES- Apoiado. 
O Sn. CoELHO E CniPOS -Li algures o seguinte episodio entre Gladstone 

e os adversarios d:o Horne rule, no parlamento inglez : 
Quando a proposito da questão irla.ndesa diziam os adversarios de 

Gladstone: «Não é este o momento das concessões; o paiz está -ana.rchisado; 
o terrm· está de p-osse da Irlanda; o dever do governo é restabelecer a ordem, 
custe o que custar, e não recompensa.r a anarrchia, » retorquia o eminente 
estadista : «S im é preciso reprimir a desordem e fa,zer triumphar a legali-
dade; mas esses crimes sã,o o resultado de um regimen injusto, que a agita-
<;ruo está explorando·; não basta portanto a repressão., é preciso a reparação; 
para que a autoridade restabeleça o domínio da lei de modo perma.nente é 
indispensavel destruir a a rigem de taes perturbaçõ~s. , 

Ahi teem os dons alvitres a seguir : a repressão e a reparação. , 
Si eu me convencesse de que os feclera.iistas tentam contra a Patria e 

suas instituições, a :repressão seria rigorosamente logica. Mas si, como tud0 
diz, trata-se de uma lucta de partidos aggrava.da pe.Jo defeito das institui-
ções, pelos erros e injustiças do governo e vehemencia, das paixões recipwca,s, 
não é para não tenta.r-se a1 política da reparação. 

E' o meu modo de ver, Sr. presidente, e pOl'ventura a tendencia natural 
do meu espírito. Militei sempre lias fileiras do partido conservador, mas fosse 
por índole, educação ele família ou experiencia adquirida, fui sempt·e um 
conservador liberal, e por isso confesso que quando por d·isciplina partidaria. 
votei contra os escravos de sessenta annos, não fiquei bem comigo mesmo , 
senti-me enoommodadü. 

O SR. MANOEL VroTomNo - E nós sentimos muito que V. Ex. assim 
v.otasse naquella oecasião. 

O Sn. CoELHO E CAMPOS - Senhores a violencia, o arrocho· nàJó é a melhor 
política. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Na política e em todas as rela-ções da 
vida. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - N?Lo está p1·ovaclo que o movimento revolu-
cionario seja contra a União e suas instituições. 

Ha um modo de tirar a prova - a renuncia do Dr. Castilhos, a.cto de 
alevantado patriotismo e necessa!fio, porque, máu grado os seus meritos, 
a fatalidade das circumstancias tem-no collocado em situação incompatível 
com a pacificação elo seu estado. 

Disse já insuspeito que a paz no Rio Grande só se fará pelo extermínio 
de um dos partidos. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES dá um aparte. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Essa política de extermínio a na-ção não 

a quer. 
O SR. CoELHO RoomouEs - Apoiado. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - O nobre senador pelo Rio de Janeiro di.sao-

nos que a revolução é oomo o incendio, abafa-se e depois concerta,·se. 
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Não serei eu que queira nunca o desprestigio da União·; e por isso deixo 
ao· governo o ·momento opportuno da reparação. Entretanto direi ·a<J n<Jbre 
senador que póde-se aplacar, inutilisar mesmo o incendi<J, retirando-se a 
tempo elementos inflammaveis, que o ateiam. Tenho para mim que a renun-
,cia do Dr. Castilhos e a esperança do remodelamento das instituições locaes 
- terão essa virtude. 

O SR. MANOEL VIOTORINO - E' acto de pa.t.riotismo .renunciar o Dr. 
Qastilhos ao governo. 

O SR. Q. BocAYUVA - Não tenho procuração delle; mas não hesito em 
declarar que desde que os revolucionarias deponham as armas, elle renun-
cia.rá ó governo. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Bom será que isto ·se sa.iba e oonste; essa 
declaração abrirá caminho á solução que se deseja. (Ha dive7'Sos apartes.) 

Dizem-: si os federalistas não quizerem ceder ... 
O SR. Q. BocAYUVA - O chefe dos revoluciona.rios já declarou que não 

se contenta com a deposição do Sr. Castilhos, mas que deseja tambem a do 
Presidep.te da Republica. · 

O SR. C'OELHO RoDRIGUES - Resta sabe·r si é autentico : a historia das 
victirnas quasi sempre é contada pelos a.lgozes. 

O SR. CoELHO E ÜAMPOS - C'onheço o chefe revolucionaria a qtre S. Ex 
se refere; sei-lhe os habitos intransigentes, ameaçadores, mais apparentes do 
que reaes, no tempo do irnperio ... Será o mesmo agora. 

O SR. Q. BoCAYUVA - Ha represenhtnte do estado de Santa Uatharina 
que póde fazer revelações a S. Ex. muito interessantes para a verdade da 
historia. · 

O SR. CoELHO E ÜAMPOS - Demais, os elementos federalistas são tão 
heterogeneos que nem todos ::wompanharão o chefe alludido, si este não 
estiver pela paz; o que duvido 

O SR. Q. BocAYUVA - Ha federalistas qu.e quer.ern a restauração monar-
chioa; ha fede11alistas anti-militaristas; ha federalistas, que querem a de-po-
sição do presidente da Republica;' ha federalistas de tanta especie ... 

O SR. · CoELHO RoDRIGUES - Mas todos se juntaram contra o inirnige 
commun, que é o governo do estado. 

O SR. CoELHO E ÜAMl'OS - Sr. presidente, escusado é dizer que não sou 
pelos republicanos ou pelos federalistas do Rio Grande; mas estudando• os 
factos vejo· que a razão não está de um lado sómente, que a causa da lucta é 
mais que tudo local,que o Dr. Oastilhos, mesmo vencedor, estará fatalmente 
impossibilitado para continuar no governo, e chego á solução de que a paci-
ficação do Rio· Grande depende de um acto de S. Ex. - de sua renuncia. 

Isto feito, seja eleito um cidádã.o alheio ás !netas do estado, ener.g1co 
e conciliador, capaz de fazer justiça a todos, e quando for oppo'l'tuno, con-
vocará uma constituinte para a reforma da constituição do estado. 

O gov.erno federal cercal~o-ha de todo o prestigio prura desempenhar sua 
espinhosa missão, e poderá elle iniciar uma época de paz por urna política. 
conciliadora, que faça em torno de si o melhor pessoal daquella zona. (Ha 
a.partes.) 

Não é pratico o meu plano? 
Póde não estar por isto o Dr. Castilhos? 
Podem os federalistas não sa.tisfaze~:-se só mente com a renuncia? 
O Dr. Castilhos tem bastante perspicacia para ver que a renuncia não 

o r>.bate, e antes honra o seu patriotismo. Elle a fará por si mesmo; não 
quererá crear embaraços, por uma questão pessoal, a.o goveQ·no que o apoia ... 

UM SR. SENADOR- E sem o qual e lle já não estaria no governo. 
O SR. EsTEVES JUNIOR - Isto é o que re&ta provar. 
O SR. ÜOELHO E ÜAMPOS - Isto precisa de prova? Se diz que os federa-

listas t eenY outras vistas. Que outras vistas? Querem o governo do estado, 
e este não póde ser dado a nE'nhum dos partidos em !neta (A.poiados.) 
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Si federalistas houver ·que nã.o acceitem esta solução, o que · duvido, 
.muitos _ acceitarão; e aquelles se annullarão. E si todos não estiverem peh 
medida conciliodora, será o caso de reprimil-os, de fazer-se a ordem, a paz, 
a todo custo, f.osse mesmo afinal uma paz de Varspvia. Elles n ada· poderão 
contra as fo.rças e recursos da União : será questão de mais ou menos dias . 
Seria como si 700 ou 800.000 homens luctassem contra 13 ou 14 milhões. A 
O,tdem se ha de restabelecer. Elles, os federalistas estão convencidos . disto 
.- por ventura já anciosos de uma sahida para suas difficulda.des. 

Taes medidas; p.orém, se tomam, entendendo-se, combinando-se, pac-
tuando-se, concedendo-se, isto é, com habilidade e tacto, pelos agentes do 
gover no. 

E ' este o meu parecer, o meu v.oto e, diria mesmo, a. minha política. 
Concluindo, Sr. pTesidente, vot.o contra o proj-ecto : 1° por que- é 

inconst itucional. . . 
O SR. 'l'HEODORETO SouTo -V. Ex. provou o eontra.rio. 
O SR. CoELHO E ÜAMPOS - Como? E' que V. Ex. só prestou ouvidos ao 

que lhe c.onvinha. 
R epito : voto contra. o proje.cto : 1° porque é inconstitucional; 2<> porque, 

quando não fosse inconstitucional, que o é - seiria inconveniente, inoonve-
nienti ssimo, porque da.ria e:ffeito contrario ao que se deseja .. 

Quero a paz, a legalidade, a ordem no estado do lho Grande do Sul. 
O SR. 'l'HEODORETO SouTo - Paz pelo extermínio . 
O SR. CoELHO E ÜAMPOS- V. Ex. ha de convir que este ap arte não cabe 

a.qui. 
Quero a paz, Sr. presidente, a ordem no Rio Grande, mas convenço-me 

que esta pacificação não se faTá pO'r decretos legislativos. 
(Mu.ito bem, muito bem. O omdo1· é felic·itado.) 
A discussão fica adiada peLa hora. 

SESSÃO DE 7 DE JUNHO. 

O S!·. Theodoreto Souto· referindo-se a alguns oradores que tomaram 
parte na discussão do projecto, diz que não póde comprehender que publi-

cistas tão- distinctos e oradm·es tão versados no manejo da 
za discussão palavra e das questões parlamentares e . políticas, tenham 

laoorado' de modo tão flagrante, tão palpavel e t ã.o visível, 
do projecto em contradições, que não se póde sinão attribuir a idéas pre-

concebidas, a um systema p.reestabelecido·, a uma r egra. ante-
rior , da. qual não' se querem afastar. 

Lembra que o nobre senado-r pelo Rio de Janeiro, a cuja eloquencia 
rende homenagem mais que merecida, sustentou e chegou á conclusão, ·em seu 
discurso, que poder-se-hia fazer uma. lei geral que regulasse os casos do 
art. 6° da Constituição, recusando-se, porém, S . E·x. , por escrupulos que o 
orador respeita, e p01" motivos que tambem acata, a fazer uma lei especial 
para o cnso do Rio· Grande do' Sul. 

Em todo o caso, S. Ex. reconheceu que era perfeitamente constitucional 
legisl,ar para regulaJ· a intervenção por lei, organisal-a sob formas lega.es, 
de maneira que os poderes pnblicos quando tenham de lançar mão desse 
recurso tão· essencial para o restabelecimento da ordem e ma.p.utençã;o das 
inst ituições publicas, de accordo com a soberania nacional, encontrem r egras 
estabelecidas parll, e-sse fim. 
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Passando o orador a fazer tambem considerações com referencia a05 dis-
cw·sos de seus illustrados colle.gas, senadores pelo Rio Grande do Norte e 
Sergipe, nos quaes manifestaram opiniões favoraveis ao projecto, admira.-se 
que digam, ao concluir seus discursos, que votam contra o mesmo projecto 
porque é inconstitucional. 

O orador acha.-se, portanto, n'uma região cheia de obscuridades, erri que 
não póde penetrar e pede permissão aos seus illustrados collegas, para que 
lhes diga que sustentaram a these e a antithese; sustentaram premissas as 
mais brilhantes, para dellas deduzirem as consequencia.s mais dispat·atadas. 

Depois de muitas outras considerações, o orador, referindo-se ao que 
actua-lmente se está passando no estado do Rio Grande do Sul, diz -que con-
tinua a considerar a questão sob o ponto de vista do alto interesse social, e 
é de opinião que se deve mandar alli um ~·apresentante do poder central, que . 
não se ligue a nenhum desses p:wtidos, e, armado dos meios que encontrar 
e de outras garantias que o governo lhe der, consiga a paz sem que a fa.milia 
;rio-grandense :fique separada por um sulco :Qrofundo e eterno. 

Falia em nome dos inter.esses geraes da patria simplesmente; não é 
adheso á causa de ninguem, e prefere em todo caso a victoria legal, á sombra 
de uma instituição reconhecida pela Constituição, praticada po·r todos os 
povos livres -e civilisados, e á da intervenção, a do commissariado das 
uniões federaes que, representando os poderes centra.es e Mmadas de todos 
os meios materiaes de que podem dispor, imponham o respeito aos princípios 
fundamenta.es da Constituição, pondo, ainda, obstaculo a que os partidos se 
degladiem em um terreno arde-nte, agitadissimo, e em que os odios nunca 
perecem. 

O Sr. Aristides Lobo _:_ Sr. presidente, é talvez um acto de impru-
dencia da minha parte vir á tribuna, após a larga e luminosa discussão que 
se ergueu sobre o projecto. 

O Senado a-cabou de illustrar-se com as -elevadas prelecções de direito 
publico americano, trazidas á discussão pela palavra de illustres oradores. 

E' preciso confessar todavia que a discussão não ha sido improficua; ella 
ha de servir p rura assentar as bases da nova organisação política e favorecer 
as resoluções de problemas que de futuro se apresentem. 

Mas peço licença para lembrar ao Senado, em nome dos graves intet·es-
ses, que se agitam no seio da questão, que ha occasiões em que os parlamentos 
devem inspirar-se n.a evidencia dos fa-ctos que teem deante de si e procedell' 
de accordo com os conselhos e as u11gencias do momento. 

Ha occasiões em qlli8 os parlamentos são governos, e a situação em que 
nos achamos pertence a esse typo de aoontecimentos, que exige da pa-rte dos 
legisladores tanta severidade quanta ponderação. 

Não é tempo de manifesta-r-se o Congresso por meio de velleidades oi.J 
fazer dithyramhos na tribuna, mas de encarar a situação como ella se nos 
offerece. (Apoiados.) 

Peço licença pru·a não tomar em consideração uma grande parte do dis-
curso do honrado senador do Ceará, aquella em qu13 se ~referiu á critica da 
Constituição do Rio Grande do Sul. 

O nobre senador desconheceu a situação política em que nos achamos, 
o)vidou os fa-ctos e apegou-se ao desenvolvimento de theorias e á critica de 
uma Constituição de estado. 

Não é disto que se trata. 
Senhores, a revolução do Rio Grande do Sul não foi intentada para 

destruÍJr essa Constituição. Os elementos positivistas, que S. Ex. assignalou 
como inherentes a essa Constituição, estão divididos no seio dos partidos 
militantes naquelle estado. 

De um lado, temos o proprio Sr. Castill1os que partilha. as idéas da escolit 
alludida ... 
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O Sn. Q. BooAYUVA - Apoiado. 
O Sn. ARISTIDES Lono - . . . de• outro, temos o.~ Srs. Barros Cassai, Deme .. 

trio Ribeiro e Antão de Faria, tambem positivistas, chefes desta supposta 
igreja ou seita, como queiram. Esta Constituição foi , portanto, o proclucto 
da colla.boração de todos esses elementos . Já se vê que semelhante a.rgumento 
não tem valor. 

Sou daquelles que não acceitam todo o c:omp!.exo ele medida.~ contida;; 
nesse acto legislativo. (Apoiados.) 

Mas que vae o Senado fazer com isto? Qual é a nossa posição, a posiçdo 
de podeT federal em presença do movimento revohwiona.üo do Rio Grande 
do Sul, eis o que cumpre assentar ou indagar. 

O SR. 'l"nEODORETO SouTo - E iutervir para manter a Republica Fed~-
r ativa. 

O SR. Ams'l'IDES LoBo - Intervindo. está de facto. 
O SR. Q. BocAYUVA- Lá está o interventor, que é o ministro da guerra. 
O SR. ARISTIDES Lono - Intervir como P.oder Executivo, póde fazer-se 

no momento, no ' flagrante do acontecimento, eomo já se fez. Qual é, pois, 
o acto de nossa intervenção P Qual o processo dessa intervenção que se busca 
aconselhar? 

O Srt. 'i'HEODOltETo Sou-ro - E' t ão conhecido ... 
O Sn. AmsnDES LoBo - Só tem um mer it o. Ponhamos de parte os sen-

timentos humauitarios, que nos levmn a lastimar aquella situação deploravel 
e o merito real, verdadeiro e efi'ectivo dest~s proj ertos, destes debates no seio 
do Congresso, é, nem mais, nem menos, do que confe.rir apo-io a. movimentos 
injustificaveis e embaJ·aça,r a acção do governo central. 

Porque afinal de r.ontas, desde que se tomem medidas de repressão neste 
momento revolucionario, porque Blle o é, logo, a. critica severa por paJ·te 
do· parlamento em que se po.e em problema os direitos da. pacificação do paiz, 
é evidente que tudo isso constitue outros tantos elementos que se confiam aos 
adversa:rios das instituições, que, como é sabido, estão. em bahnço pelo Ill(}Vi-
mento do Rio Grande elo Sul. 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O Sn. ELYSEU MAnnNs ·-Não apoiado; é uma injustiça.. 
O SR. ARISTIDES LoBO - Não é injustiça : só na!o reconhec.e quem nã.o 

sabe enca.rar os factos. Gomo aqui, po·dem .existir em todos os «stados, como 
existem elementos expectantes que .estão em to·rno da llepublica. á esp.reita 
de um desastre para aproveitai-o·. (A.po-i.ados.) 

O SR. E-LYSEU MARTINS - Mas, nii.o ha. de ser por esse processo que e lla 
se consolidani. 

O SR. AttiSTIDES Lono -- Ha de ser pela coragem dos republica.nos. 
O Srt. ELYSEU MARTINS ·- Mas, não pelo despotismo. A coragem exclue 

o despotismo. 
O SR. ARISTIDES Lono -- Ent:1o V. Ex. acha que uma inst it iução consti-

tucional não deve a.rm ar-se ele elementos tle defesa nem mesmo quando é 
evidentemente ata.cada P 

O SR lTILYSEU MAlVl'INS - A R epublica foi acceita .. com esponta.neidade 
enorme, por toda a n ação. 

O SR. AmsnnEs LoBo - Foi a.cceita com essa espontaneidade, mas ha 
muito ' mascarado no meio de tudo isto. 

O Sn. JoÃo OoRDEIRO - A Republica foi acceita. por especulação. 
O SR. ELYSEU MARTINS - E sse negocio ele especu lação não &e entende 

commigo. 
O Sn. AmsTIDES LoBo - Mas, Sr. presidente, vejo e digo, vejo com 

pc:~ar a fal ta de oom prehensã.o·, embora innocente, embora sem a intenção de 
pr.ejud.ic aw os inter esses publicos mas vejo oom pezar a falta de comprehensã.o 
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da situação· grave em que nos achamos. (Apo·iados.) Qual é esse movimento 
revolucionario que se pretende amparar com o v-oto do Parlamento? 

O SR. 'I'HEODORETO SouTo - Não quero amparar . 
O SR. ARISTIDES Lono- Não quer amparar? Pois, então ha de debel-

lal-o. : a Iogica é esta. 
UM SR. SENADOR - Não h u. meio termo. 
O SR. AmsTIDES Lono - Qual é ·esse movimento? 
E' preciso não apauhaJ.· os factos no· a:r e encarai-os pela superficie; é 

presiso examinai-os, decompol-os. 
O SR. lTILYSEU MARTINS - O que deu logar á r evoluçã!o do Rio Grande 

do Sul foi a intervenção . do governo federal. 
O SR. ARISTIDES Lono - Está enganado : a intervenção foi até tardia ; 

foi este o seu defeito ( Apo·iados.) 
O SR. ELYSEU MAltTINS dá um apar te. 
o SR. ARISTIDES Lono - V. Ex. não sabe disso, não acompanhou os 

factos. 
O SR. SANTOS ANDRADE -- Essa demora até animou a revolução. 
O SR. ARIS'fiDES Lono - A intervenção· foi tardia; é um engano do nobre 

senador, o Sr. Elyseu Martins. 
Mas, dizia , é preciso decompor aquelle acontecimento e estudai-o; o3 

pi'eciso car acterisa,r, verificar quaes são os intuitos dessa· r evolução, a prin·· 
cipiar pelos indiv iduos que a dirigem, pelo caracter dos homens publicos que 
estã.o nella envolvidos. 

O Senado conhece, oomo eu, qual é o caracter político do chefe civil da 
r evolução. 

No tempo da monarchia ameaçava o throno ... 
O SR. Anmmco Lono -E o thesouro. 
O SR. MANOEL VICTORINO- Oom a Republica. 
O Sn. ARISTIDES L ono - Com a Republica. No t empo da H.epublica, a 

sua linguagem no Ri.o Grande do Sul dá para tudo (apoiados); elle não faz 
questão de r epublica, n ã,o fa.z questão de monarchia, ao mesmo tempo. 

UM Sn. SENADOR - Quer consultar o paiz. 
O Sn. Ams'l'IDES LoBo - E ll e quer consultar o paiz ... 
O SR. AMEmoo Lono - ou as armas . 
O SR. Ams1'IDES Lono - ... sob as armas e sob os destroços da Republica. 
O SR. AMERICO Lono - Apo.iado; esta é que é a verdade. 
O SR. ARISTIDES Lono - Eis como quer a consulta. 
Mas elle vae a.lém, seQ1hore.~; para caracterisar o espírito· despresivel 

permitam-me a exp.ressão, desse homem, basta dizer que elle appella até 
para a alliança com o estrru1geiro ( apo·iados), contr ahe Gompr·omisso tendo por 
obj.ecto a separação de um pedaço da sua patria para chegar aos seus resul-
ta.dos. (Apoiados.) · 

Qual é o lado, a face, po:r onde se pode apanhar uma revolução que tem 
á frente um pensamento semelhante? 

Mas, senhores, além de tudo, a medida analysada pócle ser generosa; é 
porém, improficua . 

O SR. JoÃo CoRDEIRO -- Apoiado; n ã-o tem nada de pratica. 
O Sn. AmsTIDES LoBo- Que va,e fazer este interventor? Na opinão do 

nobre senado·r vae desorganisar um estado, que está legalmente oa·ganisado. 
O SR. ELYSEU MAlt'fiNS - Não está tal leg;a.lmente or.ganisad:o; aquillo 

não é constituição. 
O SR. ARISTIDES LoBo - Como não é constituição? 
I sto é argumento que se t raga sériamente perante uma camara? 
O SR. ELYSF.U MARTINS - Esta constituiçã.o é que não é seria. 
O SR. ARIS'l'IDES Lono - Não é sérir.? 
O SR. THEODORETO SouTo - Parece caçoada. 
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O SR. ARISTIDES Lono - Assim, V. Ex. terá de manda.r buscar todas 
as constituições para revel-as, no seio do Congresso. Querem chegar a este 
resultado? 

O SR. ELYSEU MARTINS - E' que não ha outra constituição ridicula como 
aquella.. 

O SR. ARISTIDES Lono - Que ridicula ? ! Não tem nada de ridicula. 
(Apartes.) 

Em primeiro logar, o que determinou a resolução nada tem de commun 
com essa constituição (apoiados); não é um pr-otesto coutra ella, não ha a 
tal resp.eito a menor adhesão ou r epulsa por parte dos rev.oltosos; as suas 
pr-oclamações, os actos publioos por elles praticados não fazem a menor l"efe-
reneia a essa carta constitucional. (;1po'iaclos.) 

São invocações ext-ompo.raneas e falsas. 
Em todo o caso, não é este o processo, o meio tle se modificar a. consti-

tuição de um estado. _ 
O Sn. 'l'IIEODOllETO Souro - Qual é então? V. Ex. faça o favor de 

ensina.r. 
O Sn. ARISTIDES Lona - Não tenho necessidade de fazel-o. 
Portanto a nossa situação é esta; é preciso· reconhecermos que si a revo-

lução for victoriosa, por qualquer motivo, trará a repercussão dessa viotoria. 
sobre todo o paiz. (Apoiados.) 

Conheço o falso sentimento desta nação e sobretudo desta capital; aqui 
se appla.ucle até a noticia, duvidosa., pr.oblema.tica, até o telegramma falso que 
t·efere uma derrota das forças do governo. (Apoiados.) 

For traz dist-o, explora-se até a caricia.de, o obulo politioo disfarçado em 
esmola. ( tl poiados.) 

O Sn. MANOEL VIC'I.'OlliNO - Profa.nando um sentimento respeita.vel. 
O SR. AMERICO Lona - Vê-se nes~a subscrispção : Um sebast·ianista, 10$, 

out.ro sebastian·ista, 10$, etc. ( H;iso ). 
O SR. CoELHo E CAMPOs - Isso é humorismo. 
O Sn. AlUS'I.'TDES LoBo ·- Mas aqni é assim; nesta capital dá-se isto; 

prega-se um telegramma, po·r exemplo; ás v·ezes é um reclame na porta dessas 
redacções que aqui t .emos, e junto a qual a,grupam-se centenas ele pessoas 
expandindo as physionomias, e revelando a ma,ior alegria, deante de um 
desastre imaginaria. · 

E' f.orç~t oonfessaQ' que a Republica nií.o herdou nada de util elo antigo 
regim en; faça-se o processo desse ·expoho, desde o pe~soal politioo e admi-
nistrativo, desde este até o inventari-o elas probidades, e é ele desa.nimar. 
( AJJaiados.) A Itepublica tem sido o que? fpouxa., pusilanime, fraca, con-
descendente . em extremo ... 

O Slt. MANOE:r, VICTomxo -- Inepta. 
O SR. AmsTIDES LoBo -Inepta, ado·pte o termo, é o qne ella. tem sido. 
O SR. MANOEL VIC'I."011INO- Como foi a ele 1S;JS, na. França, e a de 1870 

na Hespanha; nã-o tem tido siquer o instincto da conservação. 
O Sn. ARISTIDES Lona - Em vez de conviver , comsigo mesma, com os 

seus elementos, apoiando-se no sentimento na.cional, que manifestou-se do 
seu lado•, ella andou fazendo um a pescaria ele duvidosos . 
. O resultado é que erraram. Nos temos tido sinceras e verdadeiras detd-

cações elo elemento mona.rchico que entrou para o seio da Republica e que 
faz hoje honra ao partido r epublicano; mas isto, é preciso convir, é ?'a?"a 
á•v·is. 

Em todas as situações politicas, em todas as s itua.çõe.os administrativas, o 
element-o que permaneceu até hoj e re~peitado, intangível, inabaJavel, foi 
devido á con clescen clencia ela politica e da administra.ção da Republica; foram 
esses elementos de desor,ganisação administrativa a causa ela esterilidade 
que tem se manifestado. 
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O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado, e teem sido de uma suprema ingra-
tidão. 

O Sn .. ARISTIDES LoBo - Sempre r ()putei isto um erro; mas disseram 
que era uma barbaridade da minha parte; aliás entendi que era a melhor 
garantia para a estabilidade do regimen, porque, desenganemo-nos, nin-
guem neste mundo lucta sinão por uma convicção pr-ofunda; não ha idéa, 
não ha prmcipio, nem sentiment-o partidario sem ella. Sem este element-o 
não ha político que preste. 

O SR. Q. BocAYUVA- ApoiadQ. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Applique aos revolucionarias do l'tio Grande 

do Sul. 
O -BR. AmsTmEs LoBo- Applioo. Os revolt-osos do Rio Grande do Sul não 

se legitimaram até hoj e. Si elles Ievantã.Ssem uma bandeira em face da 
Constituição, sua política seria outra e a FederaçãQ tinha de contemplar 
esses rev·oluciona.rios debaixo de outr-o ponto de vista. 

Mas, não, senhores, a politica elos ~·evolucionarios do Rio Grande do i::iul 
tem dons aspectos : a ambição do poder e .os odios pessoaes. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES- E talvez este seja o prepoderante. 
O SR. ARISTIDES LoBo - Portant-o, estas são duas r·einvindicações que 

elles intentam e que por ma.is nobres que sejam, não podem, constituir uma 
politica, não p-odem legitimar uma revolução-. 

Demais, qual é o co·rpo dessa invasão? 
O SR. Q. BocAYUVA - Ap-oiado. 
O SR. ARISl'IDES LoBo - São simplesmente brazileiros? 
Não; é a escoria a mais misexavel e mais infame do Estado Oriental 

('1'1·ocam-se varias apartes.) 
Perdão, estou decompondo factos porque não descubro outro modo de 

julgar .os actos praticados no ltio Grande do Sul, nã,o ha outro modo, sobre 
tudo para nós, que temos de resolv·m· a tal respeit.o;não podemos deixa.r então 
de analysar, de fazer a autopsia daqueUa política. 

Senhores, não sou a.paixonado tratando do Sr. üastilhos. Desde o Con-
gresso Constituinte tiv.e as ma1s pro-fundas divergencias com elle, sohre a 
sua política, e, si elle tivesse a.cceitado meu conselho, que lhe dei na impren-
sa, já. teria deixado voluntariamente o poder. ( M.u-ito bem e apoi.aclos; t?·o-
cam-se apwrtes.) 

UM SR. SENADOR - Pois então basta que ell e tome o conse·lho; ainda 
está em tempo. 

O SR. ARISTIDES LoBo - Mas não estamos aqui tratand-o· de aconselhar; 
tratamos agora de deslindar a situação do Rio Grande do Sul. (Apoiados.) 

T-odas estas combinações de intervenção nesse estado, a meus olhos são 
baldas de verdadeiro, real e s incero intuito . Ha falta de estudo da situação. 

Pois, com-o disse um n-obre senador, é crível que aquelles homens, quo 
1evanta.ram uma r evolução n estas condições, que assumiram graves compro-
misso-s com seus corr-eligiona.rios para levai-os l!JO campo de batalha, cujos 
element-os pecuniarios são• occultos, mas, pür mais que o sejam, não podem 
deixar de ser muito poderosos (apoiados) po·rque não se póde sust entar uma 
campanha, nos termos em que ella tem sid-o sustenta.da, sem despezas extra-
ordinarias, incalculaveis ... 

O SR. Q. BocAYUVA - E sem contar com o pronunciament-o de outros 
estados. 

O SR. ARISTIDES LoBo ... é crivei que uma simples intervenção, nesses 
acolltecimentos, da parte de um homem, fosse elle uma cabeça de anjo, bas-
tasse para terminar essa lucta infrene e holTO['Osa, trav:mdo-se a,té ao seu 
ultimo extremo? 

I sso é apenas concebível em uma questão ele compadres, no caso de rixa 
vulgar. 
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O Sn,. CoELHO RoDU;IGUES - Seria uma intervenção imbelle. 
O SR. ARIS1TUES Lono - E' um conselho inepto, trazendo máus effeitm 

porque é claro que essa medida para ser elfLCa-z deveria ser de eff.eito prompto 
e de applicação segura; a não ser assim, nã.o tem outro merito sinão este : 
animar a revolta. Esse interventor que vae para lá, p-odendo reorganisar o 
estado, destruindo o que está organisado, convocando uma nova reunião de 
a·epresentantes do povo para fabricar outra constituição·, deve ter todos os 
elementos indispensaveis a uma autnrida.de que governa em estado ele sitio. 

A situação actual não é_ outra, é preciso declarai-o; e estamos no Rio 
Grande do Sul mais do que em estado ele sitio, porque esta.mos em estado de 
guerra. 

Nestas condições, como va.e elle reor.ganisar o estad-o, autorisanclo uma 
convocação eleitoral? 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado. 
O SR. ARISTIDES Lono - Fa.zer a elei ção para que? ele que modo? com 

que .elementos? com que serieclale? Não ha tal possibilidade, isso é uma 
chimera. 

Todos os perigos hão ele continu.ar; nem os poderemos evitar com sim-
ples meios suasorios, os que apenas trazem males e fo-rnecem recu.rsos pa.ra 
continuar a lucta. 

Agora, imagine o honrado senador que esses homens desapparecem, pas-
sam para o Estado Oriental, como já principiam a fazer ... 

O SR. Q. BocAYlJVA - Apoiado. · 
O SR. ARISTIDES Lo no -- . ., e que amanhã a revolução. dissolva-se por si 

mesma. 
A situação então é diflerente, e os poderes publicos fecleraes deverão , 

em tal caso , intervir não· clirectamente, mas sobretudo para extinguir c•s 
vesti.gios dos rancores políticos que dilaceraram a.quelle estado e sobretudo 
para. iniciar alli uma nova le-i ele paz e ele tranquili.da.de; porque desde que 
a revo-lução tornar-se impotente ou fôr extincta, será covardia miseravel 
alentar ou continuar uma política de reacções e mo·rticinios. 

Mas, é p.reciso procurar a opportunidade. 
O que nos aconselham a conveniencia publica e a propria dignidade do 

parlamento, é que caminhemos com prudencia, que não estejamos a pertur-
ba,r a marcha do-s acontecimentos militares no Rio Grande do Sul, porque 
na, melhor hypothese, isso serviria para prolongar o período de guerra, pelo 
menos; ·e na hypothese que .é preciso prever , da possibilidade de serem as 
forças federaes batidas, o caso, eu vos digo, seria de todos o mais lamen-
tavel. 

Cada um cumpriria n'essas conjuncturas o seu dever, mas a Republica 
teria de pagar as custas deste desgraçado processo. 

Acredito que a attitude do parlamento, que reputo republicano, deve 
ser a seguinte : Por á disposição do Governo Federal os elementos indispen-
saveis para suffocar a hydra a·evolucionaria. Tal é a ling u agem elo homen do 
Gov-erno e, todos os mP.mbros elo Congresso teem obrigação de ser homens ele 
go-ve.rno neste momento. (Apo-iados.) 

Isto não é questão ele sa-ber si a Constitui'(ã.o autorisa ou deixa de 
autorisar. Ha um facto que supplanta, todas as theorias e todos os princi-
pias que se possam in voem· - a salvação ela Republica. E' preciso sal val-a 
e não é invocando os grandes ex.emplos de outros po·V<JS, que nem sempre 
teem applicação, que havemos ele curar os males que nos affligem. Não , a 
política faz-se ele outro modo; n política faz-se estudando cada paiz o seu 
proprio organismo, verificando as suas necessidades, os seus conflictos e 
resolvendo de accordo com as ~.ituações supervenientes. 

A verdade perante todo o mundo é que- nós não temos um momento de 
repouso ( apo·iados); todos os dias occo-rre um incidente que vem agitar a 
sociedade. E querem que a Republica se estabeleça l E faliam em cambio l 
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Temos, além da conspiração economica, a guerra encarniçada, de tal 
sorte que nunca o credito deste paiz pode aurir da.hi qualquer resultado. 
Além disto, os elementos que co·ncorrem para o descreclito do Thesouro e, 
em geral, para. o descredito publico, esses elementos siio os mesmos que con-
correm para o desassocego, pa.ra a perturbação gera.}. 

Ainda que tenham a. certeza da inefficacia de seus esforços, do resultado 
definitivo de suas machinações, os nossos a.dversarios levam-as ao seio do 
proprio parlamento; a imprensa. espalha. a agitação por toda a parte, com-
municando que o paiz niio tem estabilidade, que continuamos a estar no 
domínio de loucos que não teem outra preoccupaçiio sinão a da sua posiçi'ío 
social. 

Precisamos de uma política, não de perseguições, mas sensata, pacifica, 
de accordo com os nossós princípios, mas inabalavel; não elevemos fazer polí-
tica de experiencias, e sobre tudo de experiencia.s vãs e im1teis. 

E' preciso olhar pa.ra todas as f:wes do problema. 
No dia em que o nobre senador conseguisse fazer passar esta lei, nome-

ando o interven'tm·, o primeiro resultado fora constituir uma dictadura no 
Rio-Grande du Sul por conta do poder federal. (Apoiados.) 

Mas essa dictatura seria a paz? 
~l.'enho motivos para duvidar. 
Como disse, se fosse um dimples conselho mandado pela representação 

nacional a.o seio dos revolucionarios, um apello generoso para que cessasse 
aquelle estado de guerra, convenho em que constituiria isso um acto bonito, 
que niio encantaria o parlamento; mas que ainda assim, de modo algum, 
colheria resultado. 

E' por isso que o Senado não deve fazer. 
A guerra, como todas a.s leis sociaes, porque ella ainda o é e ha de ser 

por muito tempo, porque é preciso desa.rmar o homem de todas as suas 
pretenções legitima,~ ou illegitirnas, para se chegar a esse momento de paz 
absoluta, de concordia e obedienoia ao consell10 pacifico, é um facto com-
muro ; e até hoje a civilisaçoo, que se apregôa como em um grão muito 
adiantado, não consegu io fazer com que a Europa niio fosse uma p az armada. 

Antes do confl.icto existe o odio; subsistem os odios da historia, que são 
os ma.is inextiguiveis, e formam o que eu poderia chamar acervo de confl.icto~S 
difficeis de destruir na vida ele todas as nações. Localisados aqui ou alli, 
manifestam-se por diversos modos : e quasi sempre, desgraçadamente, é a 
força que vem liquidar essas questões. 

Creio que é uma pura inf.antilidade daquelles que são r esponsaveis, por 
uma instituiçiio e pela segurança e tranquillidade do paiz, o r ecurso ao expe-
diente feminil , que ja hei condemnado. 

Não, não é essa a posiçiio dos legisladores republicanos; por mais que 
nos custe devemos occupar severamente nossa posiçã.o, e a. nossa posição é 
esta : precisamos fazer desapparecer o movimento do Rio Grande do Sul; 
essa é a suprema necessidade actual do paiz; 11ão nos cumpre apparelhar 
propostas ele uma conciliação que ninguem acceita, e que está previamente 
conclemnacla. 

O parlamento recommencle, imponha, si tanto for preciso, ao chefe do 
Estado , para que elle saiba cumprir o seu dever até ao fim , dever completo 
e absoluto. E ponha á di posição dessa autoridade todos os elementos de que 
podemos dispôr . (Apoiados.) 

Nós, por exemplo terno o direito de mobilismr a guarda nacional , si for 
preciso. E' direito nosso, direito do Congresso, si for necessario usa.r clelle, 
como creio, e f::Lzel-o. 

Tenho este modo de pensar. Não vejo a vanta,gem ela. perpetuação de 
uma lut a , de um a guerra lon ga., diffkil e que offen de os interesses do pa.iz: 

V ale mais a pena, é ma.is politico, mais sensato e mais razoavel que o 
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poder federal , que já interveiu fatalmente, empregue todos os recursos 
necessarios par::1 abafar de prompto e efficazmente P.ssa r evoluçã.o•. 

O SR 'l'ru:onoRETO SouTo - E o Congresso fique calado, não diga nada. 
O SR . .ARISTIDES L ono - Nãto estou fóra do seu conselho. Acho, porém, 

que o meio não é o que V. Ex. ind ica; este é simplesmente o nosso ponto de 
divergencia. Quanto ao mais, quanto á natureza dos sentimentos contidos 
no seu projecto, estamos de accm·do. 

Em situação como esta, que todo o mundo conhece e apalpa, porque ella 
é visivel, cla.ra e patente, os poderes publicas, aquelles que teem a r esponsa-
bilidade immediata dos destinos da Republica não devem hesita.r ante uma 
solução hybrida, que não traz comsigo nem mesmo estimulo e interesse 
local... 

O SR. Q. BocAYUVA - Ao contraa:io . 
O. SR. ARISTIDES Lono - .. . que não representa causa alguma, s-mao a 

transação com hordas esfaimadas do Estado Orient::1l , bandidos que se ven-
dem a todo preço e que recebem a arma como o caçador , para haver a sua 
presa, a troco de salario, e oompen arem-se com depredações, como estão 
fazendo; uma revolução que se compõe de taes elementos, embora tenha em 
seu seio um ou outro homem generoso, bom, convicto que se deixa arrastar 
por elevados sentimentos; uma revolução que conta com tão imprestaveis 
elementos, é digna de lastima e nãto merece nem provoca sinão a mais justi-
ficada indignaçãto. 

A Republica nã,o póde ficar á mercê de semelhantes pretenções levianas, 
sinão perversas. (Apoiados.) 

O nosso dever é assumir uma attitude séria e resoluta. suffocar a revolta 
em bem da tranquillidade do paiz, e depois, então, vigiar o governo por 
algum tempo·, para que novas dP.Sordens nã.o se levantem, arnmtando-o á 
necessidade de nova intervenção . 

E stou fazendo a politica de accordo com as necessidades irrecusaveis do 
meu paiz. 

E' um organismo que estudo todos o~ dias, porque nãto compr ehendo a 
possibillidade correcta das aplicações do que se faz nos Estados Unidos e 
em outros povos da America, de indole, de costumes, de orga.nisação social e 
até de territorio diver so do nosso. E o nosso povo é um povo• sentimenta.l 
por excellencia. Fez-se a propaganda ele sentimentalismo em favor elos f ede-
ralistas do Rio Grande do Sul , ele sorte que quanto ·aos dous exercitas, que 
combatem no mesmo campo de batalha , só ha condolencias em favor de um 
e nã,o em favor do outro. 

Que sent,imento de caridade é este? O bom senso repeli e semelhante 
idéa; condemna-a porque ella é um a espem.1laçãto. 

T aes situações sãto ao menos perigosas. 
E' prefer ível a lucta a descoberto; não é assim que se levanta o obulo 

nac.ion al em favor de uma causa perdida , simulando um trabalho de caridade . 
E a impr ensa applaude esses actos, oue reputa muito rasoaveis; a Cruz 

Ve rmelha anda por toda a parte. 
Para manter a nossa posição, precisamos passar por cima de todos os 

elementos que se insurgirem contra a Republica, haja o que houver. 
( Apoia.dos.) 

E ' preciso oomar provi dencias contra esses inimigos insidiosos da Repu-
blica, que vivem todos os dias a agitar a naçãto inteira, embaraçando todas 
as medidas salutares. 

Cumpre, inevitavelmente, que a autorida.de se mantenha com todas as 
f orças de que carece; a situação nã.o comporta hesitações ou duvidas; o poder 
qne nã.o dispõe de elementos para manter-se, nãto é serio nem digno de uma 
grande n ação . 

Sei que o Senado tem as melhores disposições a este respeito; estou con-
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vencido de que eRtá elle compenetrado dos seus deveres e terá a oora.gern 
necessaria, seja qual for a .ernergencia, de resistir e de garantir o domínio 
das instituições, cuja gua.rda lhe h a sido confiada. 

Em todo o caso vim ~í t ribuna cornrnunicar aos meus companheiros as 
minhas impressões. 

Gara.nto ao nobre senador qne, si estivesse em minhas mãos terminar 
essa revolução, mesmo tendo necessidade de cobrir os contendores ensan-
gnentados de florPs, ella desa.pareceria imrnediatarnente . 

Mas creio firmemente que V. Ex. labora em verdadeira illusão; final-
mente que, si o seu projecto fosse r eduzido a lei, trari.a. o descredito ao 
gov·erno federal, e victor ia para os adversarios da Republica, o que seria 
uma calamidade para este pai z. (Muito bem; o omdo1· é comprimentado.) 

O Sr. Manoel Victorino diz se.r uma temeridade de sua parte immis-
cuir-se neste debate, depois de ter occupado a attenção (.la casa a autoridalle 
e o prestigio dos Srs. sen adores que, com a responsabilid ade das suas tra-
clicções republicanas e oom a autoridade da illustração, dos conhecimentos 
e principalmente das habilitações, que. lhes deram neste assumpto o direito 
de serem ouvidos religiosamente por todos os Srs. senadores, elucidaram 
graves questões do direito publico Americano. Mas, ca.bia ao orador o dever 
de vir justificar o seu voto, não pela sua obscura individualidade, porque 
é um homem desconhecido (wu·itos não apoiados); mas sim pelo valor moral e 
politico da investidura. do ele.itorado que representa. 

A Bahia n ão póde ser Ruspeita ao Rio Grande do Sul; porque, quando 
nas crueis angustias da revolução de 1835, este estado não tinha no seio do 
parlamento quem o representasse, porque a eleição n ão se p udera fazer , toda 
a representação bahiana constituiu-se defensora dos direitos do Rio Grand!l 
do Sul. 

Que se discute neste momPnto? Que é preciso investigar? Não é sómente 
urna. questão de princípios., mas tambern urna questão de opportunidade poli .. 
tica e prmc1palmente uma questã,o de precedentes, que convem por todos 
os meios va.rrer da nossa. historia po.Jitica e não autorisar jamais a repetição 
delles. 

O orador vem comhater o precedim ento dos r evoltosos do Rio Grande do 
Sul, nã.o p.o.rque queira <tna.Iysa.r particularmente os motivos que os levaram 
a rev-oltar-se, embora as constituições r epublicanas se fiílessem para a.nnullar 
completamente o direito das revoluções, po·rque a lei devia conter em si um 
refugio para todos os opprirnidos. Os revoltoso& do Rio Grande do Sul, si 
tinham os seus direitos conoulcados·, si tinham as suas liberdades opprimidas, 
encontrassem na propria lei da !Wpubhca os recursos de que deviam lançar 
mão : n ão se legitima a revolta á mão armada. (A.poiados.) 

Os intuitos dessa revolução já o disse quaes eram o honrado senador que 
acaba de sentar-se, e nem era preciso que o fizesse, porque seria preciso que 
levassemos a nossa ingenuidade muito longe, seria pr-eciso que ligassemos ao 
homem político que dirige aquelle movimento a nullidade completa dos sem 
esforços, tornando-o ou julgando-o inoffensivo. 

E' preciso de vez acabar-se com essas velleidades ele que o Rio Grande 
do Sul é o unico estado capaz de bater-se pelas liberdades publicas, o unico 
elemento capaz de r ehabilita.r taes liberdades e leva.ntar o direito opprimido. 
A tão apregoá.da guerra de 1835 todos sab.em corno foi dominada, como foi 
ultima.d'à; todos ficara.m sabendo, em vista do tratado acceito, que não foJ·am 
as liberdades pa.trias que inspiraram ta.! conclusã.o e tal revolução. Mais do 
que o orador sabe o Senado que os movimentos que se teem dado aqui, si 
inspiram-se em sentimentos de outra ordem, tambem são devid-os ao influxo 
ele qu estões ele políti ca pessoal , trist e lrp;ado rlo regímen extincto, que está 
1mttanclo a Hepublica. (Apoiados .) E ' a versonalisação de todas as questõe~, 
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é o deconhecimento de todos os deveres! Não ha questão politica collocada na 
téla da discussão paJ'lamenta.r que nã,o tenha o seu cunho pessoàl. Desde a 
elaboração do nosso pacto fundame.ntal até hoje, toda a obra republicana 
tem sido contaminada dessa herança elo passado re.gimm~ , que mm-..·eu, mas 
vingou-se morrendo, prolongando desgraçadamente este mal até hoje. 

E' preciso acabarmos com isto e dizermos que pouco nos importa quem 
esteja coHocaclo na presidencia da Repu blica I ':I.' e mos que crear o culto das 
novas instituições e respeitar os homens que se a~ham incumbidos elos mais 
altos cargos (apoiados), nã;o ferindo o seu prestigio! 

A manifestação dessa preoccupação pesso-al vem desde a constituinte, 
segundo se deprehende ela di scussão havida. 

A nossa Constituição não se parece com a americana; fomos mais severos 
do que os legisladores norte-americanos, que crearam para a ·oniã,o o direito 
de proteger os estados, ao passo que nós prohibimos as interv·enções, inspi-
rando-nos em um sentimento nobre e generoso. 

Os autores da constituição americana, para reformar os artigos ela sua 
cônfederaçw, disseram no seu preambulo que a funcção de uma lei é : 
1° firmar as condi~ões da liberdade a mais perfeita; 2°, estabelecer a justiça 
suprema, a que fiquem. subrnettida.s não só as relações de uns estados para 
com 0utros, como dos estados pa.ra com a. União; 3°, assegurar a tranquilli-
dade interna e domestica; 4°, pTover á defesa commun; 5°, promover o bem 
esta.r geral; 6°, conquistar as bençãos e os beneficios da liberdade. 

A nossa constituição, porém, creou prohibições de intervenção, por 
suspeitas de um dictador, e naturalmente motivos tinha para isto , suppondo-a 
provavel, mas restringindo os casos. Eis aqui com que infelicidade ella se 
exprime : «O governo federal não poderá intervir nos negocios peculiaTes 
dos estados, salvas as hypo·theses que est.abeleoe. n Ora, entre essas hypo·thesfls 
figura a seguinte : « Para repellir a invasão estrangeira ou ele um estado em 
outro. n Isto de modo algum é peculiar a.os estados, porque a invasão ele um 
delles é a invasã.o ela União! E assim por diante. 

O orador está de accordo com o honrado senador pela Oapital F ederal : 
temos sido frouxos em certos assumptos ela política republicana, mas a 
frouxidã,o não vem dos adversarios ela Republica, daquelles que pela posição 
que t>xeroeram no regimen pa-ssado e pelo seu prestigio p.odem .Parecer sus-
peitos; a frouxidão é devida á fraqueza e á hesitação dos proprios republica-
nos. Os nossos excessos é que crea.ram esse enfraquecimento ele autoridade e 
de prestigio. No proprio estado do Rio Gra.nde do Sul temos o exemplo. 
Ohamenos á barra do tribunal os revoltosos e os governistas , venham todos 
os republicanos que crearam aquella situação fazer penitencia dos seus erros 
e a R.epublica lhes deverá essa franqueza leal; terão talvez no erro o laço 
que mais os prenda e os approxime! 

O Senado sa.be que a fl .erpublica nã.o póde ter maior aclversario no Rio 
Grande do que o Sr. Gaspar da Silveira Martins, um homen superior, de 
grande talento e habitua.do a d.ominar desde o tempo do impmio. Por isso 
mesmo não se sujeitará a estar em plano secundaria na Republica! Os repu-
blicanos do Rio Grande, po·rérn, não compr ehendera.m assim e eliminaram 
desde o começo os melhores auxiliares que a. Republica podia ter - •Js 
adversarios do Sr. Silveira Martins , os Srs. Tavares; e por tal modo pro-
cederam que tiveram a habilidade cl.e aproximar homens que eram irreconci-
liavelmente inimigos, e approximal-os tanto que um destes, o velho general 
Tava.res, ooberto de gloria<>, perto d.o tnmulo, levantou-se para levanta.r 
armas contra seus irmãos e invadir o estado , alliado ao Sr. Gaspar. 

Este é adversario da Republica, e a. prova está em que elle, que foi 
sempre livre pensador e que trovejou contr a a união da Ig1'eja e do E stado, 
lamentou ultimamente, em documentos pt1blioo.'> , que a reli.gin.o catholica fosse 
victi~a ela separação da Igreja do E stado feita pela Republica! Explorar 
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com este acto quem foi sempre livre pensadoT é a prova mais cabal do seu 
odio ás instituições. 

Demais, elle não qu-er tambem o regimen republicano federativo, porque 
quer o parlamentarismo e o parlamental"ismo não póde co-existir com a 
federação. O seu fim não é atacar o governo do H.io Grande sómente. Tivesse 
o Sr. Julio de Ca..~tilhos a abnegação de r enunciar, e nisto não haveria desaire 
para S. Ex .. , e vêr se-hia si a revolução cessaria! Não, porque esse não é o 
seu objectivo; i.ria por diante e repercutiria em outros estados, porque é 
sabido que isto foi solicitado dos chefes da opposição de alguns delles, o do 
orador inclusive. 

O orador encm·a ainda a questão do H.io Grande elo Sul sob uma phase 
mais grave. Disse que vinha combater um preced.ente infeliz. 

A revolta daquelle estado é uma repro.ducção ou prolongamento da polí-
tica detest.avel que a monarchia adaptou- a dos auxílios á caudilha,gem. 

O imperio unia-se ao Sr. Urquisa para c.ombater o Sr. !'tosas e unia-se 
ao Sr. Flores para combater o Sr. Aguirre. 

Que se faz agora? 
O Sr. Silveira Martins alliou-se ao povo que não tem sinão a lucrar com 

as nossas luctas intestinas. 
Amanhã, si elle foT governo, o S r. Castillws, querendo levantar uma 

revolta, tem como recurso ele protecção qua.Iquer elos pa.rtidos orientaes ou 
argentinos. 

&sultará da.hi termos as nossas fronteiras sempre abertas ás !netas da 
caudilhagem. 

Para isso era necessario que se tomasse uma providencia energica, fecle-
ralisa.ndo toda a linha da fronteira. e collocanelo lá a tropa federal, como 
consente a Constituição que se faça. 

Isto até impediria que os militares, assim afastadus, ficassem alhe1os á 
política interna do estado. 

Feitas estas considocações, o orador justifica o seu voto contra o pro-
jacto, porque elle absolutamente não satisfaz. A intervenção nada fa.rá ou 
fará o que não convenha que se faça; porque como póde a intervenção Je 
um homem exercer a pacificação? Seria mais summario o processo lembrado 
por um honrado senador em aparte humorístico : decreta.rmos a pacificação 
do H.io Grande, revogando as disposições em contrario. 

O honrado autor do projecto citou exemplos da Suissa e por isso o orador 
chama a sua attenção paTa o exemplo que nos dá a este .respeito a capital 
daquelle paiz, a pobre e classica cidade de Berna. Aqui, a influencia do· centl'o 
se exerce em· todos os estados o não ha de ser com taes intervenções pa.rti-
darias que os estados terão autonomia. 

E' preciso que os estados a defendam, reagindo contra a prepotencia rlo 
oentro, contra aquillo que era antigamente uma regra, infelizmente respei-
tada nos primeiros tempos da Republica, prr.longando essa política fin an-
ceira que pesa de modo desastroso sobre as grandes capitaes européas, essa 
politica que no começo da Republica1 abriu os braços a todos os que quizeram 
explorar a sua riqueza. 

Pois bem, essa politica entregou aos nossos maiores adversarios os gran-
des reourso.s pecuniarios com que elles hoje alimentam a guerra; porque 
essa politica multiplicou os bancos, creou as emprezas, tornou fabulosos os 
vencimentos daquelles que as dirigiam, tornou millionarios centenas de indi-
víduos monarchistas, que souberam a.brir excepçã.() para receber o effeito das 
fraquezas da Republica. 

O orador preferiria a esta republica. uma, republica séria, modesta como 
os operarias suissos, que teem em uma das mãos a · lei e na outra a enchada I 

A republica. ha ele vir dos estados, honestamente, com o suor do trabal 
bador e não da rua do Ouvidor, desses que fi anando querem âirigir o paiz .. 
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Só teremos a republica quando podermos vota.r os creditas em ouro, 
pagar os juros da divida externa em Quro! E ste é o grande problema; maior 
que o do Rio Grande. Ou o resolveremos ou elle nos engulin'•; porque, quando 
não houver mais com que pagar o soldado, o funccionario -publico, quando a 
mi seria bater á pm·ta do cidadão, a. revolução está feita. e não valera inter-
venção alguma possível, porque poder nenhum poderá domina] a. (Muito 
bem. Muito be1n. O orador e muito abmçado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encena-se a discussão . 
Votar-se e é rejeitado o art . 1° do proj ecto, ficando pre-

Rejeição do judicados os outros. 
Vem á mesa e é lida a seguinte declaração de voh} : 

projecto Vo·tei contra o projecw, porque, na hypothese, não me 
parece admissivel outra intervenção que não seja a que resul-

taria do uso da faculdade outorgada pelo art. 2° das disposições transiwria~; 
da Constituição Federal - E~yseu Martins . 





N OTA 

Caso do Rio Grande do Sul. 

PROJEOTO No 2. 

Em 18 de M aio o sr. JJ emetrio Ribeir·o justi ji.ca, uma indicação sobre 
a. c?"ise revolucionaria do Rio Gmnde do Sul . O s1·. Seabra requer urgencia 
pam debate imm.ed·iato. Ora o s?· . B . Tlalladares. O sr. Demetrio Ribeiro 
stt.bs·tit'tl.e a indicação po1· um requer .. imento para a Oama?·a se constituir e·m 
Omnm i.ssão Ge1·al. E' app7·ovado sem debate. Rw.nicla a Oama?·a em Com.-
ru:issão Geral ?·eso!.veu acloP.t07· o p?·ojecto do sr . Justiniano Se1·pa pa?·a base 
de clel'ibemçüo ela c?·ise 1·evolucionaria do Rio Gmnde do Sul. 

Em 22 é ptt.bli.cado o parece?· sob1·e o p?·ojecto n° 2 e ent?-a em d·iscussão. 
Ora o s?·. Oassiano do Nascimento. Em 23 m·a o ST. EFitacio Pessoa. Em 
24 oram os srs. Oosta Machado e L·u.iz 1\Iurat. Em 25 o?·am os s?·s. H orner'J 
Baptista, Zama, Perei?·a da Gosta. Em 2 6 o?·am os srs . Espírito Santo e 
E11.rico Coelho . Em 2 7 m·a o sr. Jttstiniano Se?·pa. E ' encerrada a discussão 
a ·requerimento elo sr. Tiallada?·es. O projecto é rejeitado. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSAO DE 18 DE MAIO. 

O Sr. Demetrio Ribeiro é um dos poucos qu~ 'ainda nã,o descreram do 
funccionamento regular dos poderes publicos do paiz. Confia ainda na -
realidade real - na phrase do Sr.· .Prudente de Mora,es, da Constituição 
política votada a 24 de Fevereiro; e, si acaso os desvios, os erros conscientes 
ou inconscientes do Executú·o houvessem determinado no espírito do orador 
o desalento, a reunião desta assembléa, na sua ultima sessão da presente 
legislatura, r eanimaria as suas esperanças de uma solução pacifica, constitu-
cional e garantidora da Republica Federal em relação á questão chamada -
do Rio Gr.ande do Sul. 

Quando a 17 Junho do anno. passado, isto é, quando ha pouco menos de 
um anuo, foi lançado no Rio Grande do Sul o germen da revolução que hoje 
se impõe com toda a evidencia., mesmo aos olhos de quem não a quer ver; 
quando tev•e a missão espinhosa de trazer á Camru·a dos Deputados a denun-
cia, que alliás era feita pelo Governo., de que, naquella parte da Republica, 
se verificava uma lucta intestina; o orador o fez, sem nenhum interesse pes-
soal, e disse ao paiz quanto de sério e grave havia naquelle movimento, cujas 
consequencias podiam affectar a unidade da patria ou repõr o proprio pro-
blema da Republica Federativa. 

EnLendia, então oomo hoje, que o regimen federativo não podia permit-
tir aos r epresentantes do poder geral perturbadora intervenção na política 
dos Estados; que não era licito a esse poder, faltando ao seu destino, con-
tinuar a açular a guerra fratricida, fazendo-se parte em uma luta que 
levianamente aterura. 

Infelizmente circustancias peculiares ás multiplas causas da agitação 
claquella época, não permittiram que os Srs. D eputados cogitassem do 
assumpto, como o orador desejara e solicitru·a em indicação que apresentou 
a 1 de Julho. 

O SR. V ALLADARES - Si houvessem attendido, não estaríamos hoje dia nte 
dos factos gravíssimos que observamos . 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO - .A sua indicação, em virtude do preceito 
regimental, foi remettida á r espectiva commissão permanente, que devia dar 
parecer dentro de 15 dias. 

Essa commissã.o não se preoccupou com o assumpto; e o resultado foi 
que a Camara, assim como o Senado, levando a sessão legislativa até meados 
de novembro, não tiveram, comtudo, opportunidade para estudar esta ques-
tão, que. era importantíssima, e que hoje se impõe á consideração nacional. 
(Apoi.aclos.) Não faz recriminações. Não as quer fazer, porque, vindo á tri-
buna, o seu intuito unicamente é dar uma demonstração de confiança aos 
representa.ntes da nação, isto é, dar-lhes provas de que acredita que elles 
saberão achar uma solução pacifica para a crise r.evolucionaria que trabalha 
o Estado elo Rio Grande do Sul. E.' por Isso que 'fa.lJa e, apezar da incom-
petencia que julga ter, quer provocar uma deliberação da Oamara, certo 
como está de que, se seus 11lustres collegas não quizerem dar uma solução 



- 128-

constitucional á questã.o do Rio Grande do Sul, a. unidade naciona.J poderá 
periclitar. 

Não prncisará, acredita, embora todos os sacrificios que são a. historiado 
povo rio-gra.ndense, mas está disposto a. fazel-o si partidarios apaixonados 
e exaltados, para justificar o apoio a um Governo que se afasta da Consti-
tuição, pers·istirem em infundadas accusações aos seus patrícios, não hesitando 
até em apresentar aquelle pedaço do t erritorio nacionaJ como a. séde de um 
povo sem educação, sem .estimulas elevados e sem nobreza. 

Não deixará, entretanto, de levantar desde já o seu protesto e de repellir 
o aleive de sebastianismo, com que tentam infamai-o. 

Foi para destruir tão grosseira invenção, earacteristica do engenho 
officiaJ, que o orador, em defesa do Rio Grande, profundamente republicano, 
proclamou, ha mezes, pela imprensa desta Capital, que era falsa a imputa-ção 
que lhe fazi:tm os dependentes do ltamaraty. · 

Acredita., porém, que em todo o territorio da Republica fa.z-se justiça ao 
povü rio-grandense, cujos antecedentes n ão o constituem a mais r epublica.na 
das patrias brasileiras, mas com certeza .o libertam da necessidade de receber 
lições de repu.blicanismo dos outros E stados. 

RUe bem sabe e bem comprehende ·O que é a Hepublica, e tem plena cer-
teza do que lhe cumpre fa.zer para garantir as suas liberdades. 

Estabelecida esta preliminar, eliminn.dct a hypothese de intentos restau-
radores entre os .revoluoionarios do Rio Grande do Sul, passa a discutir o 
assumpto do ponto de vist a constituciona.J. 

Não quer pór em duvida. a.s intenções do Sr. Vice-Presidente da Hepu-
blica, á vista dos primeiros successos que .o envolveram no ltio Grande do 
Sul; mas acr edita que póde dar a prova. positiva de que S. Ex. se afastou 
p1·ofundam ente da Constituição e de que ~e pTeoccupa menos com a paz das 
famílias do que com o gozo exquisito , extranho, insupportavel de ouvir 
gemer e ver correr sa.ngue, sob o pretexto ele ga.rantir a Republica Federa-
tiv.a., quando n ão fa.z outra cousa sinão impopula.rizal-a , ao passo que a 
rev-olução quer oxa.cta.mente restaural-a. (ilfuito bem .. ) · 

Os motivos e fund amentos que se t em allegado para justifica·r a inter-
venção do Poder Executivo F eder al , nas questões in t ernas do Rio Grande 
do Sul , pouco a pouco foram destruidos a golpes de verdade. 

Foi-se o sebastianismo e com elle foram-se outros a.J.eives, engendrados 
pelos inimigos elo .Hio Grn.ndtL Apenas subsiste, domina.nclo o .espírito dos 
incautos, o n. 3 do art . 6° da. Constitu·ição F ederal. 

Pois bem , infelizes forn.m os defensores do Governo quando se lembraram 
de apoiar o seu acto n aquel!a disposição . 

Vejamos . Diz a Oonstituiçã,o, no art. 6°: " O Governo F ederal niio 
poderá intervir em n egocios peculiares aos Estados, salvo: 

1. 0 para repellir invasão extra.ngeira ou de nrn Estado .em outro; 
2. 0 pa ra ma.nter a. fórum republicana fed erativa; 
3.0 para r estabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á requi si-

ção dos r espectiv-os Governos; 
4.0 para asscgura.r a execução das leis e sentenças federa.es. 
E stabeleceu , po;s, o n. 3 que o Governo Federal poderá intervir á r equi-

sição dos respectivos G·overnadores·, para restabelece;. a ordem e a tranqlrilli-
dade nos Esta.dos ; mas, nesta. hypothese, como as outras do mesmo a.rt. 6°, a 
intervenção é privativa da iniciativa do Congresso N acionai , art. 34, e só 
por excepção, n o intem·egno das sessões legi slativas será exercid·a pelo Presi-
dente da ltepublica, art. 48, n. 15. 

E. nã.o é só , Sr. Presidente. Ha urna restricção 01·eada pela Constituinte, 
quando o uso dessa attribuição ca.be extraordina1·iamente ao J.!]xecutivo. 

O orador pede a att enção da. Camara e invoca o t estemunho do Sr. Gli-
cerio ácerca do projecto da. ConRtituição, publicado pelo {}oveTno Provisorio 
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Esse project.o preceituou a respeito deste assumto exactamente como 
preceitua a Constituição votada a 24 de F-evereiro, isto é, preceituou que 
a iutervençw nos casos do art. 6o era uma fnucção privativa do Congresso 
Nacional. 

ProfLmda, porém, é a discardancia entre o que propunha o Governo 
Provisorio e a Oonstituiçi'io quando se trata do exercício extraordinaJ'io desta 
funcção pelo Executivo. 

Assim é que, a.ttendendo á remissão que fazia o art. 47 n . 15 do alludido 
projecto, diz o ora.dor, depois de ler alguns trechos deste, como o :lJ't. 77, 
que é o 80 da Constituição de 24 ele F.evereiro, e o 33, que corresponde ao 
actua.l 34 ela mesma lei , verifica~se que o Poder E.xecutivo, a prevelaoer a pro-
posta do Governo dictatorial, ficaria com attribuições de intervir nos Estados 
á simples requisição das respectivas autoridades locaes, sem o menor impe-
cilh<l ou a mais hgeira restricção constitutiona.J. 

O Executivo da União, poderia, usando de tal attribuição, destruir, 
completamente a base fundamental do regimen federativo, por isso que lhe 
era conferido intervir na política dos Estados sem a menor r esponsabilidade. 

Bastari a, segundo a proposta do governo provisorio, que um g<lverna-
dor impopular, qualquer que elle fosse, qualquer que fosse o estado por elie 
oppresso, bastaria, repete o orador, que a autoridade 1ocal houvesse solici-
tado a intervenção dos poderes publicas da Uniw., para que estes fossem 
obrigados a proceder no sentido almejado pelo pequeno regulo. 

Esta obrigatoriedade de intervenção por um simples pedido da auto-
ridade interessá-da collocaria o poder supremo ela Republica em uma situação 
em que, de duas uma: ou o poder publico da União ver-se-hia continuamente 
arrastacl<l ás plaatas da autoridade local, ou, approveitando-se elle da doce 
obrigação legal, a,!lliria de fórma que noa estados preponderassem seus pro-
constües, que não os escolhidos pela vontade popular. (Apoiados.) 

Si tal fôra o regimen fundado pela Constituição de 24 de fevereiro, elle 
teria proporções retrogradas e muito mais perigosas que os característicos 
do regimen parlamentar monarchico, que a revoluçw de 15 de novembro 
eliminou de nossa patria. (Apoiados; mu·ito bem.) 

Mas, prosegue o orador, a. Constituinte, á primeira inspecção do pro-
ject.o constit.uci·onal emendado pela commissão doo 21, estabeleceu no n . 15 
do art. 48 que a intervenção do PQder E-xecutivo Federal só se daria quando 
lh'n. requisitassem os governadores, si o Congresso Nacional, a quem priva-
tivamente cabe tão importante attribuição, não estivesse funccionando, e, o 
que mais é e muito importa agora ponderar, é que o Executivo, que só em 
casos extraordina.rios poderá intervir, tem pela lei constitucional, a obri-
gação inilludivel de só o fazer pelo pr.ocesso da declaraçã<>t de estado de sitio. 

Tal foi o voto da Constituinte. 
Os nobres deputados comprehendem perfeitamente o elevado alcance da 

emenda ·offerecida pela oommissã.o dos 21 e aceita incontinenti por aquella 
assembléa. Sem isso, sacrificada estaria a autonomia local, base essencial do 
regimen federativ-o. O que a emenda veio attender, o que ella veio salva-
guardar foi justamente a independencia dos Estados, quanto ao modo de 
prover liv.remente aos cargos politicos c.reados em seus respectivos estatutos 
consti tuoionaes. 

Não é demais repetir ainda uma vez que, si pudessemos, na interpretação 
ou no estudo da Constituição, adaptar a doutrina anti-federativa que o 
Governo Provisorio pretendeu consagrar em seu projecto, teríamos, além de 
uma funesta r etractação do que deliberámos na Oonstit11inte, a corresponsa-
bilicla.de criminosa nos actcs de prepotencia já praticados e que está prati-
cando o chefe do Poder Executivo. (Apo·ia.dos.) 
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!sto importa.ria absolver quem defra-uda a Constituição que nos ctimpre 
fazer r espeitar. 

Re~umindo, o Sr. Vice-Presidente ela Republica f.oi duplamente infeliz, 
quando, para justifica.!' o uso immoderado e arbit.rario que fez do poder, 
invocou o n. 3 do art. 6° : primeiro porque a. lei expressamente prohibe-lhe 
o modo por que usa da attribuição de intervir nos Estados; segundo, porque 
na cornprehensão ela Constituição, devendo pr-eponderar o elemento syste-
matico, a S. Ex. cumpria observar os verdadeiros princípios da Federação, 
o não se guia-r como pelos velhos processos ela centralisação monarchica. 
( Apo·iados.) 

Antes de decidir-se a atear a luta civil, no Rio Gra.nde do Sul, com seus 
erros que se veem accumulauclo desde junho do anno passado, S. Ex. tinhn. 
o recurso de appellar para o Congresso Nacional. S. ~x. preferiu ceder aos 
impulsos caprichosos ela sua vontade ma-l inspirada. Sabe o paiz a profunda 
perturbação que inf.elicita o Rio Grande do t:lul desde aquella época até hoje. 

O Sr. Vice-Presidente da Republica deixou passar mais ele uma oppor-
tunidade que se lhe offereceu, de junho de 1892 a dezembro do mesmo anuo, 
para dar uma direcção benefica á culposa interv-enção que iniciara p01r meio 
el :~ seus delegados. 

Deixou passar o mez de dezembro de 1892, época assi.gna.lada pa.ra o 
termo decisivo ela o-rganização dos Estados e não convocou o Vongresso- para 
este vir cumprir o preceito elo a.rt. 2° das disposições trans:itorias da üonsti-
tr.ição. 

Continuou, ao contrario, a manter no Estado do Rio Grande do Sul, 
ató hoje desorganisado pela intervenção de S. Ex., uma situação ana.rchi-
saclora cla,s nítidas noções coustitucionaes. (Apoiados.) • 

S. Ex. continua 1·eincidente nos mesmos erros, expondo, assim, a Consti-
tuição Federal a gravíssimos perigos; abusa da autoridade conferida ao 
Ji,'xecutivo, deixando no espírito publico a impressão falsa de que o regimen 
federativo, po-r nós creaclo, n ii,o é um regimen liberal. 

Isto desperta saucln.des, não diTei da monarchia,, mas elo velho regimeu 
parlamentar decahido, que, si voltara a ser acceito em nossa pa,tria, sel-o-
hia com todos os vícios que lhe são inherentes e que, parece, são as inspira-
ções exclusivas do Sr. Vice-P~·.esidente da Republi.ca, no modo por que 
entende <t Constituição. (Apoiados.) · 

S. Ex. n ã;o procurou meio constitucional, foi de eno em erro e assim 
proseguiu até hoje, e a Camara se encontra agora deante de factos muito 

-lamentaveis e a que precisa dar remedio. 
O orador não é fetichista da lei quando ouve o clamor das grandes 

necessidades políticas, porque u.bsolutamente acima da lei está a sua legiti-
mida-de, ou estão os interesses reaes da sociedade; mas, no caso vertente, 
havia recursos nas disposições constituci.onaes. (Mu-ito bem.) 

Casos extremos ha em que o ora.dor defende e sustenta os golpes de 
Estacl.o; é preciso, porém, que taes actos se justifiquem, por um lado, pela 
cegueira dos que resistem aos impulsos inevitaveis do progresso, e, por outro, 
pela largueza ele vistas e superioridade do estadista que a desfecha. (Muito 
bem.) 

'Mas, na hypothese, escasseiam, em absoluto, as duas razões. 
A lei era e é sufficientemente elastica, sufficientemente garantidora ela 

autonomia local e do respeito á autoridade fecle·rativa, e o chefe do Estado, 
politicamente inhabil, está fazendo apenas uma experiencia de dictadura 
sanguinaria, uma cruenta aprendizagem á custa ela vida dos rio-grandenses 
e das lagrima.s ela família brazileira. (Muito bem.) 

Já disse e repete que se submetteria a todos os actos de S. Ex., si acaso 
o Vice-President-e ela Republica se revelasse o estadista superior e houvesse 
cletermina.do o n-stabeleciruento elas garantias no Hio Grande elo Sul, o 
socego naquelle Estado e o respeito á suu autonomi>t. 
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Mas, ao contrario, que estamos vendo? 
E é pr.edso que toda a Camara comprehenda o que se está passando 

alli. 
Não está sómente em jogo a tranquillidade dos rio:grandenses, a auto-

nomia daquelle Estado; o que está em perigo, com este precedente terrível, 
é a autonomia de todos os Estados, é a Republica Federativa do Br.azil. 
(Muito bem.) 

Alli, que se vê? 
O desepejo dos cofres do Thesour.o, repositorio sagrado do suor do con-

tribuinte; a fuzi laria dos combatentes destroçando, de lado a lado, irmãos 
quto morrem em uma luta mantida ao impulso caprichoso dos que governam; 
o braço leal do soldado brazileiro, que a disciplina militar mal comprehendida 
neste momento faz armar contra cidadãos que si não foram os primeiros., ao 
1r.enos não foram os ultimas a correr ás guerras, em defesa da honra nacio-
nal. (Mudo bem; muito bem.) 

Não é na lei que ~e estriba o Vice-Presidente da Republica para atirar 
contra <l Rio Grande do Sul a f<Jrça armada do paiz. 

O exercito brazileiro é feito, não para servir á vonta.de dos que gover-
nam, mas pa.ra que os que governam, govarnem de accord<J com a lei. (111uito 
bem.) 

O SR. MoRAES BAlntos - O exercito deve ser obediente. 
O SR. ANFmsro FIALHO ·- Mas não contra a lei. (.TTocam-se nume1·osos 

a1;m·tes; o ST. pTes·idente 1·eclama att enção.) 
O SR. DEl'>IETRIO RrBEmo não deixará no tapete da discussão esse terror 

que o nobre deputado manifesta. 
Não se offenda o espírito do nobre collega que tanto o orador preza. Não 

está prégando nenhuma doutrina subversiva, não levanta os estimulas de 
insubordinação; está fa.l lando em nome dos deveres que cabem á força 
armada, deveres que o orador e todos os seus collegas na constituinte consa-
gra-ram no cnrp.o da Coustitniçâo de 24 de fevereiro. (Muito bem.) 

Alli e~tabeleceu-se que <J Executivo dispõe da força publica do paiz, 
mas em nome da lei. I sto foi feito muito intencionalmente, como póde pro-
var, e para tanto invoca o testemunho historico de todos {)S nobres deputa-
dos. (S·ignaes de approvação .) O exercito só é passivamente obediente ~dentro 
da Constituição a da lei . (Apoiados gemes.) 

Não é oontraditori.o, como pensa o illustre representante de S. Paulo. 
Não é fetichista da lei; disse-o e repete. Quando a lei torna-se inferio1• ás 
eixigencias d<J tempo necessario, é passar por cima della para acompanhar 
a evolução da sociedade a prog.redir. (Apoiados.) 

E' exemplo o 15 de n<Jvembro de 1889. 
Nessa data a monarchia, ou o governo dymnastico, j á não se apoiava 

na consciencia publica e em nenhum principio positivo. 
A monarchia tinha de ser varrida do nosso territorio. Era preciso um 

golpe de Estado ou uma revolução. Não se verificou o primeiro, que poderia 
ter sido vibrado pelos proprios cidadãos que governavam o pa.iz - o 15 <le 
novembro deu provimento ,a essa lacuna. (Apoiados.) 

O SR. MoRAES BARnos- E' preciso que não se repitam os 15 de novem-
bro. (Out1·os apaTt es .) 

O Sn. DEMETRIO RrBF.IRO falia sem paixão, preoccupa-o uma questão 
realmente grave, que se resolverá pela manutenção da Constituição e do 
regimen, creado, aliás, por esta me&ma assembléa, quand<J constituinte. 

PI,eoccupa-o um assumpto gravíssimo e quer ainda uma vez affirmar que 
as peripecias que -vão perturbando a vida da R.epublica, são filhas da inex-
periencia ou incapacidade dos que governam e não das instituições repu-
blicanas. 
__ Não poderá por certo a· Oamara, em face de embaraços relativ.a.m~~lte 
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sario sustentar que não lhes p6de dar remedio a Constituição da Republica 

Abusos funestos se têm praticado. 
Mas ·tocaríamos ás raias do aulicismo, si para indultar os seus autores 

houvessemos de condemnar irremessivelmente a lei fundamental do paiz. 
Isso importaria na absolvição de todos os desp<>tas e no abastardameur.o 

d.a Camara dos Deputados. (Apo·iados.) 
E quando assim succedesse, seria chegado o momento opportuno pru·a 

que alguem, oomprehendendo o futuro deste pa.iz, proclamasse a urgencia 
de restaurar a Constituição, violada pelos mesmos que a votaram. Os poúeres 
publicos esta.riam f6ra da. lei. 

E seria o momento de restabelecei-a por qualquer forma e de affastar 
assim todos esses temores que o Rio Grande desperta no conceito dos nossos 
máos financeiros, cujos erros já teriam levado o paiz á banca-rota, si os 
nossos recursos não fossem superiores aos seus desazos. 

Respeitada a Constituição, estará pacificado o Rio Grande, cujos infor-
tunios actua.es, além de determinados pelos erros do · governo ainda servem 
de justificativa. á má gestão elos interesses nacionaes! I 

E' 'um povo irreconciliavel com a paz, ouve muitas vezes o orador., e 
entretanto a verda.de é que o povo rio-gra.ndense não confunde .ordem com 
oppressão, r espeito á aut.o1·idade com servilism.o. Eis o seu unico mal, eis 
o seu vicio organico. 

Quando falla, quando attende aos processos que a prepotencia adopta 
na r:olitica do seu estado, ele momento a momento assaltam-lhe sentimentos 
de indignação justíssima, mas o ora.dor os suffoca. 

Acresce que, para maior magua sua, võ amigos de hontem, compa.n-
heiros que ainda ha pouco luctavam pela r estauração da lei ao lado de seus 
patrícios rio-grandenses,, fazerem hoje cõro com as falsas imputações, sahiclas 
do Itamaraty, pa.ra amesquinhar o civismo do Rio Gra.nde. 

E essas imputações ela perfídia traidora foram jogadas a todos os ventos 
pelo o·ilic.ialismo, e Hr. presidente, so'b a responsa.bilida.de elo Sr. Vice-Presi-
dente ela Republica! ( Uonfirmações e apartes.) 

Nã.o contentes c.om o boato subversivo e ignobil de que o Ri.o Grande do 
Sul era um meio adequado ao e1rescimento ele planos restauradores da monar-
chia, üU antes sentindo a ineflicacia ele tã.o grosseira faJsiclade, recorreram 
os inimigos elo Rio Grande a.o alvitre de assoalhar que o perigo estava na 
possibilidade de ser esse mesmo estado a.rrastaelo :i cauda de um só homem, 
espe.cie de duende c1•ettdo muito de industria pelo governo,, para dest'ru·te 
justificar-se, ante os simples e os beocios, ela má vontade que consagra ao 
mesmo povo que em novembro de 1891 resta.urou a lei, e com as armas na 
mão prenunciou a ascenção de S. Ex. á posição que occupa. (Trocam-se 
apaTtes. Azwiados e não apoiados.) 

Mas nem o cidadã.o hostilisadú pela colera presidencial, que lhe attribue 
todas as tentativas criminosas, desde o sebastianismo confesso até ás inten-
ções equivocas de perigoso predomínio pessoal, poderá contar com o povo 
rio-grandense si tal pretendesse, nem é elle o maior prestigio do paiz para 
que, concedendo-lhe os intuitos que o oflicialismo empresta-lhe, devessemos 
elevai-o ás proporções de um latego mortífero a golpear contra a Repubhoa 
de 24 de fevereiro. (Apoia.dCJs; apartes.) 

Pungente ingratidão Sr. presidente, não só do maréchal Floriano, mas 
de todos quantos se ergueram po•r sobre o civismo exemplar do povo rio-
grandense, cujos desígnios são hoje calculadamente adulterados pelos aulicos 
de todos os matizes. Mas não, Sr. presidente; os invencionistas não con-
seguil:a.m até hoj e e não obterão jámais radicar a venenosa, insinuação gover-
nista de que o H.io Grande possa ser um instrumento nas mã.os de quem quer 
que seja. Isto é ignobil. 
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O SR. DEMETRIO RIBEIRO diz que já protest.o u contra a aleivosia do 
Ita.maraty, e, quando o fez apoiando-se na larga base historica do passado 
do seu estado, affirmou que isola,do se encontraria o Sr. Silveira Martins n •) 
dia em que o quizesse servir desviando-o de suas aspii·ações tradicional-
mente republicanas. Seus proprios amigos íntimos o deixariam, para servir 
1·epublicanamente o Rio Grande. 

Confirma agora as suas anteri{)l·es assevera-ções e accrescenta que para, 
isso tem documento irrecusavel. 

Insiste neste ponto, porque comprehende que a manhosa argucia presi-
dencial engendrou essa aleivosia descomunal, para cohonestar a intervenção 
extra-constitucional elo E·xecutivo nos acontecimentos do sul. E ha muita 
gente que anda illudida ou dá-se por enganada. 

Era o sebastianismo, era o parlamentarismo suspeito de uma facção 
dirigida pelo político, vindo do imperio, era o receio da retrogradação., 
diziam os inimigos do Rio Grande o motivo da justíssima. intervenção do 
Sr . Vice--Presidente da R epublica. Cegos, os apologistas da, prepo-tencia não 
viam que o anniquillamento de um estado da Republica., como premeditara 
o marechal Floriano, equivalia ao mais profundo golpe no regimen federa-
tivo de 24 de fevereiro, concomita.ntemente com a installação terminante 
do predomínio pessoal de S Ex. so-bre a nação inteira, aviltada porque sem 
liberdade e sem lei. 

Por que não o incitaram a agir em nome da Constituição, que não lhe 
permitte - eis a principal belleza uo r.egimen federativo - envolver-se 
oomo belligerante nas luctas internas dos estados? Por que animal-o a prose-
guir nos crimes iniciados e imbuil-o do· pensamento de que só assim salvará 
o principi.o da autoridade, comp1·omettido na lucta. fra.ticida? 

Compromettel-a é que foi imprudente. Libertai-a de uma responsabili-
dade tão grave, eis o de\·er do Congresso Nacional. (Apoiados.) 

E' pa.ra conseguir esse resultado que o orador veiu tomar uma iniciativa. 
O orador sa.be que o Sr. Vice-President.o da Republica não se. póde 

isenta.r ao influxo das paixões, mas, na posiçw de chefe constitucional do 
pa.iz, S. Ex. não é livre para ceder ao a.rra,~tamento de suas a.ntipathias 
contra os que no Rio Grande lutam pela vigencia d.as garantias asseguradas 
em lei. 

S. Ex. não poderá antepor á.s . deliberações do C'ongresso a sua vontade 
de general comma.ndant.e das tropas governistas em operação oontta as 
cha.ma.dos revolucionaria-s do R,io Grande ... 

Si, porém, o Congresso Nacional deixa.r seu estado na situação a que 
o arrastou e em que o mantem o ma·rechal Floriano, então será caso- do Rio 
Grande lutar até á sua definitiva emancipação . 

Serã,o os poderes publicas da União a dizer-lhe : viva conio puder. 
(A po1.ados.) 

E o Rio Grande terá de viver como puder, porque si -o Executivo o 
opprime, o Legislativo, por outro lado, o desnacionalisa! 

O seu dever .estará traçado. 
Mas, além dos sentimentos ger.aes de fraternidade votados pelo paiz 

inteiro ao seu estado (apoiados), o orador confia no Congresso, porque encon-
tra na Constituição mais ele uma, so1ução á crise revolucionaria da sua terra. 

Entreta.nt.o não lhe parece que deva antecipar indicações, pois isso seria 
tocar ás raias da indelicadesa, qua.ndo os mais competentes ainda não -;e 
manifestaram. E na realidade, o orador apenas pretende por agora associar 
todos os seus collegas ao estudo de uma quest·ão v.erdadeiramente nacional. 
(Apoiado.<; muito bem.) 

Nã.o quer por isso antecipa.r propostas ; quer o estudo em commum, afim 
de se adaptar, após ·exame criterioso, uma medida ele effeitos immediatos, 
.terminantes, garantidores da paz e da unidade naciona.l. 
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E' para associar seus collegas que queiram meditar as soluções possíveis 
á crise revolucionaria, que o orador vem apresentar uma indicação ou reque-
rimento. 

Opina pela oommi'3são geral, porque pelo processo das commil;;sões per-
manentes esbarraríamos nas protelações regimentaes em um momento cni 
que as delongas são só prejud1ciaes. O processo das commissões mixtas t<Jm 
o mesmo inconveniente . 

.Além disso, o assumpto não é novo. E' uma questão que a todos per-
t ence. E' a questão da pa.z, questão nacional por excellencia e ... 

O SR. VALLADARES- Trata-se de sangue que está sendo denramado . 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO .. . portanto, parece que não é n atural oonHu-

mirmos inutilmente horas preciosíssimas e que Cievem ser oonsagradas 
exclusivamente a põr termo á lucta fratricida. (Apoiados.) 

E' urgente delibera·r de modo digno para ambos oo .grupos, que se 
batem em nome da legalidade, dizem uns, em nome da liberdade na R epu-
blica, dizem outros. 

Falla como brazileiro e si o suspeitarem de partidarismo, é pr.eciso que 
o r econheçam partidario da Constituição, e tão sómente da Constituiçã:> 
e da lei. 

Senhores, não procrastinemos 
Sejamos acco·rdes em põr prompto r·emate ao penoso soffrimento de um 

povo valente e digno, certos de que, si, empenh'l.dos em pacificar o Rio 
Grande, não recebermos os applausos dos contemporaneos, tel-<Js-ha esta 
Camara, si o futuro, examinando a histeria destes tempos, encontr ai-a da 
pé, resistindo á prepotencia que impera esp alhando o terror e esbanjando 
os dinheiros publicas. (Muito bem.) 

Os posteros nos julgarão, e bello exemplo de civismo lhes lega.rá a 
Camara dos Deputados si os momentos que passam forem pqr ella approvei-
tados, para deixar indelevelmente assignala.do que &ouhe cumprir o dever 
ele suas funsções e não hes itou entre a,s liberdades publicas sacrificadas ao 
despotismo e a honra individual de ma.ntel-as, f azendo respeitar a Consti-
tuição. (Muito bem; m·uito bem. O orador é cumprimenta,do .) 

Vem á mesa e é lida a seguinte indicação : 
Indico que a Oamara dos STs. Deputados se constitua imme-

lndicação diatamente em commissão .geral e decida acerca do processo 
que lhe cumpre acloptar a fim de que o Congresso Nacional, 

de conformidade com attribuições a_ue lhe são privativas, dê solução consti-
tucional á crise revolucionaria do Rio Grande e mantenha a fórma r.epubli-
cana federativa. 

Sab das sessões, 18 de maio de 1893. - Demetri.o Rib ei?·o. 

Questão de 
ordem 

O. SR. RETUMBA ( pela o1·dem) - .Attendendo á gravidade 
do assumpto e achando-se esgotada a hora do· expediente, 
peço a sua proragação por meia hora a.fim de ser discutida 
e vo·tada a indicação· elo Sr. Demetrio Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE - P aJ·a o assumpto da indicação do Sr. Demetrio 
Ribeiro não ha necessidade de prorogaçã.o da hor a, porque segundo o regi-
mento a indicação depois ele apresentada, va.i immediatamente á ·commissno 
de constituição, legislação e justiça. 

A mesa dá-lhe esse destino, e na proxima sessii.o se discutirá a indicaçíl.o 
conjunctamente com o r espectivo parecer, ele conformidade com o art. 113 
elo regimento. 

O SR. SEABRA (pela oTdem) - P ermitta-me V . Ex. que lhe diga que a 
pra.xe seguida até hoje em casos analogos. não tem sido a que V. Ex. acaba 
ele indioa.r . 

Quando em 18 ele dezembro de 1891 , depois da revolução de 23 de no-
vembro se convocou extraordinariamente o Congresso, o· honrado deputado 
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pela Capital Federal, Sr. Aristides Lobo, apresentou uma indicação afim de 
que a Camara nomeasse uma commissã<> para a re<>rganisaçã_o elos Estados, 
e essa indicação foi immédiatamente discutida, tanto que, tend<> eu pedido 
a palavra, o Sr. presidente Bernardino de Campos não consentiu que ficasse 
adiada a discussão para o dia seguinte e me obrigou a fallar de impr<>viso. 

À moção apresentada pelo honrado deputado pelo Rio Gra.nde do Sul 
está sujeita a.os desejos do nosso collega pela Parahyba, po-rque é um reque-
rimento om que se solicita da Camara dos Deputados o cumprimento de 
uma disposição do r e.gimento que permitte que qualquer deputado peça. que 
a Camara se constitua em commissão geral para: discutir um certo e deter-
minado assumpto. 

O assumpto sobre que versa o requerimento do honrado deputado pelo 
Rio Grande do Sul é mom~mtoso e de importancia e não póde ser adiado. 

F eitas estas considerações, e~pero que V. Ex., &ubmisso como sempre, 
ã.s deliberações da Camara, submetterá á v-otação o r equerimento de urgen-
cia afim de que o a.~sumptü seja discutido immec1iatamente, confiando em 
que a Camara não recusar:i a.o Sr. Demetri-o Ribei ro a urgencia que elle 
solicita. 

O art. 34 d-o regimento diz o seguinte (lê) : 
"A Camara póde constituir-se em commissão geral por indicação gera.}, 

por indicacão de qualquer deputado, on imm ediata.mente , ou em dia pré-
viamente determina.do, cingindo-se ao assumpto da reunião. , 

Por consequencia a palavra immediatament e que se contem no art. 34 
contrn.ria a deliberação 'da mesa. 

Esp ero, pois, f]Ue V . Ex., de accorcl-o com o r egimento, m-odificará a sna 
opinião e submetterá á approvaçoo da Camara o . r.equerimento do honrado 
deputado pela P arahyba. 

O SR. FRANOISOO GLIOERIO - Devo lembrar que o Sr. deputado pela 
Parahyba não chA~~;ou a requerer urgencia, e apenas pedia uma prorogaçã.o 
da hora, porque, desde que S . Ex. pedisse urgencia, o seu requerimento seria 
immediatamente submettido á Cama.ra indenendentemente ela minha obser-
vação feit11. ao requerimento do Sr. D emetrio Ribeiro. 

O SR. FRANOrsoo GLIOERIO (p ela ordem) - N ão t enho o intuito de me 
oppor á materia da indicação apr-esentada pelo Sr. Demetrio- R.ibeiro; tenho 
até o maior interesse em dn.r ,) meu voto para que o Congresso conheça da. 
grave questão que separa uma parte importante da União com a~ armas na 
mão. ( Apoidados.) 

Não dou opinão ::wer~a da minha co nducta. quando se discutir a. indi-
cação , mas garanto a V. Ex. qu.e, no momento de angustias por que passa 
a R E:m uhlica, ni'í,o posso nem devo ser indifferente, não tanto como S . Ex., 
que é filho do Rio Grande do Sul. e tem responsabilidade ma.is grave do 
one eu . que sou filho de outro E stado, mas os meus deveres de repre-sentante 
âa nação n ão me deixam ser indifferente i sorte ele um dos mais f.ormosos 
Estados da União. 

Não está nos meus intuitos contr ari ar S. E x., mas, at.tendendo á gravi-
dade da questão qne nos occupa; não sei por que razão se não ha de concordar 
em que a indicação do• Sr. D emetrio Ribeiro vá a uma commissã.o paira dar 
parecer a.manhã.; é apenas uma demora de 24 ho-ras. 

O Sn. . .J AOQUES OumQuE dá um aparte. 
O Sn.. FnANOISOo GLICEn.ro- Mas V . Ex. acaba de dizei· que não· devemos 

fazer política. H ei ele votar segundo minha opinião : não se póde chamar a 
isso fazer polit ic-a. Tambem terei o direit-o de dizer que VV. EEx. estavam 
fazendo politica. Ao direito dos nobres clepütados que entencleJ·em que estou 
fazendo politica, corresponcle-me o direito ele dizer que SS. EEx. tambem 
estão fa.zendo politica. (A part es .) 
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O SR. Z.urA - Desde que nos reunimos, estamos fazendo politic'J .. 
(TTocam-se muitos apa?"tes.) 

UM SR. DEPUTADO- Cr.eio que V. Ex. deve afastar-·se desse terreno. 
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Quando digo que não fazemos política, 

refiro-me á alta política dos interesses nacionaes, e nã,o á política. 
O SR. ZAMA - Isso cha.ma-se politicagem. (Apartes.) 
UM SR. DEPUTADO - V. Ex. deve deixar o ineidente. 

Ó SR. Fn.ANcrsco GLICERIO - Deixo o mcidente, mas devo dar a minha 
opinião sem má vontade nenhuma sobre a materia da indicação do nobre 
deputado pelo Rio Grande. 

Mas, Sr. presidente, o a.rt. 112 do regimento é expresso (lê) : 
«Art. 112. As indicações só poderão ser feitas pelos membr{)s da 

Camara por escripto e por elles assignadas, e lidas na mesa, como os pro-
j.ectos, serã.o sem dependencia de votação remettidas á commissão a que por 
sua na.tureza pertencerem, praticando-se como no caso do art. 66. » 

Ha neste sent.ido precedente firm ado pelo ex-presidente da Camara 
o Sr. Bernardino de Campos. (Trocam-se m1âtos apaTtes.) 

Nestas condições, Sr. presidente, sou de parecer que se deve sustentar 
a opiniã,; de V. Ex., sem que comtudo isso importe em uma negativa do 
met< voto á indicação do· nobre deputado pelo Rio Grande. 

O SR. SEADRA (pela. m·dem) requer urgencia pa.ra sei discutida a indi-
cação do Sr. Demetrio Ribeir{) . 

O SR. V ALLADAitES - P reço a pa.Iavra . 
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre deputado que está finda a hora 

do expediente. Vou submetter a votos o requerimento do Sr. Seabra para 
COlJsultar á casa sobre a conveniencia de proseguir-se na discussão• nesta 
materia. 

Consulbda a. casa é concedida a urgencia requerida p.elo Sr. Seabra. 
O SR. VALLADARES (pela ordem) - Sr . Presidente, o nobre depntado 

por S. Pa.ulo discorreu no sentido de teT ·applicação o art . 112 do requeri-
mento . 

Sem quebra do respeito· que tributo á opinião do nobre deputado, dis-
cOJ·do della. Não é a.pplicavel o art. 112. 

Peço a attençã.o da Cama,ra para o capitulo 2<' do nosso regimento : Ahi 
verá que a palavra indica.ção é tomada como synonimo de projecto. 'A mesma 
linguagem se encontra em diversas disposições legislativas, isto é, a conjun-
çoo -ou para indica.r .synonimia. Dizia o antigo codigo criminal, «crime ou 
delicto» (palavras synonimas). Vejamos o aTt. 100 (lê): 

V. Ex. e a CamaJ·a, Sr. Presidente e-stão vendo que, pela oonstrucção 
da phrase - · projecto ou, indicação - que o legislado.r qua.ndo· diz indica-
ção, quer dizer pr.ojecto, e então no art. 112 estabelece o processo a seguir 
prara a deliberaçoo da Camara. Não se trata, porta,nto, da especie offere-
cida pelo nobre deputado pelo Ri{) Grande do Sul. Ponde.re V. Ex., Sr. 
Presidente, sobre os artigos anteriores ao 12, onde se leem os requisitos com 
que devem ser escriptos projeotos ou indicações: (continua a lêT), e verá 
está fazendo a um simples requerimento:, a.pplicaçã.o de disposições regi-
mentaes inteiramente inapplicaveis. E ' o caso de se dizer : non est hic 
lo cus. 

Ahi está no regimento o modo ou processo pelo qual devem ser redigi-
dos üS projectos tomando-se esta pa.lavra como synonimo de indicação . 

Tal é a consequencia do art. 112 entendido de conformidade com o 
aJ·t. 100 e outros anteriores . 

R azão teria V.Ex. si o nobre deputado pelo Rio Grande de Sul tivesse 
offereoido mn project.o para solver-se a crise revolucionaria. do seu Est.ado, 
mas S. Ex, não offereceu projecto nem indicação a-lguma nesse sentido. 

Apenas indicou ou requereu que a Ca.mara se couve·rtesse em commts-
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são geral pa,ra cogitar do assumpto, e, uma vez convertida em commissão, 
pr~wavelmente formulará por qualquer de seus membros um projecto ou 
indicação, que será processado na fórma do regimento que V. Ex. errone-
amente, mas de boa fé, pretende applicavel a um simples requerimento do 
nobre deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Creio ter demonstrado a minhlli these, e posso assim resumir quanto disse. 
Quando for offerecida uma indicação ou projecto para r esolver a que-

stão do l~io Grande, essa indicação ou projecto é que será submettida ao 
processo a que V . Ex. quiz su.bmetter o requerimento do nobre deputado 
pelo Rio Grande, attendendo-se mais V. Ex. á lettra, á fórmul a material de 
que se serviu o nobre deputado do que ao seu pensamento que nã.o foi senão 
Tequerer que a Camara se conver ta. em commissã.o geral para deliberar sobre 
a revolução do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Glycerio dá um aparte. 
O SR. V ALL..'I.DARES - V. Ex . é advogado tambem e sabe que não se 

póde lançar mão de uma disposição geral para reger um caso particular , 
quando -esse caso ou especie é regido por disposição especial. 

Ora., V. Ex. e.ncontra no Regimento o art. 34 que re.ge especialmente o 
caso em qn€stã•o; por conseguinte, como jurisconsulto que é, V. Ex. não 
póde ir buscar uma disposição geral para reger especie já regida por essa 
disposição especial do art. 34. 

Portanto, o que cumpre no caso v-ertente é attender ao espírit-o da indi-
caçã-o que encerra um simples requerimento. Ella deve ser immédiatamente 
processada. (Apoiados.) 

.Assim, pedindo ainda uma vez descu lpa a V. Ex., por não me confor-
ma.r com a resolução de V. Ex., parece-me que a Camara deve immedia.ta-
mente tomar conhecimento elo requerimento do nobre deputado e resolver 
sobre o caso. 

Penso que a Oama.ra eleve já tomar conhecimento da. qnestã,o, porque 
si ha assumpto por sua natureza tu~g·ente, oeTtamente é este ( AzJoiados.) 
Em r.elação a elle, não se pócle dizer que nã.o se trata de sangria desatadn., 
porque no Rio Grande estão desatadas sangrias de onde jorra em borbotões 
o sangue dos nossos compa-triotas. 

Assim, appellando pn.ra o patrotismo ela Camara e n.té pa,ra. os seus 
sentimentos hum :mitarios, entendo que devemos immedi a.t.emente tomar 
conhecimento elo assnmpto. (Muito bem .. ) 

O Srt. DEllilEl'RIO RmEmo ( pela orclem) -Sr . preside nte, pa.ra fi ca rmos 
ele a.ccôrclo nesta questã.o de úrdem, -eu não poria duvida em suggerir uma -
solução, que será a seguint.~ : substituir na inclicaç:ão ou na suggestão qu e 
fiz a. pa-lavra inclico pela pa.bvra Tequei?·o e a palavra i.?nmediatamente pela 
pa.lavra amanhã, de modo a aprove itarmos o r.esto do tempo, concluindo 
hoje a eleição das oommissões. ( llfuito bem.) 

O RR. P RESIDENTE - A mesa não tem duvida em a~ceitar as modifica-
ções propostas pelo autor do requerimento, tantO mais qua,nto não tem 
outro intuito' sinão conduzir o melhor possível os trabalhos da Camara. 

Consultada, a Camara consente nas modificações apresentadas pelo 
Sr. Demetrio Ribeiro . · 

Em seguida. é lido, apoiado e sem debate approvado o seguinte requeri-
mento : 

!{equerimento 
do Snr. Demetrio 

!{i beiro 

Requeiro que a Camara dos Srs Deputados se con-
stitua amanhã -em commi·5são geral e decida ácerca 
do processo que lhe cumpre adaptar, afim de que o 
Congresso Nacional, de conformida!ie com attribui-

ções que lhe são privativas, dê solução constitucional 
á. crise revolucionaria elo Rio Grande e ma.ntenha a fórma republicann 
federativa. 

Sala das sessões, 18 de maio de 1893. - DemetTio RibeiTo. 
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SESSAO DE 22 DE MAIO. 

Declara estado de sitio em todo o ten-it01·io do Estado do Rio Gmnde 
do Sul e dá outms providencias. 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. 0 Em todo o territo.rio do· Estado do Rio Grande do Sul é decla-

rado o sitio, na conformidade do art. 34 n. 21 da Oonstitui-
Projecto n° 2 ção Federal. . 

Art. 2. 0 No prazo maximo de tres dias, cumpridos do-
pois da promulgação da presente resolução do Congresso Nacional, o chefe 
do Poder Executivo nomeará, dependentemente da. approvação do Senado 
Federal, uma autoridade investida dos poderes especirues, que lhe são com-
mettidos na presente resoluçií.o. 

Paragrapho unico. O voto do Senado approvando a nomeação dessa 
autoridade, investe-a no pleno· e·xercicio de suas funcções. 

Art. 3. 0 No prazo maximo de 15 dias, depois de approvada a sua nome-
ação, a autoridade, a que se ref.er.e a presente resolução, convocará as 
municipalidades .que furiccionavam no Estado do Rio Grande do Sul a 15 de 
novembro 1889 para o fim de elegerem uma junta pro·visoria, composta de 
tres membros e encarregados de orp;anisa.r aquelle estado, de accordo com o 
1·egimen republicano federal, estabelecido na Constituição·, expedindo as 
necessarias instrucções, nas quaes observará o seguinte : 

§ I.o A eleição realisar-·se-ha na séde dos antigos municípios·, votando 
cn.da vereador, ou seu supplente, em falta delle, com sua assignatura, em 
dous nomes. 

§ 2.0 O numero total dos votantes, vereadores ou seus supplentes não 
poderá exceder ao determinado na lei n. 3.029, de 9 de janeiro de 1881, na 
parte relativa á composição das camaras municipaes. 

§ 3.° Cada vereador ou seu supplente poderá remetter á mesa elo res-
pec-tivo collegio eleitoral o seu voto, devidamente . authenticado, do qual 
enviará cópia authentica ta.mbem ás mesas do Congresso Federal. 

§ 4. 0 Os presidentes das municipalidades ou seus substitutos legaes 
remetterã.o directamente aos presidentes da.~ duas camaras do Congresso as 
a.ctas eleitoraes, cuja a.puração incumbirá uo Congresso Naciona.l. 

Art. 4. 0 Em caso nenhum a autot·idade a que se refere a presente r eso-
lução poderá deixar de 'Observar o disposto nos §§ 8°, 9°, 10, 11, 12, 17, 18, 
24 e 30 do art.72 da Constit-uição da R.epublica .. 

Art. 5.0 Apurada pelo Cmigr.esso Nâcional a eleiçã.o da junta proviso-
ria, cessar5.o as funcções da autoridade a que a presente r esolução se refere , 
suspendendo-se todos os effeitos do sitio decretado, e ficando ipso facto 
empossa.da na direcçã.o do estado do Rio Grande do Sul aquella junta., no 
pra.zo maximo de oito dias, contados da data da publicação do V·ot.o do 
Congresso. 

Art. 6. 0 No pra.zo maximo de ()0 dias, dentro do C]Ual procederá ao 
a.list.amento eleitora.!, a jnnt,a provisoria., de que trata esta resolução, CO·n -
vocará o povo rio-gra.ndense a ·escolher sons repre-;entantes. para o fim do 
instituitem em seu estado um regimen .governativo, de accôrcln com as d.is-
posições dos titulos 2° e 3° da·· Const ituição Federal , expedindo · para estE~ 
effeito as necessarias instrucções. 

S. R. ·- Sala da.s sessões, 19 de m aio de 1893. - J . cl ~ Se1·pa. - B. 
Santos - Annibal. Falcão. B eUm·m i110 de Mendonr.a . - Espi.rito Santo. 
- O. de Albuque?·que . - .1. Luz. - B. elo Nascimento. - F. Simas. -
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P. ArgoUo. -S. Pereim. - .Marcolino lliówra. - 1!'. Solon. - A. Caval-
ea1lte.- I. do Bmzil. - G. Chaves. - J. Pinhei?·o.- J. Luiz.- O. Pinto. 
- C. Rodrigues. - P. Mascarenhas. - M. Fulgencio. - Seabra. - F. 
Hermes. - E . Pessoa. - J . Ou?'ique. - C. de Lemos. - Sá Andmde. -
J. Retumba. - -M. Rod?'igues. - Zama. - L. Chaves. - L. Murat. -A. 
Branclão. -Lopes TTovão, com restricções. --- V. Pes.soa. - Vi11haes. - J. 
ele A.lbuq1;erque. - J. B1·eves . - Manhri es Ban·eto. - Lou'I'B1li!O ele Sá. -
José .1velino. 

O Sr. Cassiano d·o Nascimento diz que-nunca pJ"ecisou ele tanta calma 
como agora que tem ele fazer a luz sobre os mo-vimentos do Rio Grande do 

Sul. · 
ta discussão do Não falla-rá para os apaixonados que, na. face l ivida 

dos que tombam no combate, procuram descobn·ir a côr 
projecto n. 2 politica para daJ' sahida á sua oompaixão, mas para 

aquelles lJUe esp-eram para julgar depois de ouvir as partes 
litigantes. 

Antes de tudo, precisa dizer que a opinão, que, a respeito dos successos 
elo Rio Grande, ~e formou nesta cidade, é puramente artificial e falsa. 

Quereis a prova? Lêde esttt parte da imprensa que, sem submetter as 
no-ticias ao exame reflectido que convem á justiça e á verdade, clíio• publi-
cidad-e a factos inveridicos enviados elo Rio Grande do Sul. 

Este facto, por exemplo, do Jornal do Commercio é uma prova moon-
cussa. 

Aqui, ( most1·ando o « .7 ornal n) attribue-se aos republicanos o facto 
inqualificavel praticado contra a familia do cor onel Evaristo, quando este e 
repuhlicano e o facto foi praticado só pelos federalistas, o que ninguem 
poclerá contestar . 

Assim é que tem-se formado esta. opiniã-o que vae convertendo os algozes 
em victimas e as victimas em algozes. 

São ainda os telegrammas f alsos, COIOO o que se attribuiu ao .general 
Hyppolito, telegramma que foi completamente desmentido pelo r eferido 
general. 

São ainda aquelles partidarios dos revoltosos que aqui espalham estar 
o ltio Grande inhabitavel, quando isto é falsissimo. 

A verdade é que nã;o se póde ele m•Jdo algum attrihuir os e-rimes alli 
pratica.uos aos r epublicanos que governam; porque, durante os dous a.nnos 
que este partido governou o Rio Grande, a contar <1-o advento da Republica 
até que foi deposto, nem um crime foi praticado por conta da politica; mas 
sómente depois que o partido republicano foi substituido no governo pelos 
federalistas. Desde ahi, então sim, começou a serie ininterrupta dos crimes, 
os ma.is hediondos. 

Ninguem ignora neste paiz os diver~os programmas que foram attribui-
dos ao Sr. Silveira Martins depois da sua volta ela Europa. Em Pernambuco 
decla-rou-se elle unitarista; aqui, parlamentarista, e no Rio Gra-nde, paJ·!<t-
mentarista. 

Com este programma não podia de·ixar de ·se estabelecer neste estado 
uma differenciação politica entre os gasparistas, que tinham assignado o 
1nanifesto presidencialista, com os r epublicanos dessidentes . 

Feita esta differenciação, S·eparada a dessi dencia republicana dos parla-
mentaristas, aquella niio pôde mais governar por si só. 

Então, o· .governador, o Dr. Ba.rros Cassai, entregou o governo ao Sr . 
Gaspar Martins, que indicou para acceital-o o Visconde de Pellotas. (O 
orador U ·trechos do manifesto dos republicanos d-issidentes que demonstram: 

a) que e.~tes republicanos não 01·ganisaram o estado po1· càusa da acção 
perturbadora do Sr. Gasp_ar ll1a1·tins; 
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b) que o Sr. Gaspa.-r Mm·tins foi julgado JJarlamentarista pelos repu.-
blitanos dúsidentes; 

c) que si não fo-ra o mesmo chef e do parlamentarismo, o estado ficar-ia 
organisado por elles.) 

Ha de demonstrar que ainda hoje é a acção perturbadora do mesmo 
chefe que impede a organisação do est<tdo. 

Lsso, po-rem, fará mais tarde. 
Po.r ora demonstrou que elle é parlamentarist a; r esta-lhe demonstrar 

que elle é o chefe da revolução . 
Não lhe será difficil provai-o. Par.a isso haatar-lhe-ha hzer o histo·rioo 

dos acontecimentos que se teem desenrolado IW Rio Grande do Sul. 
Attenda-se, por exemplo, para a reunião da celebre convenção de Bagé, 

reunião effectuada na propria cru a do general Silva Tavares e na qual o Sr. 
Gaspar da Silveira MaJ·tins foi acclamado presidente .do partido federalista,, 
que é o mesmo que hoje sustenta a revoluç>ão contra o governo legal do 
estado. 

Sabe que na revoluÇão ha r epublicanos distinctos. Esses, porém, não 
teem elementos para eontrapor a influencia do Sr. Silveira Martins. .!<; 
vencedora- a revolução, estaria vencedor o pensamento· político de S. Ex., 
que é o seu chefe; que é o chefe, po·rque é o presidente do comité federalista 
de Montevidéo; que é o chefe, porque é quem transmitte ordens aos 
generaes. 

Em um t elegramma publieado por El Dia ele 1\Lontevidéo, que é o 
orgito dos revolucionarias, o Sr. Silveira Martins dá ordnm ao· gener,al em 
chefe do exercito federalista para que ma-rcl1e sob r.~ Sant' Anna do Livra· 
mento; isso por haver recebido noticia de que rebentára uma revolução em 
S. Paulo. 

E' preciso que a Camara se co-nvença de que o caso elo Itio Grande não 
é um caso local, é um caso nacional. Em que peze a,oo seus colle;gas, douto-
res em direiton constitucional o em cousas do Rio Grande, a revolução não 
tem por fim unicamente derrubar o governo oon~titucional do estado. 

Não se esqueça ninguem de que os revolucionarios estão ao .mando do 
Sr. Silveira Martins, ao mando do mesmo hom em que desfraJdou em Bagé 
a bandeira da republiea unitaria-parlamenta.r. 

Affirma.<se na Camara e na imprensa que a revolução do Sul é uma 
teivindicta de lioerdades e de direitos conculcado.s pelo governo do Sr. Julio 
de Castilhos; diz-se que a revolução é a manifestação unanime dos muni-
cípios oontra a constituição do gov-erno local. 

Para affirmal-o é preciso não conhece'!· o que tem sido o actual governo 
do Rio Grande; pa.ra sustentar inverelade tamanha é necess-ario desconhecer 
o topico da sua me.nsagem, em que o Dr. Julio ele Castilhos dizia estas 
pa.trioticas palavras : - " ... a. minha acção política, na eleva.da significação 
da palavra, será tolerante; tolerante para c.om as agitações pacificas, tole-
rante até uma renunc-ia ele mandato perante o pronunciamento do corpo 
01leito,ral n. 

Si o presidente do estado, em documento publico, se compromettia até 
a renunciar o seu mandato perante o pronunciamento do estado, palas 
urnas, como se explica que a revolução o tenha unicamente por caus.a e não 
mire si não affastal-o do poder? 

A revolução tinha outro movei , que dentro em pouco foi conhecido no 
Rio Gra.nde do Sul. 

Nas proclamações que elistribuia.m os federalistas propunham-se a recon-
stituir a Patria .. R econstituir a I'atria, veja-se bem. Não apparecia nellas 
uma só referencia á Republica; não vinha nellas dousa alguma indica.ndo 
que os federalistas fosMm animados pelo espirito r epublicano. Então, a 
nação inteira compa·ehendeu que semelhante revolução era •suspeita. 
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O movimento revoluciona.rio não era republicano . E foi só depois que 
a nação inteira se levaJttou contra. o attenta.do do .arrastamento da bandeira 
nacionai pelas ruas de D . Pedrito que oomeçaram a apparecer as referen-
cias á Republica em algumas das proclamações dos c.ommandantes do exercito 
tederalista. 

Desengane-se a. minoria da Oama.r a; a. revolução é o Sr. Silveira Mar-
tins. E no dia em que o Sr. Silveira. Martins dominar no Rio Gra.nde, a · 
n .epublica estará em perigo. 

Passa ao que mais propriamente con stitue o debate. 'rem ouvido censurar 
o governo federal. Mas gual foi o procedimento do governo federal no cas:l 
do Rio Grande do Sul? Nenhum, além da observancia do que dispõe o 
art. 6° da Constituição. O go·verno constitucional de um estado reclamou 
o auxilio da União, para maJmtenção da ordem publica; o marechal Floriano 
concedeu o auxiho pedido. Onde é que está a.qui a infracção da Constituição 
Federal? 

Deixa de ap.recia.r os projectos apresentados pelos Srs. Mo-reira da. Silva 
e Anfrisio Fia.Iho, uma vez que a Camara prE>feriu pa.ra base ds estudo o 
que foi a.presE'ntaclo pelo Sr. Justiniano de Serpa. 

Que é que se vê a h i, nesse projecto da minoria ela Oamara? Vê-se a 
decla.ração do e-~tado de sitio p!1ra o Rio Grande do Sul e a nomeação de um 
governador com approvação do Sena.do. Mas onde é que o nobre deputado 
pelo Ceará foi buscar nos moldes constitucionaes essa nomeação de gover-
nador com approvação do Senado? 

F.oi doutrina pregada pelo nobre deputado o Sr. Epitacio Pessoa que o 
estado de sitio só suspende as ga.rantias constituciona.es, não paralysando 
o resto da vida elos esta.dos ou da União. Entretanto., agora, quer se sus-
pender a autonomia e soberania. do Rio Grande do Sul por meio da decre-
tação do estado de sitio. 

E é em nome da federação e da Republica que se pensa em a.punhalar 
a Constituição! 

O nobre deputado pelo Ceará va.e até querer reviver as ca.mru·as munici-
paes do tempo em que no Rio Grande d.o Sul dominava o Sr. Gaspar da Si!-· 
veira Martins; e por meio dessas camaJ·as municipa~s do regimen mona.r-
chico é que se quer constituir a junta pro.viso.ria., á qual hão de ser entregues 
os destinos da tena rio-grandense. 

Relembra á Camara o ardor, a her.oicida.de com que desde 1835, o l{,io 
Gra.nde se tem batido pela Repuhlica. Os que ainda restam da luct.a; memora-
vel, os que della se lembram ou que a.prenderam na tradição a histo.ria do 
que ella foi , sabem como ''<l cumpre o dever de ciclaclii,o e patriota. E qua.ndo 
o tiv.essem esquecido, mães, esposas úu filhos saberiam dizer-lhes : - Vae, 
bate-te pela Republica e pela liberdade, que .o meu pensamento te se.gue. 
O Rio Grande tem um coração enorme pa.i-a gua.rdar a memoria dos que 
sabem luctru· pela liberdade e pela felicida.de de seus filhos. (Muito bem; 
muito bem. Palmas '11as gale1"ias. O 01·ador é f elicitado .) 

SESSÃO DE 23 DE MAIO. 

O Sr. Epitacio Pessõa ( gmnde movimento de atteção: 1Jrofundo 
S'ilencio) - Sr. presidente, a impressão que acaba de deixa.r no meu espirito 

o brilhantissimo discurso proferido pel.o illustre repre- · 
I• discussão do sentante d a. Bahia; a importancia excepcional deste 

debate;· a gravidade extraordinaria deste assumpto, que 
projecto n. 2 p:reoccupa o espirito de todos os brasileiros, que alarma 

o sentimento nacional, que punge o coração a todo~ 
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aquelles que ainda conservam indemne o seu civismo nesta hora augustios1. 
de desillusões para a Republica, me afastaria talvez desta tribuna si, antes-
de tudo, não julgasse que é um dever de patriotismo concorrer com o meu 
eRforço franco, sincero e decidido em prol da pacificação do. Rio Grande do 
Sul; si por outro lado nã·o entendesse que o meu silencio neste momento seria 
o repudio do meu passado nesta Camara, onde os grandes erros do Sr. vice-
presidente da Republica me têm encontrado sempre na. primeira fila de 
combate, como um adv.ersario leal, severo e intransigente. (Apoiados.) 

Sr. presidente, quando a liberdade tomba amordaçada pelo guante da 
ferro do despotismo; quando a lei é expellida do regimen normal da sociedade 
ás sancadi lhas insultuosas d!L tyrannia; quando o sangue brasileiro jorra em 
borbotões numa lucta ominosa, de desespero e de insania, e ha um gov.erno de 
brasileiros que se regozija com o horror desta ca'rnagem - a mais rudimen-
tar comprehensão dos meus deveres de deputado me aponta esta tribuna 
como um posto de honra e de combate, em que se deve pugnar pela victoria 
da civilização e do direito, jámais pelo sacrificio da liberdade e da lei (m1áto 
bem). 

Senhores, vindo responder ao illustre deputado pelo Rio Grande do Sul, 
relevará S. Ex. que não o aoompanhe em todos os detalhes da brilhante 
oração que hontem pr-oferiu nesta Camara. 

S. Ex. defendeu uma causa pessoal, defendeu a sua propria causa, e eu 
receio que no calor da discussão, na apreciação dos factos, me escape algum 
coL.ceito que possa melindrar a susceptibilidade do meu distincto amigo, do 
meu antigo chefe nas bancadas da, opposição, quando juntos pensavamos que 
era necessa.rio resta.belecer o inteiro domínio ela lei em todos os Estados da 
Republioa. 

O SR. C.A.sSIANO DO NASCIMENTO - E a.inda hoje penso assim. 
O SR. EPITACIO PESSÔA - Deixando, porém, de part.e os factos a que o 

nob1·e deputado se referiu, me permittirá S .Ex. dizer que, si contra o 
gov.erno do Sr. Julio de Castilhos se levanta apenas uma tempestade de odios 
e de despeitos, estes despeitos e es tes odios são de toda a nação brasileira 
(apoiados), que não póde ver, sem o mais profundo pezar, a pertinacia com 
quo S . Ex. sacrifica i't sua conservn.ção no poder centenas e centenas de 
vidas preciosas, milhares e milhares de contos, extorquidos ao trabalho e á 
miseria do povo ( a1Joiados); me permittirá S. Ex. dizer que, si a opinião 
desfavoravel formada contra o governado.r do H.io Grande do Sul é f abricada 
adrede, como disse, na imprensa desta capital, onde a.Jiás se têm publicado 
sem contestação testemunhos os mais insuspeitos, como o do illu~tre repre-
sentante do Estado de S. Paulo, o Sr. general Mursa, esta opinião é a da 
maioria da imprensa de quasi todos os Estados, e seria tambem a da. im-
prensa do Rio Grande do Sul si lá a intolerançia feroz não chegasse até a 
arrebentar as vit?'Úles onde se expõem os retratos dos federalistas; não che-
gasse ao ponto de empastelar os jornaes opposicionistas ou forçai-os a sus-
pender a sua publicação. 

Permittir-me-ha o nobre deputado dizer que, si adeptos do Sr. gene-ral 
Tavares têm communicado para. ·esta capital victorias phantasticas de suas 
forças, os partidarios do Sr. Julio de Castilhos têm levado este expediente 
ao exagero, ao extremo, ao inconcebivel, já annunciando victorias que não 
se confirmaram, oomo a de Jararaca, onde. a força castilhista foi, pelo con-
trario, completamente destroçada, e como a de Pirahy, onde se deu o ministw 
da guerra, á frente de 3.000 homens, batendo aquelle. general, quando S. 
Ex. não poz ainda á prova a sua bravura em nenhum combate da revolução; 
já mandando dizer para os Estados que em tal ponto 29 castilhistas de-rro-
taram 400 e tantos federalistas (ri sadas), que em tal outro ponto 60 parti-
darias do Sr. Julio de Castilhos conseguiram infligir a mais completa der-
rota a. 1.500 pa.rticlarios do Sr. Tavares (1·isadas) . 
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O SR. ZAMA - Temos o tempo de Carlos Magno (h ilariclade). 
O SR. EPrrAcro PESSÔA ·- Aos factos aqui relatados pelo illustre repre-

sentante do Rio Grande do Sul eu poderia oppôr uma lista interminaveJ de 
crimes os mais hediondos, e pa.ra isto me bastaria reler á Camara. dos dignos 
deputados as publicações feitas na imprensa desta capita.l; mas julgo que 
ellas nada adeantam á quec-;tã,o ( a.1Joiados) e tenho pressa de demonstra.r a 
improc.edencia dos argumentos com que o meu d istincto collega procurou 
pnwar a inconstitucionalidade do projecto. 

O SR. C~\SSTANO no NASOTME:-!TO - ]~u reservei-me o direito de completar 
as minhas observações. 

O SR. EPITACIO PESSÔA - Iv.I.as é claro que só tomarei em consideração 
os argumentos que V. Ex . produziu. 

Sr. presidente, antes de occupar-me propriamente do project.o que V . Ex. 
poz em discussão, é preciso tornar saliente que a banca.cla. opposicionista não 
faz da approva.ção da proposta que apresentou á Camara uma questão de 
mero interesse partidario ( a1Joiados.) Ella colloca o assumpto .em terreno 
m::ois elevado, abre espaço ás opiniões individuaes ele cada um de seus mem-
bros, sem que isto importe ou signifique quebra da. solidaJ·ieda.de política 
que nos une; porque o que nos anima é a preoccupação de acha,r um pa.ra-
deiro ás desgraças do Rio Grande do Sul, preoccupação que, perdoem-me 
os nobres deputados, parece não animar o espírito de SS. EEx. que, entre-
tanto, têm por essa solução e,gual, seni1o· maior responsabilida.de do que nós 
perante o paiz (apoiados). 

Duas .grandes questões desafiam antes de tudo a consideração da 
Camara; a primeir a, é a competencia do poder legislativo pa.ra intervir nos 
negocios ·do Rio Grande; a segunda, é a oonstituciona1idade das medidas 
propostas pela bancada opposicionist.a.. 

O Congresso N acionai, em fa.ce da Constituição, é oompetente pa.ra 
intervir nos ne.gocios do. Hio Grande do Sul? 

Re&pondo catego-ricamente pela affirmativa.. Fundo a minha opinião : 
primeiramente no aJ•t. 6° § 2° da Constituição; em. segundo logar no a.rt. 344 
m. 21 e por ultimo no art. 2° das disposições transitorias. 

O art. 6° § 2° dá ao governo federal a competencia de intervir nos- nego-
cios peculiaJ·es aos Estados pa.ra manter a fórma r.epuhlicana federativa, e a 
viabilidade do projecto, encarado sob este aspecto, já foi brilha-ntemente 
derr..onstrada pelo distincto reP.resentante do Ceará, quando teve occasião 
de apresentai-o á consideração da casa. 

O art. 34 n . 21 reserva como attrihuição privativa a.o Congresso o 
direito de declarar o .estado de sitio, na .emergencia de invasão estrangeira 
ou de grave commoção intestina em qualquer ponto· do territorio nacional, 
e ninguem contestará que o Rio Grande passa ha mezP.s prn: uma gravíssima. 
commoção intestina , que, no dizer dos proprios amigos do .governo, ameaça 
de perto a vida das instituições. 

Finaimente o art. 2° das disposições transitarias ·declara que o Estado 
que até ao fim de 1892 não tiver dccr.etado a sua constituição será submet-
tido, por acto do Congresso, ao r egimen da constituição de um dos outros 
Estados, até que reforme esse r egimen pela fórma préviamente estabelecida. 
Sobre este aJ·tigo surge uma nova questão. 

O Estado do Rio Grande acha-se constitucionalmente organisado? 
Responder.ei que não. 

E' preciso que a Cama.l'a tenha em vista que, quando o art. 2Q das dis-
posições transitorias exige que o estado até ao fim de 1892 decrete a sua. 
constituição, não requer simplesmente a promulgação de uma lei constitu-
cional, mas que esta lei t enha immediata. applicação, prodúza os seus natu-
raes eff.eitos, discriminando os serviços f.ederaes e estadQa~. Ao legislador 
constituinte seria indifferente que o Estado, dentro de um certo pra.zo, 
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decretasse a sua constituição, si a esta decr-etação não se seguisse a imme-
dia.ta organisação de todos os serviços, como primeira condição pa.ra a 
effectividade da autonomia local : fazia-se mister que no fim de 1892 esti-
vesse perfeitamente orga.nizaclo o regimen federa.tivo, e para isto era 
indispensavel que dentro d'aqueHe Qrazo os Esta.dos se constituíssem defini-
tivamente. 

F:li o art. 2° das disposições transitoria.s se contentasse com a, simples 
decr.etação de uma carta constitucional, ::w Estado seria, licito a.dim· indefi-
nidamente a organização dos seus serviços, e então t eríamos por tempo 
inuefinido o govtórno da:União a intervir no regimen dos Estados; teríamos 
a balburdia, a. confusão, um regimen que não seria o estabelecido na. lei fun-
damenta l da Republica., que não ser ia o regünen -federativo·, mas uma orga · 
nisação extravagante, info-rme, innomina.vel (apoiados) . 

O art. 2° das disposições transitm·ias exige, portanto, que os Estados 
se organizem definitivamente até ao fim de 1892, e tanto é assim que o mesmo 
arti go sujeita ao ngimen de a constituição de um outro Estado aquelle que 
exceder o prazo, até que o reforme pelos meioo 1'egulares; de onde se vê que 
se trata de nma verdadeira <>rga.nizaçã,o politica e nã-o simplesmente da 
decretação de uma carta, porque a.o Congresso noo po.dia passar despercebida 
a anomalia de ficarem os Esta.dos e.m real desorgani.sação .durante um o.u 
dois annos, que tal é .o prazo mínimo para a reforma de qualquer consti-
tuição. 

Attenda ainda. a Camara a que o art. 4° se rúfere expressamente ao 
período ele organização dos serviços estacloaes. Ora, um periode suppõe sem-
pre uma limitação de prazo, e esta limitação não existe em outr.o artigo da 
Constituição, que não seja o art. 2~ das disposições transitarias nas palavras 
- fim do anno de 1892. 

De maneira que, para conciliar as disposições destes dois artigos, é 
pl'eciso convir que n.o art. 2° se trata tambem da organização dos serviços 
e nã,o simplesmente da deoretaÇão de uma lei constitucional. 

E a Camara dos Deputados assim o tem entendido. 
O anuo passado quando. se discutia o projecto que consignava um auxilio 

pccnniario aos esta.dos de Goyaz, Parnhyba. e Pianhy, seggeriu-se a id'éa de 
adir1r a medida para a sessão a.ctua.l, e creio que um membr·o da commissão 
de orçamento-, se u:e não engano- o Sr. Leopoldo de Bulhões, fez ver que na 
presente sessão já não s·eria constitucional esse auxilio·, porqne o pe1·'ioclo ele 
organização dos Esta.dos terminaria em dezembro. E o projecto foi logo 
discutido e votado. 

Ainda mais : o orçamento vigente não consigna verba alguma parn. 
serviços de natureza esta.doal, o que quer dizer que o Congresso entendeu 
que decorrido o anno de '1892, os Estados deviam esta.r de posse de todos os 
seus serviços sem mais dependencia a.lguma da União (apciaclos). 

P ela interpretação racional da Constituição e em vista das deliberações 
a nteriores do Congresso, pode-se, pois, chegar a esta conclusão : - O art. 2° 
das disposições transitorias exige não simplesmente a decretação de uma 
carta constitucional, mas a completa, a inteira e definitiva organização dos 
serviços estadoaes. 

Isto posto, pergunto : c Estado do Ri.o Grande do Sul acha-se consti-
tucionalmente organizado? Não h a quem o a.ffirme. 

Si não está organizado, incidiu ipso facto n.o art. 2° das disposições 
transitarias e abriu ao Congresso Nacional irrecuF>avel competencia pa.ra 
intervir nos negocias do Estado, nos termos indicados pelo nosso pacto fun-
damental (apoiados). 

Mas, Sr. presidente, a.dmitto que não se deva interpretar o art. 2° peJo 
modo p.or que acabo de fazer, que a sua; interpretação. deva ser rigorosament·e 
littera.l; pois bem, ainda neste caso nã.o fallece competencia ao Congresso 
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pa-ra intervir naquelle Estado, porque o Rio Grande do Sul não tem uma 
constituição. 

A constituição ali dec-retada em 1891 já foi julgada insubsistente : 
1. 0 Pela revolução popular de 12 de novembro que a annullou; 
2. 0 Pelo proprio Sr .. Julio de Castilhos, que muito embora tivesse fun-

dado em suas disposições a nomeação do Sr. Victorino Monteiro, comtudo 
não fez ra-tificar essa nomeação pelas intendencias m unicipaes, como deter-
minava a a,lludida constituiçãA.1 (muito bem)_; " 

3.0 Ainda pelo Sr. Julio de Castilhos, vindo occupar sua cadeira na 
Camrura dos deputados, e pela propria Camara, acceitando-o em seu seio, 
porque si o movimento que o elevou ao poder houvesse restabelecido a consti-
tuição do Estado, S. Ex. teria sido alcançado pela lei de incompatibilidade 
de 8 de janeiro do a.nno passado (muito bem); 

4.o Pela votação de hontem sob1:e o parecer da commissão de justiça 
dando ing-resso na camara ao Sr. Victorino Monteiro, parecer que terminou 
por declarar que S. Ex. não tinha sido investido constitucionalmente do 
cargo de vice-governador do Rio Grande do Sul (a1Joiaclos). 

O Sn. Brc.ASlLIO nos SAN1'0S:- E dec]a.rou mais que a. constituição tinha 
cessado de existh· desde a revolução. 

O Sn. EPITACIO PEssàA - Provada a comp.etencia do Congresso, rest<t 
demonstrlllr a constitucionalidade das medidas propostas pela. opposiçã.o. 
Vejamos o projecto. 

O a.rt. 1° do projecto a.presentado pelo illustre deputado Sr. Justiniano 
de Serpa declarlli o estado de sitio no Rio Grande do Sul. 

E' uma prerogativa do Congresso N aciona!, que certamente não póde 
ser posta em duvida. 

Tornar-se preciso, Sr. Presidente, de~fa.zer um equivoco em que laborou 
o meu illustre oollega. A declaraçã.o do estado de sitio proposta no projecto 
do s~·. J ustiniano de Serpa não se destina a suspender a autonomia c! o 
Estado do Rio GraJlde do Sul, pm·que nós, os da opposiçãJo, começamos por 
negar esta autonomia, começamos pm· affinnar que o E stado do Rio Gra.nde 
não se a.cha d~finitivamente organizado. 

A doola-ração do estado de sitio neste caso tem pOI' fim assegurar a efii-
ca.cia e segurança da inten·enção do Congresso, intervenção que encontra 
sua força, sua justificação e sua le:.gitimidade no art. 6° § 2° da Constituição, 
ou no a.rt. 2° das disposições transitorias. 

E já que me referi a este ponto, devo desfazer um outr.o equiv.oco em 
que cahiu o meu illustre coHega r epr-esentante do Rio Grande do Sul. 

Pelo aJ·t . 6° § 3° da Constituição o poder executivo ou o governo federal 
póde intervir em negocies peculiares a.os Estados, para restn.belecer a o·rdem 
e a tr.anqui!Ji.dade, á requisição dos respectivos governadores. 

Mas essa intm·venç&o não se póde dar sem prévia, declao~:n.çã.o do estado 
de sitio, em fa.ce dll! expressa disposição do art. 48 § 15. «Compete privativa-
mente ao presidente da Republica : Declarar, por si ou seus responsaveis, 
0 estado de sitio em qua,lquer ponto d.o territorio nacional, nos casos de 
lllggressão estrangeira ou grave commoção intestina (m·t. 6° n . 3; art. 34 :o,. 21 
o a~·t . 80). » 

Quando hontem, em aparte, convidei .o illustre deputado pelo H.io 
Grande do Sul a ler a disposi,;ã.o que acabo de citar á Camara, S. Ex. res-
pondeu-me que era fa.cultativa ao poder executivo a declaração do estado 
de sitio quando tivesse de intervir nos negocias peculia-res oos Estados, á 
requisição dos respectivos governos . Mas em que se funda. o nobre deputado 
para avançar semelha.nte affirma.tiva.? Qual é .o llirtigo da constituição em 
que S. Ex. desc0brio· esse arbítrio conferido ao presidente da Republica P 
S . Ex não será ca.paz de o mostrar. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. II. lU 



- 14G --

Nem esse a.rbitrio t eria justificação. O projecto de constituição, organi-
zado pelo governo provisorio, não contiuha esta remissão; ella foi proposta 
pela Commissão dos 21 e acceita sem impugnação pelo Congresso Consti · 
tuinte, co~o urna demonstração de respeito ao regimen federativo que Fe 
fundava., como um corollario lo.gico do principio da autonomia local. Si o 
.Presidente da Republica fosse ob.ri.gado a intervir nos negocias peculiare~ 
aos Estados, sempre que os governadores r equisitassem o seu auxilio, t eria -
mos de ver o poder executi'i o a cada momento arrastado de atoagem após 
os ca.prichos dos governadares impopulares ou covardes, e o governo da 
União tornar-se-hia um mero instrumento nas mãos do goven10 local; mas 
ta.mbem, si o poder executivo tiv·esse o direito. de intervir sem a declaração 
do estado ele sitio, que só ;, permittid-o no cas-o excepcional de grave com-
moção intest,ina, a autonomia dos Estados decret ada pela Constituição 
clesappa.receria s-ob a accçã.o absorvente e centralizado·ra da União ( apoia-
cLos, muito bem). 

No aJ·t. 2° do projecto a bancada opposimonista propõe a nomeação de 
uma autoridade investida de poderes especiaes, nomeação feita pel9 poder 
executivo, mas dependente da approvação do Senado. 

E' tambem uma disposição que não contravem a nenhum preceito consti-
tucional, e, pelo co·nt.J·a.J·io , na parte referente á approvação do Senado, a 
que hontem pa[·ticularmente se r eferiu o nobre deputado pelo Rio Grande, 
se concilia perfeitamente com o processo aàoptado pela Constituição pa.ra as 
nomeações dos ministros diplomaticos e do Supremo Tribunal F ed.eral. 

E tanto n ão é inconstitucional que o Congresso, o anno passado, quand o 
teve ele organiza,r o Districto Federal, commetteu ao Senado a approvação 
da nomeação do prefeito, sem que a isto o autorizasse disposiçã-o expressa 
da Constituição (apoiados). 

A .opposição estava no direito de exigir que a nomeação d' essa autoridade 
corresse sob a responsabilidade exclusiva elo Congresso, porque o vice-presi-
dente da Republica, parte inte!·essada na revoluçã.o do Rio Grande do Sul, 
não nos insp it~a confiança, não nos offerece garantias de imparcialidade 
neste assumpto ( apoiaclos, m.ui.to bem ). Mas justamente pa.ra não irritar as 
susceptibilidades constitucionalistas dos l'epresentantes da m aioria, foi que 
nos limitámos a propôr que essa nomeação :ficasse dependente da approvação 
do Sena.do. 

O a.rt. 3. 0 contém simples disposições regulamentar es . 
O art. 4. 0 dispõe que em caso algum a autoridade poderá desrespeitar 

certas garantias i.ndividuaes. E' tambem uma attribuição do Congresso, que 
tendo o direito de declarar o estado de sitio, isto é, de suspender todas as 
.ga.ra.ntias con.stituci•onaes, t em inquestionavelmente o direito de fazer taes 
restricções. 

Finalmente, os arts. 5° e 6° providenciam sobre a suspe nsão do sitio e 
a convocaçi1o dos representantes da povo r io-g;randense, e ainda nestas dis-
posições o projecto não fere nenhum preceito da lei fundamental. 

· Mas, Sr. p,residente, si é inquestionavel a competencia do poder legis-
lativo. para intervir nos negocio& do Rio Grande do Sul , si são rigorosamente 
constitucionaes as medidas propostas pela opposição, por que razão os 
defensores do governo se negam a acceitar est e projecto ? 

Si é inconstitucional o projecto ap~·esentado pelo illustre deputado pelo 
Ceará, por que os nobres deputados não offerecem uma solução que se con-
tenha nos limites da Constituição? 

O SR. Z.uu - A isto não se r esponde. 
O SR. EPITAOIO .PESSÔA - Senhores, algumas folhas d 'esta capital publi-

caram, ha poucos dias, que a maiori~ governist a, na ultima reunião, que teve 
lagar no ministerio do interior, resolveu rejeitar qualquer idéa de inter-
vençiio do Congresso nos negocias do R io Grande do Sul, porque o Sr. pre-
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sident.e da Itepubl 'ca assegurou-lhe que dentro em poucos 'dias estaria ·rnat·S 
tt.ma vez estrangulada a r evolução (riso). 

A principio duvidei da veracidade desta noticia; mas a f alta de con-
testação. ás folhas que a publicaram; a insist~mcia com que um jo-rnal affecto 
ao governo, logo no dia seguinte, veiu affirmar a absoluta inconstituciona-
lidade de todos os alvitres apresentados; a insistencia com que muitos dos 
deputados governistas sust entam a illegahdade ela intervenção, sem comtudo 
suggerirem uma medida. constitucional; a indifferença com que illustres col-
legas encara.m o esfoil'ço da. banca.da. opposicionista .. . 

VozEs DA MAIORIA - Não h a indifferença. 
O SR. EPITACIO P ESSÔA - ... em achar um termo á crise r evoluciona.r ja 

do Rio Grande elo Sul; as declarações ainda hontem feitas pelo illustre 
representante deste Estado de que não havia nenhuma. solução constitucional 
para exting uir a guer.ra civil no Rio Grande e o Congresso devia cruzar os 
braços e esperar mais 15 dias, que a esse tempo estaria suffoca.da a r evolução; 
a ausenc.ia de um projecto substit utivo ou de qualquer modificação apresen-
tada no sentido de constitucion alizar o projecto da. opposição; tudo isto, 
::lr. Presidente, denuncia claramente o plano maduramente assentado de 
rejeitaJ' este project.o, sem substituil-o poi· outro; tudo isto leva-me a crer 
que a bancada governista se r ecusa a. collahora r comnoseo na pacificação do 
R io Grande do Sul ( apo·iados c não apo·iaclos); tudo isto quer dizer que o 
Vice-Presidente da Republica está firmemente deliberado a proseguir na. su ~t 
obra de deva.;;tação e de extermínio (muito bem, apoiados). 

Sr. presidente, eu não me sentiria bem com a minha consciencia de bra-
sileiro; eu desert.aJ·ia sem duvida ás g randes r esponsabilidades que me 
impõe a qualidade de representante da Nação, si a primeira palav.ra que 
tivesse de proferir nesta Camara, após o interregno p arlamentar que acaba 
de findar, tão cheio de ameaças pa.ra a vida da R.epublica., tão abundante de 
desgraças pa.ra o meu paiz, não fosse um brado de commiseração profunda 
para aquelles que talvez, a esta hora, oahem varados pel as balas da tyranuia 
.f raticid a (muito bem, bTavos), não fosse ao mesmo tempo um protesto de 
indignação nobre, justa, altiva e patriotica, erguido, em nome do sentimento 
nacional, que se 1·evolta, em nome da liberdade, da civilização e da R.epu-
blica, contra aquelle que durante dezoito longos mezes tem firmado o seu 
governo na miseria, n as lagrimas e no sangue do povo brasileiro (bTavos e 
1Jalma..s no 1·ecinto e nas naleTias). 

Senhores, eu nã.o me julgaria digno de occupar uma cadeira nest<J 
.r ecinto; eu não me julgaria digno de aspirar j amais ao favo·r , á confiança 
e ás sympathias populares, si ou vindo o marulhar d 'essa onda enorme de 
desespero que chega até mim, n ão viesse, neste momento de a.ngustia suprema 
para todos, dizer ao gover no do meu paiz : Caim, tem piedade dos nossos 
irmi'\(>s (bmvos e palmas no 1·ecinto e nas gale?"ias) j á qlJ!e a-s leis da R.epn-
blica não são embaraço á tua vingança. 

A fuzilaa·ia., o caJ1h oneio, o on;pitar dos incendios, o estertor dos mori-
bundos, os gemidos da dt~shonra podem ser um concerto h armonioso aos 
ouvidos da tyrannia; mas são tambem uma mancha indelevel para a Repu-
blica, uma vergonha sem par para a nossa civilização, um vilipendio igno b1l 
para a nossa patria. (BTavos e palmas nas galeT·ias.) 

Sr. presidente, a r evolução dQ R.io Grande do Sul ha de ser no f uturo 
um testemunho eloquente de que a revoluçiio de 23 de Novembro, que pudera 
ter sido um período luminoso a.be.rto na vida republicana do p aiz, tem, pelo 
contrario, incarnada n a pessoa do Sr. vice-presidente da Republica, a rvo-
rado a deslealdade e a traiçiio em norma de .governo .para um povo livre 
(apoiados, muito bem); mas ella será ao mesmo tempo uma prova irrecusa-
vel, viva e palpitante de que a dignidade bras ileira ai nda. n ão se afogou d~ 
todo nos ma.roiços de servilismo e de descrença que vão assoberbando tantos 
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Estados da Republica (applausos); mas ella será ao mesmo tempo · um<t 
demonstração irrecusavel, viva e palpitante de que a liberdade ainda se 
agita rediviva naquelle pedaço de tena americana, votada ás conquistas 
liberaes da democracia que ennobrece, jámais á ignomínia. do despotismo que 
avilta (bmvos, bravos!) 
. O Sr. v·ice-president.e da Republica, que se havia elevado á culminancia 
da suprem a magistra.tura do paiz nos hombros robustos dos revolucionarias 
do sul, tinha, por ·este facto mesmo, contrahido com elles uma larga divida ::le 
reconhec-imento, um laço estr eito de solidariedade politica., que S .Ex. não 
poderia dignamente romper, sem que primeiro abandonasse o posto a que 
o haviam levado os impulsos vic:toriosos da revolução . 

S. Ex. não tinha o direito de intervir no regimen interno do Rio 
Grande do Sul para a.hi r estabelecer o governo do Sr. J u!io de Gast.ilhos, não 
só porque lh'o vedava a Con stituição federal, eomo porque seria isto fa.lsea r 
os motivos p.ropulsores da r evolução de 23 de Novembro (apoiados); seria 
pór-se S. Ex. em oontradicção comsigo mesmo, porquanto quem manda.ra 
depôr á miio armada., e á custa de muita perfidia e de muito sangue, a 
politioa do go.Jpe de estado em todas as divisões polit icas da Republica, não 
tinha o direito de restabelecer esta mesma politica no unico Estado em que 
ella se esbo-roara ao .embate irresistivel da reacção popular, sem apoio nem 
auxilio do governo da Uni ão (nzJoiados; m1tito bem) . 

Longe disto, porém, S. E·x. , que, rE>.spondendo ao t elegramma em que 
o Sr. visconde de P elotas communicava a sua investidura no governo d , 
Estado, fazia votos para que o bravo militar pudesse fazer entrar o Esta.do, 
sem abalo algum, no regimen da. legalidade, da paz e segurança publica ; 

,S. Ex., que .em 15 de junho, dois dias ant,es da sua criminosa inten 'enção, 
J'espondia. a egual communicação do general 'l'avares, dizendo que o governo 
continuava firme na sua po1~tica de não intervenção no regimen interno dos 
esta.dos, e que já havia ordenado ao general Vasques a mais completa 
neutralidade nas dissenções políticas .e pai'tidarias; S. Ex., que em 25 de 
Junho nega.va ao Sr. barão de Santa Tecla que já tive.~se conhecimento officia l 
dos acontecimentos do Rio Gra.ncle, quando, entretanto, j á tinha tido con-
hecimento official da intimação de Barros Cassai a.o general Vasques e ela 
attitude da flotilha ali estaciona.da, e havi a já telegra.phado áquelle general 
que não se sujeitasse ~í intimação, que impeclis.<;e com força ele cavallaria o 
deRernbarque da guarni ção da Mamjó .e não t-ivesse wmpaixao nem condes-
cendenâa paTa com os mise1·avei.s i.nünigos da pah·ia; S. Ex. , que procurava 
por estes manejos inqualificaveis surprehender a confiança do governo 
constituído no· Rio Grande, ordenava, entretanto, ao general Vasques -
porque não é crive! que este milita.r procedesse por inspiração propria em 
assnrnpto de tamanha gr avidade e esponta.nea.mente faltasse á promessa de 
neutralidade que déra dias antes ao visconde de Pelotas - S. Ex. ord<mava. 
ao general Vasques que prestasse -o apoio das a.rrnas federaes aos que, pre-
tendiam apeaT do governo o heroico veneedor de Aquidaban. 

Como prova dessa política insidiosa, como attestado eloquente. dessa 
intervenção desleal, ahi está a ordem do general Vasques para que se recol-
hessem á capital batalhões affeiçoados á politica do Sr. Julio de Castilhos; 
ahi está a volta pa.ra o Rio Grande de offici:ws que haviam sido d'ali afastados 
corno infensos á politica da r evoluçã.o de Novembro , ahi está o pronuncia~ 
menta sem reserva das .guarnições do Rio Grande, S. Gabriel e Jagua.rão; 
ahi está o fornecimento de a.nnas federaes a populares da capital; ahi está 
a ordem do dia. do general Izidoro Fernandes deela.rando-se commandante 
em chefe das forças r evoluciona.rias; ahi est ã.o todos os factos na.rradoo pelo 
general Ta.vares na. memoravel acta da toma.da de Ba.gé. 

Mas não pa.rou aqui a traição do Sr. vice-presidente da Republ ioa. O 
•·orcnel Arthur Osca-r seguira pa.r a. Bagé á frente de forças federaes; aü 
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entrara em negociações de pa.z com o general Tavares, que resolvera depôr 
a.s armas. O general V asques apprcwou a conducta do seu subordinado; mas 
dias depois telegrapha.va. áquelle coronel que suspendesse as n·egociações, as 
qua.eS só podiam t er valor se fossem approvadas pelo governo do Estado; 
que se limitasse a libertar o 4° regimento e a desimpedir a estrada de feno 
e o telegrapho, pm·a que não ~e allegasse que TavaTes só havia deposto a~ 
aTrnas dea-nte das foTças fedeTaes; que fizesse constar ser esta unicamente a 
sua missã.O·, porque a.ssim o 1·ecornrnenddva o rna1·echalli'loTiano (oh! oh!) 

De tãO< monstruosa traição, de tão descommunal indignidade, estygm,t 
indelevel de opprobio e de vergonha para o poder constituído de um povo 
civilisado, a historia brasileira. não registra um só exemplo. 

Felizmente o coronel "~rthur Oscar, para honra do exercito b1·asileiro 
(apoiados) r·epe.Jliu com altivez a abjecçiio que delle se exigia .. 

O que sucoedeu depois toda a Cama.ra o sabe. 
Iniciou-se o regimen da anarc.hia e elo terror; a violencia, a persegui-

ção, o assassínio· e o· estupro levaram as lagrimas, a desolação, a dôr .. e o 
desespero á família rio-grandense; centenas e centenas de brasileiros prej'u-
dicados nos seus mais caros interesses, feridos nas suas mais santas affei-
ções, foram pedir á terra estran~ira a. segurança , a tranquilidade, o con-
forto que lhes recusava a sua patria .. 

Mas era preciso r·eagir, senhores, era. necessario reconquistar o paiz . 
H omens de r.01·ação e de oo•ra,gem, nascidos na terra livre dos pampas, 

não podiam curvar a cerviz humilhada á a.cção avilta.nte do despotismo; 
homens nascidos para a liberdade não p-odia.m descer a.o nivel de escravos; 
e--até mesmo abaixo dos escra.vos, porque estes ao menos tinham em sua terr <t 
um t ect.o pa•ra se abrigarem (bTavos). 

Resolveram a invasão e calmos, decididos, f.ortes na consci·encia de seus 
direitos, marcharam para a . .reconquista da propriedade e ela fa.milia, da 
liberdade e da patria .. 

Nada os deteve em sua. marcha, nem o aleive ignobil que se lhes cus-
pinhou ás faces, attribuindo-se-lhes intuitos resta.uracionistas, como se 
grande parte delles, muito a.ntes que .o Sr. vice-presidente da Republica 
se resolvesse a abandonar o visconde de Ouro Preto, se não tivesse batido 
ga1har<:1amente pela causa da republica (apoiados); como se esses sebastia· 
?! i~tas n ã.o f-ossem os mesmos que primeiro entoaram o canto de morte d;l 
dictadura passada., para desbravarem o caminho á dictadura actua.! (apoia-
dos, m:il'i.lo bem). 

U M.! voz : - Nessa occasião podiam prever que serviam de degra.us á; 
tyrannia .. 

O SR. EPITACIO PESSÔA : - l'<·est e t empo, estes rnonan hi.stas eonsubsta.n-
ciavam a mais vigorosa pureza dos sentimentos republicanos; hoje, que a 
ingratidão· e a deslealdade elo governo os a . .rrastaram ao desespero e á re-
volta, de vem ser esmagados como inimigos da patria e restauradores do 
regirnen decahido . 

Mas nada oo de t eve em sua. marcha; nem o exagero, a.drede propala,!l.o 
para alarmar -os melindr.es de nacionalidade, de que os invasores eran1 
estrange iros em sua ma.im·ia., como si os orientaes que porventura esposaram 
a causa de Tavares fossem mais est-ra.ngeiros do que os orie ntaes que, ao 
mando de Nico Oo·ronel, refoTça.vam as hostes de Hypolito·, em Sant.Anna do 
Livramento (apoiados ). 

Nada. os deteve em sua ma.rcha; nem milhares ele soldados a11remessadoo 
contra elles, nem os dinheiros da naçã.o que o governo federal, sentinelln. 
esquecida do cumprimento dos seus deveres, tem criminosamente esbanjado 
nesta !neta fràtricida (mtúto bem). 

E hoje não se descreve, nã.o se concebe sequer a situação do Rio Grande 
do Sul. O c.rime, em suas manifestações mais hediondas, tem devastado a 
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famili.a rio-grandense de um extremo a out1·o do Estado; o roubo á mão 
armada, os a.ttentados mais crueis, os assassínios ma;s barba.ros têm levado 
o lueto e as lagrimas a todos os lares. 

Trucidam-se velhos e crianças; talam-se os campos, incendeiam-se as 
estancias, estupram-se filhas aos olhos de seus pr.op1·ios paes - supplicio 
horrível engendrado no coração de clemonios, que não em almas brasileiras 
(m·u.ito bem, muito bem; palmas nas galerias). 

A palavra de ordem é a devastação e a morte : milhares de brasileiros 
chocam-se contra milhares de brasileiros, e sobre tudo isto. o frago.r da lucta, 
irmãos que luctam contra umãos, que se agarram, que se ferem , que se 
di laceram, que se matam! (grande sensação). 

Pois é nest.a situação tão desgraçada, quando a alma da nação ancei,, 
desolada sob a pressão angustiosa de tantas calamidades, que a maion~ 
governista se recusa a collabora..r comnosco na pacificação do Rio G,r ande do· 
Sul ; que o Sr. vice-presidente da Republica vem declarar ao Uongresso que 
é necessario cruzar os braços por mais alguns dias, porque elle espera esma-
gar em breve os nossos irmãos? Não, senhores. S i esta resolução é verda-
deira, é necessario que a reconsider eis (apoiados) , porque ...,.... permitti-me a 
dureza da phrase - não é digna de representantes da nação, não é digna 
ele corações brasileiros (apoiado s, muito bem) . 

Se não vos d.emovem as injuncções da lei, se não vos obriga o dever do 
patl'iotismo, sêde doceis ao menos aos sentimentos de humanidade e tende 
compaixão de ta.nt.Os infelizes, de tantos irmãos trucidados, de t antas noivas 
polluidas, de tantos filhos desgraçados, vós que t ambem sois irmãos, vós quo 
sois noivos, vós que sois paes (b-ravos! muito bem, muito bem). 

E quem nos assegura que o governo vencerá a revolução do Rio Gra.nde? 
Pois todos os dias não estão chegando a esta capital telegramma.s que con-
testam as victorias annunci adas pelos amigos do governo? E se tiver de 
Yenoer, não é um dever empenharmo-nos em pôr termo a tantas desgraças, 
em impedir que se derr amem mais lagrimas, que se commettam mais crimes, 
que se consummam maiores atrocidades? (apoiados.) 

Senhores, qua.ndo a opinião nacional, na tribuna, na imprensa., nos 
comícios popula.res, exige a immediata suspensão d 'essa !neta fraticida qu~ 
ensanguenta o paiz; quando a família brasileira, na mais brilhante selecção 
da nossa sociedade, já abandonou os seus lares para supplicar á ca.ridade 
p1.1blic.a não em favor dos feridos federalistas, como se disse, mas em favor 
de todos os brasileiros encontrados no campo de batalha; quan do o povo 
protesta horrorizado contra o vampiro governamental que não se sacia do 
sangue de irmãos (bmvos 11as galerias, applausos), a. Cam::~-ra., a assembléa 
dos TepTesentantes do povo, não tem o direito d.e collabor a.r com o Sr. vice-
presidente da Repnblica na sua obra sinistra de extermínio e de morte. 
Ur ge que a Camara tome uma delibeTação. Si o projecto apresentado pela 
bancada opposic.ionista nã.o é constitucional, aquelles que contestam essa 
constitucionalidade apresentem um outro que se contenha nos termos res-
t rictos da Constituição . 

E' necessario que a Camara ponha termo á situação do Rio G-rande do 
Sul. E' necessario que a Camara consiga a paci ficação daquelle Estado; é 
um dever imposto pela honra, pelo brio, pela dignidade pat riotica . Si a 
protellação. de uma hora na r edempção dos ca.ptivos era, como se dizia 
outr 'ora neste mesmo recinto, um seculo ele soffr imentos para a raça pros-
oripta, a protellação de uma hora na pacificação do Rio Grande do Sul , 
senhores, é um seculo de vergonha para a nossa patr ia ! (Deli1·a1des e pro-
longados applausos nas galerias e no recinto. Dns tribunas as se11horas 
a.tiram fioTes sob1·e o oradoT, que é abmçaclo e felicitado pelos 87'S. de·pu.tados 
e por senhoras e cavalh ei.1·os, que ·invadem o 1·ecinto , deixando as tribu.nas 
e as galerias). 
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SESSÃO DE 24 DE MAIO. 

O Sr. Costa Màchado - Sem preambulos, Sr. presidente, vou direc-
tactamente ao projecto que se acha em discussão. 

Nãü tenho neste momento sinão uma preocoupação : não 
na discussão sou do partido federalista nem do partido oastilhista, e a 

minha unica preoooupação oooupando esta tribuna é acertar, 
do projecto 2 é concorrer com a minha palavra e o meu v<lto tão somente 

a favor da ca,usa da Republioa. (Muito bem). 
Sr. presidente, venho á tribuna não com as pretenções daquelle que vae 

dirigir-se ao povo para commovel-o e arrastai-o, mas como quem tem a 
wande responsabilidade que pesa no momento aotual sobre os representan-
tes desta patria querida; e esta responsabilidade, que não se encontra na 
tribuna arvorada ou levantada na praça publica, é grave, é seria, neste 
momento, paJ:a nós outros, os representa-ntes da nação. (Apoiados.) 

Por oonsequencia, não trato de infla.mmar, de impulsiona.r. Si para mim 
a linguagem calma, sensata e prudente é aquella que convém, não recorre-
rei neste recinto aos sentimentos patheticos, não porque não tenha coração, 
mas porque comprehendo pe-rfeitamente a minha missão neste rer.into. 
Este recinto noo é o recinto das lagrimas (apoiados), não é o recinto das 
carpideiras; é o recinto da razão e da calma. (Apoiados.) 

Tenho coração, mas neste momento deixo~o de lado·, e elle que sangre 
embebido como uma esponja em pezares pela sorte do paiz e pela dos meus 
irmãos que luctam nas campanhas do sul sem necessidade aiguma. Dei~·) 
que o meu coração sangre, ma:s sigo um caminho diverso. 

Sinto, lamento, e acredito que na opposição se falia com sinceridade 
nes~e sentido; lamento e sinto nã<J ·poder daJ· mil votos, si os tivesse, a favor 
deste projecto, po-rque estaria o meu coração em harmonia com a minha. 
razão. 

Este projecto não póde ser acceito por esta Camara, porque fere artigos 
expressos da Constituição; este projecto não pócle ser a~ceito por esta Cama.-
ra , porque é inefficaz; este projecto não pócle ser acceito e votado, porque, 
resalva.ndo as nobres intençôes do seu a.ut.or e o seu patriotismo, elle é a.n.ti-
patriotico; este projecto não póde ser acceito e votado, porque é impolitico . 
Proposições desta ordem, tão a.n·ojadas, perante uma assembléa tã,o illus.:' 
trada., a cujos talentos v-oto admiração e respeito, exigem da minha parte 
o ·cpmprimento do dever de dem<:~nstra-1-a-s, e é o que vou fazer. · 

E' preciso que eu lembre à Camara, que remmemore, pa-ra que fixe em 
sua memoria, neste momento factos importantes da nossa historia depois de 
proclamada a Republica, e vou fa.zel-o rapidamente, sem grandes commen-
tarios, porque desses factos quero deduzir argumentos para pro-var as min-
has theses, porque encontro no seu seio grandes ensinamentos e sa-luta.re-s 
lições para nós todos. 
' Os factos sociaes teem uma perfilhação e ligam-se na successão de causa-s 
e effeitos. 

Estabelecida a Republica, appareceu o Go-verno P.rovisorio e iam as 
cou~as marchando, si níio completa-mente bem, pelo menos regularme11te, 
porque tínhamos paz. 

Reunido o Congresso, talvez por um excesso de zelo pela causa publica 
e pela Constituição, começou um gnmde numero de deputados a fazer guer-
ra :w governo do marechal Deodoro. 

Neste moment<J, Srs., não era, não fui como já ·o declarei, nem gover-
nista nem oppocisionista. 
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Desejava que a minha patria se reconstituisse de um modo pacifico. 
Disse a meus amigos muitas vezes : deixemos estas lutas, po~· que ellas são 
pengosas . 

De facto, essas lutas trouxeram, como consequencia fatal, o golpe de 
esta.do de 3 de novembro. 

A opposição de então terá uma escusa, mas não uma justificativa; por-
que, Sr. Presidente, perante uma consciencia pura, patriotica e verda-
deiramente republicana, o golpe de estado nunca pod&·a. ser acceito e lega-
Jisado. (Apoiados.) 

E, Srs., foi desta época em deante que proveio esta anarchia em que 
nos achamos ( Apo·iados.) 

Foi depois deste golpe que provieram todos estes desastres. Srs., depois 
da acção necessa,riamente devia haver a reação. 

Veio a r evolução de 23 de novembro; ena·triumphou . 
. Qual a consequencia, Sr. presidente, de uma revolução triumphante? B' 

não hesitar ante obstaculos, é derrubar tudo quanto encontra : esta é a 
logica. das r evoluçôes. 

Que fiz então? Logo que me apresentei nesta. Camara tive a p:rudencia, 
a calma, digo mais, o pa-triotismo previdente, de apresentar á consideração 
da Camara dos Deputados um projecto de amnistia. 

Elle nem siquer teve as honras da discussão, porque cahiu por uma 
ma.ioria de 4 v.otos. 

A minoria. de então votou contra, e parte da maioria tambem. 
Não commento este facto : os Srs. deputados que o apreciem. 
DaJli começou a lucta trava.da até hoje. 
Os que cahiram queriam a desforra; e os que subiam queriam collocar-se 

na posição de vencedüres, levantando nos estados o seu partido. Conhecedor 
das fraquezas humanas e das paixões politicas, prevendo tudo quanto tem 
acontecido, entendi que, para conter o impulso da pedra que rola.va da mon-
tanha e impedü· o .curso da torrente que transbordava., devia apresentar 
aquelle projecto : os factos posteriores teem justificado perfeitamente a 
necessi dade da medida por mim propo-sta, mas qu e fora despresada . 

Ent&o, Srs., a revolução com a sua logica fatal tratou logo de der r ubar 
os governad ores dos est a.dos e de mudar a. situação que existia, porque tin-
ham com o seu silencio adherido a.o golpe de Estado. Não podiam os que 
tra1Iilram a. R epublica collaborar .com os seus vingadores . 

Cahiram os governadores e entre estes figura o Sr. J'ulio de Castilhos , 
que, dea.nte do vendaval revolucionario, baqueou no Rio Grande do Sul, 
hesitante, indeciso, atordoado ainda, como muitos outros, pelo assombro 
da auclacia. : para sua quéda cooperou tarnbem o partido intitulado gaspa-
rista. 

P arece, SI'S ., que a revolução, depois de conseguir . isto, devia parar 
eff.ectivameute a sua maTcha naquelle estado; e os movimentos posteriores 
ser de caracter locaL 

Depois, meus Srs., de succedido este facto, dahi a pouco tempo houve 
uma contra-revolução elos castilhistas, e aquelles que achavam-se no poder 
ca.hira.m sem disputaJ-{). Esta lucta tomou um outro caracter : tornou-se 
parti cular ao estado do R io Grande do S ul , e na.cl a mais tinha o govern o 
;revolucionario oom ella. • 

Aqnelles, os derrotados, dahi a pouco tempo procuranlm abrigo no estado 
visinho e alli concerta.rarii: o plano da invasão e da r evoluçã.o. Muniram-se 
de meios plllra a :invasão, armaram-se, municiaram-se, emfim, organisaram 
o seu plano, annunoiaram a invasão e invadiram o B.io Grande do Sul. 

Travo u-se então essa lucta san.gu·er1ta, cruenta , tão hem descripta. pelos 
meus illustres collegas. 

Mas, senhores, diz a nobre oppos ição, diz o 1wsso distincto collega o 
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Sr. Dr . Demetrio Ribeiro "essa revolução não tem s111ao um intuito, der-
rubar um governo que é despotico, que opprime o Rio Gtra.nde do Sul; não 
t em como objectivo a mudança da fórrna de .governo, não quer a revisão da 
Constituição em sentido diverso, não quer o desmembramento da patria 
para uni·r-se ao Estado O:~:ientaL " 
. Acredito. Vim a esta tribuna para ser franco, pa-ra dizer tudo que 
penso e sinto a respeito dos negocias do Rio Grande do SuL 

Nã~Jo tenho paixões, nem odios, nem posso conoober que home11s distittc-
tos, como os da revolução, que teem um passado glorioso, involvessem os 
seus amigos no redemoinho r·evolucionario para o fim de luctarem contra a 
União, ensanguentar a sua patria, para fazer resuscitar neste paiz uma 
instituição que desapp:ueceu e desappareceu 2ara sempre. (Apoiados.) 

Não posso acreditar que homens distinctos, de talento e de prestigio 
concebessem o plano pequenino e mesquinho de separar-se da patria ·b1 azi-
leira pa.ra se unirem a um estado onde as luctas continuariam, porque alli 
as luctas intestinas são frequentes. Seria isso um intento errado, ma.is 
prejudicial ao Rio Grande do que á União. 

· Pois bem, agora começo. Parto deste facto- que a lucta do Rio Grande 
nã<J tem um objectivo contrario ás instituições, que é uma lucta t<Jda local, 
que é a lucta, de dous partidos e como isto f<Ji confessado pela opposição, 
tiro dahi esta consequencia fulminante : em face da Constituição. não é 
possível, nem ao Poder Executivo nem ao Poder Legislativo decretar o 
estado de sitio para o Rio Grande. Porque P Porque, meus senhores, vou 
demonstrai-o. 

Nã<J ha ninguem que me m<Jstre um so a~·tigo na Constitnição qu e a.uto-
rise o estado de sitio, sinão em duas hyuotheRes. 

Nã·o ha terceira hypothese; a Ia é no caso de guerra estrangeira, e esta 
está fóra de questão; a 2a é no caso de grave commoção intestina. 

O nobre deputado que hontem, com tanto brilhantismo, precedeu-me 
nesta tribuna, não leu , nilo dig<J de pr-oposito, mas por um .esquecimento, o 
que se segue no artigo a1·t. 80; e o artigo diz : << poder-se-ha declarar, 
em qualquer parte do territorio nacional, o estado de siti-o, susp.endendo-se 
ahi as garantias constituciona.es, nos casos de invasão estrangeira <·U 
grave commoçã.o intestina, que ameace . a segurança da Republica. , Mas, 
si vós todos concorcla.es commigo que a revolução. do Rio Grande do Sul nã.o 
tem por objectivo destruir a Republica., como quereis que essa commoçã.o 
obrigue esta Ga.mara a votan· uma co usa contraria á Constituição P (Muito 
bem.) 

Peço aos nobres deputados da minoria que correspondam hoje áquelle 
acto de generosidade, de patriotismo, que hontem teve a maio-ria quando. 
fallava um dos oradores que com tanto brilhantismo occupou a tribuna, 
peço que procedem do mesm<J modo, não me interrompendo. 

O SR. ZAMA - Estamos ouvindo com toda a attenção. 
O SR. ÜOS1.'A MACHADO -- Nã.o gosto, Sr. pr-esidente, de repetir aquillo 

que j á uma vez disse, mas tenho de repetir, e como é uma obra de caridade 
ensinar aos ignorantes, peço aos mestres que respondam a esta argumen-
tação, porque a. elles me associrnrei; o que quero é convencer-me. 

Srs, deputados, leiam a Constituição : só ha duas hypctheses para a. 
declaração do estad<J de siti-o : a primeira , no caso de guerra com o estra.n-
.geir<J e a segunda, unica de que nos preoccupamos, é quando grave comtno-
ção intestina ameaça a segurança da Republica. 

Vós da opposiçã<J, e eu , bem como t-oda a maioria, devemos reco.nhecer 
esta verdade. O movimento .do Rio Grande é particular, é uma verdadeira 
g uena civil, e não uma guerra com o estrangeiro, cujo ob-jecti vo não se-estende 
além do territorio rio-grandense; esse movimento não fere a Republica; ni'iri 
se trata. de desmembramento cl.a Patria. 
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Como, pois, esta commoção póde autoa·isar a. decretação do est.ado de 
sitio, em face dos arts, da Constituição 34, n. 21, 48 n. 15 e 80? 

UMA voz -E' irrespondivel. · 
O SR. CosTA MAoHADO - O nobre deputado, que oom tanto talento a.nte_, 

cedeu-me hontem nesta tribuna, foi infeliz neste ponto, não devido á fa.lta 
de recursos intellectuaes mas á má causa que defende; porque esse pa·ojecto 
não é admissivel perante a ~nstituição. 

O nobre deputado E.ela Parahyba nos disse, citando o n. 15 do art. 48, 
que tinha havidc intervenção por prurte do Poder Executivo·, e a rgumen-
tava dizendo que este artigo e respectivo paragrapho fazem referencia ao 
art. 60 § ao. 

Sr. presidente, não façamos confusão: o art. 48 trata da decretação do 
estado de sitio por parte do Poder Executivo, mas não imperativamente . 

R-efere se ao art. 6° § ao, porque nesse artigo trata-se da intervenção do 
Poder Executivo na esphera da autoridade estadoal, quando a tranguillidadé 
publica desapparece, quando ha desordem. 

Mas não é claro que no Rio Grande elo Sul desappareceu a. ordem, que 
ha revolução, que ha guerra? E' cla.rissimo. Porém esta guerra, esta desor-
dem, póde auto~·isar o Presidente da Republica a declarar o estado de sitio 
rio · Rio Grande do Sul? Acha que não, porque o movimento do Rio Gra.nde 
do Sul não tem o caracter de uma revolução contra as instituições. 
(Apoiados.) 

Precisamos esclarecer bem este ponto. 
O. Sn. BRAZILTO nos SANTOS dá um aparte. 
O Sn. CosTA MAOIIADO - Si o meu ·nobre collega tiver a pac·iencia e 

gentileza de ouvir-me, hei-de satisfazel-o. Estou certo disso, porque um 
homem que falia, como eu, com o coração nas mãos, com toda a imparciali-
dade, não póde deixar de satisfazer aos seus oollegas. Lá chegarei. · 

E' preciso que fique bem clara essa doutrina. 
O art. 80 da Constituição diz que o Poder Legislativo, e na sua ause;1-

cia o E'xecutivo poderá declarar o, estado de sitio. O legislador constit·uinte 
nã.o tornou esta disposiçã.o obrigato-ria nem para o Congresso nerp. p aJ:a o 
.Poder Executivo (apo-iados). 

E porque? A rasão é c.lara. : pó de--se dar comoção intestina, pó de-se 
mesmo dar invasão estrangeira, e o poder publico achar-se bastante fol'te 
para desprezar este recurso extremo do estado de sitio (apoiados) que co l-
loca a sociedade debaixo do terr01r, de uma impressão terrível, vendo des-
apparecer todas as garantias (apoiados) . 

Para os gra!).des males, grandes remeclios. O estado de sitio é um 
.~rande remedio, mas sómente para os gTancles males, quando as instituições 
e a integridade da patria corram perigo . (Apoiados.) 

O SR. 1'!.onoLPHO ABREU - Por isso é que combati o est[J.do d_e sitio a 
10 de abril. 

O SR. FRANÇA ÜARVALIIO - E admira gue a opposição é que queira o 
estado de sitio e até por cinco annos. 

O SR. CosTA MAOHADO - Não estou descendo na discussão; não· estott 
apr!)(liando factos particula.res; não, estou analysando o estado de sitío decre-
tado a 10 de abril; estou no terreno oonstitucional; estou tratando da 
interpretação da lei, segundo o bom senso e as regras jurídicas, e fazendo 
a applicação respectiva ao caso de que se trata. 

Dizia eu, Sr. p.residente, que, mesmo no oaso de invasão ou guerra 
estrangeira, mesmo no caso de grave commoção intestina oontra as insti-
tuições, aindla. assim, não ha obrigação para o Congresso, e 1ia sua, auooncia, 
para. o Poder Executivo de declarar o estado de sitio. Mas, quando ha commo-
ção interna ; quando ha. ·falta de tranguillidade no estado e o governadoi' , 
fundado na Constituição, invoca o Poder Executivo e este intervem, nesto 
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caso, nem o Congresso, nem o Poder Executiv·o podem decretar o estado de 
sitio (Muito bem.) 

Poderá o Conl?Jresso decretar o estado de sitio para o !'tio Gra.nde? Em 
que se funda? Na Constituição, não. O presidente não o póde fazer . 
· Eu vos disse que o projecto era inefficaz; é outra proposição. 

Precisamos hem salientar o ponto por que se critica, se censura o P I·e-
sidente da Republica. Muitos dizem que elle não devia intervir,- devia 
deixar os partidos luctarem; outros dizem que devia retirar a força federal 
e deixar os combatentes. 

O SR. VALLADARES . - PTovavelmente já não haveria combatentes. 
O Sn. CosTA MACHADO -- Nã,o vamos encara~· esta questão pelo lado do 

enthusiasmo e do simples desejo; não no3 illudamos. O presidente fez o que 
devia; e o seu maior adversario, o mais ferrenho, collocado na sua posição, 
garanto que o fa.ria; eu o fa.ria e vou demonstrar. 

No meio desta confusão geral de opiniões, e todas contradictor.ias; 
sobre a pujança do partido federalista e do partido republicano, porque uns 
dizem, que um é mais forte do que outro, não podendo ·fa.zer um juizo seguro 
sobre a verdade bazeado no testemmiho ele homens .de t"0do o credito, mas 
que pa~ecem suspeitos ou cegos, por um processo psycologico· do meu espírito 
cheguei á conclusão ele que no Rio Gn·a.nde existem d<Jns partidos e a.mbos 
f<Jrtes, e isto fundado em factos inconcussos e não contestad<Js. 

O partido castilhista; não tem importancia, dizem. Tirem de lá as forças 
fede.raes e o general Ta.vares com o seu est ado ma ior tomará Porto Alegre 
sem um tiro e coberto de flores. Que exaggeração! Esse partido castilhista, 
que não vale nada, é esse partido que teve contra si o poder do Rio Grande 
e o poder, que é poder, segundo o che.fe da revolução, que tinha os cofres 
publioos, força estadoal e empregados. 

P or que esse partido perdeu o poder em 3 ou 4 horas sem ba.talha? 
Que significa isto? 
Pois esse partido, tendo até em seu soccorro a f!<Jtilha da União, por 

que nã{) combateu? 
Por cobardia, não po,sso admittir, porque ell€ lá está no campo· da 

batal11a. 
Deixa.ria esse partido vencer-se por um punhado insignificante de 

homens? 
Ou hav·eis, Srs. deputados da mino·ria e da mai.o·ria, de concordar que o 

p artido castilhista . tem força, ou haveis de admittir que o Dr. Julio de 
Dastilhos é um novo Roldão acompanhado de P errahrazes e Oliveiras. 

Essa época do maravilhoso desappareceu e a realidade é que o partidc> 
castilhista é forte. 

NW: trato de saber qual é o mais forte. 
Ma.s o que é facto é que é um partido forte e audaz. 
Ora, agora vam<Js 1·aciocinan~ , senhores, fundados nestas circumstancias . 
Si o Sr, marecheal Floriano Peixoto negasse a intervenção, o que acon-

teceria? A lucta indefinida por tempo indefinido e interminavel entre este~ · 
d<Jus partidos. 

Babeis que ha guerra uo Rio Gr ande do Sul, e no meio daquellas cam-
pinas immensas. 

Em vista do ca~·acter desta guena, os recursos e os meios empregados, 
quà.ndo é que seria terminada est:. guerra? 

Pois, si com a intervenção, com as forças da União, a guerra ainda não 
terrr.inou, entregue aos revolucionarias, aos partidos que se batem, a.os seus 
proprios ·recursos, o !'tio Grande do Sul levaria 20 ou 30 annos a se pacificar. 

Ora,· senhores, façamos justiça : nestas circumstancias, embora a guerra 
'demore-se, deve final isar com _a intervenção das forças da União. 

Entre os dous males, o Presidente d a Republica escolheu o menor, pot·-
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que uma guerra ainda sanguinaria, 'ainda desastrosa, mas que fina.lisa dill 
pouco tempo, é menos prejudicial do que aquella que demOI'adameilte esteri-
lisa tudo, e a.niquila as forças productoras do paiz . 

Por conseguinte, senhores, sejamos justos : o Presidente da Republic.l. 
intervindo não é um homem cruEl!, não é um homem traidor e muito menos 
um despota. 9 

Sr. presidente, não sei si o deputado, sem responsabilidade, póde fa.zer 
uma acusaçào pes;,oal e violenta; não sei si póde qualificar o Presidente da 
Repu blica de um vampiro ou de um Oaim! Não sei si isto é da Republica, 
Sr. presidente, si é bonito e licito atacar o funccionario publico na sua pr.J-
pria ·pessoa. Os seus actos estão sujeitos á censur a e á critica., mas a sua 
personalidade deve ser respeitada. 

·Que não diria a opinião publi ca si o Vice-Presidente da Republica fosse 
á imprensa insultar os no·bres deputados e feri l-os em suas p1·oprias pessoas? 
Sobre isto não posso pronunciar-me·. Não sei, Sr. presidente., si a manifes-
tação da liberdade, garantida em nosso paiz, a\ttorisa nesta discussão solemne 
contra os deputados as vaias das galerias; não sei si é licita alguem escrever , 
em um jorna.l, um pasquim e ati.r.al-o neste recinto atacando a pessoa do 
deputado que está inscripto para fa.Ilar contra. 

Poderá tudo isto ser licito ás paixões desp.nfrea.das de intitulados repu-
blicanos, não a mim; porque a minha 1 epublica é da tolerancia, a primeira 
das virtudes republicanas; é a do bom senso, que faz com que uns respeitem 
a opiniã.o dos outros, porque somos iguaes no direito. Mas o que é exa.cto·, 
visto tudo, e que o Presidente ela Republica usou de uma attribuição con-
stitucional Não é um clespota eomo qualificam algun s, nem um Caim oom() 
affirmam outros; não é um Nero, ou Caligula, trucidando seus irmãos, esban-
jando os dinheiros publicas em uma guerra fratn:icida! · 

A h! Sr. presidente, é preciso emmudecer as paixões! Si o Presidente da. 
Republica cumpriu o dever de intervenção, e a intervenção era e é neces-
saria para terminar a guerra, para o que é preciso gastar o suor elo povo; 
injusta, apa.ixonacla e partidaria é a a.cousação da minoria; o Presidente ela 
R.epnblica não esbanja o dinheiro publico na guerra do Rio Grande. 

O SR. ARISTIDES MAIA - Apoiado. 
O SR. CosTA MAOHADO - Sr. presidente, si o projecto é ineficaz, é salva, 

a intenção ele seu autoT, anti-patriotico; é o que vou provar. Antes de fazel-o, 
porém, lembrarei que a.inda não ataquei um argumento do nobre deputado 
pela Pamhyba, unico que resta de pé. 

R. Ex. · tratou de demonstra.r que o estado elo Rio Grande do Sul não -
estava organisado que não tinha discriminado as suas ~rendas e que não tinh>t 
emfim as suas leis orga.nicas. 

S. Ex. fundou-se no a.rt. 2° elas disposições transitarias; mas S. Ex. 
:whou-se em posiçã.o clifficil e na discussão trambulhou-s·e. Porque P 

Porque o art. 2<> das disposições transitarias resa o seguinte : "O e.~tado 
que até ao fim de 1892 não tiver decretado a sua oonstituiçã.o terá uma con-
stituição ele um outro estado em consequencia de uma lei elo Congresso. 
Federal. " A Constituição não diz que o Congresso Federal mandará prooeder 
á eleição dos membr:>s que devem Yotar a nova ·constituição. 

Vou reduzir o raciocínio do nobre deputado á fórma syllogista, para 
tornar mais patente a sua illusão. 

O estado que até ao fim de 1892 não houver decretado a sua Constituição, 
será esta decretada por meio elo estado de sitio. 

O estado do Rio Grande não tem decretado a sua Constituição; logo, . 
eleve-se 'decretar o estado de sitio. 

' O meu Ta.ciocinio é diverso : o estado que não tiver decretado a sua, 
Constituiçã.o deverá te~· uma Constituiçiio escolhida pelo Congre.sso, para RO· 

reger até o momento em que elle for organisado. O estado do Rio Grande 



-- 157 

está nesta circumstancia, c.oncordando por hypothese com o nobre deputado; 
Jogo, o Congresso só póde escolher uma constit.nição, de entre as dos estados, 
·para o Rio Grande do Sul. 

O nobre deputado partiu de duas premissas falsas. 
A minha conclusão é a interpretação verdadeira do art. 2<>. 
Entreta-nto o nobre deputado entende que se deve decretar o estado dtl 

sitio, para que se possa fazer a Constituiçi'oo e organisar esse estado. 
Mas, de qu e modo P 
E' horrível! 
Deareta-se o estado de si tio para durante elle, no momento do terror 

e em que todas as gara.ntias estão suspensas, fazer-se uma eleição livre e 
independente! 

UM SR. DEPUTADo - E' um perfeito absurdo . 
O Su .. CosrA M.ACHADO - .. No estado de sitio o cidadão póde te~· a inde-

pendencia. de que precisa? 
O resultado das urnas poderá ser puro ? 
O tht. ARISTIDES MAIA - E com as camaras municipaes anteriores a 15 

de novembro. . 
O SR. CosTA MAcHADO -- '.l'endo a·espondido a este argumento do nobrt~ 

deputado, passo á terceira proposição - Este projecto é antipatriotioo. 
Senhore-'>, supponba-se que elle é a.doptado na üamara e no Senado '.l 

sanccionado; poderá esta patria t er socego e tranquillidade? 
Pois as mesmas causas que agi t am, actnam hoje sobre o paiz, não 

actuarão amanhã? 
Esse Pernambuco agitado não tomarc't o partido de se revolucionar o 

pedir ao Congresso o 10>stado de sitio, para nomear não por uma, eleição livra, 
mas no domínio do terr-or, o seu poder legislativo, o s.eu presidente, o se ,l 
vice-presidente? 

A patria qu er a tranquillida.de e a paz, todos nós queremos isso mesmo. 
O procedimento patriotico que temos a seguir é a rej·eição do presente 

projecto. 
Digo tambern que é impolitioo acooita.l-o . Porque, senhores, o qP e 

aconselha-nos a hoa política.? Aconselha-nos que tornemos as medidas 'l'' e 
podermos, mas medidas que, na realidade, tragam uma. paz duradoura ao 
Rio Grande. 

Este projecto não traz-nos uma. paz duradoura; traz-nos a, continuaçiio 
da lnta; não é apresentado aos eombatentes como um r amo de oliveira., ~as 
é como que um archote la.nçn.clo na nossa sociedade, prenhe de mat.erias 
ardentes e infl ammavei s, para produz ir uma fogueira. immensa.! E nesta. 
fcgu eira, quem esC'apa;rá ás suas chammns? 

Este projecto, senhor.es, não tende a outra causa. mais do que promover 
a continuação da guerra. O nobre deputado fez aqui o papel claquelle qu e 
quer,endo apagar uma fogueira. lança mfto ele um barril que suppõe conter 
agua, mas que só contém polvora. Não faça-mos, Senhmes, o pa-pel de medico 
empirico que combate uma. doença pelos symptomas; para o Ri·o Grande, 
devemos procurar um r emedio que faça cessar as causas daquellas desgraças . 
Póde ser que a revolução do Rio Grande tenha como causa occasional o· golpe 
de estado e a .revolução ele 23; mas outra é a causa effectiva, permanei,~.te, 
isto é, lá não ha mais que uma lucta de odios, de vinganças, de oreivindiotas , 
em fim uma. luta pelo poder . Esta é a triste realidade, que sinto dizer a esttt 
casa, mas que digo porque é preciso franqu eza para que ella. p-ossa. applicar 
a-o ma.l o verdade iro r emedio. 

Si assim é, a.s nossas intenções, os decretos desta . Cama.ra produzindo a 
intervenção do Congresso, não curarão a doença daquelle doente, porque 
derrubam o pa.rtido castilhista. O Congresso fulminará esse partido; deante, 
porém, da sua desp.otica resolução, elle se retirará do poder; mas eonyicto 
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do despotismo do Congresso, terá tambem bastante coragem, como seus 
~rmãos (muito bem); irá para a campanha e alli a-rmará tambem a sua 
t enda de combate, e luctará até á morte; porque esse povo rio-grand-ense ti 
sempre um povo nobre, elevado, corajoso, digno d~ si e desta patria, jámais 
lhe faltando coragem e intrepidez. (Muito bem.) 

Senhores, não podemos farer, embm·a por amor desses infelizes patrícios , 
o papel daque!Les que não sabem examinar as chagas, para lhes applicar o 
devido cauterio. 

Poderá o Üo·ngresso, o Presidente da Republica fazel-o? Nunca; nem o 
Congressü, nem o Presidente da Republica jámais o conseguirão. Não se 
apaziguam animos, não se acabam luctas que teem causas profundas nas 
entiranhas das sociedades; !netas tradicciona:es, só por um simples decreto 
do Congresso, só por um simples acto dictatorial do gm:erno. 

Não, Srs., o remedio é outro .. Quer<Jis sabel-o? 
Sr. presidente, para os maJes do Rjo Grande do Sul só ha um nlmedio, 

o qual deve ser ministrado não só por esta Oama,ra, não só pelo Sena-do, não 
só pelo Congresso, não só pelo Presidente da Republica, mas ministrado peb 
boa vontade de toda a nação, e especialmente pela abnegação, patriotismo, 
amor á patria rio-g1'andense, dos chefes políticos de amhos os partidos 
(Muito bem!) 

Este remedio, Srs., é o congraçamento dos dons partidos. Pa,rece impos-
~ivel, mas não o é, desde que haja uma tra.nsacção honrosa p3!ra os belli-
gerantes e honrosa para o governo da União. 

O SR. ZAMA - E' o que. procuramos. 
O SR. CosTA MACrrA·oo - Por que não ha de haver? Entendo que sim : 

isso póde partir da boa vontade de todos e não de um decreto do Poder 
Ex-ecutivo. 

O. SR. ZAMA - Ma.s, o principio verdadeiro é este -- divisão ·e harmon~a 
de poderes. Sem harmonia de poderes, não caminham os interesses publicos. 

O Srt. CosTA MACHADO - Já o meu a,migo disse, neste recinto : « Pois, 
ent ão, o Congresso não pócle intervir par.a fezer seccar estas lagJrimas e estan-
car este sangue que se derrama no R io Grande do Sul? Então esta Consti-
tmção não presta! » 

Meus senhores, é preciso oomprehenderrno8 que nós -estamo,s no r-egimen 
da divisão dos poderes. Seria. preciso, a. ::.er exacta a vossa doutrina, que o 
Congresso concentrasse em si todos os poderes; mas a Constituição, sabia-
mente, deu a intervenção no caso especial de que tratamos s6 ao Poder .lflxe-
cutivo, e elle já inten reio. 

Estou animado do mesmo senti mento : - q\lero o que quereis. Não con-
oordo a.penrus nos meios, porque os meios indicados não produzem o effeito 
qnE· pretendemos . 

Senhor-es, vou offerec.er, e porque não offerecer ao paiz e a. esta Cama.ra 
oo r esultados da minha dedicação á patria, do meu amor a irmãos que se 
dil acer am? 

O que deve f azer est3J Oamara, un:tnimemente? Não só o Poder li:xecu-
tivo, mas os dous poder-es fraternisados? Pedir, supplicar a dous distinctos 
cidadãos rio-grandenses, nossos oollegas, os Srs. Drs. Demetrio Ribeiro e 
Cassia.no Nascimento que vão já, sem perca de tempo ao Rio Grande do Sul, 
intervir junto dos chefes da revo.Jução, vão mostrar que a paz não póde se-r 
duradoura sinão em consequencia de um accordo sem quebra da dignida.de 
dos partidos que se degladiam e do Presidente da Republica, tendo por base 
um convenio leal, sincero e pratico, por concessões reciprocas. (A1Joiados). 

Mas, quaes serão as bases ? Eu vos digo. 
S.r. presidente, as bases serão: primeira; cessação ele hostilidades, 

segunda; a·enuncia do Sr . Dr. Julio de Castilhos, do vice-governador e dos 
membros do congresso aos logares que occupam; terccir~ , nomeação. por parte 
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do Vi.ce-Presidente da Republica, que deve colla.hora.r tambem nesta obr't 
grandiosa e patriotica, de um cidadão extreme de paixões, homem sério, 
extranho aos ne.gocios do Rio Grande, pa-ra presidir alli, tão sómente ás 
eleicões. 

·Dar-se--ha, então um convenio leal entre as pau·te;,, par a uma eleição que 
corra tão pura oomo as· mais puras que tem havido neste paiz, e que prove 
quo depois de uma. luta em que elles souberam ser heroicos na guerra, soube-
ram ser sublimes na paz. (Muito bem.) 

Aqui ha um ponto importante nas bases que offereç:o ao Congresso, e é 
o seguinte : O partido que tem ao seu lado as autoridades e os funcciorarios 
t-erá ma.is força? Não; essas aut-oridades e esses funcci-onarios hão de cur-
var-se a este co1wenio de honra, h1í,o de obedece1· e ser responsabilisados ~i 
não seguirem á risca o convenio. Ha aqui alguma o-ffensa aos brios dos dons 
partidos militantes e ao governn da União? 

A outra objecção a fa.zer é que uma das pa-rtes póde não querer esse 
convenio, porque já foi offer.ecido pelo Dr. Julio de Castilho e recusado. 

Não h a nada como o infortur.io ... as lutas de sangue, para dar juizo o 
chamar os homens á reflexão . 

Lemhro-me de um facto de muita importanc1a, dado com um hom'em 
acostumado a vêr correr o su.ngue. Refiro-me a N apo1eão na batalha de Aus-
terlitz, que durou 4 horas. 

Napoleão tinha um pequeno exercito; recuando deante da ooalisão do.s 
dous imperadores, da Austria e da Russia, acoeitou o com.bate nas planícies 
de Austerlitz: ferida '1 batalha o exercito f.rancez perdeu 2.500 homens e o 
cc-ntrario 45.000. O ca-mpo da batalha era um perfeito cemiterio de cada-
veres, um lago de sangue. 

Os dous imperadores estavam cercados pelo ma.rechal Lanes. E.Iles man-
daram um mensageiro a Napoleão I pedindo armistício, o qual, depois de 
recusar, bateu na testa refieotinclo, e disse : - vou dar o passo mais errado 
de minha vida, ma,s bastam tantas lagrimas, e tanto sangue. 

Esse homem, que estava acostumado a ver cadaveres e -sangue, teria um 
coração mais brando do que o dos heróes do Rio Grande? Não terão elles 
tido um momento de arrependimento desta lucta de irmãos? Não terá che--
gado o momento de fazer uma conciliação que os honre? Por que não fazer 
essa tentativa? Posso apostar e garantir que nestas bases a convenção será 
feita; e então a guerra acabará para vir uma paz cluraclora, a amizade e oon-
fratern idade qne devem existi:r entre 01dad1í,os que se a.mam e pertencem 
á mesma patria. (Muiio bem.) 
. Não quero que -o paiz e os meus colle.gas se persuadam de que- não 

offereç.o um alvitre; só sinto nã.o poder ser este alvitre consequencia de um 
p1·ojeeto de lei. 

:Meus senhores, no meio de tantas difficulclades, neste cahos, nesta lut.:t 
de ambições, no me.io desta anarchia geral , não será chegado agora ·o 
n;omento de, perante o paiz, fazermos um acto de contricção? 

Pois alguem nega, que esta Camara tem coneorrido. muito para est~ 
e:.tado de con8as? 

Todos nós, meus senhores, devemos fazer um acto de oontricç1í,o, porque 
todos nós temos errado; e devemos fazel-o por causa do trist-e exemplo que 
dá o Rio Grande do Sul, deste Rio Ga·a.nde, gra.nde pelo seu cavalheirislll•), 
g1 a.nde pelo talento de seus filhos, grande pelo devotamento ás instituiçõP.s 
!ines, .grande porque tem uma historia imrnensament.e brilhante e illum:-
eada pelos raios de mil glorias. 

Como é, pois, que de r-epente se fez a no-ite so·bre a sua histo-ria? 
Como é que na grande bandeira da Repnblica, desfraldada nos campos 

de· Rio Grande, não vemos, não lobrigamos, ao menos por entre trevas, esta 
palavra sublime1 -expressão do mais doce sentimento da naçãG, que une O!! 

pDvos em um coneerto sublime .:._ fraternida-de! (Muito bem.) 
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Sr. presidente, a. co-nfissão de erros engra.ndece o homem e a sociedadr>. 
Job, este pastor do deserto de Hus, cuja sabedoria immensa espanta e 

nã.o tem sido comprehendida pelos críticos, J oh, depois de blasphemar contra 
o seu creador, depois de invectiva-l-o, de chamai-o por um repto, a justificar 
as suas injustiças, disse estas memoraveis pa.!avra,s: - " Pequei , Senhor, 
cc·nfesso-me a.rrependido e submetto-me n. 

Parodiando, Sr. presidente, estas palavcras de J oh, e applicando a tod,>s 
us nossos erros passados, por que não diremos á sociedade : "Temos muito 
enado, arrependemo-nos e protestamos perante o altar da patria, em nou,~ 
do futuro do paiz, em nome da liberdade e da tranquillidade publica, em 
nome da Constituiçíi.o que vütamos, protestamos esquecer o passadü de lutas. 

Fraternisemo-nos e vamos trilhar a grande estrada traçada pela Consti-
tuição a todas as ambições, a todas as pretenções, onde todos podemos a pa.r 
can:inhar com vantagem immensa, sem choques, sem lutas porque, ahi, todos 
somos ignaes. (Muito bem! O c>rado1· é cumprimentado). 

O Sr. Luiz Murat vê que o <-stttdo elo Rio Grande do Sul, fóco talvez 
das nossas g lorias, poema .o mais bello elo heroismo nacional, suprema coroa-
ção do povo brazileiro, pela coragem, pelo valor, pelo denodo dos ganchos 
do.:, Pampas, que nos difficeis momentos da nossa histo·ria nos tem appareciclo 
com as fulgurações mais brilhantes das espadas dos seus filhos, o - Rü 
Gnmde do Sul entJra agora pelo recinto da Cama.ra, como o personag-em 
enante da Biblia, coberto de pó e de luto, cohE>rto de polvora e de sangue. 

A historia do que eJle soffre explodiu hontem na. Camara pelo crysta.l 
mais fino da palavra ; ella é ao mesmo tempo epopéa e dor do ?'equiem mais 
profundo. 

O momento é ago·ra mais para chorar do que para pensamentos. 
E o orador estranha como o· seu venerando collega, que acaba de deixar 

a tribuna., começou por dizer que o recinto da Ca.mara não é proprio para 
lagrimas, é de preferencia para discussões. S. Ex. quer que neste do.Io.roso 
u.omento, o recint·o da Camara fique secco como um tronco queimado de todos 
os sóes. 

E entr.etanto, S. Ex. chorou tambem, porque a sua voz não foi mais do 
que. o 1·equiem; o tremor das suas pa.l:1Yras, a. candura da sua phrase, es,sa 
especie ele debruçamento sobre si proprio, em que toda a Camara o vin, 
davam a entender que S. Ex. espiava dentro de si as dor.es profunda que 
lhe iam n'a.lma., onde se esbatiam as scenas que ora affligem o l'tio Grande 
do Sul. 

Diz S. Ex. que para a Camara só se eleve trazer o debate a que sirva 
ll~ base a Constitmção; mas esquece-se de que hoje, os nossos direitos, como 
a.s nossas glorias, estão dentJro do circulo que possa ser traçado pela espada. 
do marecha.l Flol'iano. 

Triste como um cypreste, S. Ex pensou que a Camal'a el'a a catacumba 
da sua palavra e das suas prophecias. 

Mas, S . Ex., que não queria lagrimas, chorou pa.ra dentro. E os echos 
do seu discurso perderam-se, sem despertar a opinião ... 

Não passaria por um renque de s·algueiros uma la.rva., não cahiria de uma 
anore fun ebre uma folha màis silenciosamente. 

"Daria mil votos ao proj.ecto si elle fosse constitucional! n - exclamou 
o nobre dreputado por Minas. E porque lhe pa.rece que não o é, não lhe dá 
nem o seu voto. 

Mil votos! A mino~ria não os quer; o que a minoria quer é que se não 
deixe continwar a lucta que ora ensa.n.guenta. o Rio Grande do Sul, unica-
mente para obedecer ao mando do marechal Floriano Peixo·to. (T·rocam-se 
dive1·sos apaTtes.) 

Ouve dizer que a questão é de salvação publica, que não deve ser collo -
cada no terreno em que a colloca o orador. 
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Mas salvação publica é o que tem feito, é o que está fazendo. 
P·ensa que., por erro político ou por illimitada confiança, não se pódt~ 

fazer o que quizer o Sr. Vice-Presideute da Republica. 
A actual situação do Rio Grande foi CI·eada pela intervenção federal; 

foi essa intervenção que acirrou os odios e que gerou a lucta; e é essa inter-
venção que ora açula o morticínio do Sul. 

Como, pois, se ha de proceder ao ma.ndo do ltamãJ·aty? 
E nem se ·diga que é preciso deixar liberdade de acção a.o governo, por-

que a invasão é restauradora, porque ella representa o pensamento polit.ie•> 
do Sr. Silveira Martins. 

A lucta do H.io Grande travou-se em nome de uma idéa; é uma. causa 
santa a que os r evolucion::trios defendem. Batem-se para zelar a sua honra 
e a, sua dignidade. 

E emquanto o fazem - como nos desertos da Africa s-e avista a grosseira 
fi.gura da Sphynge, indiff.erente a.os g~ritos e aos gemidos dos misera.veis 
a quem o simoun assassina e sepulta na areia em fogo do sólo - appareoe 
em meio das campinas elo Riu Grande a figura silenciosa e gelada da Sphynge 
do Itamaraty. (Muito bem, rmúto bem; applausos das galerias; o omclor· 
é. 111 1tito f el·iátaclo.) 

SESS'l\.0 DE 25 DE MAIO. 

O Sr. Homero Baptista -- Sr. presidente, sou naturalmente cham1.do 
á tribuna quando se trata do Rio Gr::tnde do Sul. 

Quando se pretende, pelo projecto em debate, converter 
ta discussão aquelle estado em feitoria do centro, sou forç-osamente com-

pellido a occupa.r este posto, para mim sempre de grande 
do projecto 2 sacrificio. 

Na explanação do assumpto sujeito ao juizo da Camara, 
preciso de muita moderação, para não levantar as coleras da intolerancia, os 
ímpetos da paixão· estonteante do partidarismo; preciso de muito methodo 
para nã.o ser demorado no gastar a benevolencia dos Srs. deputados. 

Não sou suspeito, Sr. presidente, para discutir esta materia., que deriva 
espontaneamente para a. política peculiar e característica de minha t-erra. 
POil' isso mesmo, devo ser o primeiro a isentar-me perante a Camara de qual-
quer maligna suspeição. 

No seio elo meu partido tenho sid o sempre uma força que se agita por 
impulso proprio, uma opinião qtw se inclividualisa peJo uso do meu proprio 
criterio- e pelo uso da minha propri::t r azão . 

O SR. ÜASSIANO no NASCIMENTO - Apoiado. 
O SR. HoMElW BAPTISTA - Nfl,o enca mpo erros, nã-o me aourvo ao rurbi-

trio. Contra, os erros do meu partido, contra as violencias e crimes qne 
porventura possam affectar a sua 1·esponsabilida.de, tenho tido sempre 
a u·epresentação prompta, o r.eclamo energico, o protesto publico. Não sou, 
portanto, suspeito para tratar do assumpto que se discute. 

Quando se operou a entrada das forças revolucionarias no Rio Grande, 
Sr presidente, eu estava na fronteira, onde r esido, occupado em desempen-
har a commissão elo Oocligo Penal, investidura que havia r ecebido das mãos 
de V. Ex. 

Preoccupado com a satisfação dessa tarefa. superior ás minhas forças, 
estava. longe de enfrentar os adversa.rios no campo perigoso do combate san-
grento, pa.r::t onde não me ai'Irast::tm as impulsões do habito ou da natureza. 

DOCUMEN'l;OB PARLAMEN'l'ARES. - VOL . li. 11 
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Tão irreprimível l'ra, porém, a suspeita dos seus mtuitos contrarias ao regi-
meu instituído, contra o qual é inilludivel a a.ttitude do seu chefe principal 
- o illustre conselheir o do imperio, - tal foi a crudelíssima oonducta dos 
invasores, tão hedionda e r epulsiva a perversidade de seus primeiros actos 
a.ttentatorios da honra elas minhas patricias (apoiados), ela vida dos meus 
correligionarios, da propúeclade dos que não a.doptavam as suas divisas ver-
melhas, que desde logo me convenci de que não er::t um partido político digno 
desse nome, em lucta por um ideal alevantado, por uma prete11ção superior, 
mas um bando recrutado em g·rande parte na escoria social dos municipos 
das republicas vizinhas. . 

Havia,, é verdade, nessa legião do extermínio e da deshonra patrícios 
meus; os seus chefes principaes eram patrícios meus; mas estes, dominados 
pot· um accumulo cl.e odi-os, de vinganças e ele ambições, deixavam-se arrastar 
no torvelinho do crime e das depredações pela corja da sua soldadesca, que 
era a sua força e o seu apoi-o. Impellia a revolução desígnio tenebroso, que . 
punha em duvida o seu apregoado objectivo, pois o que se via, o que sentia-fie 
era a pilhagem organisada, o assassinato combinado, o desrespeito planeado 
:i família, dos republicanos e ás mulheres sem arümo. 

Quando a realidade dos tristes successos ot•corridos ta.mbem no município 
d'l minha res1dencia, veiu demonstrar a g;ravidade da situação a que arras 
ta,•am o Rio Grande os seus invasores, o meu partido em massa enfileirou-~e 
para a defesa commum- da honra., da vida e da propriedade- que co·rriam 
u mais serio e imminente perigo. Dispuz-me então á lucta, sem mais cogita.r 
daci clircumstancias políticas e das oondições particulares em que me encon-
tJava. Como eu, fizeram muitos r epublicanos que, por motivos justificados, 
se conservavam retrahidos, e, como estes republicanos, fizeram todos os cida-
dãos que um pendor accentuado não inclinava para as ho:;.tes vandalicas. ~o 
meio daquelles estava o medico illustre, o insigne servidor da humanidade, 
a quem dedicava tudo o que de nobre e grande enfeixava no C()lração e tudo 
que de eJ.evado lhe dominava o cerebro, estava aquelle notavel medico, Dr. 
José Ferreira de Moraes, morto·, atravessado por uma bala, quando cura.va 
um ferido no campo da batalha. 

Assim descortina.va-se aos nossos olhos a feição caracteo:istica do movi-
mento r ebellioso : suspeito quanto ao objcctivo político, deshumano· e per-
verso qua.nto á acção revolucionaria . 

A conducta dos r evolucionru:i-os incitou os mais prudentes republicanos, 
como impelliu os cidadãos ::tlheios á lucta dos partid-os a formar os exercitas 
cor,stitucionaes. Entrei com o c·ontingente dos meus serviços para a divisão 
do norte, constituída por forças dos municípios da costa do Uruguay; e, ~i 
não fara desviar-me do assumpto, exporia á Camara a conducta correcta 
e digna desse heroico exercito civil commandado pelo intrepido e incansavel 
general l{,odrigu€s Lima .. (l 'ausa. ) 

Sr. presidente, a despeito dos intuitos e da acção coudemnaveis do exer-
cito invasor, a revolução tem recebido da illustre minoria, em um supremo 
esforço, todo o ooucurso possível em un,a assembléa. Nem mais brilhante 
se pó de exigir em prol da mais attrahente e da. mais justa das causas! Por 
i..~so mesmo, não pela justiça da cnusa, mas pelo empenho e fulgor da . sua 
prupugnação, nem <L sympathia do povo, que se c.onduz pela exterio~·ida.de 
do& successos, lhe tem faltado ... 

Longe, a terras distru1tes, em ninho augusto foi buscar a atguia da. 
eloquencia para vingar a sorte dos heroes mortos na guerra, e.,. para cravar 
a ga.JwtL adunca e penetrante no coração dos adve-rsarios estendidos semJ-
mmtos n::t arena, do combate. (:1po'i.aclos; mu-it:c- bem.) 

F ez mais a. illustre mí,noria; não satisfeita da sua pungente g enero.~i
dacle, foi a um reca.nto da formosa Guanabara busca.r o poeta da RepubliC'a 
pr.ra cantar a epopéa dos mortos, e fa.zer dist"illar de uma de suas mais bellas 
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imagens a gotta de amargo fel .que se foi escondeu· nas dohras deste tapete, 
porque não podia alçar-se á cabeça branca deste velho honrado (muito bem), 
deste deputado mineiro, que na cruzada da propaganda, em compensação 
do~ seus sacrificios, só sentiu aureolar-lhe a fronte veneranda a p{)eira. da 
estra-da que .elle pNCOilTia em defez;:t da ll·epublica. (jl11tito bem; muito bem .) 

O SR. HonoLPIIO ABREU - E.' um mineiro distinctissimo. (Apoiados.) 
O SR. HoMERO BAPTISTA -:______ Pois bem. N a.da disso lhe valeu. Todos con-

servamos a lembrança do esforç-O ingente dos li.obres deputa-dos pela. Para.hy ba 
e pele Rio de .Janeiro, mais, na verdade, para abrir no seio popula-r a .gua.rida 
dr.. sympa-tlua, do- que para persuadir-nos da verdade que lhes a-ssiste, como 
si no juizo frio do legislador qn•) va-e decidir o imprevisto de. um::t corH-
moção, que respeito entretiwto, podesse sobrepuj ar aos dictames da ra:>:ã.o. 
(Apoiados.) 

Não p-osso de certo acompanhar . os nobres deputados nessa tarefa que 
repct{) impatriotica.; o que se discute e a Republica, o que se pa·etende 
fi andar nesse project-0 é :1 Republica conforme a institu ímos, e nada ante-
ponho á Republica. 

Nã.o elev-o acompanhar os nobres depu';aclos na e,:merilhação dos aconte-
mc,ntos do Uio Grande sob o ponto de vista em que tem sido oollocado o 
debate. Erros teem commettido os republicanos, mas teem-os commettido 
tambem os federalistas (apo-iado s); violcncius t{)em praticado os republic·a-
nos, mas tem-as tambem praticado os federalistas (apoiados); crimes podem 
ter perpetra-do :;s r epublicanos, mas tambem, asseguro, t-eem perpretado os 
federalistas. (Apo-iados). 

Não entro neste terreno de represalias e retaliações, em que a verdade 
sempre periclita e a justiça é vendada pela paixão. 

Eu podia, para accusar os revolucioua:'rios, reproduzir a. invectivação 
do nobre deputado parahybano contr a o latrocínio, a desvirginação das 
donzellas, o assassinato dos infeli?:es. 

S. Ex. não alvejou . o seu ohjectivo porém, si pretendeu attingir os 
republicanos rio-grandenses, a~ suas settas alca-nçaram primeiro os revolu-
cionarias que teem assolado a minha terra. 

S . Ex. amaldiçoou aquelles que arrastaram para o acampamento as 
mulheres indefesas para forçarem-as ao supplicio atr oz da su a virgindade 
ou da su a honra conjugal; amaldi çoou os que ·assassina-ram cova.rdemente 
os desg~·açados que encontravam, não· commungantes no mesmo alta.r Jo 
barbarismo; amaldiçoou os que talaram os campos e r.s proprieda-des, tnclo 
roubando ou destruindo! Ah! 'l'ambem . ama.ldiçoo esses selva-gens que, na 
coiera ele seus odios, na to-rpeza de seu sensualismo bruta-l, · na insania de 
sua cobiça desvairada, sacrificaram a. honra, a vida e n- pr-op-riedade de 
pa.t.ricias minhas - desditosas - e de C'.O-estadin-os meu-s ·- inermes! (Muito 
bem.) 

] jj ' preciso, porém, para um julga.mn.nto seguro, conhecer da succ-essão 
dos acontecimentos e dos seus responsaveis immediatos. Emquanto esses 
factos se dea·am, as forças const-itucionaes occupavam a attitude da defe-n-
siva, e as forças revo.Juccionarias a do a taquo. 

Si crimes co-mmetteram-se em D. P .ed-rito, si lá n.ssq.ssina.ram enfermos 
nos le-itos do hospital, si a.rrastaram a bandeira naciona-l pelas ruas da 
cida-de, si desrespeitar am senhoras, si violenta.ra.m a propriedade priva.da, 
pol' cer.to não fo-ram seus autores os republicanos, alli batidos pel::t avalanche 
de federalistas, que os afugentaram da cidade, de que fic::tram senhores 
:tbsolutos. ( Apo·iados.) 

Si na campanha· do Liv,rarnento depredaram e incendiaram estaX:cins, 
si- assassinaram mise-r aveis mulheres, si arrebanha-ram por completo os 
gados de estabelecimentos pastoris, por certo niío foram os republicanos, 
proprietarios desses gados e dessas estancias, dalli esCUITaça.dos pelos fed e-
ralistas, que as dominaram durante mais ue mez. 
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Si no Rosario, no Alegrete, no Quarahim teem-se pel'petrado, neste 
período infeliz, ataques á honra, á pessoa e as cousas, por certo não cabe 
a autoria delles aos republicanos, foragidos dessas paragens ou nellas deiTO-
tados, ou perseguidos pelas tropas federalistas emquanto victoriosas. 
(A po·iados.) 

O que é certo, Sr. presidente, e para isso chamo a attenção de V. Ex. 
e dos Srs. depudos, e que, depois que as forças republicanas tomaram <t 
posição do ataque para repellir os invasores, e que as victo,rias teem enlou-
rado os seus pendões gloriosos, não se teem dado mais esses factos, essa-s 
atrocidades sem nome. 

O que e certo é que, quando orusavam triumphu.ntes a campanha rio-
grandense as forças revolucionarias, a impreiisa vinha p~·enhe desses crimes 
monstruosos, fmmidaveis; depois que dahi foram vanidos pelo exe~·cito 
legal, não mais hão occorrido os successos deploraveis. (Apoiados.) 

UMA voz - Isso é verdade. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Accentue-se bem esse facto, que é signifi-

cativo. 
Não acompai'.harei os nobres deputados nesse terreno, porque nelle 

ca.mpeia a retaliação, que é contra.ria ao meu caracter e ás minhas vistas. 
Além disso, a v-erdade desses successos já foi brilhantemente restabelecida 
pelo meu illustre companheiro de bancada que tratou da questão política. 
Pretendo discutir a questão constitucional, pretendo discutir o projecto. 

Sr. presidento, o nobre deputado pelo Ceará, que o apresentou e justi-
ficou, foi o primeiro a declarar que não conhecia a Constituição do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. JusTI~IANO DE SERPA - Os jo.rnaes em seus resumos l.'esponsa-
oilisaram-me pm cousas que eu não disse. Eu disse que não conhecia em 
seus detalhes a organisação política do l'tio Grande, conhecendo apenas pela 
Constituição os seus traços gera.es. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Em todo caso., V. Ex. disse que aquella 
Constituição não obedece ao r·egimen federativo. 

O SR. JusnNIANo DE SEUPA - Sim. 
O SR. HoMERO BAPTIS1'A - Pois tenho aqui a Constituição do !tio 

Grande e offereço"a ao nobre deputado afim de que S. Ex. me mostre e.m 
que é que e.Ua fere a Constituição federal, em que é que ella se affasta do 
conjunto institucional do nosso regimen politico. 

O SR. JusnNIANO DE SERPA - Não posso, em um simples aparte, ferir 
ponto tão importante da questão. 

O SR. HoMERO BAP'riSTA - Para mim, Sr. presidente, o nobre deputado 
lavra em manifesto engano ou- erro deploravel, consequencia da leitura 
ar>ressa-da que fez da Constituição riograndense, pa.ra ·que tão mal ajuíze 
da applicação· que nessa lei organiea se fa.z dos princípios federativos de 
nossa Constituição política. 

0 SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO dá Um aparte. 
O Sn.. HoMERo BAP'riSTA - - Tanto isto é exacto, Sr. presidente, que, se 

por acaso a Constituição do Rio Grande houvesse omittido ou adulterado 
os princípios cardeaes do federalismo, instituído pelo nosso codigo funda-
mental, já o poder incumbido de velair pela guarda da Constituição e das 
leis t.eria tomado cobro de tão substancial violação e compellido o Congresso 
Constituinte do Rio Grande elo Bul a respeitar os princípios basicos e os 
delineamentos geraes do systema federativo. 

O, SR. JusTINIA~O DE SERPA - Qual o poder competente? 
O Sn.. CrNCINA'ro BRAGA - O Supremo Tribunal Federal. 
O SR. JusTINIANO DE SERPA - Es:se só conhece em especie. (T1·ocam-s~ 

mu.itos O.JJartcs.) 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Fóra desse argumento, de cuja improce-
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dencia se convencerá S. Ex. estudando a Constituição rio-grandense, não 
notei que houvesse produzidü algum outrü que precise no mDmento -ie 
contestação. 

O nobre deputado pela Parahyba começou por estabelecer preliminar-
mente duas grandes questões/: 

la, a competencia do Poder Legislativo para intervir nos negocias .lo 
Rio Grande; 

2a, a constitucionalidade das medidas propostas pela bancada da oppo-
sição. 

E perguntou: - O Congresso Nacional, em face da Constituição, é 
comp-etente para intervir nos nego cios do Rio Grande do Sul? 

S. Ex. responde cathegoricamente pe•la a.flirrnativa, fundando-se, pri-
meiro, no n. 2 do art. 6° da Constituição; segundo, no art. 34 n. 21 e por 
ultimo, no art. 20 das disposições transitarias. 

Pelo n. 2 do art. 6° o governo federal poderá intervir em negocias 
peculiares aos estados - para manter a fórrna republicana federativa. 

Firmando-se nessa disposição, cornü si fosse a fórrna federativa que esti-
vesse em jogo no Rio Grande, o nübre deputado me faz crer que o pensamento 
dominante da revolução é realmente o da reacção constitucional, flagrante-
mente infenso ao nosso regimen; é, como já disse, fazendo-se éco da opinião 
criteriosa, o nosso ·mustre collega Sr. Cassiano do Nascimento, o pensamento 
pa.r lamentarista. 

O SR. OÚsiANO DO NASCIMENTO - Mas si não ha duvida. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - Mas, si corre perigo tão seria, si é tão gra-

vemente atacada a f6rma republicana federativa no Rio Grande, ao pon·';o 
de ser indispensavel a intervenção prompta do governo federal para salval-a, 
ha de convir o nobre deputado que este tão serio perigo é occasionado pelo -
partido federalista rebellaclo contra os poderes publicos daquelle estado; que 
esse tão grave ataque é promovido· pela-revolução, cujos intuitos, si são ant.e-
federalistas, não podem colher o apoio desta Camara, guarda vigilante da 
Constituição, nem a defeza de um tão distinoto deputado federalista . 

Sendo assim, o que é reclamado pelo mais elementar dever do goveT'lfl 
é repellir e esma.gar a rebellião; e então, em vez de pretender turvar ·e 
e1•fraquecer a acção repre$sora dos poderes publicos, o que é preciso in::li-
cliravelmente é estimulai-a, é reforçai-a com eflicacia. 

Sr. presidente, a intervenção do governo federal nos negocias peculiares 
aos estados assenta no art. 6° da Constituição e importa necessidade in.,b-
scUJl'ecivel, caractedstica do regimen federativo , para que, em garantia das 
instituições e dos interesses superiore<s da conectividade, tenha logar a acção 
tutellar e protectora da União. 

A expressão - governo federal - empregada nesse artigo não póde se~ 
tomada sinão em uma accepção especial, subordinada ao funccionamento 
regular dos poderes legítimos que superintendem os negocias sociaes. No 
governo, o Congresso é um poder que, normalmente, só funcciona quatro 
rnezes, dependendo, nos casos excepcionaes, de convocação do ExecutiV1; 
é um poder que exerce as suas att.ribuições por meio de um unico instru-
mento, que é a lei, a regra para agir, o preceito pelo qual se age, mas esta 
lei elle não positiva, não materialisa, nã,o executa. 

Ao contrario, o Poder Executivo exerce o governo da sociedade perma-
nenternimte, não se interrompe, não encerra-se, tem um mandato constant~, 
coexistente com a. propria sociedade. 

A intervenção do Congresso nos ne.gocios peculiares aos estados torna 
a feição que é propria deste poder, circumscripto ao seu tempo de func-
cionamento e ao meio pelo qual elle actua, a lei. 

Ao contrario, nos casos constitucionaes, o Poder Executivo exerce essa 
ir.tervenção sempre directa e materialmente. 
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Portanto, nos termos do art,. 6° o Poder Executivo intervem nos negoc(os 
peculia:res aos estados, immediatamente, p.ara exercitrur a acçã,o tutellar 
e protector a do governo, o que nem sempre é permittido ao Congresso por 
força do seu modo de ser , ele funceionar. 

Uma tal interferencia do poder federal nos est ados, imposta po·r neceBi-
clade imprescindível, não tem agasalho sómente em nossa ConstituiçiW·; as 
mais liberaes e adea.ntadas constituições acolhem-a como recurso necessa.r io 
para manter a ru·clem, assegurar a autoridade da lei e o prestigio dos inves-
t idos do poder publieo. A co-nstituição da Suissa no art.. 16 preceitua : 

"No caso de perturbações no interior, ou quando o perigo provenha 
de outro· ca.ntão, o governo do. cantão ameaçado deve avisar -immediameule 
ao Conselho F ederal (poder executivo e clirec:tor) afim de que possa tomaT 
a;; medidas necessarias, dentro dos limites de sua competencia ( a,rt. 102), 
ou convocar a Assembléa Federal.. . Quando o governo não está no estado 
de invocar auxilio, a autoridade federa.] competente póde intervir sem "requi-
siçã.o; e está obrigada a fazel-o qua-ndo as perturbações compromettam 'l 
segurança da Süissa. No caso de intervenção, as auto.ridacles feder aes velam 
pel?. observancia das disposições prescriptas no art. 5°. " 

O art . 102 referido ( competencia do poder executivo) determina : 
" O Conselho Feder al vela dentro dos limites constitucionaes pela obsm·-

vancia da Constituição, das leis •e decretos da Confedera~ão; v-ela pela garan~ 
tia das constituições cantonaes; vela pela segurança interior da Confederaçã{) 
e a manutenção da tranquilidade e da ordem. " 

O art. 5° referido diz : 
"A Confederaçã,o garante aos cant ões seu territori-o, sua soberania, suas 

constituições, a liberdade e os direit os elo povo, os direitos constitucionaes 
· dos cidadãos, assim como os direitos e as attribuições que o povo ha conferido 

ás autoridades. n 
A constituicão dos Estados-Unidos da America do Norte em seu art. 4° 

da secção 4° ·as;egura a cada um dos est ados oomprehendidos na União a 
fórma de governo republicana e os pr-otege contra qualquer violencia domes-
tina, quando o r-eclame a a.utoridade legislativa elo mesmo estado ou a execu-
tiva, si aquella nã,o puder reunir-se. 

Pela lei de 28 de fevereiro de 1795, elaborada para assegurar a garantia 
constituciona.l contra a violencia domestica (art. 4°, secçã,o 4°) se dispoz que 
,, n0 caso de uma insurr-eição em um estado contra o governo do mesmo será 
legal que o presidente dos Estádos Unidos mecl eante petição da legislatura 
do mesmo estado ou do executivo, qua ndo aquella não puder ser convocada, 
chame a milícia que julgar suffi.ci.ente para supprimir a dita insurreição». 
Brightly' s Digest. 

Apreciado commentador da constituição norte-america-na., r eferindo-se 
ao· caso de violencia domestica ensina : 

"Si ha um conflicto armado, si um pa.rtido insurge -se contra o govern'l 
lega-l, como a lei dá um poder· discricionario ao presidente, elle é o unico 
e exclusivo juiz da existencia da insurreição e da necessidade de supprimil-a 
Si erra, o congresso póde applicar o remedio conveniente. » 

A constituiçã,o da R epublica. Oriental attribue ao· presidente a compe-
t encia para "tomaJ· medidas promptas, de segurança, nos casos graves ou 
imprevistos, de ataque exteúor ou commoção interior." 
· A constituição do Equador confere ao Poder Executiv-o a attribuição 

de "declarar em eRtado de sitio , com accorclo do CongreEso ou em sua falta 
do conselho de estado, integral ou parcialmente, o territorio da Republica 
por tempo determinado , em caso de succeder ou ameaçar ataque exterior 
ou commoção interior." 

A constituição da Republi ca Argentina t.nmbem estabelece a intervenção 
do Poder Federal nos est ados por meio da declaraç-ão elo .estado- de sitio, 
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dando a competencia ao. Congresso e ao Poder Executivo, na ausencia 
daquelle, para a decretação dessa medida excepcional. 

A constituição do Chile, a do Paragúay, emfim quasi todas as consti-
tuições republicanas firmam a oompetencia. do Poder Governamental · Superior 
para intervir nos negocias peculiares aos estados. " 

Clara, inconcussa, está nos exemplos citados, a competencia do executivo 
sem exclusão do legislativo, para essa inLerferencia. 

Não oon·testo, po•is, a constitucionalidade da intervenção do CongressCJ 
nos negocios do Rio Grande; contesto, no ca.so actual, os fundamentos eill 
que estribou-se o nobre deputado para legitimar essa intervenção , pois reali-
sou-se presentemente, em relação áquelle estado, a hypothese do n. 3 do 
art. 6° - o restabelecimento da ordem e tranquillidade a requisição do res-
pectivo güvernaclor 

A impropriedade desse fundamento é tão manifesta como a do que S . Ex. 
foi procurar no art. 2° das disposições transitarias que diz : -"'- o estado que 
até o fim do anno de 1892 não houver deeretado a sua constituição será sub-
metticlo, por aéto elo Congresso, H. de um dos outros que mais conveniente 
a essa adaptação parecer, até que o estado sujeito a esse regimen a ref<J.rme 
pelo !).recesso nella determinado. 

s·. Ex. oomeçou por explicar que, quando este artigo exige que o estado 
decrete até fins de 1892 a sua constituição, não requer simplesmente a pro-
mulgação de uma lei constitucional , mas a applicação desta com todos <J.S seu~ 
effeitos naturaes, com a o,rganisação regular de todos os apparelhos de 
go-verno e a discriminação effectiva de todos os seus serviços affirmando ca.the-
goricamente que nestas oondições, sob esse ponto de vista, o estado do Rio 
Grande não está organisado. 

O SR. CASSIANO Do NAsCIMENTO - Lá está tudo feito, cada município 
tem sua constituição. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - O no·bre deputftdo pela Parahyba desconhece 
por completo a situação do Rio Grande. Neste estado foi promulgada a con-
st,ituição pelo Congresso competente, que depois se transformou em assembléa 
ordinaria; em consequencia de posterior renuncia dos Srs. deputados, já foi 
'eleita, depois 'da promulgação daquella. lei organica, a nova assembléa dos 
representantes, que tem funccionado com toda a regularidade; lá exercitam 
as suas funcções proprias na ca.pital o tribunal superior de justiça, r.onvn-
nientemente organisado e nas dema.is localidades do estado a magistratura 
oommun pelos seus orgãos ·especiaes -os juizes de comarca e os juizes distric-
taes; a força publica está oonstituida com caracter normal; o magisterio 
publico está organisado; as municipalid~.des estão eleitas e promulgadas as 
respectivas constituJções locaes, assim como estíW votados os seus orçamentos 
e organisados os seus serviços peculiares. 

O estado tem seu orçamento confeccionado e votado pela assembléa, cuja 
funcção principal é a orçamenta.ria; nesse orçamento está f.eita a discrimi -
nação dos diversos serviços oom as suas verba.., correspondentes, a.ssim como 
a separação completa de rendas com a estipulação dos no~•os impostos trans-
feridos da União para os estados; os regulamentos para a cobrança desses 
novos ·impostos, de sello, industria e profissões, estão publicados. 

Leis regulamentares de varios textos eonstitucionaes ainda não foram 
promulgadas, é certo, assim como na maioria dos outros estadoo; do mesmo 
modo que o Congresso N acional ainda não se desobrigou de tarefa identica, 
em r elação a muitos textos de nossa ma.gna lei. Apezar disso, porém, com<' 
succede a<J.S outros estados e á p.ropria União, os orgãos principaes da vid:t 
do Estado teem sua no·va feição organica e exercitam . regularmente as suas 
funcções dentro dos limites e segundo as norma.:~ instituida,s pelos respectivGs 
legisladores. A constituição .. . 

O S"R. 0AssiANO DO NAsCIMENTO - A Constituição tem defeitos, não ha 
duvida, mas não se trata disso a.go·ra. 
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O Sn. HoMEno BAPTISTA - Não quero entrar na apreciação do merito 
da constituição e das outras leis promulgadas naquelle estado; essa consti-
tuição e essas leis podem ter defeitos que deverão ser opportunamente corri-
gidos. Isso, porém, não vem ao caso·. A verdade é que o estado, bem ou mal, 
está organis,íido e que essa . organisação se pratica constantemente em todos 
os seus detalhes. Mas suppondo que o estado do Rio Grande não esteja orga,. 
nisado, que não tenha a sua constituição polít-ica, a assembléa dos represen-
tantes, a magistratura, o magisterio publico·, a força civica e os orçamentos, 
que não tenha os seus municípios constituídos, com as suas leis organica~ 
e OR seus orçamentos, suppondo que o estado não esteja Qrganisado e que 
possa prevalecer a opinião do nobre deputado, isto é, a intervenção do• poder 
federa-l nos negocias do estado, baseada no art. 2° das disposiçeõs transitoria.s, 
não teria cabimento o projecto apresentado, porque se contrapoz em absoluh; 
ao preceito constitucional claquelle artigo . 

O SR. JuLIO DE MEsQUITA - Si o estado está organisadQ, não vi,gor:1 
o art. 2° elas disposições transitarias. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - EsM clru·Q, é inteiramente inapplicavel a 
disposição desse art. 2°, no estado do Rio Grande. Si, pois, repito, pudesse 
prevalecer a argumentação do illustre deputado pela P arahyba, assentando 
a intervenção- do PQder Federal no Rio Grande oo Sul no art. 2° das dis-
posiçõ66 transito·rias, era logico que essa intervenção fosse para fazer effec-
tiva a disposição desse artigo e não para crear lei nova. (A. poiados.) 

O SR. 0AssiANo DO NASCIMENTO - Isso é inesp<mdivel. Querem cumprir 
a constituição, apunhalando-a. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Si os &stados da União, depois de vencidas 
as difficuldades do sua primeira organisação, que naturalmente deve resen-
tir-se da inexperiencia dos homens e dos obstaculos inobscureciveis no inicio 
de um regimen novo, não pudessem contar com a força e estabilidade das 
suas proprias instituições e estivessem sujeitos aos golpes de um decreto 
revolucionaria, como esse que a illustre minoria pí·o-jecta, então este regimen 
não poderia subsistir, poi·que seria a.rrastado, forçosamente, na degringolade 
dos estados, á ruína geral. 

O SR. RonoLPHO ABREU - Si passasse esse project{), não havia estado 
que escapasse á lepra da desorganisação. 

O SR. HoMERo BAPTISTA - Sr. presidente, a segunda grande questão 
de que tratou o honrado representante pela Parahyba, comprehende o pro-
jecto apresentado pela bancada opposicionista, com as medidas extravagantes 
ahi propostas: 

Logo em começo, porém, S . Ex. levantou um 'incidente que é preciso 
66clarecer. Depois de firma,r que a intervenção federal nos estados , conforme 
o art. 6°, não se póde dar sem prévia declaração do estado de sitio, em ·face 
ela expressa disposição 'do art. 48, n. 15, S. Ex. convidou o nosso illustre 
collega. Sr. Cassia.no do Na.Scimento, que lhe contestara. em aparte, a provar-
lhe que era facultativa ao exeéutivo a decretação do estado de sitio . 

E perguntou-lhe: mas -em que se funda o nobre deputado para avançar 
semelhante affirmativa? 

QuaJ é o artigo da· Constituição em que S . Ex. descobriu esse arbítrio 
conferido ao Presidente da Republica? 

Permittir-ine-ha tambem S. Ex. gue lhe pergunte : 
- Qual é o artigo da 'Constituição que obri.ga taxat-ivamente o Presi-

dente da Republica, quando é indispensavel a intervenção da sua autori-
dade nos estados, a decrPtar previamente o estado de sitio? 

S. Ex. poderá dizer-me que nas attribuições primitivas, conferidas ao 
P-residente da Républiéa, está a de decretar o estado de sitio nos casos esta-
beJecitlos pela. Constituiçã.o ; mas de determinar a competencia de um poder 
para o exercício de uma ·attribuição - a obrigar esse poder taxativamente 
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a exercei-a, vae uma differença enorme. Que é facultativa a declaração do 
estado de sitio, diz claramente o art. 80. 

A attribuição expressa no art. 48 é um modo de ser da intervençi'UJ 
prese1·ipta no art. 6°. 

Na ausencia do Congresso sómente ao Presidente da Republica incumbc:J 
a dem·etação d<J esta.do de sitio, e por isso é uma attribuição privativa. A 
outro qualttuer poder ou autoridade não é dado exercei-a. 

No caso actual do J:tio Grande, por exemplo, a intervençã-o el-o Pod8r 
Executivo p-oderia ter-se realisaclo ou pelo concurso normal de elementos 
ele for•;a e de direcção para restabelecer a ordem e tranquillidade naquelle 
esta.do seriamente perturbadas, ou pela cleclaraçã.o do estado de sitio; ou 
pelo emprego ele recursos naturaes do governo, com p lena concordancia do 
presidente do estado, a.proveitando as autoridades e as forças locaes, sem 
attritos das soberanias do estado e da União, ou pelo emprego de um 
recurso extremo, de excepção, cerceador ela autonomia estadu al e attenta-
torio dos direitos individuaes e correspondente~ garantias co·nstitucionaes. 

A' .responsabilidade extra.ordinaria da declaração do estado de sitio 
.preferiu o Pr·esidente da Republica o uso regular e moderado da intervenção 
const":tuci-onal ordinaria;. 

Que queriam os nobres deputados federalistas que S . Ex. fizesse? N atu-
ralmente o que propuzeram no ·projecto - o estado de sitio com a suppa·essão 
da autonomia e soberania do estado além da suppressão de garantias constl -
tucionaes. 

Essa medida excepcional - o estado de sitio, que tanto engrandece a 
tyrannia quanto amesquinha a liberdade, sinão é escrupulosamente prati-
cada, tem recebido decisiva conde mnaçií.o da quasi generalidade doo mais 
cultos e liberaes publicistas, apezar de havea· sido acolhida por muitas consti-
tuições republicanas. 

"De todas as armas confiadas pela ne.cessidade aos governos, diz o 
eminente brazileiro senador Ruy Barbosa, cuja esclarecida opinião devo 
citaJ.· porque foi S . Ex. o inspirador do r~_obre deputado quando no anno 
passado eloquentemente se pronunciou sob.re este assumpto, - de todas "-" 
armas confiadas pela necessidade aos .governos, a suppressão de garantias . 
ainda limitada, é a mais t remenda. J> 

Muitos publicistas, por isso, a condemnam in limine, e não a admittem 
mesmo attenuada, nas ·constituições livres. 

Para apoiar sua opiniã<J, o illustre senador cita diversos escriptores; 
peço licença paa·a lar os conceitos de alguns delles . 

Pinheiro Ferreira entende que essas garantias podem manter-se e 
observar-se em todas as épocas, em meio da.~ mais violentas commoções, t ant-o 
quanto nos momentos de maior tranquillidade. 

Lastarria considera a suspensão dessas condições essenciaes como ver-
dadeira inconsequencia do systema constitucional , porque mais facil é o abu~o 
que o bom uso de medida tãQ a.rriscada. 

· Para Elilr.alde a declaração do estado de sitio é sumrnamente prejudicial o 
rJÓm ella se tem praticado as maiores violações e males. 

Para Alsina não sómente essa. medida é completamente inutil e não 
augmenta em um apice os recurso..~ ou meios com que conta o governo para 
conter uma cornmoçã<J interior, como tambem é prejudicial debaixo ·lo 
ponto de vista do credito do paiz no extran.geiro. 

Rawson declara : - Sempre t em sido minha opiniã<J que o estado de 
sitio é inutil por inefficaz, como pernicioso quando se o leva a effeito. 

A despeito de tã,o pr eventiva condemnação geral ; a nossa Constituição 
consagrou o estado de sit.io no seu a.rt. 80, attribuindo a sua decretação a.o 
Congresso, art. 34, n . 21, e, na ausencia deste, ao Presidente da Republica , 
art. 48 n : 15. São indispensaveis para essa decretação dous requisitos decor-
rentes dos artigos citados : 
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1°, aggressão estrangeira ou grave commoção intestina; 
2<', imminente perigo para a patria e segurança da Republica. 
Ao pl'imeü·o exame da situação do Rio GI'ande, assolado em uma facl1a 

do seu tel'ritorio sobre a fronteira do sul por um movimente rebellioso, 
dir-se-hia que seria caso irrecusav€1 da applicação do texto constitucional 
citado. 

Realmente, grave oommoção intestina perturba 'a OI'dem e a tranquil-
lidade no estado do extremo sul; para suffocal-a o presidente requisitou do 
Governo Federal a necessaria intervenção, que não se fez demorar, prompta 
e efficaz. 

Obedecendo ao empenho commun do go-verno da União e do governo do 
estado para pacificação daquelle recanto do paiz, as forças federaes de par 
oom as do estado e as forças eivis voluntariamente reunidas operam em· 
acção combinada contra os r.ebeldes qun começaram a perder teneno e a 
ceder de ousadia, annunciando-se já fundadamente a proxima terminação 
da deploravel lucta. 

O Presidente da Republica, pois, como já consignei, dispensou de motu 
proprio o emprego da attribuição superi.m· de decretar o estado de sitio, 
naturalmente porque, senhor da situação, comprehende-u que a revolta bulista 
não tinha as proporções extraordinarias para comprometter a segurança ela 
Republica e pôr em imminente perigo a nossa patria, e sentiu que oom os 
recursos or.dinarios da autoridade e da força federal, de acco·rdo com a 
autoridade e a força do estado, podia garantidamente reprimir o mo-vi-
mento perturbador. 

Si o Poder Executiv·o, por si mesmo, deixa de parte aquelle recurso 
extremo que suspende as garantias constitucionaes e enfraquece a autono-
mia e a soberania do estado, é acertado, é político, que o Congresso tome 
para si a tarefa ingrata e compressora de decreta.r o estado de sitio para o 
Rio Grande? 

Não importa este acto do Congresso uma inilludivel violencia áquelle 
estado, desde que o Poder E executivo julgou dispensavel decretai-o? 

Parece que é o caso de andar o carro acleante dos bois. 
Pois o Oongresso deve esquecer o seu dever de gu::wda e defensor das 

hberda.des e garantias do individuo e do estado·, que é a sua força e a sua 
gloria, para, por exhibição· ostentosa de sua competencia, suj.eitar o Rio 
Grande á situação deprimente que lhe destina o singula.r projecto da minoria 
federalista? (Trocam-se apa1·tes.) 

Para que se verifique a indispensabilidade da decretação do estado. de 
sitio é necessario que, como resultado da grave oommoção intestina, corram 
perigo imminente a pati·ia e a segurança da Republica e falte ao governo o 
meio efficaz e prompto da repressão. · 

Sem o perigo, ·e perigo geral para a patria, e perigo imminente, é consti-
tucionalmente illegitima a suspensão de garantiaS, diz frizantemente o nos:;;o 
insigne constitucionalista Sr. Ruy Barbosa; assim como nos ensina A. Ruiz 
que só se deve verificar a promulgação do estado de sitio quando se demon-
stra.!' a inefficacia absoluta dos meios ordinarios para reprimir a causa 
gravíssima que a provocara. 

Oomo estes publicistas, os mais not.aveis constitucionalistas modernos 
são accordes em que deve presidir á decretação do estado de sitio a mais 
cautelosa ponderação da gravidade do successo que o reclama, assim · como 
em que só é licito esse recurso excepcional quando o mal · que o pro-voca 
é irreprimível pela acção energica, mas regular da autoridade e da força 
publica. 

Sómente no Congresso brazileiro, impellido pela satisfação de intuitos 
ma.is partidarios ·do que políticos, mais pertnrbac10J'es do que governamen-
tae.s , se pretende declarar o estado de sitio, de-que sempre defluem maiores 
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violencias e maiores males do que aquelles que se quer conter e reprim1r . 
(Muito bem; apoiados.) 

O estado de sitio que se pl'Ojecta é integ.ral, abrange todo o territorio do 
estado do Rio Grande. · 

Que pretendem assim os nobres deputados? Ou SS. EEx. deconhecem a 
situação do meu est ado, ou alimentam o impatriotico proposito de enxova.lha1· 
a nobre altivez de minha terra. 

No Rio Grande a parte anormalisada pela rebellião é uma e<Jtreita facha 
do territorio que se estende pela fronteira oriental, comprehendendo umn. 
pequena parte da fronteira argentina. 

Ahi estão suspensos todos os preceit-os de segurança pessoal, de acata-
mento á família e de respeito á propriedade. Mas na maior pa.rt.e do nosso 
territorio, nas vastas regiões de Cima da Serra e das oolonias, onde a in-
dust.ria se desenvolve e floresce a agricultura, reina paz e ordem, domina o 
direito das pessoas e das cousa,s sob o influxo da lei e da auto·ridade repu .. 
blicana. (Apoiados.) 

Comprehende-se o estado de sitio na porção do territo·rio onde lana a 
grave commoção intestina para o effeito da sua immediata repressão. Mas 
onde não se dá essa gu.·ave commoção, para que effeito declarai-o? Para pre-
venir o mal? Caprichosa e fatal thoria essa, que promove o• illimitado arbí-
trio do poder publico! Amanhã, ])a.ra prevenir o mal , até onde nos levará o 
arbítrio, sempre cego e tyranno? 

Ainda sobre este vonto socoor.ro-me do eminente senador bahiano para 
asseverar aos nobres deputados que " entre as nações livres o estado de sitio 
só se admitte como medida de repressão; como meio de prevenção, nunca 11. 

E-sta opinião, que ainda ha pouco era a inspiradora da illustre minoria. 
deve bastar pa.ra convencei-a do seu perigoso erro. . 

Assim, senhores, a decretação do estado de sitio só poderia alcançar a 
parte do territorio rio-grandense assollada pelos invasores , porque unicar 
mente nessa parte é que seria mister r eprimir a acção perturbadora. 
(Apoiados.) 

Que pensam os nobres deputados signatariol> do projecto que póde 
decorrer da decretação do estado de sitio no Rio Grande do Sul? Até onde 
pretendem SS. F,Exs . levar os effeitos ela decretacã.o dessa medida excep-
cional? Pelo projecto, a decla.ração do estado de sitio é a eliminaçã.o de tudo 
quanto está feito e organisado constitucionalmente; a suspensão das garan-
tia,s constitucionaes, que é o .effeito legitimo do estado de sitio, transforma· 
se em rawttra que supprime tudo quanto excede a medida dos desejos de 
SS. EExs. Uma autoridade nomeada pelo Presidente da. Republica, com 
approva.ção do Senado, presidirá a eleição de um triumvirato, feit a pelas 
municipalidades a.nteriores a 1889, isto é - as municipalidades monarchicas 
do Sr. Silve.ira Martins. 

O SR. JuLIO DE MESQUITA -· Os homens que no anno passado acharam 
que era muito suspender lentes e generaes, este anno qtterem depor gover-
nadores. 

O SR. HoMERO BAP'I'TSTA - Preciso restabelecer a verdade constitucion:otl 
obHterada pelo partid:trismo dos nobres deputados. Os effeitos do estado de 
sitio estão determinados no art. 80 da Constituicito , que 'firma o preceit'l 
reguladnr da materia; e como taes só é permittido ao Congresso anplicar 
a suspensão das garantias oonstitucionaes nor tempo determinado. 0J'f.l,, ~~ ~ 
garantias const.itucionaes consistem n as fórmas legf.l.es asse.guradoras dn 
exercício dos direitos attributiv.os da personn.lidade humana.. Claro está, 
pois , que o que ~e suspende vela deeretacã.o do estado ·de sitio é a defesa 
legit.ima desses direitos que ficam assim, dura.nte limitado período de excep-
ção, sujeitos a.o- arbítrio. Este resultado não vem a.o talhe da minha opinião. 
E' a conclusão lo~ica dPdnzida do disposto em nossa Constituiç~o, · que repro-
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duziu o texto quasi uniforme das constituições liberaes do mundo e o con-
ceito geral dos publicistas modernos. (Trocam-se apartes.) 

Eu nã.o queria fatigar mais a Camara (não apoiados) com repetidas cita-
ções; peç.o ao nobre deputado por S. Paulo que medite; ao seu esclarecido 
espirito nã.o póde deixar de affeiçoar-se esta doutrina. O illustre senador 
bahiano no seu recente livro - Os actos inconstitucionaes -- dá-se á tàrefa 
de dispor em uma columna a série dos di.reitos individuaes que podem ficar 
subo.rdinad.os ao arbítrio do poder e em outra columna, em frente, a serie das 
garantias correspondentes que podem ser suspensas. 

O SR. BRAZILIO nos SANTOS- V . Ex. devia citar a opinião de um homem 
imparcial que escrevesse um liv.ro de sciencia e não a de um advogad.o . 

O SR. VALLADARES --Que escrevia em occasião opportuna e para defen-
der a sua causa. 

O Sn. HoMERO :BAP'l'ISTA -E.' admiravel, Sr. presidente, que esta mesma 
opinião, que no anno passado servia de fundamento á illustre opposição para 
profligar o decreto do estado de sitio, hoje seja acoimada de suspeita por 
ser a de um advogado que a externou em momento opportuno para defender 
sua causa. 

A verdade é que o Sr. Ruy Barbosa não fez obra de advogado, mas uma 
analyse completa e brilhante e enriqueceu-a com copiosa messe de conceitos 
dos mais notaveis publicistas . 

Hontem, os Srs . deputados julgaram insuspeita e sábia a opinião do 
Sr. Ruy Barbosa; hoje S. Ex. é um advogado, com interesse proprio n a 
causa que defende .. . (T1·ocam-se apa1·tes.) 

Estou h abituado a isto; depois de 23 de novembro eu fazia causa com-
mum cum os nobnis deputados contra o Sr. Vice-Presidente da Republica, 
que autorisava a deposição dos governador es dos estados (apoiados); entre-
tanto agora são. os proprios no·bres deputados que p_roj ectam ... 

O SR. VALLADARES - E' preciso ver os termos do projecto e ver si a 
opposição pretende autorisar indehita intervenção. 

O SR. JULIO DE MEsQUITA -O projecto é um monstro, pretende a elimi-
nação do governo constitucional do Rio Grande. 

O SR. HoMERO BAPTISTA- Volto á questão, Sr. presidente; preciso ter-
mina-r, pois já me sinto muito fatigado. 

Eu diúa que os illustres deputados est ão enganados quando suppõem 
que as consequencias da decr etação do estado de sitio vão além da suspensão 
das .garantias constitucionaes, que sã,o cor.respondentes aos direitos indivi-
duaes defendidos pela nossa e pelas eonstituiçóes livres. 

Op.inião corrente entre os mais insignes constitucionalistas, principio 
inconcusso c-onsignado nas constituições dos povos livres, disposição clara e 
insophismavel .consagrada em nossa lei fundamental, que é, sobretudo, o que 
vale para o nosso caso, o efl'eito re.gular da decretação do estado de sitio-, é 
a. suspensão das garantias protectoras dos direitos constitutivos da persona-
lidade humana. (Apoiados.) . 

Que se vê entretanto no projecto P Os nobres der.utados exceptuam do 
arbítrio do ·poder grande uumero dos direitos individuaes consagrados no 
art. 72 da Constituição para attentarem directamente contra a organisação 
governamental existente no Rio Grande. Isto, po·rém , importa pretensão 
absurda, porque não se contém na,s disposições expreRsas da Constituição da 
Republica .. 

Mais do que inconstitucional, o projecto ·compromette os intuitos fede-
ralistas dos nob.res deputados, porque, além da violencia á autonomia e 
soherania do estado, cuja or.ganisação tão legitima como a dos demais esta-
dos annulla e supprime, entrega a nova obra da sua reconstrucção effectiva 
ás c:ama.ras municipaes do Imperio, eleitas sob o inffuxo do famoso emprei-
teiro do 3° reinado. ' 
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N~o compre~endo a conducta dos illustres deputados, transformados em 
pr~goewos do gnto de guerra contra o novo regimen, desferido pelo mais 
emmente chefe parlamentarista deste paiz - o Sr. Silveira Martins. Bem 
quizera que os nobres deputados exhibissem a procuração que lhes conferiu 
o astuto imperialista pa1·a, oom tanto empenho, pTomoverem a. defeza das 
suas pretensões na política brazileira, 

O SR. BRAZILlO DOS SANTOS - .Aqui não ha defensoTes do Sr. Silveira 
Ma1tins. 

O SR. HoMERO BAPTISTA - Pois sim; ha defensores da sua causa e das 
idóas e princípios inscTiptos na bandeua que desen.rolou aQ regressar á 
patria, depois da deportação, e cuja effectividade está promovendü positiva-
mente na qualidade de rebelde ás instituições nascentes . 

.Admira que aquelles que ostentam o pendãQ do federalismo quebrem 
lanças e exercitem o maximo de sua actividade em pról do parlamentarismo 
e unitarismo. Si sois federalistas deveis fazer causa commum comnosco- contra 
o movimento anti-constitucionalista do ST. Silveira Martins; o vosso logar é 
aqui nestas fileiras. 

Si ,não sois federalistas, descobri as vossas posições, desvendae os vossos 
intuitos e riscae da vossa bandeira esse titulo que não vos pertence <; que 
neste lado da Camara recebe a consa,gração do n·osso esforço tradicionaL 

O SR. BRAZILIO DOS SANTos - Quer V. Ex. saber o que combatemos? E' 
o sectarismo autocratioo que arruinou as instituições da sua terra. 

O SR. HoMEno BAPTISTA - .Para oombater isso tinheis o remedio legal, 
não pJ·ecisaveis do facho revolucionaria que accendestes com esse projecto. 

Antes de t erminar, Sr . presidente, devo fazer uma referencia ao dis-
curso do illustre deputado pelo Rio Grande do Sul, o iniciador da questã.o 
que se ventila neste momento. 

Disse S. Ex ... « terian1os eleito a convenção que devia decidir si mante-
ríamos a ohra que se chama Constituição da Republica do Rio Grande, mas 
que é o maior escandalo, a maio!" negação da doutrina republicana .. , » 

Isto está no extracto do discurSQ do nobre deputado Sr. Demetrio 
Ribeiro, publicado no D'iario do Cong1·esso de 20 de maio. Si não- me engano, · 
o illustre deputado foi o autor da Omstituição decJ·etada no governo- do 
general Barreto Leite, a qual, no meu conceito, níio parece ceder á consti-
tuição actualmente em vigor naquelle est ado na accentuação de certos prin-
cipias, que enoontram repulsa por parte da opinião e que no entender de 
muitos intibiam o vigor das liberdades consignadas naquella lei. (Apoiados) 

O SR. JuLIO DE MESQUITA - São irmãs. 
O Sn. DEMEl'ltiO RIBEil.tO - São muito differentes. 
O SR. HoMERO BAPTISTA - O mesmo espírito philosophico presidiu, 

parece, á confecção das duas leis organicas; entretanto o illustre deputado 
vem dizer que é o maior escanda1o, a maior negação da doutrina republicana 
a constituição política do Rio Grande. 

Não devo deixar sem protesto essa affirmação apaixonada e sem um 
reclamo em favor da lealdade ~ princípios e do amor ao passado que, 
muito embora divergente e distaneiaclo do nobre deputado, t enho sempre 
reconhecido ele modo honroso <'·m S. Ex. Esse jui11o é eivado ele parcialismo. 
A constituição rio-grandense não está expurgada de senões, que aos repu-
blicanos incumbe modificar ou corrigir; ·em caso algum, porém, lhe cabe a 
qualificação pungente e injusta do nobre deputado. 

Sr. presidente, a nós os republicanos assiste nm dever commun, que é 
guardar a Constituição da Republica, a condensação positiva dos principias 
cardeaes de nossa doutrina politica. (Apoiados.) , 

Na quad·ra calamitosa actual, em que a anarchia se avoluma irrequiet'l 
e ameaçadoramente, vortice medonho que parece tudo colher, os homens, ns 
instituições e as cousas, - é preciso, é forçosamente necessario que não seja 
çolhida no tenebroSQ turbilhão a nossa lei fundamentaL (Apoiados.) 
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Revelação do nosso espírito de liberdade, affirmação do modo p<>l' que 
t emos oomprehendid<> o nosso dever patriotioo e o noRso dever humano, c.or -
pOI·ificaçã,o d<>s nossos intuitos, essa Constituição nã.o deve ser clerr.acada, 
po.rque o pedestal que a sustenta é esta p atria altiva e rwbre, digna dos 
mais intensos sacrificios, é este povo heroico, que gmu·da vivaJil os compro-
missos que n<> tempo da propa,ganda assumimos para com eiie. f'or isso, i::ll'cl . 
deputados, ern nome desta. pabria., que a nossa Constituição homogenisa. em 
um todo feliz e harmoni co; em nome deste povo qu e ella sagron na cousnh-
stanciação do seu ttlevantaclo idea.J , peço-vos, r ej eitemos esse projecto q ne 
golpeia de morte a nossa lei fundamenta.! e que é um faclw de 1·evolta a 
atear-se em todo o paiz . ( A.poúHtos, ?nu-ito bern; ?/1.1/.Í to bem . O o1'Culo1· 1! 
?wwito f eli citado.) · 

O Sr. Zama ( sil e?1 cio) - Si alguem dentro, ou fó ra dest e r ecinto, espera 
que e u venha proferir um diseurso ele ef[eito, engana-se . 

Ainda que nist.o cogitasse, muda.ria de rumo, Sr. presidente, porque V . 
Ex. bem pode avaliar quanto me sinto ac<tnhado tendo de fallar clep.ois ele 
Homéro, sem ser Virgilio. (Rú o.) 

Venho apenas conversar óom os meus illustres collegas ela, maioria e 
minoria com o fim de ver si de acoordo c.onseguimos resolver o problema que 
nos pr·eoccupa, convencido de que todos t eem sómente um move! pal'a os 
seus actos - o bem publico. (Apoiados .) 

Não tracei plano algum para a exposição de minhas idêa.s : não deem 
pois attenção á falta de ordem, ou de methodo no qu e eu disser, mas sómente 
aos intuitos que me animam. 

A causa que sustentamos é t ão humanitru·ia, e o fim que desejamos 
a.ttingir tão patriotioo, que dispeusa.m os recursos da or[;,tori a . 

Chego até a acreditar que algum espü·ito bom nos inspirará para ponnos 
t ermo a essa immensa desgraça, quo está aJfligindo a nação e a J:~epublica .. 

Antes de tudo, porém, preciso definir a minha attitude neste momento. 
Tenlw nesta casa uma posição especial, que me dá liberdade de agir por 
conta e responsabilidade proprias, e nã.o me pennitte colloca.r-me no mesmo 
ponto em que se collocaram os oraclol'es da minoria, ou da. mai<>ria,. Não posso 
ser considerado sinão como franco a tirador, porque t enho solidariedades, que 
a opposição repudia e eu não renego, a<> pasoo qu <" ella tem o-utras, que não 
posso acoeitar. 

Ainda ha poucos dias, votei com a ma.i<>ria , de onde venho, o parecer da 
commissão de constituição restituindo ao Sr. Victoriono Monteiro a. sna 
cadeira de deputado·. 

Posso parecer suspeito a al.güns republicanos (não apo·iaclos) mas asse-
guro que o meu maior desejo é ver conso.Jidado o novo r egimen, e diz-me a 
consciencia que n est es t res ultünos annos tenho procedido como homem ele 
bem suj eitando-me ao facto consumado. 

Ullt 8R. DEPUTADO - 'l'em sido muito leal. 
O SR. ZAMA - Antes de tudo, serei just<> e verdadeiro, reconhecendo 

que a rejeição da proposta - Demetrio - - não deve t er a interpretação, que 
alguns lhe quizeram dar . Não ha aqui um só deputado que não se sinta pro-
fund am ente pona!isado com a g uerra civil, que assola o estado do lho Grande 
do Sul. {llht:i.to bern; va?"ios a110'iaclos .) 

UM SR. DEPUTADO - Votei contra essa moção como votarei contra todas. 
o SR. ZAI\IA - Todo o excesso é vicio::m : não me parece de bom aviso 

considerar tudo atravez do prisma, de aversão que al.gm1s votam ao parla-
mentr~rismo, que está na nossa índole, nos nossos habitas, no nosso sangue, 
e até n<J claquelles que t anto o c<mdemnam. (Apoiado s .) 

Si não [asse a preoccupaçã.o de que a approvaçi'í.o· ela moção seria julgad~ 
opposição a.o governo do President e da. Republica, não haveria. nm só depu-
tado qne não votasse por ella. (Apoiados .) 
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E já que toco na pessoa do marechal devo dizer que a seu respeito não 
me é licito usar da mesma linguagem de que usaram alguns dos collegas da 
minoria. Venho da maioria, onde,· ha bem pouco tempo, militei, e seria 
indigno de meu ca-racter apedrejar hoje o homem que apoiei hontem. (Muito 
bem.) 

Alem disto, senhores, continuo a ser o mesmo homem do dia 23 de novem-
bro, que não teve em mira arredar do poder este ou aquelle para substituil-u 
apenas pm· outro, mas fundar a Republiea em suas verdadeiras bases. Sem 
que firmemos de uma vez a liberdade, a ordem e a igualdade legal, o r eg1men 
democratico não se perpetuará no Brazil. (A.po'iados .) 

Si eu dirigisse a maioria, a proposta do Sr. Demetrio teria passado 
unanimemente, e no espírito publico pão haveria sombra de duvida a res-
peito dos nossos sentimentos com relação ao Rio Grande. Restabelecida assim 
a verdade; só nos resta procurar e descobrir o melhor meio de dar remedio 
á desgraça que tanto lamentamos. 

No systema actual, que nem é presidencialista, nem parlamentar, mas 
uma deploravel corrupção de ambos, a minoria não tinha obrigação de indi-
ca.r meio algum para a pacificação do Rio Gra.nde; podia limittar-se a solici-
tar da maioria as providencias e medidas que esta julgasse eflicazes pa.ra 
a cessação da lucta fratricida, sem o extermínio de qualquer dos la&s. 

N-o systema parlamentar, em que as opposições se propoem sempre a ser 
governo, sim, teríamos obrigação ele expor á nação o nosso programma; não 
o·bstante i%o, apresentamos como base para estudos o projecto que se dis-
cute, com a declaração de que nito o reputavamos perfeito, e estavamos dis-
postos a acceitar as emendas, ou o substitutivo, que a sabedoria da Camara 
aconselhasse, desde que conseguissimos assim restituir a paz e a tranquilidade 
ao Estado confiagrado, alvo imico de I1<lssos esforços. ( .4 poiados.) · 

O projecto pócle ser defeituoso, inefficaz mesmo : a minoria, apresen-
tando-o, pode1·á ter mostrado· a estreiteza de sua cerebração política; mas 
não basta criticar a obra, declarando-a má, era um dever ele honra para 
a maioria, empenhada., como nós, em resolver acertadamente a questão, 
substituir o projecto por outro melhor e mais completo. (Apoiados.) 

Si a minoria póde merecer censura é a de ter acreditado que neste paiz, 
em que o Exéeutivo absorveu e annullou os outros poderes, o Congresso por 
si só podia pacificar o Rio Grande. E' mister sujeitarmo-nos ás circumsta.n-
cias. 

Indispensavel se torna que façamos treguas, ao menos por algum tempo 
e procuremos entrar em acoordo com a illustre maioria na discussão deste 
assumpto·. A questã.n do Rio Grande nã.o póde nem deve servir de arena 
de combate entre governistas o opposicionistas. (Apoiados.) 

Velho, desilluclido e desanimado dessas luctas estereis ela pequena poli-
tica, em vez ele clesfra.ldar contra o marechal uma bandeira de guerra neste 
momento, entendo que dev.emos marchar de harmonia para por ponto final 
a essa guerra fratricida, que est á consummindo as forças vivas ela Republica. 
(A.po·i.aclos.) Não nos fa.ltarão mais tarde occasiões de criticar e censurar 
os erros elo governo. 

Si todos reoonhecem que não é facil resolver acertada e etlicazmente 
a questão do Rio Grande, só nos resta, corclea\ e sinceramente abraçados, 
procurar no nosso patriotismo as inspirações, ele que precisamos. Fóra deste 
t erreno, nada conseguiremos. (Apoiados.) 

Para que reproduzir a narração elos attentados eommettidos no Rio 
Grande? Compungiclos ele mais já nos achamos, e oomnosco a nação inteira. 

P.retencler innocentar uma elas partes e culpar sómente a outra, será 
um erro, que servirá apenas para irritar ainda mais os animos. Nem castil 
histas nem federalistas são vestaes e nem podiam sel-o., porque esses crimes 
e attentaclos são inherentes a todas as guerr.as, e especialmente á gum"!':l 
civil, a mais feroz de todas. 
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Esses attentados commettem-se ainda quando combatem exercitas dis-
ciplinados, (apoiados) quanto mais entre bandos eiva.dos de paixões l oca.e~J 
e odios partidarios. 

Não quero arvorar-me aqui em accusador de uns e defensor de outros. 
Neste recinto sou r epresentante da nação, e devo pugnar pelos interesses 

da l{epublica, que estão sendo sacrificados nessa guerr a abominavel e desas-
trosa para todos. 

Fóra daqui nãp occulto as minhas sympathiaa pelos federalistas, que, 
além de terem sido os precursores da revolução de 23 de novembro, são· ainda 
parlamenta1·istas, como eu. 

O que posso affirmar á Camara é que, desde que sou político, ainda uã.ll 
vi assumpto que mais se imponha á attenção dos poderes publicos, do que 
este. Seja como for, é preciso por paradeiro a este deploravel estado de eou-· 
sas, que tanto depoem contra a nossa índole, e civilisação e que fazem peri-
clitar o novo r egimen, cuj a fundação definitiva de dia em dia va-e-se tornanqo 
mais difficil pelos erros dos governantes. 

Os illustres oradores, que por parte da maioria t eem se empenha.do 
na discussão, são rio-grandenses, e não podem ser r eputados insuspeitos; 
o interesse delles está em exterminar os seus adversarios : dahi o affan com 
que se a.pegam á inconstitucionalid ade do projecto e a affi rmação de que 
dentro da Constituição não ha meio de cortar-se a clifficuldade. 

Quando o 1'hesouro se esgota e o sangue brazileiro -jon a, estas questões 
de constitucionalidade me par ecem bysantmas . (A.poiados .) Para mim e para 
todos quantos foram solidarios com a revolução de 23 de novembro, a pacifi-
cação elo Rio Grande, póde fazer-se sem a ma.is leve infracção da Constituição. 
( .4. po-iados.) 

O art. 2° das disposições t ransitarias offerece-nos la.rga e franca sahida. 
O estado do Rio Grande do Sul não tem até hoie organi sação definitiva. 
(Apo-iados . ) 

Si a constituição que temos nos imposs!bilitasse de pacificar o Rio 
Grande, devia ser r eputada impresta.vel € r eforma da quanto antes, e, corno 
essa reforma exige tempo, seria preciso inventarmos, fóra. deile, um meio 
qualquer de chegarmoo á realisaçã,o elo nosso objectivo . Quando se trab 
ele salvar a. patria, os homens politi cos nfw se devem deixar peiar por um 
texto ele lei. (Apoiados.) . 

A .gn·erra civil é o ma.io.r flagello que péide ferir um povo ( ap(Jiaclos) 
e par a debe!lal-o, todos os meios ~ão bons . 

Si é licito invocar o - salus pop1tl-i, lex sttp?·ema - é em um caso destes . 
(Apoiados.) · 

Com a Constitu ição., ou sem ella, o que urge é fazer ca.hir as armas das 
mãos de irmãos, que ferozmente se trucic.Jam. (Apoiados.) 

A Camara inteira., com excepçã.o apenas dos deputados rio-grandenses, 
não quer que o pó da r evolução sej a apn.gado com o sangue dos revoluciona-
rios. Ser á uma desgraça pará :1 R epub1ica liquidar a questão pelo exterminio 
de um dos grupos. 

O fuzil e o ca.nhão jámais conseguirão firmar a ordem publica, que outr a 
cousa não é sinã.o "a. liberdade collectiva d::~o sociedade». O que precisamos 
é abafar os · germens r evolucionarios, gue vão se desenvolvendo por toda 
a. extensão do nosso territorio, e o meio é por termo ao arbítrio, r estaurar 
o respeito á le i, e garantir todos os direitos que a C.onstituição conferiu aos 
cidadã.os. (A.poiados.) 

A nã-o ser assim a desordem social e po]itica ser á. perenne. Emquanto 
governa-ntes e governados não forem submissos á lei, não haverá liberdade 
·para este paiz . (Apoiados.) 

A suppressão dos revolucion arias será uma calamidade publica, e a his 
toria registrar á o facto como uma das mais graves faltas ela actualidacle. 
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Tão bons republicanos, como os cashlhistas, são os federalistas, e á Repu-
blica muito impor~a poupa.r a todos o sangue e a v ida, como deve poupar 
o. dinheiro do Thesouro e o sangue •le nossos soldados, qno não se alistaram 
no exercito brazileiro para se baterem uom bmzileiro~, mas para- defenderem 
o honra nacional contra o inimigo externo. À força bruta póde ser o lemma dos 
despotas, mas não o deve ser da Republica Brazileira. (Apoiados.) 

E' curioso qu~ aquelles que invocam a Constituição paJ·a nos impedirem 
de fazer o bem, a invoquem igualmente para justificarem a intervenção inde-
bita do· executivo federal nos negocios do Rio Grande. Essa intervenção, sim, 
desde o principio, foi inconstitucional, e por titulo algum se justifica. Todo 
o paiz sabe que os federalistas do Rio Grande precederam os revolucionarios 
de 23 de novembro. Ninguem igliora que a situação inaugurada nesse dia, 
reconheceu a legitimidade e legalidade de movimento do Rio Grande. O 
marechal Floriano entreteve durante mezes relacões cordiaes e officiaes com 
os que depuzeram o Sr. Castilhos; entretanto, ~m junho do anno passado, 
as forças federa;es pr.estaram-se á contra-revolução, que r epoz o Sr. Castilhos, 
e o marechal interveiu com todo O· exercito para mantel-o e combater os nos-
sos naturaes alliados! Esta à, em resumo, a h isto ria verídica da revolução. 
Oomo explicar-se tão estra-nha transformação? 

Pela minha parte, entendo que a intervir o governo no Rio Grande, 
deveria ter sido· para impedir a reintegração do Sr . Castilhos, adepto deci-
dido da política de 3 de novembro. Os actos dos .governantes devem ser logicos, 
e niio comprehendo a política, que não tenha por base o dever e a moral. 
(Apoiados.) Para· o governo do marechal o Sr. Castilbos não podia ser o 
governador legal do Rio Grande. À allegação de commoção intestina por 
parte delle, e a requisição de intervenção do Governo F ederal não podiam 
ser attendidas. Além do que, para t al intervenção não basta a simples requi-
sição de qualquer governa.dor . O poder federal tem a obrigação de apreciar 
os fundamentos de tal r equisição ru1tes de decidir-se a intervir. D o contrario, 
o poder federal tornar-se-ha mandatario dos governos estadol!Jes, o instru .. 
manto dos governadores·, que por seus erros provoquem commoções. A inter-
,·enção, como disse, foi ille>gica e inconstitucional. 

O SR. VICTORINO MoNTEmo - Dá um aparte. 
O SR. ZAMA - Qualquer quB seja a opinião do nobr.e deputado a tal 

r espeito, o que está na consciencia n acional é que, pa ra nós, os homens de 
23 dB novembro, a legalidade niio podia estar com o Sr. Castilhos. 

UM SR. DEPUTADO - E' uma verda-de, e tanto que a deputação rio-gran-
dense fazi a parte da opposição. 

O SR. ZAMA - Si a intervenção podia e devia dar-se, havia de ser em 
favor dos federalistas. 

O SR. Vm rmnNo MoNTEIRO - Desconhecer a r ev.olução de 17 dB julho, 
é desconhecer a revolução de 23 de novemb1·o. 

O Sn. ZAMA - Nunca : reconhecer a contra-revolução lle 17 ele junho 
sim, é renegar a revolução de 23 el e novembro; ( apo'ia.clos; a1JaTtes) e porque 
nã.o a J'econheço é que coll oquei-me nesta posiç-ão : ao contrario do illustre 
deputado, que era, o amw passado, leadeT da opposição, que confessou, ha 
dias, que a~sumira aquella attitude, contando que da desordem do sul r esul-
tasse o desmoronamento de toda a situação inaugurada a 23 de novembro .. . 

O Sn. CASSIANO DO N ASOlMENTO - ]!:u não disse isso ; ·v. Ex. foi quem 
di sse que eu t inha c.ommandaclo. 

O Rn. ZAMA - Àppello para a memoria da Camara, que ouvin S. Ex. 
empregru· até o vocabulo fl'aJlcez - bou.leversernent. Não quero d-ootruir 
cousa alguma, nem oogito mesmo de a.rredar de seu posto o marechal , até 
porque nada tcmws aproveitado com as mudanças. (Apoiados.) 

UM SR . DEPUTADO - Bntã.o, está, de accordo com a maioria. 
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O SR. ZAMA - 'fambem nã·o é esta a oonsequencia de minhas pa.lavras : 
l'odemos estar de acoordo em um ponto, em <Jlle se devem encontrar todos 
os políticos bem intencionados : em acabar do uma ve~ com esses '[JT01l1t·nc-irL·-
mentu., , que nos tornam tão ÍHcapa.zes de oomma.udar, eomo de o-bedece:·, 
e. que nos impe'dem de chegar ao gr::ío do prurleneia, indispensa.vel nas repu-
blicas, que só podem florescer á sombra da paz, da. liberdade e da ordem. 
(Apoiado s.) Não estou de accordo com a illustre maioria, que approva o pro-
cedimento do marechal sustentando pelas armas um elemento que não devia 
ter existencia o.fficial. Penso até que isto deve causar ao paiz ta.nta estran 
heza, como si elle chamasse para o ministerio o Sr. Barão de Lucena. Per-
mittam-me a franqueza, ainda que incommodo al,guem. 

O SR. ~o\.NTONIO DE AzEn.EDO - Na phrase de V . Ex. , a opposição devia 
estar com o Sr . Julio de Castilhos . 

O SR. ZAMA -Assim devia ser; ao menos assim seria logica. 
O SR. VICTORINO MoNTI<:JRO - Eu fui vice--governador. 
O SR. ZAllu - Accudo :w a.parte do nobre deputado·. V. Ex. labora em 

engano. V. Ex. não foi vice-governador, e tanto a Camara não reconheceu 
a. legitimidade ou legalidade ela contra-revolução elo Rio Grande, que resti-
tuiu-lhe a sua cadeira de deputado, o qt•.e. de certo não fa.ria, si lhe recon-
hecesse a qualidade de vice-governador. (flpo·iados.) Isso quer dizer aind•t. 
que a Cama.ra .. votando aqueUe parecer, declaroit implicita.ment.e que não 
ha organisação definitiva naquelle .estado, o que nos facilita a. solução do 
problema pelo art. 2° das disposições transitarias, oomo affirmei. (Apoiados.) 

Volta.ndo ao ponto em que fui interrompido , accrescentarei que ainda 
não estou de accordo com a maioria, que entende que a marcha dos publicas 
negocios é boa, a.:> passo que a tenho po'l' má, porquanto o marechal não oom-
prehendeu o papel que a fortuna, as circumstancias, ou o acaso lhe impun-
ham, o papel elevadíssimo de ser o fundador da Republioa Brazileira. 
(Apoiados.) A responsabilidade dos homens de 23 de novembro, si é grande 
na actualidade, maio.r ainda será - perante a historia. Eu não exigia. que a 
nova situação curasse de momento os males do passado : contentava-me que 
pouco a ,pouoo os fosse sanando : mas vejo oom pezar que elles se teem a.g.gra-
vado, e a desorientação política tem sido tal, que até produziu a guerra. civil. 
Talvez pense o marechal que a desordem lavra somente no Rio Grande; mas 
devo com franqueza_ dizer-lhe que ell a. é gera.! em todo· o paiz, porque por toda 
a pa.rte se a.ccumulam elementos de explosão. Não creia o illustre PreGldente 
dD, Republica que gosa.mos de paz e tranquilidade nos outros Estados. Nã.o 
póde chamar-se ordem publica essa. pa.r::dys1a mo-ra.l e política, em que se acha 
a nação inteira, resultado da oompressão excessiva exercida pelos govenws 
estadoaes e federal sobre as massas populares; n i'ío póçle haver o·rdem , qua.nclo 
os direitos dos cidadãos, tão pomposamente proclamados, sãÜ' sem o menor 
escrupulo postergados, quando a eleição é uma mentira, quando se desinte-
ressa. o povo da causa publica; nã,o póde haver ordem, qua,nclo a mão rh 
autoridade e da polioia se mette em tudo; quando a força publica, mistu-
rada oom a ca.panga.gem, espanca, rouba e mata cida.dã,os indefesos e paciti-
oos; quando os agentes immedia.tos da. oonfiança go-vernamental açulam, 
applaudem e as vezes commandam em pessoa todas essas violencias. 

O que temos é estagnaçã.o na superficie com vulcões no fundo. 
Temo:;: .o peior dos esta.dos a que póde chegar a sociedade, temos a 

desordem a mais in tolera.vel e sob o seu aspecto o mais hediondo. (Apoiados; 
1r,1t.i to bem .) 

Suppor que é ordem esse socego a,pparente, será g rave erro, porque elle 
nã.o é sin ã.o a. expressão da frnqneza, do cansaço, ou elo medo das victimas. 
(M1vito bem.) 

E o governo que tolera isto , ou julga, ele seu dever manter estado tão 
anormal, é o uni co responsavel pelas revoluções, si ellas explodirem. 
( Apo,iados.) 
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A Republica só ha de subsistir pela for'l(a do direito e não pelo direitó 
da força. (Apoiados.) 

A n ão ser assim, dar-me"hão o dire ito de dizer qu e ::;a]lirnos da monar-
chia constitucional para entrarmos no r egimen do deSpotismo anarchico com 
o barrete phrygio na cabeça; e eu repillo todo· o despotismo•, ainda quando 
nos garanta o socego nas ruas e a tranquillidade no lar domestico. (Muih 
bem.) 

Nem os nobres membros da maioria, que julgam que vamos muito bem, 
política e administrativamente, podem imaginar a tristeza que experimento, 
vendo as difficuldades que o regimen J'epublicano tem enoontrado para 
firmar-se neste paiz, já habituado á liberdade e á ordem; manda porém a 
verdade que se diga que essas difficulda.des não teem sido CI·eadas pela nação . 
que acceitou lealmente a revolução,, que ella não fez, mas pelos governantes 
que temos tido desde 15 de novembro até hoje . 

A desonentação republicana nãe data de agora. (Apoiados .) 
Tambem não acompanho os illustres collegas da minoria no modo por 

que consideram o mar,echal. 
Não o tenho por homem cruel e sedento do sangue brazileiro. (Apoiado.>.) 

Quem estudar a sua vida passada, milita1· e civil, quem o observar no lar 
domestico, si quizer ser justo, reformará semelhante juizo. O ma,r,echal, na 
elevada posição em que se acha collocado, está pagando o tributo que em 
geral pagam os que não estão preparados para a direcção suprema da socie. 
dade. 

Incontestavelmente eUe deixou a estrada larga que devia trilhar e 
enveredou por caminhos diffioeis e escabrosos, acabando, como o viaj ~r 
transviado, por perder o rumo. Manda a carid.ade christã, que não o deixe-
mos a debater-se com o matto,, que já não póde romper e o tragamos de 
novo á estrada que abandonou . ( Apo·iados.) Não ter jamais commettido falta 
alguma, é sem duvida muito louvavel; mas, tendo-as CQmmettido, reconhe-
cei-as e reparal-as, demonstra. sempre uma grande elevação e nobreza de 
espírito. Mude o marechal de rumo, comprehenda melhor os interesses da 
Republica e os seus proprios, e não lhe regatearei elogios, nem o meu fraco 
apoio. Consorcie a ordem com a liberdade, faça respeitaJ· todos os direitos, 
d;i~tribíl.a justiça com a impareialidade que deve ter o primeü'o magistrado 
de nm povo livre, e ter-me-ha a,o seu lado. 

Quem sóhe áquellas alturas tem o rigo,roso devru· de consagrar-se ao bem 
estar da collectividade, e no seu proprio interesse está não só restringir a 
orbita do seu pod,er, como vencer as paixões, os odios e até as affeições. Só 
lamento q-ue o marechal Floriano não tenha sabido ser o vVashin.gton hrazi-
leiro . 

Quem assim se exprime nií,o póde ser tido por opposicionista intransi-
.gente só preoccupado em augmentar as difficuldacles, I)Ue já assoberbam o 
governo. 

Ao contrario : acredita.ndo que o Presidente da. ltepublica. sente-se, 
<'omo a nação inteira, angustiado com essa guerra funesta , que nos est•t 
custando tanto sa.ngue e dinheiro, desejo qne, post as :í, margem as discussões 
e queixas, que nos separam, collabore comnosco a. maioria. de modo que ·-lo 
esforço commum surja o meio de pacifica,r o Rio Grande, pacificação qn13 
·será um titulo de benemer en cia para. os poderes do ·Estado. 

Notem os nobres deputados que muito intencionalmente sirvo-me do 
termo - pacificação - porque a repressã.o pelas aJ·mas, pelo exterminio de 
ta,ntos brazileiros, tão p atri,otas, como os melhores, será um desastre para 
a. Republica., que precisa elo auxilio e apoio de todos os bons cidadãos 
(.4. poi,ad os .j 

A' questão de sangue, que Ja por si é tudo , junta-se a questão do dinc 
beiro, que d iariamente se esrõa. elo Thesouro · Nacional , já em más circums-
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tancias, gra.ças aos erros passados e presentes . Nem se diga que não ha meio 
ele chegarmo::; ao fim que miramos. Marchem de aC'cordo os poderes publico~, 
e as difficuJdades desappa.recerão. (.tlpoútdos.) 

Deaute ela lucta fratricida devem desapparccer os caprichos o a.,; 
susceptibilidades. (Apoiados.) 

As bases e condições em que a pacificação do ltio Grande póde e deve 
ser feita, expol-as o nobre deputado por Minas Geraes, o Sr,.. Costa Machado, 
sempre digno da nossa estima e consideração pela sinceridade coin que falia, 
e pelas boas intenções, que o animam. (Apoiados.) A pacificação só poderá 
ser feita pela restauração completa do direito para todos; pela reorganisação 
estadoal pela livre manifestação da vontade dos rio-grandenses nas urnas 
eleitoraes; pois não se trata de uma briga de compadres, que os amigos 
podem accomodar. Não será a intervenção pe.~soal dos Srs. Demetrio e 
Cassian o do Nascimento que fará os belligerantes deporem as armas. 

Ha de ser a intervenção harmonica dos poderes publicos, que, só elles, 
podem offerecer a ambos os lados ga.ra.ntias seguras. (Apoiados.) Comecemos 
por fazer a pa.z aqui para conseguirmos fazel-a no Rio Grande. 

· O Sn. OrTIOICA - O que V. Ex. está fazendo é o que é -patriotico e 
pratico. 

O Sn. CosTA MACHADO- Muito bem . 
O SR. ANFRrso FrALHO - Patriotico póde ser; pratico ainda não. 
O SR. ZAMA - Mas oomo chegaremos aos meios praticos sem a boa von-

tade e o eoncurso de todos? O que nos está separando talvez nã.o passe de uma 
questão de vaidade, uma das fraquezas hnma.nas. Entretantü, na solu ção 
deste assumpto não póde haver derrota para ninguem; mas victoria para 
t,odos, inclusive o Presidente da Republica.. (A poi.ados.) . 

Não é este o terreno em que a maioria e a minoria devem medi.r forças . 
Si os meios propostos pela mino.ria são inconstitucionaes ou inefficazes, offe-
reça a maioria outros, qne não hesitaremos em acceitar. Nã.o nos faltarão 
ocoasiões de censurar o governo, e da maioria defendei-o. 

P.recisa.mos deliberar com uma calma, eom uma saude moral , qu e pa.reP.e 
não existir nem nas regiões officiaes, nem nas parlamentares. 

D ea.nte elo que tenho visto, sinto desfallecimentos, que a linguager_n 
humana não póde exprimir, e chego ás vezes a, desm·.er de todo que consi-
gamos firmar no paiz o regimen ela liberdade, igualdade e fi:aternidade. Os 
que t.eem mais coragem do que eu, os moços, que nã.o perdem a espeTa.nça, 
devem amparar-me em minha fraqueza. 

UMA voz - Aeonselhados po.r V. Ex. 
O SR. ZAMA - FaJta-me competencia para, aconselhar, e, quando sein 

competencia aconselho, nin.guem ouve os conselhos que dou. 
Não po.<>so ser ma<is do que um obreiro obscuro do grande edificio que 

precisamos construir, e que hoje ainda é mais difficil do que a 15 ·de 
novemhro. 

Desculpem-me, porém. estes ·desvios. Um homem elo meu temperamento 
nem sempre é senhor de si na tribuna. 

Já !em h rei á Camar·a que ell a. propria confessou que o estado do Rio 
Grande do Sul não tem até hoje organisação definitiva., de-~de qne reconheceu 
que o Sr. Victorino Monteiro não perdeu o seu loga.r de deputado . 

Existe, pois, no art. 2° das disposições trnnsitorias a. competencia eori-
stitucional para intervir. 

O Sn .. EPITACIO PESSOA - Apoiado. 
O Sn. ZAMA - Mas, ainda qnanclo não existisse, nós tínhamos a. obrigação 

rle inventai-a. 
O Sn. ÜTTIOICA ·- Sem perigo, po.rém , pa.rn. a F erl eração e sem abri.r pre-

cedentes. 
O Sn. ZAMA - Jamais haverá perigo para a. F ederação nas tentativas 
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feitas para restabelecer a paz entre os brasileiros, e os precedentes quB 
abrirmos com tal intuito, no futuro só nos poderão trazer honra e proveito . 

O que pode fazer perigar a Republica Federativa será augmentar a 
somma dos descontentamentos, que se vão accumulando. Perigo haverá si, 
como deseja o nobre r epresentante do Rio Grande elo Sul, este p.rojecto for 
rejeitado em primeira discussão, sem que a maioria, que o condemna, o sub-
stitua em 2a discussão por causa melhor. De tal procedimento poderia resultar 
para a opinião publ ica a nresnmpção de que, ou os poder.es constitucionaes 
são inuteis e incapazes de resolver as difficuldades, ou antipatrioticos, esqui-
vando-se á obra mais huruanitari a, que podemos fazer na actualidade. 

E' uma grave falta em política assumir responsabilidades, que se podem 
evitar. D eante das declarações ela minoria, de que acceitará quãlquer a.lvitre, 
que lembre a maioria, comta.nto que se consiga a pacificação-desejada, a r·ejei-
yào deste projecto em la discussão será um eno por parte ela maioria. Lem-
brem-se os nobres collegas que as nossas condições financeiras já são tão 
precarias, que hoje um orgão de publicidade dá a noticia que não foram em 
tempo pagos os juros ela divida publica. 

O SR. OrTICIOA - Asseguro que não foi por falta ele dinheiro no 1'he-
som·o. ('l'ro cam-se apartes vehementes.) 

. O SR. ZAMA - Qualquer que fosse o motivo dessa irregularidade, à a 
primeira vez que isto se dá no Brazil, creio eu . 

Preveni a Cam;u·a que nfw vinha pronuncia.r um discurso, mas ser uma 
especie de juiz de paz, que conciliasse, ao menos neste assumpto, a maioria 
e a minoria. 

No momento actual, não se pódem apresentar emendas nem substitutivo 
uo proj ecto. Eu mesmo não me encarre.garei desta tarefa, porque sou o pri-
meiro a, desconfiar ele rr eus r ecursos intellectuaes; mas os nobres membros 
da maioria poderã-o fazel-o . 

O Sn. On'IOIOA - Nem duvide de que nós ela ma.ioria possa-mos achar 
o meio. 

O Sn. ZAMA - Tanto não duvido que estou instando para que em 2a dis-
cussão o apresentem. Si estiv.esse convencido de que a maioria tinha o pro-
posito ele na.da fazer , não perderia o t.empo em pedir-lhe o seu concurso e 
coa.cljuvação. Seria dDlorosissimo para mim reconhec.er que falta hoj e aos 
meus companheiros elo anno pal'saclo o patr iotismo, que sempre nos animou. 

O Sn. On'ICICA - Nós t emos resolvido nã.o encerrar esta discussão aíim 
de que, no con er clella, possa apparecer esse meio. 

O Sn. ZAMA ·- Não me parece esse o melhor processo . 
O Sn. Ort'JOICA- E' o melhor para nós, que •estamos convencidos de que 

o projecto é inconstitucional. 
O SR. VrNHAES - Apresenwm outro. 
O SR. ZAMA - N ão me pareoo rasoavel tal deliberação, até porque, na 

la discussão, não se pócle apresentar outro projecto. A occasião opportuna 
ser ia na 2a. Assim, perderemos sómente tempo. 

O SR. On·roroA - A demora do projecto não tem sido pela maioria. Pou-
cos ora.do-res se teem mauife3tado, e a inscripção é longa. 

O Sn. ZAMA - Segundo o nosso r egimento, a l a. discussão versa apenas 
sobre utilidade do projecto. A questão neste momento r eduz-se a isto .: é· ou 
não uti l tratai· da pacificação do Rio Gr ande? Não é util sómente: é .indis-
pensavel. Nunca foi submettido á apreciação d a r erresent ação nacional 
assumpto de tamanha t.ransc~nclencia. (Apoiados.) O merito ou demerito do 
projecto será para clepo·is. 

O SR. OrTIOIOA - Mas, si. na l a discussã.o se chegar a accordo, nã.o haverá 
necessidade da 2a. 

O Sn. ZAMA - Ainda assim, só na 2a. discussão esse acco·rdo poderia ser 
posto em pratica, o que não dispensaria a.inda a 3a discussão . 
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O Sn. 0ITIOIOA - Pois bem; mas devo• esperar que V. Ex., ou qualquer 
outro deputado offereça consa melhor. 

O SR. ZAMA - Para isto mesmo, é preciso que o actual projecto passe 
a 2" discussão. 

Por mais difficil que pareça a questão, havendo accordo e harmonia de 
vistas, conseguiremos o nosso deside1·atum. Nil mo1:talibus arduum est . 
Queiram devéras, o Poder L egislativo e o Executivo de accõrdo, pacificar 
o Rio Grande, e Deus nos ajudará no nosso empenho. 

Basta de sangue derramado entre ü-mãos sob o regimen da Republica, 
que prega a fraternidade, como um dos seus dogmas. · 

Si os poderes publicas se esquecerem, porém, de seus deveres, si cruzarem 
os braços deante da desgraça do Rio Gra.nde, desgraça que não é só desse 
Estado, mas da nação inteira., só me restará soltar o bra.do de alerta, e dizer 
aos brazileiros : " Caveant cives, ne quid 1·espublica cletrimenti capitat . , 
(Muito bem.; muito bern. O O'/'Ctelo1· é muito f el·icitado .) 

O Sr. Pereira da Costa - Sr. presidente, meus senhores. Tomei a pala-
vra unicamente pelo dever, pelo interesse imperioso que tenho de pronun-
ciar-me sobre a materia do projecto em discussão; ao contrario não occupa.ria 
esta tribuna, principalmente depois que a Ca.mara om·iu o insigne parlamen-
tar que acaba de sentar-se. 

Senhores, prometto desempenhar-me da minhá obrigação em poucas pala-
vras, e para isso solicito da Camara toda a attençã.o e sobretudo maxirua 
benevolenci a. 

Comprehendo bem, senhores, não obstante, o guanto é melindrosa a 
minha posição neRta emergencia, quando a paixão part.ida.ria, elevada ao seu 
mais alto gráo, que vi lipendia tudo, tem transfo·rmado· completamente o 
caracter dos homens, a natureza intima das cousas, dado uma face nova 
e inverídica aos successos, desdobrando um longo manto funebre, para envol-
ver em suas dobras o pa.rtido republicano do Rio Grande. 

Bem comprehendo o quanto é difficil a minha posição no momento em 
que um a parte da opinião desta illustre cidade considera como um despota 
o presidente do meu estado, cidadão cheio de serviços á Patria, jornalista 
que colheu imperecíveis louros nas grandes pugnas da imprensa ao serviço 
da Republica; ao passo que considera o Sr. Silveira Martins como um justo, 
um forte, um amigo das instituições nascentes; no momento em qu e o partido 
republicano rio-grandense é considerado como o autor de todos os attentados 
praticados no Sul , tem invadido cidades, despejado habitações, violado :1. 
honra das famílias, e o partido adverso é r etratado como um conjunto de 
n.njos, com o latego de Cbristo. na mão, vingan do tamanhos crimes. 

Não me admira, 8r. pr·esidente, que uma grande parte da população 
desta illustre cidade assim a.juizc os factos, sem saber o que se passa ,ta 
minha terra.; o que me admira é que espíritos illustra.dissimos, que teem 
obrigação de conhecer perfeitamente os acontecimentos pa-ra julgai-os, como 
os nobres deputados que patrocinam o projecto em discussão, vão beber inspi-
rações nessa fonte falsa, com grave prejuízo para os mais altos interesses 
da Republica. 

De facto, Sr. presidente, quer queiram, quer não, os uobres deputados 
da Dpposição, o chefe do federalismo no sul é o Sr. Gaspa.r Martins, pelo seu 
prestigio político, por seus talentos, pela sua brilhant-e capacidade tribunicia. 

Triumpha.nte o movimento - dito libeTtad01· - no sul, com elle trium-
pha.ria alli a icléa do parlamentarismo, da reformJ. ela nossa Constituição 
e, talvez, de mais alguma cousa, porque o echo de suas victoria.s viria até 
aqui, iria mais além. O responsavel directo dos attentados que teem sido 
c-ommettidos em minha terra à o partido federalista; no inicio da Republica 
o pa-rtido republicano procurou, pela paz e pela ooncordia, a união de tod<Js 
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os rio-grandenses, o que não poude conseguir, porque ao seu appello o partido 
adverso a principio .respondeu com pequenas aggressões, e foi depois até 
a.o assassinato; lembro a morte do coronel Chicuta, na cidade do Passo-Fundo; 
de Domingos Mancha., na Palmeira, do infortunado coronel Evaristo, cujo 
ma.rtyrio não tenho expr.essões para narrar. 

Como rio-grandense, como brazileiro, ninguem mais do que eu deplora 
o gue se passa no Rio Grande e, si eu encontrasse um meio, dentro ·da Consti-
tuição, salv:wdo o prestigio da autoridade, de bom grado concorreria para 
a terminação da lucta. 

O projecto apresentado é, na minha opinião, i llegal, arbitra.rio o nullo. 
Demonstro estas proposições, analysando rapidamente os effeitos do 

estado de sitio já largamente discutido por meu companheiro de bancada 
Dr. Homero; combato a nomeçã.o de um interventor, art. 2° do projecto; 
a convocação das camaras muni.cipaes que funccionaram a 15 de novembro 
de 1889, art. 3° do projecto, camaras visiv.elmente gasparistas, para orga.nisa-
rem o meu estado, que se acha completamente organisado, como todos devem 
saber, e declaro que o projecto em discussão não tem <tssento em disposição 
alguma legal, que cahe por si, como edificio construido em chão movediço. 

Não tendo a revolução intuitos defin1dos, é muito faci! á eloquencia dos 
nobres deputados da opposição traçar um quadro negro de horrores, em que 
o crime das virgens violadas dispute a primazia aos mais nefandos crimes; 
é muito facil á eloquencia dos no·bres deputados traçar um quadro- desta 
ordem, e, apontando para a téla, exclamar : Tudo isto foi praticado pelo 
pa-rtido que nesta hüol'a dirige os destinos do Rio Grande elo Sul; - o que 
não est·á completamente de seu lado, mas está muito ma.is afastada dos 
arr.aiaes contra.rios. 

A verdade é esta : o partido republicano tem praticado en·os, é partilha 
humana, mas muito ma.is gra.ves tem praticado o partido adverso; a razão 
não ·está completamente de seu lado, mas está muito mais afastada dos 
a1'raiaes contrarias. 

Neste momento de tristezas infinitas para aquelles que desejavam ve>· 
a Hepublica grande, boa., nobre, feliz, e não batida por tantos ventos contra-
rios, devido á falta de patriotismo, aos erros de seus proprios filhos - uma 
nuvem negra paira sobre o céo azulado e límpido ela minha terra, nuvem 
feita de velhos odios, de paixões insoffridas, de velhos preconceitos - a 
nuvem passará e "os pertinazes illudiclos verão de que lado está a. razão, os 
julgadores apaixonados, que. só tiveram cruel conclemnação para uma elas 
paTtes e appla.usos, absolvição, para a outra, teriío vergonha do seus proprios 
juizos. . 

Termino acreditando que a illustre assembléa saberá collocar acima das 
suas pro.prias magoas, acima das suas proprias dores, a grandeza e felicidade 
da patria, para não approva~· um projecto que é, a.o mesmo tempo, um ataque 
á Constituição e um golpe de m01·te vibrttdo contra a liberdade e autonomia, 
do meu estado. (O om(lM· e abraçado e f elic·itado.) 

O -- Sr. Serpa (p ela ordem) - V. Ex. comprehende que nos poucos 
minutos que me resta.m nã,o posso ~·esponder a todos os oradores que impu-
gnaram o projecto . 

Por ma.is que queira limitar o meu discurso e não abusar da benevolencia 
da Camara, não o conseguirei fazer. 

Ha. além disso uma razão : não posso combater as ideias da Camara 
com a. Camara ausente. 

Pm· isso, ele duas, nma; ou V . Ex. me reserva a palavra para amanhã 
ou dá o debate por encerrado , porque eu nãn posso fallar nesta hora. 

O SR. PRESIDENTE - A hora de terminar a sessão é ás quatro; faltam 
porta.nto ainda 20 minutos e não posso suspender os trabalhos. A mesa e ;, ~ 
Srs. deputados presentes ouvirão V. Ex. (Apoiados.) 
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O SR. SERPA - V. Ex. inv·ente outra especie de supplicio para o mau 
aspiritó e para a minha intelligencia. Si é contra o regimento qua.Jquer dos 
alvitres pól' mim indicados, ficarei inclefeso. 

O SR. RETUMBA (pela o1·dem) - Parece que não ha numero na casa; 
ent·retanto J·aqueiro a V. E·x. encerramento da discussão. 

O SR. ÜASSIA:-<0 no NASCIMENTO (pela o1·dem) -· Sr. presidente, desejo 
saber qual a süluçllio da.da por V . Ex. ao requerimento que acaba de fazer o 
nobre deputado pela Parahyba, pm isso que precisamos resolver sobra este 
assumpto, a bem da pJ·opria Camara, que deseja ouvir a palavra do autor 
do projecto, e a bem dos oradores inscriptos, como eu, que ainda tem de 
occupar-se deste assumpto-. 

O SR. PRESIDENTE declara. que vae submetter á consideração da casa o 
requerimento do nnbre deputado pela Parahyba. 

Submettido a votos o requerimento, 1:.econhece-se não haver num~ro, 
pelo que o Sr. presidente manda proceder lÍ chamada. 

SESSÃO DE 26 DE MAIO. 

O Sr. Espirito Santo - Sr. presidente, clepll'is que a Camara apreciou 
verdadeiros rasgos ele e1oquencia de parlamenta,res clistinctos; depois de 

sentir-se mesmo electrisacla pelos arroubos da palavra 
Ja discussão do que illustres companheiros de bancada t~em sa.biclo exhibir 

neste recinto, possuidos de verdadeiro amor da pa.tria, 
projecto n. 2 penalisados pelas lutas cruentas que se agitam em um 

Estado dos mais heroicos da feder~'ão brasileira; eu não 
precisaria., Sr . presidente, vir a.qui fazer ouvir a minha fraca voz, e o meu 
a.nimo, ao tomar a palavra presentemente, se acha pel'feitamente calmo, 
apezar ele sentir extremecer em meu cora.ção os mesi-nos sentimentos que 
agitam os meus eoHegas ele bancada. 

O SR. ALFltEDO ELLIS - E de toda a Camara. 
O S!t. EsPIRITO SANTO -- Mas, Sr. presidente, venho apezar . destes 

sentimentos bastante energioos, cnm o intuito firme de revestir-me de 
completa e inteira calma. . -

Não veúho sustentar , por um lado, o projecto porque elle o tem sido 
sufficienteme nte por aquelles que me precederam na tribuna; não venho 
tambem ba.tel-o porque me acho plenamente de aecôrdo com elle. Apenas 
procuTo accentuar a phase de meu espírito nesta questão, pois, não me 
deixando arrebata.r por estremecimentos, que, não sendo hem interpretados, 
poderão denunciar alguma parcialidade, uma inclinação determinada para 
este ou para. aguelle lado das duas forças contendoras do H.io Grantie do Sui, 
procurando collocar-me no papel de representante da. nação, procurando 
orientar-me no espirito de uma boa or.ga.nisação federal , pretendo apenas, 
SJ'. presidente, fazer sentir, na bancada a que pertenço, uma leve nuant;a 
quando encaro uma luta que se a,gita entre dous partidos, e perante os 
quaes nós não poderemos ser partidarios, mas simplesmente apaziguadores. 

Julgo dever proceder assim porque além da impressão geral qne alguns 
dos meus illustres collegas de_ bancada teem deixado no auditoria, se acha 
consi,gnado no projecto o ru·t. 3° que dá um caracter ele completa parcialidade 
á questã,o. 
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Penso mesmo que a maneira pela qual pretendo manifestàrme, possa 
de algum ·mo.do tra.nquillisar aquelles que se acham a,o lado do governo e 
mostrar um caminho talvez de conciliação, a.ntevendo elles, entre nós, nã.o 
partidarios dos federalistas rio-grandenses, não adversarios daquelles que 
combatem ao lado do governo e de Castilhos, mas meramente partidarios dtl 
poder interventor que se destina unicamente a ser um medianeiro imparcial 
na questão com o fim principal e unico de restabelecer a tranquillidade. 

Um distincto batalhado-r, um dos principaes parlamentares que honram 
o uosso recinto, o nobre Deputado que se senta á minha esquerda, o Sr . 
Epitacio Pessoa, justificou plenamente o projecto, mas exactamente passoU 
por sobre o art. 3°, como merecendo pouca importa.noia. 

Exactamente é este artigo que determina a minha attitude de repre-
sentante da nação, imparcial deante das luctas que se ferem nos Estados, 
não querendo cahir na incoherencia de reprovar a intervenção do governo 
central quando solicitada pelo governador que., em vez de declarar o estado 
de sitio, foi collocar-se ao lado de uma das partes interessadas com o intuito 
de subju.gm· a parte contraJ.·ia. 

Não pretendo imitar o procedimento do governo que somos forçados a 
censurar; não .quero, ao inverso, acompanhar, ao menos apparentemente, 
aquelles que, talvez sem o desejarem, poderãD ser tidos ccmo auxiliando o 
pa-rtido federalista. 

Vejo diversos companheiros de bancada malsinarem e verbera.rem com 
toda a energia o massacre do gove·rno de Castilhos ... 

Julgo uma grande injustiça, não tendo motivos de romper a sol idarie-
dade com os meus compa.nheiros de bancada, porque acho que a intervenção 
do Congresso é legitima, acho que não podemos ser juizes na lucta travada 
no Rio Grande do Sul. O unico jüiz nesta questií.o é a soberania popular 
daquelle território da União (apoiados); só ella póde julgar oom quem está 
a 'razão; nós, quando muito, poderemos ser pacificadores. Assim oompra-
hendo, Sr. Presidente, desde que tomei assento nesta casa, porque cle.<>de 
então tenho sempre me batido pe.Ja fiel e restricta execução da lei e pela 
observancia da nossa Const.ituição. 

Logo no terceiro dia da Co·nstituinte, quando se pretendia reintegrar 
o Sr. Marechal Deodo-ro, de quem eu era amigo intimo e dedicado, na. 
dictadura, oppuz-me a isto, tendo sido um dos quarenta e cinco que vo-taram 
co-ntra essa reintegração·; quando o governo do Sr. Lucena proc urou intervir 
indebitamepte nos Estados, se.guindo uma politica de centra.Jizaçã.o, oppuz-
me tenazmente; por occasião do desfecho d:a golpe de Estado, a 25 de 
Novembro, sahi pa.ra a rua fardado e armado para combater a dictadura; 
acompanhando o go-verno do marechal Floriano, delle afastei-me imme-
diatamente w1 occasião em que o Sr. Aristides Lobo veiu propor que o 
Congresso le.gislasse sobre a organização dos Estados; franco partidario da 
federação , entenqia que a invasã.o do Congresso nos negocias peculiares aos 
Estados era illegal, e votei contra esse projecto; clamei e bati-me contnt I) 

estado de sitio, conta·a a reforma dos militares, contra a demissão dos lentes ; 
estou prompto a sa.crifimu-me até aos nltimos extremos, empenhar todos os 
meus esforços para a manutenção da H.epublica, assim como empenhar-me-
hei para que se ini cie um governo francamente republi cano . 

Si quero autonomia completa dos Estados; si quero a mais completa 
ausencia de . intervenção do go·verno central nos governos particulares desses 
mesmos Estados da União, não posso deixar ele oppôr-me á centralização, 
á. intervenção do Governo como parte contendora, como tambem não posso 
collocar-me ao lado de qualquer dellas. 

O projeoto, ora em discussão, no art. 3° tem uma clausula, se,gunclo a 
ql!al se deve proceder á eleiçõ.o ele accôrdo oom o regulamento eleitoral de 
1889. 
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Penso que semelhante disposição se resente ~a precipitação com que na 
occasião se tratou de apresentar um alvitre, nao como medida definitiva, 
mas como base de discussão; assim poderia ter passado despercebida a 
disposição de semelhante artigo. 

Mas, observando-o a.ttentamente, comprehende-se que nós, que nos bate-
mos pela Constituição e que verberamos os desvios da pretensa legalidade do 
actuaJ Go·verno, não podemos deixar de lado a lei eleitoral, que ainda o 
mmo passado promulgámos, e já se acha em execução, para irmos buscar de 
preferencia a lei eleitoral do regimen decahido. 

Mas quando tivessemos de notar a differença, que ha ... 
UM: SR. DEPUTA TO ... Mas isso é um programma de organização para o 

Estall.o do RIO Grande do Sul. 
O SR. EsPnnTo SANTO - ... entre a lei de 1882: e a lei de 1892, e:sta diffe-

rença seria que a primeira estabelece um cen:so alto, e a segunda. amplia o 
eenso; a primeira é uma lei aristocratica., e a se.gunda é completamen!ie 
tlemocratica ( o.poiaclos); não posso, pois, comprehender como nós, que deve-
mos ser a. guarda avançada das theoria.> clemocratieas, podemos ir desen-
ca v ar essa lei. Mas tenho certeza, tal é a confiança que. deposito nos meus 
companheiros de bancada, de que, sem duvida nenhuma, serão solícitos em 
desprezar as disposições do art. 3° do projecto, desde que seja apresentado 
um alvitre exequivel de accôrdo com a lei eleitoral que promuLg<ímos. 

Bste artigo appareoeu esporadicamente.; não se refl.ectiu talvez nas 
immudences e razões especiaes que deviam p.residir rw nosso criterio na occa-
sião presente. Não posso comprehende1· de outro modo como se preferiu a 
intervenção dessas organisações monarchicas .. . (A partes.) 

Mas, Sr. presidente, esta discrepancia não vem absolutamente enfra-
quecer o tentamen feito pela minoria a que me honro de pertencer; ella. 
a.presentou esse projecto como ba.>e de deliberação, não se recusando a accei-
tar qualquer co usa de melhor. (Apoiados.) 

O Sr. EPITACio PEssoA - Não sou suspeito á maioria, entretanto divergi 
do projecto. 

O SR. EsPIRITO SANTO - Sem duvida; e eu não me admirei disso, po·rque 
estou habituado a vêr V. Ex. tão erecto na sua coherencia, quanto brilhante 
nos seus discursos. 

Seguramente o nobre depnta.clo tratou do projecto em seu conj unto, nos 
seus pontos principa.es, não descendo a minudencias e a detalhes; porque se 
desce.sse com certeza r ecusaria o seu a.poiél a esta disposição. (M.u.ito bem.) 

Senhores ,tenho-me levanta.do sempr-e contra as injustiças, contra aque:-
les que esqueeendo-se da lei , convertem o arbítrio em norma. de conducta; 
mas, embora no meio de uma. atmosphera de accusações ao Sr . .Julio de Castil-
hos, ainda não pos:so julgar bem o seu procedimento quanto aos negocios do 
Rio Gra.nde do Sul; e de antemão sei que o Sr. Julio de Castilhos é um 
homem digno, a quem sempre respeitei pelo seu ca.ra.cter, pela sua integri-
dade republicana, pela generosidade e nobreza do seu espírito. 

Mas para que hostilisal-o tã.o rudemente? 
Precisa.mos arrasta.r eomo victima o Sr. Dr. Ca.stilhos? Creio que não, 

porque nestas condições perderíamos a calma que deve ter um a entidade que 
necessita primar pela sua impa.rcialidade. 

Ainda sinto necessidade de toda a calma quando se tra.ta desta questã0; 
muitas vezes reflectindo sobre a situação desesr;eradora daquelle Estado, pro-
curei saber si , porventura, conseguindo vencer naquella contenda o partido 
federa.Jistn., se teria consegu ido a calma e tranqnillidarle que todos dese-
ja.mos. 

Assim como o Dr. Castilhos, com o seu partido, que é poderoso, já con-
quistou pela primeira vez o poder , pela. segunda vez o conquistaria, e teria-
mos nesse caso uma lucta permanente. 
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Vejo, pois, que todo e qualquer julgamento sobre aquelle que é presen-
temente a victima e a que constitúe o alg<>z, seria precipitação, p<>rque, 
c<>m<> disse, considero como juiz da Jucta em um Estado o povo do mesmo 
Estado. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA dá um aparte. 
O SR. EsPmiTO SANTO - A Constituição não dá direito á Canmra pa.ra 

1>er juiz em uma r evolução em qualquer Estado. 
O SR. OrTroroA - E si a intervenção não desse resultado, não seria ridí-

culo para quem interviesse? 
O SR. EsrmrTo SANTO - Não· pretendo combater o projecto·; entretanto, 

seja-me licito manifestar a minha opinioo a respeito delle, e assim é que 
digo que o art. 3° é inito, como contrar io a.o nosso systema político . 

O SR.OITJOIOA dá um aparte. 
O SR. EsPmrTo SANTO- O apane de V. Ex. vem provar que o Sr. Flo-

riano não interveiu mais uma vez nos negocias de Pernambuco. 
V . Ex. com o seu segundo aparte só vem provar que o Sr. Floriano 

Peixoto tem intervindo sempre e constantemente. 
O SR. On'ICIOA -Estou fallando só em relação ao pro jecto; não estou me 

manifestando sobre a questão do Rio Grande do Sul. (H a. out1·os apa7"l es .) 
O SR. EsrnuTo SANTO - Mas, Sr . Fresidente, dizia eu que o a.rt. 3° du 

JH'o·jecto dá-lhe uma feição partid<t-ria. Como já disse, não é do intuito de 
meus colle.gas. Desde que ha preoccupação de apresentwr um projecto eomo 
base de estudo, sem mesmo haver tempo de fazer nma combinação de dispo-
sições, que viessem -exprimir o sentimento que nos anima, nós que nos bate-
mos pelo- r egimen federativo e queremos, portanto, a autonomia dos Estados, 
com ausencia completa da intervenção do go-verno federal nos negocias 
estadoaes, precisamos, pelo menos, accentuar nosso modo de ver, em relaçi;/J 
a esse ponto especial. 

Assim como criminamos o Sr. Floriano Peixoto , que pretende e ainda 
insiste em querer esmagar um punhado de patriotas que luctam por uma 
causa que elles s uppõem ser a do direito, da justiça e da liberdade, provan(h 
assim em alto gráo sentimento de civismo e collocando-se na altura d~ cida-
dãos em uma attitude livre e demooratica; elles que estão dando o exemplo do 
caminho que devem seguir todos os cidadãos, quando lhes faltam os recursos 
que a lei mesmo lhes garante; eu, a.pze'tr disto, nã.o vou agora verbera.r con-
tra o governo de Julio de Castilhos e dizer que é 11m perve·rso ou um san- · 
guinaria .. 

Não , senhores; conhecendo a nobreza de sentimentos deste cidadão. não 
posso descarrega-r a. vehemencia da lin guwgem contra elle e, pelo heroismo 
com que se batem os federalistas , ainda não posso fazel-o porque não ponho 
em duvida q11e os mesmos rio-g-randenses cnstilhistas desenvolvam ta.nto 
heroismo como os federalistas. (Apoiados.) 

Encara,ndo, portanto , a questã.o com toda a imparcialidade, verberamos 
o procedimento do Sr. Floriano Peixoto, intervindo indebitamente, quando 
só l'oderi a fa.zel-o nesta !neta com a declaração de estado de sitio, propondo 
a suspensão de hostilidades -e continuando então como parte activa, não 
torna-ndo-se adepto á causa deste ou daquelle , mas tão sómente da pacifi-
cação. 

Assim procedendo , nós devemoR ser impa.rciaes, determinando a eleh;ão 
de aecôrdo com a lei nJ.eitoral actnal. 

O SR. ToRQUATO Mor.EmA - Mesmo no estado de sitio? 
. O SR. EsPIRITO SANTO - Não , senhor. Proceda-se á eleição depois da 

pressão do estado de sitio e depois de constituídas as :;tutoridades provisorias 
do Estado , sem o qu-e seria impossivel a manifest ação da liberdade popular. 
(Trocam-se apa1·tes.) 

Como disse, não tive nem de longe a prentenç5.o ele produzir uma peça 
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oratoria, vim apenas manifestar-me a respeito destes pontos do projecto 
e dizer que, si não tenho uma divergencia profunda com os meus compan-
heiros, de modo a haver motivo para negar a minha assignatura a esse pro-
jecto, precisava, todavia., mostrar os pontos de divergencia, promettendo 
que, si o projecto passar, em primeira discussão, na ·segunda apre.sentarei 
emendas, em primeiro logar, contra,rianclo as clisposiç•ões qu e estabelecem a 
preferencia para o eleitorado ele 1889 e para as mesa-s eleitoraes elo tempo da 
monarchia, pensando que a eleição eleve ser regida pelas reg:ras e princípios 
t-\Stabelecidos na lei que aqui votamos o anno passado e repellindo a idéa de 
fa;~er-se a eleição durante o estado ele sitio. 

Como disse, niío pretendi fazer um discurso; quiz apenas externar o 
meu modo de ·vêr, e por isso procurei collocar~me na attitude de um inter-
ventor imparcial , calmo e r.efiectido. 

E era, justamente neste terreno que e u cle~ejava ver collocada a questão, 
porque seria esse o unico meio efficaz de obtermos uma paz não simplesmente 
no :Rio Grande, mas uma paz estavel qne garantisse o progresso e o desen-
volvimento da. Republica na situação tão desvantajosa em que ella se acha 
presentJernente, onde o imprevisto é quasi que a r egra constante e o desanimo 
já promette avassallar todos os espíritos. (Muito bem., muito bem.; o omdor 
é fel icitado.) 

O Sr. Erico Coelho diz que nãJo vem vibrar de novo a corda do senti-
mento, vem p intar a scenographia da guena. civil, a lances ele vermelhão e 
pó de sa.pato, no Esta:do ele S. Pedro do Rio Grande elo Sul; não precisa 
exhibir o drama que tem a sua acção naquelle pedaço do territorio nacional; 
não quer patear ou verberar os libretistas, os emprezarios e os actores desta 
scería. Combate o projecto. Com isto· nã.o quer dizer que negue o seu voto 
em primeira discussão. De-seja até que elle passe a 2a discussão para que a 
Camara possa emendai-o. 

Declara que não vem doutrinar, porque não se julga competente pa.ra 
isso. Mas necessita wrgumentar com a doutrina. . 

No sul deu-se urna commoçã.o intestina, que chegou ás vias de facto . 
E' de opinião que se procure dentro da Constituição um correctivo para 

esse caso. 
O acto do governo federal , intervindo nos negocias do sul, é perfeita-

mente cabido, porque p·el:;t propria Constitução, como prova, esse governo 
não é só o executivo federal - o Presidente, como governo civil ou milit~w, 
tambem é o policia da União, a.fim de manter a ordem e a paz. AssiD;J., elle 
empregou as forças de terra e mar na lucta que se trava no sul. O seu papel, 
pois, nesta questão, é o de mero chefe de policia da União. 

UM SR. DEPuTATo - Este é o pa.pel de cada nm de nós, representantes 
na Camara! 

O estado de sitio, prosegue o orador, não é obrigatm:io no caso de inter-
venção. 

Poderia fazel-o, si com isto visse a probabilidade de mna paz . 
Censura o govemo de nã.o t er a.ntes prevenido essa lucta de hoje, clesm·-

JUfHldo as forças castilhistas, quando se noticiou a proxima invasão, afim de 
acalmar os odios e paixões particlarias ela out.ra facção. E assim devia tam-
hem ter gua.rdado a fronteira, si bem que isto pareça, a.o orador ser de impos-
siv·el execução , porquanto a fronteira rio-grandense é muitíssimo grande. 

Dista.nte como se acl1a do theatro dos acontecimentos, não póde emittir 
um juizo sobre a. lucta titanica .do sul. Ni'í,o gara11te de que lado se acha a 
ra.zão. Ignora mesmo si a guerra entr e castilhistas e gasparistas é a.penas 
uma questão de deposiçã.o do governo do S1·. Floriano. 

O SR. MoRAES BARROS - Uma simples questão de pennacho. 
A opinião nacional, diz o orador, já está fo·rmada a respeito dos acon-
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t~cimentos. Todos querem a terminação da guerra, não por meio de iJransae-
çoes esoandalo~as e vergonhosas para o governo·, mas po1· meio de uma in:ter-
yeução honrosa pa.ra ambas as parte~ IJelli.gerantes_. Bem sabe que o intuito 
da nobre minoria é a deposição do g,overnador Oastillws, pela Camara! 
Entr.etanto essa mesma minoria foi quem se mostrou ooutraJ·ía ás deposições, 
ha tempos passados. 

(Trocam-se apartes ele contestação.) 
Têm, contínua o orador, sido apresentados varias a.Ivitres. 
A imprensa apontou uní. meio. Disse que o governo deve retirar as forças 

de mar e terra e deixe que elles se batam em família, vencendo aquelle que 
puder. O governo, porém, não póde, a.bsolutamente assistir de braços cruza-
d<Js a essa lucta, tem o restrícto dever de intervh· a bem da tranquíllidade 
publica, oom<J chefe de p<Jlicia da União. 

Um outr<J meio houve quem indicasse, isto é, que a Uamara enviasse 
alguns interventores para ir ao local da acção tratar da pa:z. Este .meio é 
descabido e ínexequivel. (A.po·ia.dos.) 

Um terceiro meio ainda, que foi lembrado, não tem razão de ser; poderia 
apenas ser uma paz ephemera. E' o que consiste na mudança pr<Jvisoria da 
Capital Federal para a cidade de Porto Alegre. 

UM SR. DEPUTATO - Isto seria inconstitucional. ]l:mquanto não for 
transferida prura o planalto a Capital Federal, constituci·onal será esta 
cidade. 

' O orador passa a analysar o projecto d<J seu collega Serpa. Deseja, repete, 
que elle passe á segunda discussão, pru·a poder ser emendado. 

Desde já, porém, accusa o trabalho de seu distincto amigo, de inoonsti-
tucional. Não ha, diz, uma só palavra que, de accordo oom as disposições 
cor:stituciona.es, regule o estado de sitio. 

O SR. ANFRISIO FIALRO - Ahi está o caso de uma emenda .. 
Demais, continfla, a.ch;.,-o de todo ineffica.z. Elle não fixa um ·prazo neces-

sarío; si o designa, é muito diminuto pa1•a pacifica.r um Estado qne se acha 
todo revoltado. 

Si se trata de uma pacificaçã.o, o remeclio está dentro elas leis constitu-
cionwes. (Apoiados.) 

Mas si os desejos da Camara consistem no banimento do pa.rtido repu-
blicano riograndense,_ isto importa a sua dissolução. 

Elle, porém, representa a maioria do Estado, e tanto assim que foi o 
apoiado pelo chefe de policia da União, isto é, pel<J govern<J federal. 

Nestas condições, empossado do poder o outro grupo revolucionaria, o 
partido cliss(}lvido , que é grande, que tem forças, que tem prestigio incontesta-
'l"el, desarmado, armar-se-hia pára sua defesa e novas luctas surgiriam. 

Para pa.cifica.r, portanto , cumpre agir constitucionalmente. 
Lembrará que a Cama.ra fechou ouvidos ao pedido do Vice-President.e ela 

Republica, apenas assumio as redeas do governo, para que se lhe dessem nor-
mas de proceder no que respeitava. á rcorga.uisação dos Estados. g porque 
assim é, declara de antemão o Congresso cumplice nessa intervenção ilo 
Poder E·xecntivo nos Estados, cumplice por omissão de toda. e qualquer 
medida que servisse de regra ao procedimento· do Vice-Presidente ela Repu-
hlica. 

Agora, chega ao ponto de se occupar eom 9 alvitre lemb.rado pelo nobre 
representante da Bal1ia. Vae ver si se póde appli ca.r ao Rio Gra.nde elo Sul 
a. hypothese do ar t. 2° das Disposições tmnsitori.as. 

E' fóra. de duvida que para a Oamara nã.o ha ordem ele clireito no Río 
Grande; ella já o reconheceu , aclmittindo o Sr. Julio . de Castilhos a tomar 
parte nas suas sessões, depois de ter sido- governador desse Estado, e resti-
tuindo w Sr. Vietorino Monteiro a sua ea.deira ele deputad<J, a.pezar de que 
S~ Ex. fõra po~· aquelle nomeado vice-govemnclor. Esse fa.cto é muito signi-
fic.ativo . 
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Ma.s toma.JJdo ao pé da lettra o a.rt. 2° das Disposições transitarias, não 
~ta·be como se poderá applicaT o que elle dispõe ao Rio Grande do Sul. O artigo 
falia do Estado ou Estado~ que até ao fim do ar.mo· de 1892 não houvessem 
decretado uma constituição . . .M:as -o Rio Grande não só decretou uma, como 
duas constituiç_ões. 

Semelhantes difficuldades de int erpreta.çiio, antolhando-se ao espírito do 
orador, impedem-no de pronunciar um voto consciente. 

Viu no discurso do nobre deputado Sr. Pereira da Costa um topico quP 
lhe despertou a at.tenção. 

. O nobre deputado, em um momento de louvavel franqueza, confessa que 
o partido. republicano do Rio Grande do Sul tem commettido erros. 

O orador sympathisa com o partido republicano do Rio Grande, mas 
lastima que elle não tenha dado· no governo · exemplos da virtude por excef-
lencia dos democratas, isto é, de to1erancia .. 

Não póde formar ídéa exacta do que pretendem os federalistas, mas não 
tem confiança nas intenções desses invasores do territorio nacional. 

Receia que por destrá.s da bandeira que elles l1asteam á luz do sol, esteja 
outra que hão de hastear no momento da victoria. 

Receia que vença o partido gaspa.rista. 
Si assim succeder, haverá um recurso unico para os republicanos - sui-

cidarem-se, como Oatão depois da batalha de Pharsalia. 
Entretanto, quer a pacificação do Rio Grande do Sul. 
Nã.o sabe quem será o vencedor, nã,o sabe quem será o vencido, mas é 

o caso de invoca.r da misericordia divina perdão para os ve ncedores, ao me.smo 
tempo que para os vencidos. 

(Muito bem, muito bem.. O orador é m.1tito felicita.do.) 
F'ica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 27 DE MAIO . 

O Sr. Justiniano de Serpa (Movimento de attenção. Silencio.) --
Antes de tudo, Sr. presidente, a declaração sincera de que não segt1irei o 

ex;emplo dos que .ríeste debate, compendiaram a revoluçãt• · 
I• Discussão do do Rio Grande do Sul, distribuindo encomios e determi-

nando responsabilidades. Mas, de passagem, lembrarei á 
projecto n. 2 Ca.mara os factos recentes, bem vivos a.inda na memoria 

de todos, e que occurreram a proposito do projecto em dis-
cussão. Começarei por ahi a minha defeza. 

O illustre deputado Sr. Demetrio Rih0iro, chamando a attenção dos 
imrr_edia.tos 1•epresentantes da Naçiio para os .graves e luctuosos acontecimen-
tos que se davam no seu estado, pr.opoz que a Camara se convertesse em 
commissão gera.! pa.r a, estudando a crise, adaptar a melhor providencia no 
sentido de resolvei-a. A Camara., acceitando por quasi una.nimidade a. moç~.o 
então a-presentada, reconhece·u , além da a.Jta imp.orta.ncia do assumpto, a 
necessida.de de examinai-o e a poss ibilidade de encontrar solução para a crise 
dentro da Constituição. (Apoiados.) Affirmou, por .outro la.do, o seu am'1r 
á Republica, mostrando-se desejosa de trabalhar pela pacificação do R.io 
Gra.nde. (ripoiados.) 

Posta a discussão neste terreno, a. minoria poderia abster-se de indicar 
solução á crise . Sem co-participação nas cousas do go-verno, sem responsabi-
lidade.~ quanto á revolução, estaria no seu· direito agul!Jrdando os alvitres da 
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tna.íoria e pronunciando~se depois conforme as inspirações do seu pa.trioti3mo . 
Mas, tendo-se·-oollocado o assun1pto acima de quaesqtter interesses e paixões , 
e ábstendo-se a maioria de propô r medidas tendentes á ilacificação, a- maiot·is. 
resolveu sujeit-ar ao exame da. Gamwra o projecto que tive a honra. de >~,prt~
sentar e que agora se discute. 

A Oamara, apparentando uma boa disposição de animo, um certo inte-
resse pela questão, acceitou o proj ecto, considerando-o digno de servir de 
base ao seu estudo: e resoluções. Depois fez em torno delle a conspiração do 
silencio (apa1·tes). Por fim resolveu a agitar a questão de inconstituciona-li-
dade, declarando o projecto auarchico e inefficaz, mas não alvitrando out-ra. 
solução. (Apoiados.) 

Ser-me-hia facílimo d-estruir, uma a uma., todas as duvidas formuladas a 
respeito da constitucionalidade, efficacia e opportunidade do projecto . 

Mas, devendo esforçar-me por não tomrur granel~ t empo á C'amnra, 
deixarei de lado todas as questões estra.nhas ao assumpto, prescindirei r!e 
examinar doutrinas, argumentos e opiniões, que não abalaram profunda-
mente o espírito da Cama1·a e evitarei, no correr do debate, .fallar ao senti-
mento popula-r, de que tão receioso se mostrou o illustJre deputado pelo R.io 
Gra.nde, que primeiro occupou a tribuna. (A.pm·te s. ) 

A primeira questão trazida a debate, Sr. presidente, foi a preliminar 
de ser inconstitucional a intervenção do Congresso nos negocios do .!:ti<> 
Gra.nde do Sul. Foram habeis sem duvida, os impugnadores do projecto . 

Affirmar a competencia da Camara seria reconhecer a necessidadn 
urgente, iniliudivel, fatal de pôr termo á guerra civil, que transformando 
aquella heroica porção· da nossa patria em um vasto estuario de sangue, devora 
o ouro do contribuinte, perturba a paz social, compromette o nosso credito 
no exterior e põe em perigo a integridade da Republica. (Apoiados: muito 
bem.) , 

Mas os !lirgumentos é que não estão á altura dos illustres deputados e da 
sabedoria da Oamara. A intervenção é inconstitucional, pürque o estado está 
or.ganisado e nã.o se verificam os casos precisamente indicados no art. 6°. 
(Apartes.) 

Pretende-se deste modo resolver a questão pela questão. (Apoiados.) 
Dá-se como provado o facto, oobre cuja existeíwia. oppõe-Be a mais formal 

contestação, e conclue-se invocando um principio que é verdadeiro, mas 
qu-e póde não ter, e de facto não tem a.pplicaçã-o. (Apoiados e não c~poiaclos. ) 

Verificaremos mais t arde, Sr. presidente, si o Esta.do do Rio Grande do 
Sul esttí definitivamente e constitucionalmente organisado . Por ago~·a cumpre 
demonstrar a constitucionalidade da intervencão. 

Determinar a legalidade das medidas poli~icas, diz um moderno publi-
cista allemão, é um dos problemas mais difficeis da sciencia. (Apoiados.) No 
nosso caso, porém, a constitucionalidade, a legalidade das providencias pro-
postas impõe-se facilm ente ao espírito . (Apartes.) 

Observrurei desde logo, por amor da discussão e no inter esse do debate . 
que nós estamos em frente de uma questão política e qne é nosso direito 
a.precial-a e rcsolvel-a. ele acco·rdo com o methodo políti co de investigação, ew, 
contraposição ao methoclo :jurídi co. (.41iart es .) 

E' um .grave err-o suppôr que á semelhança do Poder .Judiciario, que tem 
como norma - fiat justi.tia, pcreat mundus, nós temos a nossa esphera de 
acção limitada pelo silenci-o ela lei , esta.ndo adstrict.os á lettra e inflexibilidade 
dos textos. 

A este respeito cumpre indicar e reconhecer a existenciu e a.pplicabilidade 
dB certos princip~os. 

Escreve o illustre professor da Universidade ele Munich , autor dos P1·in-
cipios de Polit-i.ca : 

"O direito constitucional, cnjo fim supremo é- harmonisa.r a lei oom o 
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desenvolvimento historico elo espírito popular, deve admittir dons princi-
pies: 1°, a melhor lei é a que, durante dilatado tempo, conserva tal fl ex ibi-
lidade, que lhe penu i.tte acompanhar paralellameutc as varia~:ões do pensa-
rnen to humano, e apparecer a cada geraçã.o como s ua propria obra e a.commo-
da.da ás suas necessidacles; 2°, o direito, e sobretudo o direito politioo, não 
passa de um provisorio histo·ricamente limitado e de duração indeterminada.! 
A concepção do direito obedece a uma lei de progressiva transformação. O 
legislador dos tempos passados não se1·ia capaz de conhece?' seu.s pTeceitos nn 
p ·atica hodieTna. » 

Diz o notavel escriptor Zopff : 
"Todo o direito politioo é susceptível de ser modificado p01· considerações 

de conveniencia ou 1J1'1tdencia . » 
E accrescenta o Dr. Franz von Holtzendorff : 
«Com o correr dos tempos o aspecto da lei modifica-se da mesma. sorte 

que as feições da creança durante o desenvolvimento da sua vida. E, em 
ambos os casos, as alteraçôes operam-se tão insensivelmente,., dia a dia, que 
durante largos períodos ambos parecem não ter soffrido modificação. » 

Os romanos, Sr. presidente, que legaram ao espírito humano os mais 
bellos monumentos jurídicos, os romanos diziam com acerto que as leis era.m 
fundida.s em ferro - f errea jura. 

« As boas leis, explica o notavel professor de Munich, teem a proprÍc-
dade dos metaes, que a uma grande solidez reunem a qualidade de fundirem· 
se facilmente, quando submettidas a uma temperatura média.» \I< 

E' diversa da theoria ju~·idica a posição da theoria política em face do 
direito objectivo e das leis. Para este o valor da lei é apenas relativ-o. Não 
prevalece o principio .fiat }'ust:it-ia mas o prec.eito E x f7'UCtibus coram cognos-
cetis eos. (T1·ocam-se vaTios apa1·tes.) 

A ooncepção Juridic.a, é licção da esc.ola allemã, pa,rte do principio de 
que a lei é sempre a.pplica.v.el. 

O juiz obedec.e ás consequenc.ias de uma vontade superior. Para elle os 
heroes da tragedia - Othello, o pai de Emílio Galotti, Macbeth· não pa.ssam 
de candidatos ao cadafalso ou ás penitenciarias. 

Para a theoria política a lei nã<J passa. de t1m recurso que varia. oom o 
tempo, e com o qual procuram-se alcançar os fins do estado. 

«O methodo politioo de investigação, observa .com muito criterio o pro-
fessor de Munich, distingue-se do jurídico em que aquelle aprecia segundo 
os factos actuaes o valor das leis, e este aprecia os factos segundo o valor qne 
as leis lhe attribuem. » 

Antes de ir por deante devo affirmar á Camara que não sou partidarío 
de equivoco principio da salvação publica - O salus p1tblica S1tprem.a lex P.st 
só em casos muito raros póde ter applicação. ( Apoiarlos.) 

Não é, não constitue dogma da minha doutrina politica . (Apart es.) 
Sou partidario do direito estricto da escola de Kant. Mas não posso 

admittir um direito constituc.ional como entendem os nobres deputados que 
impugnam o projecto. Repugna-me acreditar qne a constituição qne demos 
á Republica esteia em contradicçã·o c<Jm as aspirações, exigencias e nenessi.-
dades permanentes da vida social. (Apoiados.) · 

Ao c.ontrario, qnalquer qu e seja a escola política, a que nos filiemos, 
penso que devemos procurar nessa eonst ituição, que é obra de nós mesmos, 
o espírito do ~10sso tempo, a alma da nossa patria. (B1·avos; nwito bem.; 
apa?'tes.) · 

Mas, si essa. const.itu içii.o que não permitte a guerra estrangeira sem 
frustrar-se o recurso do ar bitramento, não fornece soluçã.o· pelo Congre.ssn 
para o caso de guerra dentro do proprio paiz : si o Poder Legislativo, dada 
a. necessidaàe de pacifiar um a. certa porção do territorio nacional, não póde 
absolutamente fa.zel-o por• vedal-o a nossa lei das leis, si entr e o Congresso 
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e o Rio Grande ha uma muralha chineza, que não lhe permitte pôr termo 
á morte de brazilei'l'OS por brazileiros. (Apoiados; muito bem.) 

Neste caso far-me-hão um grande obsequio aquellés que impugnam o 
projecto dizendo qual o preceito constitucional que está ameaÇado de ser 
violado com as providencias que indic!l.Jnos. (Muitos apoiados e apa1·tes.) 

Conheço, Sr. presidente, uma unica classificação para os aétos da justiç<~ 
e · que póde ser applicada aos actos do Parlamento. · 

E' a que obedece a esta tríplice manifestaçã-o : 
In, prohibição de certos actos; 
2°, prescripção de certos actos; 
3°, autorisaçíi,o para resolver cel'tos actos. 
So-b esse tríplice aspecto podemos submetter á nossa apreciação todos 

os actos jurídicos e até os de natureza política. Na hypothese que nos occupa, 
apreciada a questão oom todo o rigo·r scientifico, estaríamos no p1·imeiro caso 
da classificação; porque, ao contrario, do que succéde com os juizes e tribu-
naes, cuja competencia resulta da disp-osição expressa da lei, os corpos 
políticos só teem um limite á sua esphera de acção - prohibição expTessa 
da lei. 

O Sn. BRAzn.ro DOS SANTOS - Apoiado·; .esta. é a verdadeira doutl·ina 
O Sra. JusTINIANO DE SERPA - Na ordem puramente judiciaria, a 

competencia nã,o se presume; ao contrario, tudo que não é expressamente 
concebido, presume-se vedado. ( A.po·ia.clos .) · · 

N.a ordem política, outra é a doutrina universalmente acce·ita. Como 
poder político só estamos sujeitos a accusa.ção de praticar actos inconstitu-
ciona.es quando nos indicM·em precisamente, inequivocam~nte"qual q preceito 
prohibitivo que foi violado. Em tal caso a nossa oompetencia acabâ onde 
começa a pro-hibição da lei. (Muitos apoiados.) ' · ·" 

Doutrina contraria, Sr. presidente, levar-·nos-hia a reconhecer que não 
somos competentes para .resolver muitas questões que · interessam de perto 
á existellCia, desenv.olvimento e estabilidade da Republica e que não se 
comprehendem nas att.ribuições expressas dos ' outros poderes. (Apartes.) 

Na distribuição· d-os poderes a Constituição l).ão previu nem podia prever 
tudo. Não foi nem podia ser casuística. Era impossível ao legislaâor consti-
tuinte ter p1·.esentes todos os phenomenos de ordem politiça e providenciar 
com· segurança a respeito delles. ( ,1po·iados.) · 

Nestas condições, · o- me>tlwdo unico que se podia adoptar foi o- preferido : 
deixar á competencia de cada poder aquiHo que não é objecto de prohibição 
e que se contem nos princípios gera.es que dominam a materia, attendida a 
divisão dos poderes. (Apoiados.) · 

Mas, Sr. , presidente, embora seja assim. atten.tas a.s condições da nossa 
investidura, como immecliatos representantes da soberania do E·stado, 
comtudo devo aífirmar aos illustres impugnadores Çlo projecto, ainda collo-
cados em outro. ponto de vista: os no·bres deputados nã.o teem absolutamente 
razão. (Apoiados; não apoiados; apartes.) 

Honre-me á Cama.ra com a sua attenção. 
Objectam os nobres deputados : o estado do Rio Grand~ do Sul é um 

estado auton-omo e está definitivamel?te or-ganisado. Não · pode, pois, o 
Congresso intervir como se pretende com o projecto, 

O SR. ÜASSIANo DO NASCIMENTO - Salvo declarar and-o-se o estado de 
sitio. · 

O SR. JusTINIANO DE SERPA - Mas, de parte a circumstancia de confun--
dir o facto com a questão de dir.eito, pergunto : ~orá verdadeira a doutrina? 
(A1)artes.) Absolutamente não é. (Apoiados.) Si o esta.do está ou não orga-
nisado é isto questão de facto, que nií,o decide da constitucionalidade ou 
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inconstitucionalidade do projecto. Para resolver este ponto da controversia 
ontro é o criterio, outros são os principias. 

Mas, adoptandci a doutrina do nobre deputado pelo Rio G·ranele elo Sui, 
si eu conseguir provar á S . Ex. e á Camara que aquelle estado não se acha 
or.ganisado, terei a um tempo, de accôrdo com a mmha opinião·, demonstrado 
a necessidade de intervir, e de acconlo com S. Ex. demonstrado não proceder 
ele modo nenhum a preliminar da inconstitucionalidade. (Apoiados) 

O SR. CASSIANO DO NABOIMEN'ro - Ainda assim não seria o meio tle 
intervir. 

O SR. JusTINIANO DE SERrA - Esta já é outra questão. (T1·ocam-1e 
muitos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! 
O SR. JusTINIANO DE SERPA- P·eço ao nobre deputado, para não perder-

mos tempo em incidentes que pouco esclarecem, que ouça a leitura do art. Ü0 

da Constituição.(Lê): 
« O governo federal não poderá intervir em negocios peculiares aos 

estados, salvo, § 2°, para manter a fónna repubhcana federativa. » 
Cabe aqui esclaQ·ecer um ponto. E' uma preliminar. Esse artigo falia de 

gov.erno federal, mas esta expressão longe de significar, como pretendem 
a.Jguns dos nobres deputados, - Poder E.xecutivo, quer dizer - conjuncto 
dos poderes. ( Apo·iados e não a11oiados.) 

O SR. Emco CoELHO dá um aparte. 
o SR. JUS'J.'INIANO DE SERPA- o-nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 

me perdoe dizel-o, não tem absolutamen~ razão. A expressão - governo 
federal - corresponde ao conjuncto dos tres poderes. Estes é que constituem 
o governo da União. O Poder E·xecutivo é Poder Executivo . E é facil provar 
ao nobre deputado. 

O .Poder judiciario intervem no estado por meio da sentença. O ca:so do 
habeas-corpus é um exemplo. O Poder Legislativo intervem decretando leis, 
decretando ou autorisando o sitio, autonsando de.speza:s de guerra, etc. O 
Poder Ex.ecutivo intervem ou para repellir invasão estrangeira, ou pa.ra 
restabelecer a ordem á riquisição dos respectivos governos, ou para assegura-r 
a execução das leis e sentenças federaes. 

A doutrina do nobre deputado pelo Rio de Janeiro ~ evidentemente 
insustentavel. Não tem apoio na Constituição. Basta a.ttender a que a nossa. 
lei fundamental empregou no art. 66 a expressão - governo federal - de 
modo .a só poder si.gnifica.r - Congresso Nacioual (lê) : 

«Art. 66.· E' defeso dos estados : 2°, rejeitar a moeda, ou emissão ban-
ca?·ia em c·irculação por acto do governo federal . » 

«Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional: 8°, crear 
bancos de emissão, legislar sobre ella, e trib1ttal-a. )) 

VozEs- Isto é evidente. (Apoiados.) 
O SR. Emoo CoELHO - E' uma amphihologia. (Apa1·tes.) 
O SR. JusTINIANO DE SERPA - Mas, si acabo de demonstrar com a Con-

stituição, com a evidencia e inflexibilidade dos textos, que a expressão -
g.av·erno federa.! - póde referir-se ao executivo, ao Iegislativo ou acs tres 
poderes reunidos, (apoiados); como o nobre deputado insiste em sustentar um 
e!'ro tão grave deante da Constituição? (Apartes.) 

Sr. presidente, é indubitavel que ao Congresso Nacional cabe intervir 
nos estados para manter a fórma republicana federativa (Constituição, art. 
6° n . 2). A questão de ser ou não necessaria a intervenção com esse funda-
mento é na questão de fil,cto. (Apoiados. ) 

O principio, porém, é verdadeiro : a these não so·ffl'e nem póde soffrer 
contestação. (Apoiados e não apoiados.) 

Sei, Sr. pr<:Jsidente, que a doutrina que esposo e defendo, não constituindo 
aliás uma novidade, acordou todos os escrupulos constitucionalistas dos 
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nobres deputados que- impugnaram o projecto. Mas, além de esta.r eu con· 
vencido do que e!la é inteiramente, absolutamente constitucional, accresce 
que tenho para amparai-a deante da Camara o preceito cla:rissimo e positivo 
da constituição da Suissa, inquestionavelmente excellente modelo, tratando-
se de ru:ganisação republicana federativa. (Apoiados.) 

Alli os cantões são soberanos. (Constituição Feder al, art. 3°). Mas 'lS 

constituições cantonaes estão sujeitas á r evisão pelos poderes da. confederação 
(art. 6°). E só entram em execução depois que se verifica: 

1°, que nada conteem em contravenção ás disposições da Constituição 
Federal; 

2°, que assegura o exercício dos direitos políticos com relação á fórma 
republica-na r epresentativa ou democratica; 

3°, que teem sido acceitas pelo pov.o e que podem ser revistas quando o 
exigir a maioria absoluta dos cidadãos. Tenho ainda, Sr. presidente, em apoio 
da minha opinião, disp.osições de outras constituições de organisações repu-
blicanas federativa-s. A constituição da America do Norte, tratando do poder 
judiciario, commette-lhe a.ttribuições que a nossa não ccmmet.teu. Mas ainda 
assim, temos alli o art. 3° da secção 2a, ns. 2 e 3, e segundo elle.s os Estados 
Unidos garantem a ca-da estado da União a jo1·ma republicana, pr.otegendo-o 
contra todo o genero de rebelliões e invasôes, si o reclamar o seu poder legis-
lativo ou o· executivo, quando aquelle não poder reunir-se. (Trocam-se varias 
apartes e o Sr. p1·esidente reclama attenção.) 

Segundo a Constituição Argentina, o governo intervem independente-
mente da requisição dos governos das provincias, para mante?· a fórma ?·epu-
bl·iwna. (Art. 6. 0 ) Mas, sendo assim e nã.o se podendo absolutamente recusar 
á doutrina que sustento em meu proprio nome e em nome da. opposição, de 
caracter esseneialmente republicana., porque entender de outro modo o rurt. 6° 
n. 2 da nossa Constituição? ( Apo·iados.) 

A este respeito, Sr. presidente, uma unica objecção foi pr.oduzida . .l.•'or-
mu1ou-a um illustre deputado paulista. Disse S. Ex. : Mas, ainda quando 
as constituições dos estados não se conformem com os pJ·eceitos federativos, 
contidos na Constituição da .Republica, a intervénção não cabe nem ao poder 
legislativo, nem ao executivo, mas ao judiciario. 

E-' isto da lei e da essencia do re.gimen. 
Em aparte, e quando occupava a tribuna o illustrado deputado riogran-

dense Sr. Homero Baptista., offer.eci sabida 0ontestação a.o nobre represeu 
tanta por S. Paulo. 

Agora proponho-me a provar que nã.o é verdadeira a sua doutrina. 
(Apartes.) 

Diz a n.ossa Constituição : Art. 63. "Cada Estado reger-se-ha pela Con-
stituição e pelas leis que adopta1·, ·respeitando os princípios constitucionaP-s 
da União.» 

Dispõe o art. 6° : " O governo federal (e não poder judiciario) não 
póderá intervir em negocios• peculiarr·es a{)s Estados, salvo no n. 2, pa1·a man-
ter a jó1·ma 1·epublicana f edemtiva . » 

Antes de tudo pergunto ao nobre deputado por S. Paulo : se nesta hypc.. 
these a intervenção dev.e dar-se, não pelo conjuncto dos poderes da União 
constituindo o governo federal, nem tão p.ouco pelo executivo ou legislatiYo 
isoladamente, mas pura e simplesmente pelo Poder Judicil!Jrío, como e quando 
e.ste intervem? 

Qual o processo que emprega para tornar pratica.vel, effectiva, r eal n. 
intervenção? (Trocam-se m1t.itos apartes que interrompem. o orador. O Sr. 
p1·esidente agita a campainha e reclama attenção.) 

Conheço, Sr. presidente, a organisação norte-america-na que, mais ou 
menos modificada, a nossa Constituição adoptou. Sei que alli a suprema cõrl;e 
federal como aqui o Supi·emo Tribunal da União, é a guarda por excellencia 
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ch Constitu,ição e das leis. Sei, que Story, Dicey, Hore e outr-os jurisconsultos 
da maior competencia «designam no l:'ode1' J udiciaro o arbítrio suprenw, 
o interprete final da ümstituição. n 

Eis o· que diz Hore : 
« It h1 in fact final interprety of the Constitution. « 'The Law of the 

Const., pag. 146. The Supreme Court thereley becomes the ultima.te arbitrer 
of all matters affecting the Oonstitution, I b., pag 149. n 

Mas, como sabe o nobre deputado por S. Paulo, o Poder Judiciario fede-
r a.! na Amr~rt ca do Norte, como aqui, não püde decretar a inconstitucionali-
dade das leis senão in specie. Alli, como aqui, os tribunaes não se manifestam, 
n:ão fallam ernquanto não lhes é summettida. uma questão, um pleito• qualquer. 

Diz Bryce, hoje t ão conhecido e cit:J.d.o em nossa patria : -
" O mtitula.do p-oder de annulla.r as leis incon~titucionaes e a;utes um 

dever do que um poder, e esse dever incumbe não menos do que á Suprema 
Cõrte Federal em \V ashington, a,o mais humilde tribunal de qualquer Estado, 
logo que pe-rante ell e se pleiteie f eito que l et•aJde a qttestüo. (Ame'ric. com-
·rh o'Weath, I, pag. 336.) n 

Inv:ocaram neste ponto da questão a opinião valiosíssima do eni'inente 
brasileiro Sr . R uy Barbosa. Não ha duvida que S. Ex. tem autoridade pa.ra 
amparar uma ·doutrina. 

Orgulho-me como brasileiro de poder prestar a S. Ex. esta homenagem 
Mas a opinião de S . Ex., longe de favorecer a doutrina que combato, 

justifica plenamente o que defendo. Diz o eminente senador da Republica, 
tratando do Poder Judicia.rio (lê) : . 

« E' um poder de hermeneutica, e não um poder de legislação. Assegura 
a estabilidade dos principias oonstituciona.es, simplesmente pelo « julgamento 
de casos concretos)), uã,o mediante acçf,o· espontanea do juiz, Officii mane1'•?, 
mas á reclamação das partes interessadas. )) 

E passa em seguida a citar, em apoio dos seus assert.os, as opiniões dos 
mais a h alisados jurisconsultos e commentadores da Constituição Americana. 
Peço licenç.a á Camara para ler algumas opiniões invocadas : 

"Story : Este ramo de gov.erno só póde ser chamado a sentenciar lides, 
que se lh e.5 anteponham em fárma legal. 

Cooley: Nenhuma autoridade t em os tribunaes para decidir questões 
abstract8,s, é necessario que ellas possam revestir o aspecto de verdadeiros 
litigios. 

vValker : O Poder Judiciario não estabelece preceitos S'inão paTa casos 
·incl·ividuae's. Sua funcção capital é julga'l', e esta só se estende ás partes 
em juizo. 

J ames Kent : Compete. lhe determinar a lei suprema, toda a vez que 
perante elle, se fmmule judicia.lmente uma acção. · 

Cha.rles Kent: Nenhum tribunal federal póde resolver questôes oonstitu-
cionaer; , sinão quando suscitadas em processo. Essa competencia resulta da 
obrigaçi1o de declarar a lei ei1tre os litigantes. )) 

Mas, send-o- assim, pergunto a.o> nobre deputa.do por S. Paulo : como, por 
que meio póde o Supremo 'l':ribunal F .eder al intervir no caso do Hio 
Grande do Sul , acceita a, hypothesp de que o Estado não se acha organisado 
ele acordo com o art. 63 da Constituição? (.4.poíados. ) 
· O meu modo de ver o assumpto nfw exclue o Poder Jucliciario, maxime 
do Supremo 'rribunal Federal para decretar a inapplicabiliclade das leis por 
off·ensivas da Constituição. Ap ena.s faz depender a sua intervenção de litígios, 
pleitos em que a questão de constitucionalidade seja agitada. 

Como oonsequencia surge uma r estricção, que si não estivesse na lei, esta.. 
ria no espírito, na essenç.ia das instituições, a espher a de acção do Poder 
J udiciario. Este não pó ele conhecer da constitucionalidade das le is no qua 
concerne á organisação do poder publico, no Estado ou na União; e isto. pela 
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mesma razã.o por que nã-o conhece, nem póde conhecer das questões pura-
mente . políticas, as quaes, segundo Marshall, r esultam de actos do governo 
que respeitam á nação, e não interessam direi.tos inclivicluaes. 

A este respeito não é preciso grande esforço de log ica, no tei'reno dos 
princípios para conduzir o espírito mais preve-nido á convicçã-o da verdade. 
Basta attender para a natureza dos assumptos subme.ttidos aos tribunaes parr, 
vêr que não é possível admittir a sua intervenção em questões attinenLes 
á organização do poder publico ou puramente governativas (pm· ely gover-
namental) pa.ra utilisar a expressão de Pomeroy. O art. 6°, § 20, da nossa 
Constituição corresponde ao art. 4° do pacto federal americano. 

Pois bem. Hover, na importante obra Amer. Oonst-it . Law, indica preci-
samente como um dos casos em que os juizes e tribunaes não podem interv ir 
o- de condemnar o Congresso, como não reznt-blicano, (Const. Amer. art. •1°, 
Const. Braz. , art. 6°, § 2°) o governo de 'tl'ln estado). (Pags. 124 a 135.) 

Lembm á Camara o facto de int ervenção do Poder Executivo d a União 
no caso de consist·encia de d-ous governaclo•res em um estado, como succede 
agora em Pernambuco. 

Hover considera a hypothese ela alçada exclusiva do Poder Executivo 
Federal nada tendo que vêr com a intervenção o P-oder Judiciario. E accordes 
com esta opinião sã.o os exemplos da Suissa e ela Ameriõa do Norte. 

Occupar-me-hei sómente ele um dos faotos oceoiTidos na gra.nde repu-
blica americana. Em Rhode I sland, creio que em 1842, uma, revolução popu-
lar, que instituiu governo, deu Jogar á permanencia durante um certo periodo 
a dous governadores . 

Acr-editando ser caso de intervenção do Poder Judioiario , um cidadão 
preso por ordem de um dos governadores iniciou uma a~ção de elamno, que 
subiu em gráo ele recurso, á Suprema Cõrte F eder al. Esta, porém, não tomou 
conhecimento do facto, por não dever o poder judiciario intervir em ques-
tões unicamente políticas. 

A intervenção se deu pelo poder executivo que se pronunciou pelo recon-
hecimento· ele um dos governadores. Sobrele-va. Sr. presidente, que além dos 
exemplos da America do Norte e da Suissa, temos em apoio da verdadeira 
doutrina const-itucional que sustento, rurestos '.do Supremo •rribunal F eder al 
no nosso proprio paiz. Neste pequeno período de vida constitucional da 
Republica brazileira já se deram factos que provocaram a acçã.o dos juize~ 
e tribunaes federaes e estes se mantiveram dentro ela sua orbita constitu-
cional, não entrando na apreciação de questões governativas, us questões 
puramente politicas; por caber-lhes unicamente conhecer os actos dos outros 
poderes, quando, de envolta com elles, estão em litígio, direitos inclivicluaes, 
de exist encia constitucional, ou, como diz um notavel publicista americano 
" o cl i rei to e a propriedade particulares '' (A poiaclos.) 

Hecordo á Camara os julgados do Supremo Tribun al Federal a proposito 
dos acontecimentos políticos do M a.ranhão e Pernarn bucD. 

N aguel1e estado o governador eleitD fo i, como nos outros estados ela 
União, deposto, com a.uxi lio das forças federa es , por intervenção do governo 
da H.epublica. 

O procurador seccional, deante do crime, julgDu-se Dbrigado a denunciar 
os seus autor-es. O juiz de secção declarou-se incompetente, allegando tratar-
se de um facto politico, da alçada de outros poderes. D eu-fte r ecurso para 
o Supremo Tribunal Federal. Este, examinando a questi1o, não deu provi-
me nto ao recurso, por não caber na sua espher a ele acção conhecer de actos 
de semelhante natureza;. 

Em Pernambuco, sabe-o bem a Camara. entraram em lucta o congresso 
e o governador do estado. Este dissolveu conselhos municipaes que o con-
gresso, em lei especial , decbrara defin itivamente organisados . Trouxeram 
a questão ao Supremo Trib unal Federal. Não foi provido o recurso. O con-
flicto ficou sem solução·. 
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E' verdade que, desta vez, a questão decidida foi a pre-liminar de não 
poder o tribunal declarar a inconstitucionalidade das leis sinão «em casos 
concretos, em pleitos regularmente processados», mais e exactamente a 
impossibilidade de_ se «reduzir a pleitos regulamentar processuaes », questõe~ 
de organisação dos poderes políticos ou simplesmente governativas, o que 
prova que ta.es assumptos não entJram na. alçada do Poder Judicia.rio da 
União. (Apoiados e apaTtes.) 

Do exposto resulta., Sr. presidente, que a eompetencia do Congresso 
pa.ra intervir nos estados, no interesse de manter a fôrma republicana fede-
rativa, é incontestavel no d<Jminio d<Js princípios e incontestada no terreno 
dos factos. (Muitos apoiados. Mu.ito bem.) 

Cumpre agora saber si a situçã.o constit.ucio-nal do· Rio Grande do Sul 
justifica ou não a intervenção· do Congresso, na fôrma. do art. 6°, § 2'>, 
combinado com o art. 63 da Constituição Federal. E' esta uma questão de 
faeto. (A poiaclos.) 

Aqui podem divergir as opiniões; mas a d:ecisão da Camara, qualquer 
que seja, ha de limitar-se aos factos Não pôde alcançar a questão os princi-
pi<Js. (A poiaclos.) 

Talvez me fosse possível, Sr. presidente, encontrar na guerra civil que 
assola aquelle heroioo estado, dando Jogar a vi<Jlação de todos os direitos e a 
suppressão de todas as liberdades ( apoiad<Js e apaTtes), legitim<Js motivos tJe 
intervenção dos poderes da. Republica. ( Apoiaclos; não apoiados.) 

Mas prescindo de fazel-o. Não renovarei tambem o estudo da questão 
sob o aspecto porque examinou-a o illustre deputado pela Parahyba, 
Sr. E'pitacio Pessoa. S. Ex., no seu brilhante discurso, tão appla.udido pela 
Carna,ra, demonstrou de modo irrecusavel qne o estado do Rio Grando do 
Sul, não teve até agora « organisação republicana federativa», sendo-lha 
applicavel, portanto, o art. 2° das disposições transitarias. Mas, embo-ra, seja 
assim e a argumentação de S. Ex. não tenha. sido destruída pelos oradores 
da maioria que impugnaram o projecto, comtudo, julgo dever estudar o 
assumpto sob aspecto diverso·. A minha these é esta : _:_ O estado do Rin 
Grande do Sul não está definida.mente organisado, porque a constituição 
que lhe deram é attentatoria dos principias constitucionaes da União e viola 
abertamente o art. 63 da carta federal. ( ApaTtes.) 

O SR. Emco CoELHO - Tambem a Unioo não tem todas as suas leis 
organicas. ( ApaTtes.) 

O SR. SEABRA - Isto é outra questão. (Apoiados.) 
O SR. VIOToRINO MoNTEmo - O Sr. Castilhos não decretou nada. Quem 

fez a constituição foi o congresso. 
O SR. JusTINIANo DE SERPA - Pa.ra o estudo da questão, sob o· aspecto 

por que pretendo estudai-a, a circumstancia lembrada pelo no-bre deputado 
pelo Rio Grande não tem importancia. 

O SR. SEVERINo MoNTEmo - 'l'em muita importaneia. 
O SR. JusTINIANo DE SERPA - O no-bre deputado não tem razão·. Não 

faço questão dos pTocessos empregados para promulgaçã<J da constituiçoo, 
mas dos preceitos que ella contem ... ( ApaTtes.) Diz a Constituição F -ederal 
no tit. 2° art. 63 : «Cada estado· reger-se-ha pela constituição e pelas leis 
que adaptar, Tespeitados os p-rincipias constitucionaes da União. 

Conhecida a ca-rta de 24 de fevereiro· e os dogmas fundamentaes dft 
n<Jssa orga.nisação republicana., ser-me-ha facil, após a leitura da Consti-
tuição dada a.o e-;tadü do Rio Grande do· Sul, demonstrar á CamM"a que elh 
não se harmonisa com os priúcipios conftitucionaes· da União e p<lr oonse-
quencia, não póde ser mantida .... 

O SR. Emco CoELHO -V. Ex., que é methodico, devia definir quaes 
soo os principias constitucionaes. (.Ha outTos apaTte,ç.) 

O SR. JusTINIANo DE SERPA - Fallando á Camara dos Srs. Deputados, 
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composta em sua .grande maioria de fundadores do novo re.gimen, de mem-
bros do congresso constituinte, julguei não dever tomar tempo á casa 
dizendo-lhe cousas que ella sabe, que é obrigada a saber, que estão ao alcance 
de todos os espíritos medianameute oulti vados. (A 1JOiaclos.) 

Em todo o caso, e correspondendo ao appello do nobre deputado pFllo 
Rio de Janeiro, accentuarei, desde logo que são princípios constitucionaes, 
além da origem popular do governo e outros que não importam ao debate-, 
a divisão, independencia e harmonia dos poderes políticos ... 

O SR. Emco CoELHO. -Não apoiado; são os do titulo 1° da Constituiçã.o. 
(Apartes .) 

O SR. ANFRISIO FIALHO -- Pois si esses poder·es políticos, harmonicos mas 
independentes são os fundamentos da Constituição! (Apoiados.) 

O SR. JusTINIANO DE SERPA - A extistencia dos tTes poderes políticos, 
independentes e harmonicos, oóniprehende-se no titulo 1° art. 15. (Muitos 
apoiados.) 

Mas o no-bre deputado não tem raz:W affirmando q_ue o art. 63 refere-se 
exclusivamente ás disposições do titulo 1° da Constituição. 

Bàsta dizer-lhe que a autonomia do município nos ue.gocios que lhe são 
peculiar-es, é um princ-ipio basico que os estados são obrigados a respeitar, 
e esse principio não se contém no · titulo 1° e sim no titulo 3° 3/rt. 68 
(Apoiados.) 

Mas uma vez que o nobre deputado, oppondo-me contestações em 
assumpto que está fóra de controversias, obrig~me a tratar de materia que 
a. Camara conhece perfeitamente e que está ao alcance de todas as intelli-
gencias ... (A.poiados.) 

O SR. ANFRISIO FIALHO - Princípios funda.mentaes de toda a Consti-
tuição . (Apoiados.) 

O SR. VINHAEB ·- A base. (Trocam-se outros apa1·tes.) 
O SR. JusTINIANo DE SERPA - ... peço á casa me permitta escl!llrecer este 

ponto, tomando em consideração o aparte do honrado representante (10 
estado do Rio. 

O SR. ERICO CoELHO dá um aparte. 
O SR. JusTINIANO DE SERPA - Comprehendo bem o pensament-o do nobre 

deputado e, no desenvolvimento da these que me obrigou a discutir, dir-lhe-
hei claramente a minha opinião·. O principio da divisfw ele poderes não 
é um caracteristico das organisações republicanas, mas si os proprios gover-
nos monarchicos não podem sacrifical-<J , porque afinal elle importa a divisão 
o-rganica das funcções publicas (apoiados) , a conclusão a que podemos chc, 
gl!-r é que um governo verdadeiramente r epublicano tem de conformar-se 
com essa exigencia que os estados modernos elevaram á altura de principio 
constitucional. .. 

O SR. SEABRA - Apoiado. Isso é indubitavel. 
O SR. JusTJNIANO DE SERPA - Sr. presidente, receio tomar tempo á 

Camara oom esse incidente. Mas sou forçado a, recorrer á opinião de escrip-
tores, de autoridades prura justificar deante d<' nobre deputado pelo estado 
do Rio as minhas affirmações. 

A trias politica, que se decompõe em potestas legislativa, executiva e 
judic·iaria , é conhecida desdE> Aristotele.>. Mas este philosopho nii.o pretendeu 
assentar sobre a clistincção de funcções publicas a orga.nisação do Estado. 

Foi Montesquieu quem deu curso á theo1·ict da divisão dos 1Jode1·es publi-
cas. Tomando por modelo a constituição ingleza e inspirando-se no tratado 
ele Locke denominado - On Civil Govermnent, elle na sua obra monumental 
- Esprit des Lois (1748) assignalou a separação e independencia dos poderes 
publicas como condição essencial de um governo 1-it•re. 

As do 1ltrinas de Montesquieu exerceram a maior influencia sobre a 
Europa e a America na ultima metade do seculo passado e a t?·icts polit-iw 
tornou-se um dogma fundamental nas or.ganisações livres. 
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Foi ao dillrão da nov.a ·doutrina política que se organisaram as const-i-
tuiÇões dos Estados Unidos (1787) e da França (1791) assim como outras 
que se seguiram: Brazil (1823), Portugal (1826), Belgica (1831), Chile (1833), 
Toscana, Piemonte (1848), etc., etc. · 

Justificando a sua doutrina diz M:ontesquieu : 
« Quando na mesma pessoa ou no mesmo co1·po o Pod e1· Legislativo S6 

acha reunido ao Poder Executivo, não ha liberdade, porque póde-se receiar 
que o mesmo monarcha ou o mesmo senado faça leis ty1·annicas pa1·a execu .. 
tal-as tyrannicamente. 

Não ha liberdade, si o poder de julgar não estiver separado do Poder 
Legislativo e do Executivo. Si .o poder de julgar estiver reunido ao Poder 
Legislativo, o poder sohre a vida e a liberdade dos cidadãos será arbitrario, 
pois o juiz será legislador. Si estiver reunido ao, Executivo, o juiz póde ter 
a força ele um oppressor. Por consequencia, pa.ra que nã<J se possa abusa1: 
do poder, é necessario que o poder detenha o poder (Esprit des Lois, liv. II, 
cap. 6.) 

Conheço, Sr. presidente, a crit ica a que deu Jogar a doutrina de Mon-
tesquieu, assim co•mo a existencia de outros poderes que Benjamin Constant 
e outros accrescentaram e que Bentham. enumerou. · 

Sei mesmo que a them·üi, nã.o tem base scientifica, pórque funda-se, como 
diz L. V. Steim, sobre o phenomeno da funeçã.o e não sobre a natm·eza da 
entidade do Estado. Mas essas questões não entram na plano do meu estudo. 

Quiz assignalar a origem histo·rica do principio da divisão de poderes 
Passo a examinai-o sobre o ponto ele vista moderno. 

A o-rganisaçã.o do poder publico é o. systema dos orgãos de cada Estado. 
O principio da ' divisão do' trabalho, desde muito conhecido e seguido em 
materia de organisação industrial, tem tambem applicação em materia de 
organisaçã.o política. Funcções differentes por sua natureza, como são as tres 
categorias das funcções fundamentaes do Rstado, tendem a separar-se exter-
namente, isto é, a dividir se de um modo systematico por <DT.gãos diverso~ 
e diversamente constituídos. 

A d:ivisão de poderes, assim entendida., nã-o obedece, comprehende-se, 
a lima rigorosa precisã:o. Não é possível determinar oom exactidã.o onde umrL 
funcção· acaba e outra começa. 

A vida real do Estado, observa Jellinek, não ·póde ser completamente 
dominada por categorias absti-actas. M:a.s a · divisão, ou antes a coordenação 
dos poderes existe e nã.o pócle deixar de existir. (.1poiados.) 

. « Os orgãos da soberania do Estado, diz Garreis, em regra são meros 
apparelhos ligados mecanicamente á communidade, mas com ella c1·escern 
e com ella estão, além da connexão jurídica em uma connexação organica 
que ohra instinctivamente, e que tira a sua força .de outros attribut>os do ser 
humano, que não o do direito. n 

Bluntschli, na Theória do Estàdo, de que tenho aqui á mã-o a edicção 
franceza de 1891, diz, a propos.ito do principio moderno da divisão de poderes: 

"L'idée qu'tme division subjective des oTganes d<Jit correspondre á la 
clistinction objective des fonctions, appartient aux formes modernas. M:on-
tesquieu qui en a été l'heur·eux promoteur, la proclame au nom de la liherté 
et de la sécurité eles citoyons. Un pouvoir excessif réuni dans une même 
main met sans doute la libe.rté porsonnelle en danger; la division eles pouv.oü~s 
pose eles bornes réciproques. Néa.nmoins, Montesqtüeu se trompe en faisant. 
de la plus grande .protection de la liberté civile la raison d~terminante ·l.e 
la divisi.on qu'il récla.me. Le fondemeut ele celle-ci est plutõt ·une raison 
d'o1·ganisme que de politique:- chaque organe, créé en vue d'un e fonction 
. sp~ciale, la seu! e qu'il ait à exercer sera naturellement plus parfait en lui-
m~me et dans son action. L'homme d'Eta.t imite ici l'art a.dmirable · de la. 

:natu]·.e: l'ooil est fait pour voir, l'oreille pour entendre; la bouche pour par-
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ler, la n1ain pour sa1su· et pour a.gir. Le corps de l'Etat doit présenter nn 
organisme semblable. Depnis Montesquieu, l'on distingue ordinairemeut·: 
1) le p.ouvoir legislatif: 2) le pouvoir executif : 3.) lo pouvoir judiciaire. Le~ 
théoríciens anglais ont adopté cette division, et toute une série de constitu!-
tions modernas, précédées par l' exemple des Etats-Unis d' Amérique, l'out 
sanctionnée. )) 

Conhece a Camara a the01:ia allemã da classificação dos orgãos do Estado. 
Prescindo de expol-a, pela necessidade que teria de cTitical-a. 

Lembra;rei, porém, palav!:as de Holtzendorff, que. confr-ontando as const!-
tuições dos estados da Europa, encontrou nellas tres typos parlamentares : 
- « O parlamento, diz elle, ora está acima, ora a0 lado, ora abaixo do chefe 
do Estado. n A Inglaterra api'esenta o primeiro typo. O parlamento consti-
tuiu-se centi'O da direcção política do Estado·. O monarcha não é mais do 
que um presidente hereditario, a quem compete exercer uma certa influencia 
correctiva sobre os ministros depositarias da confiança da maioria da Camara 
dos Comm'uns. O segundo systema prevalece n:J, Fr::tnça e nos paizes cuja:; 
constituições se filiaçn á escola ele Montesquieu e se baseam sobre a divisão 
dos podel'BS : a assembléa legish•tiva é considerada como um poder separado 
e da mesma categoria. elo Pode·r E.xecutivo. O terceiro- ·systema generalisou-s·e 
nos estados da Allemanha e da Austria, onde o p-oder de legislar pertence 
á corõa, mas rão póde ser exercido sem o coneurso do parlamento. (HciltzeP-
dorff, Das cleutsche li f.? 'jas.mngsrecht, § 43.) . Parece-me escus·a.do dizer á 
Ca.maJ.·a que· a nossa Constituição, inspira-ndo-se na dos E'stados Unidos do 
Norte, pertence ioo segundo systema. (A.partes.) Mas, deixando de parte essa 
questão de parlamentos aut.onomicos e não autonomicos, cumpre pr.oseguir 
110o exame do principio da di.visão de poderes. 

Não ha, duvida, Sr. presidente, que assi.gnalam grandes defeitos á dou-
t.rina. . de Montesquieu. Mas a V'erdade é que esses defeitos são mais apparenbes 
do que reaes. 

A necessidade de coordenar os orgãos para que o ]~stado tenha uma 
organisação vital, o eminente publicista francez a reconheceu. 

Mas, ainda · admittindo como e1'roneas as doutrinas ele Montesquieu, 
prevalece o principio que invoquei de que a distribuição organica das func-
ções legislativas, executivas e judiciarias é condição ele um regimen de lega-
lidade e a, ma.is preciosa garàntia dos direitos elos cidadãos. (111uitos 
apoiados.) 

Vem a. proposito-, pois, perguntar : quaes são oR· caracteres pelos quacs 
o moderno Estado constitucional se 'distingue dE> todos os outros? 

A esse respeito tenho á vista uma observaçiio que peço licença pa.ra. ler 
á Cama,ra: 

«Não encontramos esses caracteres, diz um notavel professor de direito, 
mL fórma monarchica ou republicana, o qual póde s·ervir de base a uma sub-
divisão, mas não obsta que .os estados civilisados da Europa e da Ameriea 
tenham instituições communs e prosigam os mesmos fins. Sob este ponto '!e 
vist.a não ha distincção especia.l a fazer entre as Re.publicas representativas 
(França, Suissa,, Estados '(Tnidos) e as monarchias constituciouaes (Ingla-
terra, Bel.gica. e Brasil de 1823). 

T<Jdos são ·Estados culturaes, como os denomina GrÚmpl01ricz : verificar-os 
o mesmo espírito-, dominam a todos as mesmas tendencias e aspirações. O que 
assignala o moderno Estado é 11m eonjunct.o de caract-e-res que sómente nelle 
vemos reunid-os, e que, como Grumplowicz, podemos r eduzir a tres : 

a) 'governo segundo leis, isto é, soberania, da lei ·sobre pessoas, e não 
de pessoas sobre pessoas; · 

b) prepcinderancia da-s classes médias e por con1>equencia regimen pa!·-
la.mentar; . 

c) desenvolvimento da cultura humana em todas as suas direcções. 
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Mohl assignala o moderno Estado Constitucional por um dos seus carac-
ter.es reaes, quando o designa sob a denominação de Estado juridico. A sub-
stituição do regimen do arbítrio pelo da legalidade é o pensamento que 
domina todo o systema desses estados. Mas um govenw segundo leis ·não 
é possivel sem a distincção organica das funcçõ es legislativas, administra-
tivas e judiciarias. 

Quando o chefe do E stado legisla por si só e ao mesmo tempo admi-
nistm, não póde hav.er materialmente distincção entre a lei e a ordenança 
ou decreto executivo : na pratica sm·á sempre verdadei1·o o brocardo do ceza-
rismo romano : QUOD PRINCIPI PLAOUIT LEGIS HA.BET VIGOREM. 

Haverá então imperio de pessoas sobre pessoas, não da lei sobre pes-
soas. Sómente quando o chefe do Estado não póde legislar sem o concurso 
de um outro factor i11dependente que é o pm·lamento, ha ju1·idicam ente uma 
vontade sup1·ema e;cp1·essa pela lei, contra a qual a vontade dos orgãos da 
administração não tem, nem póde reclamar efficacia. 

A legalidade da. administração é uma consequencia logica da existenCia 
da. le i, como producto de uma actividade distincta da administração . 

A mesma ordem de idéas ob1·iga a. sepamr a administração da justiça, 
visto como o preimchimento das fnncções judiciae~< por tribnnaés ordinarios 
e independentes é a suprema garantia da inviolabilidacl·e do. direito . 

A divisão organica de taes funcções, consoante com o principio da divisão 
do trabalho, é assim um co1·ollario do principio fundamental da soberamn 
da lei sobre pessoas., e por isso ficou sendo o ponto de partida dos E sta.dos 
modernos. 

Creio não haver necessidade de accumular mais citações ... 
VozEs- Apoiado; V. Ex. provou exuberantemente a verdade da dou-

trina! 
O SR. JusTINIANo DE SERPA - Satisfeito a:ssim o illustre deputado pelo 

Rio de Ja.neiro, e sendo ineluctavelmmJte ca.racteristica de toda a organisa-
ção r.epublicana a origem popular dos poderes legislativo e executivo 
(apoiaclos), peço· agora a attenção da Camara para a leitura que sou obrigado 
a fazer de alguns artigos da. Constituiçã.o do Rio Grande do Sul (lê) : 

«A Sociedade Rio-Grandense, r eun ida em Congresso Constituinte, decre-
tou e pmmulgou em nome da família, da patria e da humanidade estn. 
oonstituiç1io : 

Secção Ia - Capitulo I - Art. 7:· A S1tp·rema direcção governamenta.l 
e admini~trativa do Estado compete ao presideut.e, que a exercerá livremente, 
conforme o bem publico, interpretado de accõulo com as leis. 

Art. 10. Dent.ro dos seis primeiros mezes do periodo presidencial , o prn-
sidente escolherá livremente um vice-presidente, que será o seu immecliato 
substituto no caso de impedimento temp0ra1'io, no rle 1·enuncia o1t mm·te, 
pe1·da do cargo e ·inr.apacidade physica. 

Art. 11, § l_o O vice-presidente, suceeclendo ao presidente em virtude, 
de r enuncia ou morte deste, perda do cargo ou incapacidade physica, exer-
cerá a presidencia até á te1·minação dó período pre.~idencial. 

Capitulo III - Art. 20. Como chefe sup 1·etno do governo e da administra-
ção, compete ao pré.sidente, com plena responsabilidad·e : 

1. 0 Promulgar as leis que, conforme as regras a.deante estabelecidas, 
forem de sua cornpetencia; . 

2. 0 OrganisaT, ?·ejm·nw 1· ou supprimh· os serviço§ dentro das verbas orça-
mentarias; 

4. 0 Expedir decretos, regulamentos e instrucções pa.ra a fiel e oom-e-
niente execução das leis; 

7. 0 Preparar o projecto de orçamento da rece it.a e despeza do Est.arlo 
para ser offerecido á assembléa no começo da sua sessão; 

10. Organisar a. força publica do Estado; 
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12. Grear e p1·ove1· ·os cargos civis militares, nomeando e demittindo os 
serventuarios na fórma da lei; 

15. Estabelecer a divisão judiciaria e civil; 
18. Declarar sem effeito as resoluções ou actos das autoridades munici-

paes, qua.ndo infringirem leis f edera es ou dos estados. 
Capitulo VI- Da clec1·etação das leis- Art. 3L Ao presidente do estado 

compete a promulgação das leis, oouforme o 11. . I do a.rt. 20. 
Art. 32. Antes de promulgar uma lei qualquer, o presidente fará publi-

car o respectivo projeeto acompanhado de uma exposição de motivos. 
§ Lo O projecto e a exposição serão enviados aos intendentes municipatli! . 

que lhes darão publicidade. 
§ 2. 0 As autoridades locaes, dentro de tres mezes, transmittirão ao pre-

sidente todas as objecções e emendas que forem formula-das por qualquer 
cidadão habil do estado. 

§ 3.0 Examinando cuidadosamente essas emendas fi observações, o presi-
dente manterá inalteravel o projecto ou modi fical-o-ha ele accôrdo com os 
que julgar pr-ocedentes. 

· § 4. 0 Em ambos os casos será o pmjecto, mediante promulgação, conver-
tido em lei elo estado . 

Sessão 2a - Capitulo II - Art. 46. Compet-e priva-tivament-e á assem-
bléa: 

1°, fixar a.nnualmente a desp-eza e orçar a r eceita do estado; 
ZO, orem·, augmentar ou supprimir contribuições, taxas ou impostos; 
4°, votar todos os mei.os indispensaveis á manutenção dos serviços de 

utilidade publica crea"ãos por lei, sem inte1·vir po-r qualquer fôrma na respec-
tiva organisação e execução. 

Titulo V - A constituição poderá ser r.ef-ormada por iniciativa do pre-
sidente do estado, ou em virtude de petição da maioria dos conselhos muni-
cipaes. 

§ L 0 Quando a reforma for promovida por iniciativa do presidente, cum-
prirá a ·este publicar o ·respectivo plano, o qnal prevalecerá si , dentro de 
tres mezes, for approvado pela- maio·ria dos conselhos mtmici.paes. » 

Agora pergunto aos nobres deputados : essa organisação política, que 
nos seus traços geraes e pela lei tura da constituição do Rio Grande do Sul, 
que acabo de expor ao criterio da Camara, é porventura, uma organisaçiío 
republicana? (Apoiados.) Mantem-se se dentro dos moldes da Constituição 
F ederal? Obedece, porventura, ás suas r egras, aos seus pre<:eitos claríssimos 
inflexíveis e inviolaveis? ( Apo·iados, apa1·tes.) 

Sr. presidente, o silencio dos amigos do governo, no momento em que 
a minoria- me honra com seu applauso, convence que a or.ganisação política 
dada ao Rio Grande do Sul não t em absolutamente defesa. (Apoiados e não 
apoiados.) 

Farei, não obsta-nte, algumas observações relativamente aos artigos da 
constituição Castilhos que acabei de ler. Começa a mesma constituição attri-
buindo- a supremacia dos poderes políticos ao Presidente elo Estado. 

E' uma originalidade, em organisaçÕI)S republica-nas, que deve ter 
impressiona~lo a Camara. 

A situação do Pr.esidente do Rio Grande, na ordem constitucional alli 
estabelecida, pouco diverge da situação politiC'.a dos Chefes do Estado na 
A llemanha e na Austria, onde domina o principio de que a- oorôa ooncentr1.1 
em si a plenitude dos poderes publicos. Lembra .. . 

O SR. MoRAES BARlWS - O el supremo do Paraguay. 
O SR. VINHAES - O nobre deputado tem razão. E' isso mesmo. 
O SR. JusTINIANO DE SERPA-- O illustre deputado por S. Paulo comple-

t ou bem o meu pensamento. 
Mas deixando de pa-rte o titulo- de chefe supremo - que a lei orgauica 
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daquelle Estado att!·ibue ao seu Presidente, pergunto. aos nobres deputados 
que impugnam o projecto como explicam SS. EEx. a absorpçã,o do Poder 
Legislativo pe1o Executivo, na orga.nisação que apreciamos? Como considerar 
conforme a Constituição Federal uma organisaçã-o que ·é manifestamente, 
visivelmente a negaçã-o de todo o regimen republicano? (Apoiados.) 

O S.a. AmsTIDE MAIA dá um aparte. 
O SR. JusTINIANO DE SERPA - Ha um criter·ium muito seguro; o nobre 

deputado deve conhecer as organisações republicanas existentes no seio dos 
povos cultos. Indique uma só em todo o mundo, que se pareça com a do l{ia 
Grande do Sul. (Apoiados, muito bem.) 

E' um meio facilimo de provar que a minha C'Titica nã() tem funda-
mento. (Trocam-se var-ios apartes.) 

Cabe ao Presidente do Estado nomear o seu substituto até para os casos 
de mo?'te ou renun cia ... O· que fica sendo, com semelhante regimen, a origem 
]JOp1blar do Governo ? 

Em que parte do mundo se pratica assim o regimen republicano? 
( AzJoiados, m1t·ito bem.) 

O SR. ARisTIDEs MAIA dá um aparte. 
O SR. JusTrNIANO DF. SERPA (para o Sr. Aristid~,. ll.foio) - O nohre depu-

tado me perdoe. Mas a sua defesa á. Constituiçií.o do Rio Grande compromette 
a causa f]U e lhe impõe ta.ntn enthusiasmo. Na organisação da America do 
Norte e da Republi.ca Argentina o Presid0nte e Vice-Pr.esidente são escnlhidos 
pelo povo. O processo da eleicão n1io é o nos<o . M~~ respeita-se perfeita.mente 
o principio da origem popular do Governo. (A.poiaclos .) 

O pü·vo reun e e n-omeia eleito-res especiaes. Estes fazem então a escolha. 
E' a eleição de dous gnios. (A.poiados.) 

O exemplo, pois, da.s duas repüblica:s, não póde absolutamente ser invo-
cado. (M·uitos apoiados.) 

Mas ha causa ma.is original, para nito dizer monstruosa, na, Constituição 
rio-grandense. Naquelle Estado a a.ssembléa dos representantes f:tz o orça-
ment.o, mas não constitue o Poder Legislativo. Alli quem legisla é o Presi-
dente, Oh ef e 8uzJrem.o elo Estado. 

Pouoo importa que todos os publicistas antigos e modernos considerem 
essa absorpção do Poder Legislativo pelo E·xecuti,;o - um absurdo, nos 
domínios da sciencia política, e uma terrível e const::mte ameaça á liberdade 
e direitos dos cidadãos. A or12;anisação d() Rio Grande r epousa sobre eRte 
principio novo, e os nobres deputados, que combatem o projecto, pensam 
que não obstante existe alli uma organizaçito r epublicana. (T1·ocam.-se varias 
apartes.) 

O S11. Am~Tim:s MArA - Mas os Conselhos Municipaes podem repr.esen-
tar contra as leis promulgadas pelo Presidente e er;te t em que modificai-as 
ou reformai-as. 

O Sn.. JusTINJANO DE SEn.rA - Antes de tudo devo ponderar ao nobre 
deputado one num Estado em que quasi todos os poderes estã.o ooncentrados 
nas mãos do Ex.ecntivo, ninguem póde ter confiança em Conselhos munici-
pa~>s , ·eleitos segundo a.s leis por elle executadas. Mas, prescindindo de est•.J-
dar o Assumpto soh este aspecto, per .. gunto ao Ilustre r epresentante de Min~s 
- o Prcsidentt~. modi fi e,nclo ou reformando a lei. m edüwte r epresent.ação 
dos Conselhos Muni cipaes. deixa de legislar? (A.1Joiaclos.) PP.rde, po-r isso, ') 
ca.racter do Poder L egislntivo, ou pelo contrario, affirma. mais uma v.ez que o 
é? (-ipoiados, m.u.itn hem .) O Poder Legislativo. pr.anriamente dit.o, modifioJ. 
e rev-oga as leis que fa.z . Mas, poJ· isso, nãocdeixa de ser P.ader Legislativo . 
(A.poia.clos.) ·· · 

O Sn. J iJ~:r:' Avm.r:-.o - Isto é de simpl€s bom senso. 
O Sn .. JusTTNTANo DE 8EJ1.PA - l\.fas , si a origem popular do. Governo, !1 

divisão, independencia e barmonia dos poderes políticos são princip ias consti-
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tucionaes, que os. E stados devem respeitar, e si, por outro lado, a absorpção 
do Poder L egislativo pelo E~ecutivo importa a completa negação do regimen 
,republicano, devemos ser logicos reconhecendo que o Rio G-rande não está 
definitivamente e r epublicana-mente organisado, JH:Js termos do art . G3 d.:t 
nossa Constituição. ( .4.poiados, muito bem.) 

O SR. SEABRA - Ou isto, ou hão de confessar que vivemos sob o dominio 
do absurdo.· 

O SR. Emco CoELHo- 'l'ambem Minas não tem organisação republicana, 
porque a sua constituição oomeça : ·- Ent nome de Deus .. . 

O Su. REABRA - E.' outra. que.st iio. Não tem parida.de. 
O Sn. JusrrmANo DJ):/ SmtPA - Poder-se-ha objecta:r que a Confederação 

G.ennanioa absolutamente não faz questão da organisação política dos Esta-
dos . Mas alli, por isso mesmo que são outras as correntes da opinião, são 
outros tambem os princípios constitucionaes. (Apoiados.) A Confederação 
Germanica, que Bluntschli apx.opriadamente chama bnperio Federal (Bun-
desreich), é um genero á parte nas fórmas compostas de Governo. Diverge 
profundamente da fed e'l·ação. americana, assim como da Conferação H elve-
tica. A or.ganisação allemã foi uma concepçf'10 feliz do espírito germanioo par<t 
salv ar a unida.de nacionaL (Apoiados.) 

Mas, si é inc.ontestavel a competencia do Congresso pa.ra intervir na 
questão do Rio Grande e si são de ineluctavel precedencia os motivos de 
íntervenção (apoiados e apartes) , o que é que nos impede de fazel-o? .A 
questão. de opportunidade? Esta não foi suscitada, nem pode·rã-o agita.l-a os 
que nos apresentam aquelle heroico Estado ardendo em guena civil, e pondo 
em perigo até a integridade territorial da patria. (Apoiados, muito bem.) 

Poderia, Sr. Presidente, tratando-se da la discussão elo projecto, limitar-
me ao estudo destas questões, que sãü as unicas que entram hem no debate. 
Mas julgo conveni ente acompanhar os ora,dore,~ da maioria . da Cama.ra no 
exa.m.e de outros pontos que pretenderem elucidar . 

Cedo comprehenderam os illustres deputados, amigos do Governo, a má 
situaçã,o em que ficaram no terreno das questões constitucionaes que agita-
vam. 'l'rataram, por isso, d.e atacar o projecto em pontos qne pa.r eceram mais 
vuln erave is. 

E' assim que perguntaram : - Como decretar o sitio e ordena.r na inter-
oorrencia deste uma eleição, cuja primeira condição de validade é ser livre? 
Confesso que , á primeira vista, a objecção impressiona. Parece rea.lmente um 
absurdo. 

Mas, examinando-se demüradamente a questão-, compreh ende-se facil-
mente que n ã,o ha r a.zão para a critica .. Antes de tudo devo declarar que n. 
eleição não se fana dunmte o sitio, mas depois deste. O {]_Ue se daria. durant.: 
o sitio seria a escolha provisoria pelas municipalidades, que permaneceriam 
cercadas de garant ias , d.e uma junta go-vernativa incumbida de organisar 
definitivamer1te o .esta.do. Mas, quando assim fosse, cumpre attender a umfl. 
verda.de que está no- animo de todos e que t.odos conhecem. 

O sitio, decretado pelo proje cto, não iria suspender garantias. Iria, 
p olas restricções cr·ea.das , r est aurar muitas que não existem de f.acto e que 
permittiriam ás municipalidades o e~ercicio do direito de voto. Acham O·ri-
ginal um sitio que restaura garantias? Pois este é talvez o uni co merito elo 
projec·bo. 

O SR. ANNIDAL FALOAO -Apoiado. E' um grande merito. 
O SR. JusTINIANO DE BERPA - A Camara me perdoe. Mas sinto necessi-

thtde de dizer toda a verdade. No Rio Grande o sitio existe, de facto, 
desd.e longos mezes e existe criminosamente. (Apoiados.) 

O Governo, intervindo inconstitucionalmente na lucta que alli se esta.-
beleceu, supprimiu todas as liberdades, aboliu todas as garantias. Mas não 
decretou o sitio, porque este teria limitações e o obrigaria a dar conta ao 
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C<Jngresso das .rrovidencias tomadas, creando-lbe certa responsabilidada. 
(A po·iados.) 

Deixou, pois, que se commett.essem todos os crimes - desde os mais 
vulgares até os mais hediondos -- sem repressão por parto da auto-ridade. 
Perdeu-se de todo o respeito á lei e á autm·idade constituída .. Fere-se, mata-
se, rouba-se, estupram-se donzellas, massacram-se velhos e crianças, attenta-se 
contra a inviolabilidade do lar e tudo na certeza da impunidade. ( .4.poiados, 
apartes e rtrotestos.) 

O SR. Pm~smENTE - Attenção! Peço aos nobres deputados que não inter-
rompam o orador. 

O SR. JusTrNIANo DE @ERPA- Sr. Presidente, pelos discursos que aqui 
se proferiram, ficou a casa sa.bendo que no . Rio Grande não ha segurança 
de vida e propriedade, não ha sigillo de correspondencia, não ha direito de 
locomoção, não ha garantia constituciona-l de ordem alguma. Perderam toda 
a razão de ·existir os codigos. ( A'poiados.) 

A força - em suas manifestações mais brutaes e hediondas - eis a 
ordem constitucional do Rio Grande. (Apoiado s.) 

Mas, sendo assim, o sitio crêa uma situação rela.tivamente calma, resta-
belece garantias que são suspensas e, o que é tudo, determina a responsabi-
lidade dos agentes do Poder Executivo que abusarem das medidas excepcio-
r.aes. (Apoiados.) 

Nestas condições, ouso perguntar á Camara : procedem os rep.aros dos 
nobres deputados P Tem fundamento a critica que fazem ao projecto P 

Ineluctavelmente não tem. (Apoiados.) 
Outra accusação que formulam contra o projecto é esta : - a minoria 

empenha-se por pacificar o Rio Grande, mas favorecendo interesses de uma 
pa.rcialidade em desproveito da outra. 

Prova-o a escolha das municipalidades gasparistas para eleição da junta 
provisoria. 

DeclaJ'O desde logo á Camara que nesta questão de política interna do Rio 
Grande do Sul, não tenho odios nem aff.eições ,nem tenho interesses de ordem 
alguma. E, como eu, quasi toda a minoria. (Apoiados.) 

Quando cogitei das camaras mnnicipa.es do antigo regimen, incumlíindo-
as da escolha da junta do gov.erno, foi no intuito de pôr á pi·ova a nossa 
imparcialidade. Si ma.ndassemos fazer a eleiçiio pelos conselhos do Sr. Julio 
de Castilhos, dir-~e-hia que eramos a.ffeiço.ados á força de republicanos que 
alli mantêm o poder. Si, pelo contrario-, mandassemos fa.zer a eleição pelos 
conselhos do Sr. Cassai ou do seu successor, dir-se-hia que eramos affeiçoados 
a.os federalistas, empenhados em reconquistar·, com as armas na mão, t·S 
posições que perderam . 

Nesta emergencia., e pru·a obviar ás difficuldades, lemb1·ei-me das cama-
ras muincipaes do antigo l'egimen, sem acredita.r que a indicação motivasse 
reparos, pois essas camru·as são chamada.~ p.elas leis da Republica a organisar 
as mesas que presidem ás eleições semp-re que não ha municípios organisados. 
(A.poiados.) (Lei n. 35, art. 59.) 

Vê V. Ex., Sr. ·presidente, que não foi o interesse desta ou daquella 
parcialidade o que nos inspirou. Procurámos uma solução dentro dos limites 
da lei. (Apoiados.) Por outro lado, eu, que conheço um pouco a historia polí-
tica do passado regimen, lembrei-me de que, ao tempo em que se procedeu 
á ultima eleição nos municípios, a situação do Rio Grande não era dos 
liberaes mas dos conservadores, como em todos os outros pontos do paiz. 
(.4. poiados.) 

Ha ainda um facto que não póde deixar de impressionar favora.velmente 
a cttusa que defendemos, o espírito da Camara. 

A revolução de 15 de novembro destruiu de v.ez .os partidos políticos do 
tempo da monarchia. Em todos .os estados da União os pa.rt.idos que fizeram 
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o serviço do outro regimen desappa.receram da scena política, adherindo os 
individuas que os compun'ham á nova ordem de causa,~. Os partidos politicoll 
não se mantiveram. 

Despedaçaram-se os velhos moldes. Produziu-se a desagregação dos '"mh-
gos elementos e a grande ma.ioria dos políticos militantes abrigou-se, r.o 
inicio da Republica, á somb1·a de uma mesma bandeira .. (Apoiados.) 

As divisões vieram depois. Operaram-se entre 1·epublica.nos, novos, ,la 
velh.a propaganda. Com as novas aggrupações ficaram indistinctamente, em 
qnasi todos os estados, con servador es e liberaes . (Apoiados.) 

Nestas condições, pergunto e'l : é justa a accusação de parcialidade que 
nos foi a.tirada.? Absolutamente não é. (Apoiados.) 

Demais, si eu est a.va convencido de que as múnicipalidades c1o Uio 
Grande e ram conservadoras, como em todo o paiz, que garantia de victona 
offerecia o Sr. Silveira Ma.rtins, não sabendo s i ellas haviam adherido ;\ 
política de S. E·x. ou á do Sr. Castilhos? (Apoiados.) 

Mas, si esta é a grande questão que impressiona os amigos do Sr. 
Castilhos, si é este o obstaculo que oppõem á pacificação do Rio Grande, 
declaro em nome da minoria que n ão fazemos absolutamente cabedal do pro-
cesso da eleição. (Apoiados.) . 

L embrem um meio, comecem pela qualificação eleitoral, asse,gu.rem as 
condições de imparcialidade na escolha dos representantes do Rio Grande, e 
nós hypothecaremos o nosso voto, o nosso ap-oio e a nossa. palavra em susten-
tação de qualquer idéa da minoria. (Apoiados.) 

Não temos interesse .na eleição. 
Não fazemos questão do seu processo . (Apoiados.) 
Só de uma causa fa.zemos questão : a pacificação do Rio Grande. 

( A.po·iaclos; m~ito bem.) 
Mas, si deste modo desapparece a questão constitucional, assim como a 

de inopportunidade; si não temos divergencias na questão de detalhes; si 
podemos collocaT a causa da nossa patria acima dos nossos interesses ephe-
meros; o que é que embaraça a pacificação do Rio Grande? (Apoiados.) 

A influencia da lei? 
E' uma cousa singular ... 
Mas não é para dar á lei todas as condições de e.fficacia que nós estamos 

reunidos e que os projectos têm tr,es dil;cussões? (Apoiados; mu·ito bem.) 
Não é aceitavel, não é digno da Camru·a, senhores, esse recurso de ultima 

hom. A inef:t'i.cacia do alvitre suggerido póde justificar tudo, menos a rejei-
ção do projecto. (Muitos apoiados.) 

S~nhores, não quero apaixoonar este debate. O receio de desagradar a o 
nobre deputado que primeiro combateu o projecto fallando ao sentimento ela 
Camara, obrigou-me a sacrific.ar todo o effeit-o do meu discurso, adstringindo-
me á parte jur ídica da questão ... 

UM SR. DEPUTADO - Mas fel-o do modo mais brilhante. (Apoiados.) 
O Srt. SEABRA - Tem fallado como mestre 
O SR. JosE' AvELINO -Apoiado; é uma verdadeira victoria da tribuna. 
O SR. JusTINJANo DE SERPA- Mas, antes de f allar ás considerações polí-

ticas, com que devo pôr t ermo a esta despretenciosa oração, a Camara per-
mittir-me-ha perguntar á illustr ada ma.i-oria : em nome de que orthodoxia 
constitucional condemna este projecto? 

Será, porventura, em nome da. orthodoxia constitucional que inspirou 
a moção de 21 de Janeiro? (A 1Joiados ela minoria.) 

Será em nome· dessa orthodoxia constitucional que conferiu ao Presi-
dente da Republica poderes que a o proprio 09ngressou recusou a Constitu-
ção? (Apoiados.) 

Será, porventura, em nome da orthodoxia constituoiona.l que tolerou, 
que applaudiu os actos de 10 e 12 de Abril? (Bravos; apoiados. l:'rotestos.) 
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Será, finalmente, senho-res, em nome da mesma e celebrada orthodo-xia 
constitucional que se fez _ silenciosa qua-ndo o Presidente da Republica. 
a.mnistiou os revolucionarias mineiros, exercendo- assim attrilmição privativa 
do Oongresso? (Jluitos apoiados.) · -

Mas, si hontem pudestes invocar - par.a cobrir com a bandeira de vossa 
clemencia os desacatos e crimes do Sr. Vice-Presidente da Republica - o 
equivoco principio da salvação do Estado; por que não o invocaes agora, 
sendo mais grav-e, mais afflictiva, mais dolo-rosa a situação da nossa patria?! 
(Apoiados; apartes. Tumulto.) 

O SR. PRESIDENTE- Attenção! 
O SR. JuS'l'INIANO DE SERPA -Sr. pre-sidj:jnte, o nobre deputado pelo Rio 

Grande , do Sul, que encetou este debate, dirigindo-se á minoria, pediu-nos 
que, estudando a situação de sua terra, não fallassem.os ao sentimento nacio-
na.I, expondo ao udio publico, com visíve-l injustiÇa, o pal'tido republicano do 
seu estado ... 

Não comprehendo que um deputado republicano t-enha repugnancia a 
um debate em que a sua palavra, qomo um relampago do Sinai, p-Oderia 
illuminar a consciencia publica. (Apo-iados.) 

Não ·sei que mo-tivos possa ter para recear a plena publicidade quem, 
deante de todos nós, se declara com a v-erdade e com a justiça. (Apoiados.) 

Mas quero corresponder ao appello do nobre deputado. Não fa.Uarei :w 
sentimento do paiz, não fallarei ao sentimento da Camara. Apenas direi 
que S. Ex. e o governo não devem deslembrar nunca essas manifestações da 
opinião ,clamando pela pacificação do Rio Grande do Sul. (Apoiados; muito 
bem.) 

Enluta á alma nacional a honr<Jsa situação em que se encontra aquella 
gl-oriosa pürção do Brasil. (A.poiados; muito · bem.) 

O sa-ngue que ting-e e avermelha as cochilhas do Rio Grande é sempre 
o sangue de. irmã-os. (Apoiados geraes.) 

Os actos de coragem e heroismo que a1Ii se patentea.m, dão idéa dü a~·do·r 
com que pelejam, da bravura com que se batem os nossos compatriotas. Mas 
nã,o podem despertar-nos eríthusiasmo, nem fascinar com as suas inspirações 
o genio dos nossos po.etas, dos nossos bardos guerreiros; p-orque a epopéa que 
cantassem acordaria, de par com a Sl;I.Udade que punge, a. tristeza e o luto da 
alma nacional. (B1·avos, m1áto bem.) 

Pediu-nos ainda o nobre Deputado qu,e não Ievassemos á conta do. pa•·-
tido republica-no do Itio Grande os crimes da revolução. 

As sce'nas de horror, de estranha perversidade que alli se reproduzem 
são obra das duas parcialidades, são um resultado da luta. Neste ponto ü 
ho-llirado deputado tem ra.zão. 'roda a .i·evülução tem episodios grandiosos e 
episodios sombrios. Estes são tão inevitaveis como aquelles são dignos -de 
admiração. Os que conhecem a natureza humana sabem perfeitamente como 
o odio e -a sede de vingança arrastam a excessos e crimes (apoiq.dos), princi-
palmente nas lutas dos partidos. 

A est-e respeito posso citar á Cama.ra palavras de um escriptor bem co.n-
oeitu_ado, que me impressionaram vivamente e que -nunca ma-is deslembrarei. 
Diz Henry Sumner Maine, na sua excellente obra O governo popular, edição 
franceza de 1887, pa.g. 52a : 

« L'esp1·it de parti est JYrobablement bien plutôt une su1·vivance lht 
caractere aggressif de l'humanité p-i'imitive, que l' effet de différences cons-
cientes et intellectuelles d'homme à homme. C'est, p.ar essence, le mêmB 

-consentiment, qui, duns oertains états de société, conduit à Ia guerr~ oivile, 
intertsibale ou intarnationale; E>t il est aussi universel que l'humanité. » 

No Rio Gra!lde dá-se uma luta terrível e singular, e essa luta, como nas 
pugnas dos heroes de Homero, Thetis, a mãe da vingança, inspira os comba.tes 
dos dons lados. (Apoiados.) 
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Lembro á Camara um episodio da Illiada. 
Achilles, o ma.is valente dos gregos, em divergencia com Agamenon, 

retira-se ás suas tendas. 
Mas a morte de Patroclo, seu amigo, fel-o volj;ar ao combate. IncendeitL-

se a paixão da vingança. Bate--se e vence. O cadaver de Heitor cahe-lhe aos 
pés. 'fornara-o invencível, não a armadura que lhe fabricava Vulca.no, porém 
a necessidade de vingar a morte de Patroclo. 

Mas o heroe, depois da victoria, apparece-nos ultra.jando o cadaver do 
seu glorioso adversario e só muito a custo o restitue a Priamo que o pranteia, 
não tanto pelo fim que tivera, como pelo ultrage á memoria imperecível. 

Eis, talvez, porque se affirma que a vingança é o nectar dos deuses. 
Mas, Sr. presidente, ao mesmo tempo que não justifico, embora compre-

henda os crimes da revolução, não comprehendo e condemno a attitude do 
Vice-l'residente dP. ltepublica. (Apoiadas.) 

A S. Ex. cabe a responsabilidade da guerra civil. (Apoiados.) 
E ssa luta entre brazileiros é um producto da política de deslealda-de e 

traições que S. Ex. tem seguido.(Apoiados; muito bem.) 
A histori a evidenciará ineluctavelntente esta verdade. (Apoiados.) 
A revoiução do Rio Grande é o resultado de um capricho do despota do 

Ita.maraty. (Apoiados; protestos e reclamações.) 
Não acredito que S. Ex. excitasse as duas parcialidades á discordia e dO 

combate por amor á arte ou pela necessidade de ver correr sa.ngue. 
Não tenho fundamento para este juizo. 
Mas affirmo á Camara que estou convencido de que influiram muito para 

esse desgraçado acontecimento a falta de orientação política de S . Ex., a sua 
vaidade caprichosa, o seu desrespeito á lei. (Muitos apoiados.) 

Por que S. E.x. não dá contas ao Congresso do e$tado da guerra civil? 
Por que não nos presta informações sobre as despezas que faz, criminosa-
mente, empenhado no extermínio de brazileiros? ( Apo·iados; 1mtito bem.) 

Por que consente que do extremo norte ao extremo sul da Republica 
se proceda a recrutamento forçado, estando esse recrutamento abolido? 
(A. po-i.ados.) 

Que necessidade ha ele engrossar os exercitas da legalida.do por meio da 
cr.tçada h1111W11a, condemna.da pela prop!·ia monarchia, si os revolucionarias 
são a minoria elo Il..io Grande do Sul e o Sr. Julio de Castilhos está com o 
E stado e a Constituição? (Muito bem; apo-iados.) 

Quem não vê em tudo isto o caprichu, a vaidade ind~?fensa.vel, a vontade 
omnipotente de um despota vulgar? (:!po-iaclns; 1n·otestos. T1tmulto.) 

O SR. PRESIDENTE - At.tl?'nção. Quem tem a pal:wra é o Sr. deputado 
Serpa . 

O SR. JusTINIANO SERPA --- Sr. presidente, vnu concluir. Felizmente não 
t enho necessidade de compendiar agora a historia. da revolução rio-,gra.u-
dense, porque ella é bem conhecida da Cama.ra e do paiz. A justiça sobre 
os homens e as cousa. desta ép.oca. far-se-ha completa, e então teremos de nos 
julgar felizes por havermos bem comprehendido o nosso dever. (Apoiados.) 

O Governo, affirma.m lá fora , oppõe-se a toda a idéa de pacificação pe:o 
Congresso, e a Ca.mara., com cert-eza, não commetterá a imprudencia de con-
trariar o governo. (Biso e apaTtes.) 

Mas, bem póde ser que o desp-ota que hoje tudo affront.a, tenha mais 
tarde de se mostrar arrependido. (Apoiados.) A lucta do Rio Grande é o 
começo elo incondio. Quem nos assegura. que ella não se alastrará medonha-
mente por todo o paiz! (Apo-iados; muito bem.) 

A Camara conhece, no admiravel poema de Edgard Quinet - o 
Ashavérns -- a belli ssima scena do banquete real no cimo da torre, sobre o 
immenso naufragio ela humanidade. O ocea.no., pouco antes desprezado, vili-
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pendiado, começa de subir, de erguer subitamente a voz em busca da sala do 
festim. Na sua torre, um ninho de agmas, o rei não t eme absolutamente a 
<•nda invasor a. Mas, ao ouvir lá fóra a musica das va,gas e antes que lhe 
batam á porttt, interroga <W primeir-o satrapa. 8-ilence! (Ju' est-e e b?·uit ? J'ai 
entenclu, j e crois, un ftot qui s'app1·ovhe. Não é nada. E' um suspiro do vosso 
povo : - C' est un soup·i?· ele votre peuple, responde o interrogado. Mas o 
ruído augment.a. O oceano cres.ce mais e ma.is e o rei assusta-se . .i!:ntão, para 
tranquilisal-o , responde o segundo satrapa : - 8en.ho?·, é o soluço do vosso 
-i?nzJer·io. C' es t mt sanglot de vot?·e Emp'i?·e. Mas o oceano cada vez torna-se 
mais terrível. Bate á porta. 

Os satrapas fogem do rei. Este offerece ao invasor invencível o seu manto 
real para cobrir-lhe os hombros. Depois , a sua taça d!' ouro e por fim a corôa 
rutilante. Mas nada disto satisfaz o oceano. O throno, a mesa do festim; 
eis o que o terrivd invasor ambiciona e afinal obtem. Não faço applicações. 
Chego ás vezes a me convencer de ·que o nosso despota, em um dado momento, 
será victima do incendio ela anarchia qui' ateou. Acho justo esse castig-o. Mas 
tremo deante dessa. hypothese sombria, porque reooio muito que cedo comece 
pa.ra nós essa noute de 30 annos que .>e fez sobre a historia ela l~epubl:ca 
Argentina. (Apoiados; mu1to bem.) 

Não seria melhor que a Camara cumprisse logo e resolutamente o seu 
dever? (Bravos; apoiados e apartes.) 

Sr. presidente, V. Ex., como eu, deve estar convencido de que é muito 
g.rave, muito difficil a situaçii.o da n-ossa patria. (Apoiado s.) 

As nossas victorias no Rio Grande noo poderão ser celebradas por C01:a-
ções brazi lciros . 

Os nossos feitos d'arma,s augmentarão dia. a dia o luto nacional. (Apoia-
dos; muito bem.) 

Lembro, a.penas, á Camara que entre as cousa.s que alli perdemos, vidas, 
recursos do thesouro, prestigio da aut oridade e glorias do nosso exer01k 
e da patria, duas existem que difficilrnente reconquistaremos - é o credito 
ele que sempre gosárnos em todo o mundo, e O• nome que chegámos a adquirir 
como uma das primeiras naciona.Jidades do nosso continente. (Apotaclos; 
?wu,ito bem.; appla.usos. O omclo?' é ab?'açado e vi.vamente f elicitado pelos S?·.;. 
cle1JUtados zwesentes.) 

O Sr. Valladares (p ela O?'dem) -Depois do discurso do honrado depu-
tado que se acaba de senta.r, pa.r ec.e-me que ninguem dirá que o projeto nao 
se acha sufficientemente diseutido em primeira discussão., vindo este discurso 
depois de outros importantissi mos em que o assumpto já foi debatido. 

As manifest ações da Ca.mara a respeito de cogitar o Congresso des te 
assumpto, ninguem as poder :i pôr em duvida O honrado deputado por S. 
Paulo, orgão r:lv, maioria, fez aqui declarações ·expli citas a este respeito. Devo 
dizer a V. Ex. que, mesmo militando em lado opposto áquelle em que V. I!ix. 
figura, nã.o posso deixar ele reputar prestar um grande serviço a.o govern'l 
concori"endo para põr termo a essa questão. 

São inteiramente contrar ias ao sentimento do povo brazileiro as scenas 
que se desenrolam no 'Rio Grande do Sul e as manifestações de sympathia 
que partem de todos os p.ont.os elo p aiz aos nossos compatriotas que lá derra-
mam o seu sangue, · demonstram que elles não estão desamparados da opinii.ío 
publica. Assim, é licito affirmar sem medo de contestação que a continuação 
das hecatombes, que se dão no R io Grande do Sul, não pó de deixar de en fra-
quecer o governo na opinião publica. 

Por ma.is que o governo presuma da sua forç a, é certo que aqui, como 
em todos os pontos do mundo civilisado, nenhum Governo pócle prescindir 
da opinião .... 

O Sn .. P.u.EslDJo:N'rF. - Peço a attenç5o c1o nobre. deputado. 
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O SR. V ALLADARES ... e a alienação da opinião não póde deixar de causar 
um grande prejuizo ao Governo nest a época de crise que atravessa o paiz. 

O SR. PRESIDENTE- Chamo a attenção do nobre deputado. V. Ex. pediu 
a palavxa pela ordem; apresente, porta.nto, a sua questão ele ordem ou o s·en 
requerimento. 

O SR. VALLADARES - Ninguem dirá que o requerimento ele ordem n i:í.o 
póde ser justificado. 

O SR. PRESIDENTE - Chamo á ordem o nobre deputado por Minas . V. 
Ex. não póde oontinuar neste t erreno. . 

O Slt. VALLADARES - Não tem que me ch::tmar á ordem : a desordem 
vem dahi. 

A d~!;ordem está partindo de lá . Peço a V. Ex. que leia o. regim en to, 
e veja oomo é que se chama um deputado á ordem. 

UM. SR. DEPUTADO - Para que ordem na desordem? 
O SR. VALLADARES - Estou justificando o meu requerimento, V. Ex. 

me permitta continuar, porque sou prolixo por naturez<~ . · 
Sr. Presidente, V. Ex. viu as oonsiderações do nobre deputado. Reunido 

o Congr.esso, está o Governo expendendo sommas fabulosas, sem autorisação 
legislativa para manter a guerra no Hio Grande do Sul. 

Po1· oonseguinte, fazer cessar aquelle estado de cousas não é fazer 
opposição . 

Não prec.iso impressionar o Congresso, lembrando as scenas de horrores 
praticadas no. Rio Grande do Sul; a.penas pretendo, correspondendo· ás 
exigencias do momento, propôr o enc-anamento da discussão . 

Submettido a votos, é approvado o requerimento do Sr. Valladares . 

O Sr. Francisco Glicerio (pela onlem) - Sr. Presidente, acho· que a 
situação da Camara é grave (apoiados) , agora que se vae votar o projecto, 

cuja discussão a('a.ba de ser encerrada; ou seja por escru-
Encerramento pulos daquelles que ~e recusam conoorrer para que o 

Congresso intervenha nos negocias internos do Rio Grande 
da discussão do Sul, ou seja porque aquelles que pedem essa inter-

venção enteudem que ella é inclispensavel. 
Para assentar bem a r esponsa.bilidade, diante da qual não é licito a.o 

r epresentante da nação recuar, venho pedir a vot~'lção nominal. ( Apo'iaclos.) 
Creio que sou orgão dos sentimentos geraes da Camara. ( Apo·iado~ 

gemes.) 
Mas, Sr. Presidente, ::mtes disso, devo declarar que a inda que o men 

voto seja contrario a,o. projecto em I a discussão, não importa isso um a recusa 
de v.oto, opportunamente, a qualquer outro meio de intervenção, pacificando 
o l=tio Grande do Sul. 

VozEs -- Mas como? 
O SR. F RANorsco GLwmuo - Não voto pelo projecto porque o acho 

inconstitucional. (A pa1·tes.) 
O SR. EPrrAOIO PESSOA - O que resta vêr, é se podemos restabelecer n. 

materia em outro projecto . 
O Sn. FRANOISCO Gucmno - Acho que sim. Apenas quero dizer que o 

meu voto não significa absolutamente o abafamento da questã.o, nem quer 
dizer que nós para resolvermos a questão do R io Grande do Sul, deixemos 
de lançar mão dos meios legaes, necessarios e razoaveis. 

O Sn. BELLAnMINO DE MENDONÇA - F óra do Congresso? 
O Sn. FRANCISCO GLICEmo - Dentro ou fóra elo Congresso . 
O Sn. VALLADARES - O projecto podia ser substituído em 2a discussão . 
O Sn. FRANCisco GLICEI!.IO - Mas, sendo inconstitucional, eu não posso 

dar-lhe o meu voto nesta discussão. E' uma satisfação que r eputo necessario 
dar á opinião publica : Não somos surdos ás angustias por que passa o Riu 
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Grande do Sul, mas recusamos o nosso voto a um projecto inconstitucional. 
Hequeiro a V. Ex. que consulte á Ca-sa si consente na votação nominal. 

O Sr. Matta Machado (pela oTdem) - Pedi a palavra simplesmente 
para fazer a declaração de que votarei a favor do proj ecto em discussão, não 

l{equerimento 
de votação 
nominal do 

sr. F. Glicerio 

porque admitto as doutrl!1as e principias no mesmo ürma-
dos, mas simplesmento com protesto de apresentar um 
substitutivo em 2a discussão. 

Consultada a casa, é approva do o requerimento do 
Sr. Francisco Glicerio: 

l'rocedB-se á chamada para. votação nominal. 
He.spondem neto os Srs. Matta Baccllar, .Montenegro, Valente de Novaes, 

Hollanda de Lima, Ca.simiro Junior, Hodrigues l!'ernandes, Nogueira 
l'aranaguá, Pires Ferreira, Frederico Borges, Bevilaqua, Uonçalo de lragos, 
Alfredo Barbosa, Almino Affonso, Luiz de Andrade, Oiticica, Ivo do Prado, 
Leandro Maciel, Tosta, Arthur lüos, Paula Guimarães, Leovigildo Filgne l-
ra.s, S. Marcos, Athayde Junior, Horacio Couto, Torquato Moreira, Nilo 
Peçanha, Urbano Marcondes, França Carvalho, Alberto Torres, Almeida 
Per.eira, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Leonel Filho, Uhagas Loba.to, 
Alexandre Stockler, Viotti, Dutra Nicado, Aristides Maia, Carlos da,s ~,.,ha
ga.s, Machado, Palleta, João de Avellar , Ferreira Itabello, Ferreira Pires, 
1-todolpho Abreu, N ecesío Tavares, Glicerio, Moraes Barros, · Domingos 
Moraes, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, Costa Junior, Alfredo Ellis, Carlos 
Garcia, Almeida Nogueira, Cincinato Braga, Julio de Me-squita, Vieira 
Bueno, Leopoldo Bulhões, Alve-s de Castro, Urbano Gouvêa, Azeredo, Corrêa· 
da Costa, Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, Lauro Muller, Car·-
los Campos, Schmidt, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Homero Bap-
tista e Cassiano do Nascimento (72). 

Respondem sim os Srs. Indio do Brasil, Anfriso Fialho, Martinho lwdri-
gues, Justmiano de Serpa, José Avelino, Nascimento, Miguel de Castro, 
Epitacio Pessoa, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Rosa e Silva, Gon-
çalves Fereira, Juvencio de Aguiar, Annibal Falção, Meira de Vasconcellos, 
Espírito Sa~1to, Bellarmino Carneiro, Lourenço de Sá, Augusto ele Freitas, 
Seabra, Zama, Marcollino Moura, Santos Pereira, Milton, Prisco Para.iso , 
Manoel Caetano-, Francisco de Mattos, Novaes Mello, Fonseca Hermes, Man-
hães Ba.rreto, Cyrillo de L emos, Oliveira Pinto, Virgílio P essoa, Erico Coelho, 
Sampaio F.erraz, Lopes 'l'ro.vão, J acques Ourique, J esuino de Albuquerque, 

l{ejeição do 
Vinhaes, Jacob da Paixão, Matta Machado, Lamounier, 
Manoel Fulgencio, Domingos Rocha, Francisco Veiga, 
Domingos Poi.·to, João Luiz, Benedicto Valladares, Mursa, 

projecto n. 2 Moreira da Silv.a, Brasilio dos Santos, Caetano de Albu-

Ribeiro (56). 
querque, Solou, Bellarmino ele . Mendonça e Demetrio 

O SR. PRESIDENTE - O projecto foi rejeitado r;or 72 votos contra 56. 

O Sr. Francisco de Mattos (pela onlem) ~ S.r. Presidente, o meu 
fim neste momento é dar uma explicação do voto favoravel que dei ao pro-
jecto que acaba de ser rej eitado. 

Antes, cumpre-me fazer a declaração de que sou completamente impar-
cial na questã.o do Rio Grande. 

Não tenho sympathiàs mais para um que para outro grupo político 
daquelle Estado. 

Quando foi apresentado· o projecto n . 2 não concordei com todos os seus 
an·tigos p.or vizar em alguns parcialidade; e c.omo o meu unioo desideratum 
é ve!· a paz naquelle Estado, paz que considero ao mesmo t empo para o paiz, 
para a Hepublica aguardei que algum outro collega apresentasse outro pro-
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jecto, que, mantendo eompleta neutralidade, podesse satisfazer ambas as 
partes belligerantes. 

Infelizmente nenhum outro projecto foi apresentado. 
Como V. Ex. sabe, o r~;gimento não permitte que se apresente emenda 

a um projecto em primeira discussão; em vista disto votei a favor do pro-
jecto para que em segunda discussão podesse apresentar substitutivo ou entã.o 
as emendas que JUlgasse necessarias . 

Sinto que til'esse nessa ma.gmt questão do Rio Grande me afastado de 
meus companheiros de maioria, mas si assim o fiz foi porque desejo a paz 
para aqueHe Estado por meio de uma conciliação e não a paz por meio ele 
extermínio de um dos partidos 

Obter-se a pa?l por meio da guerra é o que não posso comprehender tra-
tando-se de lucta entre irmãos . 

Dada esta explicaçií.o. nm a outra torna-se necessa.rio que eu dê. 
Sr. Presid~1nte, t enho notado nn e muitos memhros desta Camara man-

têm duvidas sobre a minha posi ção ;,este recinto. 
Corno sempre detestei as posições mnbiguas. v.ou definir a minha. posição 

para ao mesmo tE>mpo tirar as duvidas dos que as tiverem. 
Contmuo <'.omo até. hoje a apoiar o Governo do M.arechal Floriano Pei-

xoto, po.r achai-o digno do meu apoio; quanto porém á que~tão do Hio 
Grande, mantenho minha completa liberdade de acção, deixando de cingir-
me á disciplina partidaria., para ~ómente seguir os dictames da minha oon-
soiencia .. 

O Sr. Lauro Muller - Acabo de ouvir a declaração de V . Ex. recor-
dando uma. di8posição do requerimento , pela qual sou inhibido de publicar 
no Diar·io O!ficial a. decla.ração que eu e meus companheiros de representação 
havíamos enviado á mesa . Para, que, porém , não deixe de ficar consignado 
nos An11a,es o no~<BO modo de ver a respeito do projecto cuja discussão foi 
encera.da, vou fazer uma decla.ração , que, em synthe~e, exprimirá o modo 
por que encaramos a questão do Rio Grande do Sul, nossos intuitos, e o 
motivo do no~<so voto negativo ao projecto offerecido á consideração desta 
casa .. 

Ni\o() quero que se acredite, e ninguem de boa fé acreditará, que ha,jiL 
qnem veja satisfeito o que St> está pasaando no Rio Grande do Sul. O que 
eu noo queria era que, a proposito de um mal como este, se estabelecesse o 
procedente funestíssimo da deposição de um Governador feita pelo Congresso , 
depois de se ter visto as depot;ições feita-s pelo Poder Executivo. 

Vem á mesa e é lida a seguinte declaração : 
D eclaramo()s que votámos em la discussão pelo projecto para em 2a dis-

cussão offerecer substitutivo , nos termos do regimento. 
Sala da!< sessões, 27 da Maio de 1893. - Matta Machado. 

Declaracão - .Lamounier.- .Toão Luiz. -A. Milton. 
Declaramos que votá.mos a favor do projecto n. 2 do cor-

de voto rente anno , para que passasse elle á 2a discuss5.o, na qual 
se devia apurar si melhor solução do que a do mesmo projecto 

podia ser encontrada para a crise revolucionaria do Rio Grande do Sul. 
Sala das sessões, ?:1 de Maio ele 1893. -Meira de Vasconcellos. - Rr.l · 

la·rmino Carneiro. 





NOTA 

Revolta no Rio Grande do Sul. 

PROJECTO VAI,LADARES. 

Em 28 de Julho o S1". Valladares fundamenta 1tm p·rojecto sujeitando 
o Estado do Rio Grande do Sul ao regirnen da C()nstit1tição do Estado elo 
Espi.rito Santo até' a 1·ejorma pdos m eios nella declamdos. Falam pela o1·cle1n 
os s1·s. Bella1·mino ele Mendonça e F. Glicerio. Por 64 contra 60 votos 
nominaes o projecto não foi julgado objecto de deliberação. 
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SESSÃO DE 28 DE JUNHO. 

O Sr. Valladares - Sr . presidente, venho offerecer á consideração Ja 
Camara dos Députados o seguinte projecto sohre a pacificação do Rio Grande 
do Sul. (Lê.) 

Nã,o prefendo, Sr. presidente , proferir um discurso a1·mando ao effeito, 
movendo ou excitando paixões de qualquer natureza. 

P.ara isso me fallecem os dotes oratori.os (n-ão apoiados), como conse-
quencia do meu temperamento; e, si fizesse esforços para contra,rial-o, ficana 
em contradicçã>O com o meu passado e com os princípios que sempre sustentei 
como sectario convicto das icléas liberaes. -

Nã,o quero , Sr. presid<>nte, creia-me V. E .x., creia-me a Camara, fallar 
ás paixões, nem appella,r para os principio,; ou deveres de humanidade, 
quando poderia fazel-o , com vantagem e legitimamente, appellando para 
o sentimento de fraternidade de todos os bra-zileiros, que veem com o mais 
profundo pezar as soonas de sa.ngue que se desenrolam no Rio Grande do 
Sul. (Apoiados.) 

Entendo, senhores, que, acima das razões humanitarias e das considera-
ções de puro· sentimentalismo·, estão ra.zões de Estado, as razões de alta con-
conveniencia publica que militam para a pacificação elo Rio Grande do Sul 
(apoiados); estão as considerações, Sr. presidente, da violaçã{) do nosso 
direito publico organieo , em detrimento da consolidação da nova ordem 
de oousas. 

A pacificação do Rio Grande não póde cleixa•r de ser o empenho de todo 
o brazileiro. Sobre ser uma exi.genCia dos nossos credi~os de povo civilisado, 
o é não menos e mais intensa, talv.ez, dos noss{)s mais vitaes inter-esses econo-
micos, que, incontestavelmente, estã.o endo prejudicados. 

E' de simples intuição, Sr. presidente, que a situaçã{) anormal em qu<J 
se acha o Itio Grande do Sul não póde deixar de gerar desconfianças no 
estrangeiro, relativamente á nossa situação, no que respe-ita MS elementos 
de ordem que, garantindo o trabalho productivo, sejam um penhor da solução 
"dos nossos compromissos pecuniarios. 

Vê a Camara o terreno• plano· ou sereno em que quero collocar a questão 
do Rio Grande. Assim procedo não s6 pelos motivos expostos, como pm·quc 
estou persuadido de que sou fiel interprete dos amigos que me honraram , 
escolhendo-me para este posto. 

Creia-me V. Ex., Sr. presidente, creia-me a CamaTa, que, além de outras 
razões de ordem jtuidica que exporei no correr desta discussão , são as razões 
expostas as unicas que influem sobre o meu espírito. Meus precedentes de 
·ID>Oderação e de secta.rio sincero dos princípios libera!ês , é minha convicção , 
foram os motivos que influíram sobre o espírito dos meus collegas, pa.ra qu·<! 
me incumbissem desta tarefa, poTque outros mais moços e, portanto , mais 
capazes de discursos de effeitos ora.torios, poderiam incumbir-se desta causa. 
sympathica., digno assumpto para a eloquencia dos moços de talento . 

A escolha da minha pessoa par-a offer-ecer projecto sohre a crise do Rio 
Grand-e significa que não se trata de uma arma de guena. 

Penso ter dito quanto basta para. que do espírito dos nossos contrarios 
se varra a suspeita de que eu e meus amigos, nesta quest?to, tenhamos intui 
t.os políticos hostis ao governo do ma.J"echal IPloriauo. 

Declairo solemnemente a V. Ex. e á Camara, Sr: presidente, que ~ão os 
meus princípios, que teem p{)r base a mais severa ohservancia. da lei , como 
condiçã-o unica da liberdade dos povos , c que dictaram proponclerantemente 
o projecto que te,nho em mãos e outros motivos não actuam sobre meus com 
panheiros de bancada. 
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Accresce, Sr. presidente, a minha situação de espírito como represen-
tante por Minas Geraes, o estado que menos tem soffrido com a intervenção 
indebita do centro, intervenção, Sr. presidente, cuja causa não devo agora 
examinar, e pela qual não considero como o primeiro responsav(ll o chefe 
do Estado, que é menos culpado do que aqnelles que sobre eiie influ.iram 
para que opera-sse essa intervenção. 

Sr. presidente, a minha situação de representante por Minas Geraes, 
que teve a felicidade de escapar ás consequencias perniciosas, damnosas da 
intervenção, garante-me suffl_ciente isenção de ·espírito para poder discut ir 
os negocies do Rio Grande do Sul, sem o azedume a que outros não poderiam 
subtrahirse, em detrimento da conveniente solução da questão. 

Sr. presidente. razões fin anceiras ha . para a solução d a questão; não 
pTeciso entrar em longas considerações para demonstrai-as. Elias se impõem, 
são intuitivas. Ninguem ignora o sacrificio que o Thesouro est á supportando 
com a sustentação da guerra no Rio Grande do Sul; ninguem póde deixar 
de comprehender e r.econhecer os effeitos maleficos da continuação da guerra 
em relaçfto ao nosso credito, préjudicando a consolidação do novo regimen, 
e ainda mais, podendo trazer como consequencia final o oomeço do desman-
telamento do Brazil, pelo desmembramento dos estados. 

Pelo que respeita ao Rio Gra.nde, é preciso não conhecer a importa.ncia 
desse estado sob o ponto de vista econorn ico, e. sobretudo político, para não 
considerar uma calamidade a perda de vm dos est ados mais impoTtantes do 
Brazil, não só debaixo do ponto de vista economico, como sob o ponto de vista 
político. 

A importancia economica ninguem pód.e contesta.r , porque se trata Je 
uma zona fertillissima. occupada por uma população civilisada, laboriosa e 
viril, e para onde afflue do norte da Europa a emigração germanica em 
massa, de sorte que alli já existe um grande nucleo de população estrangeira 
a mais civilisada e morigerada que poderíamos desejar para oollaborar no 
nosso progresso. (Apoiados .) , 

Ora, a situaçã.o anomala que alli se mantem não póde deixar de preju-
dicar extraordinariamente o progresso e o desenvolvimento d essá. emigraçií.o. 
:wcrescendo que a situação bellicosa do Rio Grande n.ind11; constitue uma. 
calamidade geral para n6s; porque, sendo CGTto qn e o Rio Grande é nm dos 
celleiros importantes que abasteciam o resto do paiz com generos alimenti-
cios, essa. situação concorre para a carestia que pesa so·bre as classe~ menos 
favorecidas da fortuna. 

A traços largos , assim expostas as razões de conveniencia financeira e 
política para a pacificação do Rio Grande, creio que essa pacificação não 
póde deixar de S('T o empenho de toda a Ca.mara. 

O SR. MANOEL FuLGENOIO - E' uma aspiraçã.o nacional . 
O SR. CASSIANO DO 'NASCIMENTO - Ninguem quer o desprestigio da auto-

ridade. 
O SR. VAr,r,ADARES - Responderei ao apa.rte do nobre deputado, em 

prejuízo do fio do meu ,discurso. 
A situação do Rio Grande ainda se manifesta corno um grande mal. por 

contrariar as exigencias da opinião nacional , que se p at enteia por todos os 
meios, pelos meetinqs. pela imprens a , dando todos os testemunhos de sym-
pathias publicas á.quelles que se acham de 11;rmas na mão; cumpTindo n ã~> 
esquecer as subscrinções pecuniarias que enchem os jornaes de todo o pa i:>:! 

Assim posso a.ffirrnar que existe um plebiscito no sentido da pacificação 
do J'tio Grande (apo·iados), e maravilha que o honrado marechal não se tenha. 
compenetrado dessa necessidade, e em nome do prestigio e da autoridade 
quei n t n exterm ínio de uma populaçoii:o inteira! 

O Sn. CAssrANo DO NAscrÚENTO - Isto é uma im aginação f:wtastica. 
O Sn .. VALLADARF.S- O prestigio da ant.nridade não p6de resultar, up~ 

paires livres, sinão da stricta observancia da ordem legal. · 
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E' admiravel que se falle aqui no prestigio da autoridade para a termi-
nação da guerra pelo extermínio dos que se acham com as armas na mão, 
quando essa situação é e1·eada pela inobservancia dos p·incipios salutares 
da liberdade que se acham de posse os povos civilisados. O Rio Grande está 
fóra da civilisação, imperando alli a barbaria. 

De sorte que maravilha, e deve fazer a nossa vergonha pera.nte os povos 
oivilisados, ' que depois de mais de meio seculo de independencia, ainda no 
Rio Grande uma população civilisada e intelligente, t endo á sua frente 
homens eminentes e r espeitaveis, esteja de armas na mão para conquistar 
a liberdade, da qual já se achava de posse, ha mais de meio seculo! 

Em virtude de um v eredictum desta camara temos como· verdade o 
seguinte. Não ha muito tempo que a Camara deixou de considerar va.go o 
Jogar do Sr. deputado Victorino Monteiro, nomeado vice-governador do .l{j.; 
Grande, po·rque, dizia a commissão , elle não perdero. o Jogar, porque a sua 
nomeação de vice-governador fora o resultado de um acto revoluciona.rio. 

O SR. CHAGAS LORATO dá apart.es. 
O SR. FRANCISCO GLIOERÍO - O meu voto em separ ado divergiu comple-

t amente do parecer da commissão , e nin.guem póde affirmar como a Camara 
''otou. 

O SR. EPITACIO PESSOA - O parecer da commissão é que foi submettidn 
a votos. 

O SR. VALLAnARES- A Camara approvou o parecer guP. declarou o Rio 
Grande em um estado, de facto , puramente revolucionario : logo não ort;'tni-
sado; com que dirP-ito se invocou o principio da autoridade no :Rio Grande, 
quando ond·e não ha lei não se póde dizer qu e haja autoridade? As antori-
·dades são meros executores das leis e estas devem ter os requisitos da 
observancia dos principias de liberdade; ni'ío püdem ser a negação desses 
princípios , como acontece no Rio Grande do Sul. 

Na lei organica, Constituiçã.o Castilhos , qne tP.nho em mão .. . 
O SR. An.rSTIDES MATA - Era bom que V . Ex. a confrontasse com a 

Constituição Cassai. 
O SR. E •PITACIO PESSOA -Essa não está etrl vigor. 
O SR. VALLADARES - A que está em vigor é está·, ou antes a que está em 

vigor é a vontade do Sr. Castilhos, que lá impera amparado pelas forças da 
União. 

Segundo a Constituição Federal , todos os estados são livres de se orga .. 
nisarem, em termüs : cada estado , dispõe o art. 63, r egerse-}J a pela Constitui-
ção e leis que a:doptar, respeitados os principias constitucionaes da Con-
stituição Federal. 

Ora·; -pergunto eu : quaes são os princípios constitucionaes, democratico& 
ou republicanos - - podemos tomar todas estas palavras como synonymas -
da Constituição F ederal? Sií,o os princípios que dominam todas as consti-
tuições dos povos civilisados que se regem livremente. A base, o fundamento 
'de tod.as essas constituições é a divisão dos poderes . Este principio não póde 
sofl'rer contestação onde quer que homens civ1lisa.dos e que pretendam viver 
livremente se r.eunarn. Já o dizia Montesquieu - entregar ao mesmo poder 
a faculdade executiva e a faculdade legislativa é a t.yrannia completa, po·r-
que, dizia o illustre e antiquissimo publieista, ~ de receiar que esse poder 
faça leis tyrannicas para -executai-as tyra.nnicamente. 

Pela Contiltituição do Rio Grande, o poder centraL o presidente, legisla 
e executa as leis que confecciona. Alén. disso, nós t emos outros principias 
da Constituição F ederal que se acham violados pela Constituição do Rio 
Grande, e um delles é o que diz respeito á garantia da liberdade que resulta 
de ninguem ser obrigado a praticar este ou aquelle acto, sinão em virtude 
de lei. Mas a lei, segundo a noção que todos os homens civilisados teem hoje, 
e segundo a noçã<() que resulta da propria Constituição, é um preceito ou 
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norma de acção que só pôde emanar de uma entidade ou orgão exclusiva-
mente incumbido de oonfecc.ional-a, para que se não dê o caso de que cogita 
o publicista citado, para que o individuo ou corpo·ração não faça leis tyran-
nicas para executai-as tyrannicamente. Portanto, wmos no Rio Grande do 
Sul o seu actual pre&idente investido da faculdade do legislar sobre todos 
os assumptos, restricta illusoriamente á sua omnipotencia quanto ás leia 
de meios, á fixação das despezas, orçamento da re.ceita, etc. E digo illusoria-
mente, porque V. Ex. encontra entre as attribuições do presidente daquelle 
estado a faculdade de crear cargos publicos, civis e militares. 

Ora, si ao Pcder Executivo compete a crea,ção desses cargos, pergunto : 
onde é que fica essa unica limitação apparente da omnipotencia m·eada pela 
Constituição Castilhos para o chefe do estado do H.io Grande contrariando 
os principivs basicos da Constituição Federal, e não só desta, mas de tpdas 
as constituições de povos civilisaclos? Não é isto deprimente? Não preju-
dica vs nossos creditos no exterivr, .especialmente tratando se de uma zona 
povoada em grande parte por populações estrangeiras civilisadas·; e o que 
maravilha, populações germanicas, de paizes onde ainda não raiou a aurora 
da democracia, mas onde o rei não legisla, onde o rei nãô concentra em suas 
mãos todas as faculdades que podem fazer de um pvvo livre um povo de 
escravos?! 

O SR. ARISTIDES MAIA - O rei não é eleito pelo püvo. 
O SR. V ALLADARES - Que importa, si as leis lá siio confeccionadas pelos 

representantes do povo? Estou mostrando que em pleno final do seculo XIX, 
depois da proclamação da R.epublica no Brazil, ha uma zona habitada por 
povos os mais civilisad<Js dü Brazil que não est.á sob o regimen da democracia, 
que está sob o regimen que é a negação dos princípios democraticos em toda 
a parte do mundo, inclusive n<Js Estad<Js 1Tnidos, cuja constituição foi o 
m<Jdelo sobre <J qual se calcou a n<Jssa Constituição Federal. 

Ora, pergunto : quando a situação é esta, poder-se-ha dizer que se acha 
or.ganisado o estado do Rio Grande elo Sul?! 

· Ninguem o dirá com verdade. 
O 8a. ARISTIDES MAIA - A prevalece!' esse principio talvez não haja 

10 estados organisados. 
O pToprio estado de Minas não estaria organisado porque supprimiu 

a palavra le1.go em relação ao ensino. 
O SR. VALLADARES - Estou fallando dos princípios cardeaes, das con-

stituições livr·es, em virtude. dos quaes um cidadão só póde ser affectado em 
seus direitos por meio de leis decretadas pelos seus representantes incumbi-
dos desse mister; e em virtude dos quaes a faculdade ou funoção de legislar 
é exercida por orgão diverso, distincto, dü que executa as leis. 

Senhores, um publicista allemão, dos mais conservadores, offerece aos 
nobres deputados republicanos historicos da America uma boa lição de prin-
cípios democraticos. 

' Preconisando a divisão dos poderes, diz ell'l que se deve dizer - distino-
ção dos poderes, e não divisão ou separação dos poderes, como erroneamente 
se expressa.r.am os antigos, porque esses poderes sfi.o orgãos de funoções neces-
sarias da entidade estado ou nação; que esses orgií.os são pa.ra a pes130a col-
lectiva estado ou nação o que os orgãos 'itaes são para a vida do individuo. 
Os povos que não apresentam taes orgãos distinctos são apenas organismos 
em formação, ou organismos a.trophiados, monstruosidad·es, productos da 
tJTamnia. 

Esses poderes não são, 110 seu funccionamento, sinão manifestações 
objectivas das funcções vitaes do organismo social; e , Sr. presidente, no~ 
paizes livres, esses poderes, no exercício de suas funoções, não podem deixar 
de ser influenciados pela soberania, pela opinião, pela vontade na cional, 
traduzindo as exigencias, as idéas ou as necessidades do organismo social 
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Eis o principio d.emocratico. 
E' que esses poderes, exercitando funcções do organismo social, sejam 

influenciados pelas opiniões predominante-s da nação, por meio da represen · 
tação, e não pelo capricho de um só que se incumba de legislar, de executar, 
de administntr e tambem de distribuir justiça ás p .':Lrtes, como de facto se 
póde dar na situação em que se acha o Rio Grande do Sul, onde tambe1n 
não ha magistratura independente. 

E' por meio da distincç.ão de poderes, assim comprehendida e explicada, 
por um illustre publicista allemão, e praticada na Inglaterra, onde todos 
esses orgãos ou poderes funccionam impulsionados pela opinião de um povn 
intellig.ente e civilisado, que se operou alli a maior das revoluções demom·a-
ticas, transformando um regimen absoluto ou autocratico nesse regimen le 
liberdade, de que com razão se orgulham os inglezes. 

D eu-se alli , IJWdeante o funccionamento de poderes distinctos, impulsio 
nados pela opinião a deslocação da fo-rça governamental do rei para a nação; 
de sorte que do velho regimen ficou apenas a fórma., o que deu logar a pro-
funda observação de Montesquieu : 

«Eis uma republica com as apparencias de uma monarchia despotica! '' 
Com poderes distinctos sob a influencia da opinião da nação pelo orgao 

de seus representantes, deslocou a base do govern<> inglez, o· que fez delle 
um g<>verno democratico, apezar da conservação de uma individualidade 
coroada, ~om a denominação de rei e imperador, .governando permanente-
mente, e transferindo por morte ou abdicação as suas funcções a um succes-
sor legitimo. 

Assim, senhores, póde-se affirmar que não é inteiramente exacta a 
opinião de Glad~ton no seu livro Questões Consti.tt!cionaes, quando diz que 
o gabinete inglez é o r epresentante da confiança da corõa perante o parla-
mento e o depositari<> da confiança do parlamento perante a corõa; o gabinete 
inglez é, rigorosamente fallando, uma commissão nacional porque não está 
pas mãos do chefe do estado oi·ganisar gabinete de modo diverso daquelle que 
resulta das indicações da opinião nas eleições. 

Mas como se conseguiu este resultado? Foi pela distincção dos poderes, 
foi não concentrando nas mãos de um só todas as funcções, foi não permit-
tindo que alguem tudo pudesse na Inglaterra! (Apartes. ) 

Ora, estes princípios são elementares, são axiomaticos entre todos os 
povos oivilisados, entre todos os pov.os que se regem pelos principias de liber-
dade, e até entre povos que não conquistaram ainda um regimen liberal, 
mas que j á se governam no-rmalmente. 

E como se póde tolerar que tendo-se proclamado um regimen democra-
tico no Brazil, -o Rio Grande esteja orga.nisaclo em completo desaccordo com 
a Constituição F·ederal, que consagrou estes princípios que a Constituição 
riograndense repelle? ! 

E a prova incontestavel da minha asserção é a. situaçã.o do Rio Grande 
do Sul. Ninguem póde affirmar, oom sincerid<Lde, que. muitos mil brazileiros 
dos mais adeantados, homens civilisados e de ordem, patriotas, estejam no 
Rio Grande de armas na mão, por mera perversidade, por ambição subal-
terna ou egoista da conquista de poder, como disse o nobr.e deputado Sr. 
Nascimento·. 

O SR. ARISTIDES MAIA - Mas qual o ideal dielles? 
O Sn.. V ALLADARES - O ideal delles é a conquista de sna liberdade 

(apoiados) política, de sua liberdade civil , isto é, a realidade dos direitos 
políticos e das ga.rantias doe vida e de pr·opriedade. 

O SR. ARISTIDES MATA dá um aparte 
O SR. V AI.LADARES - Sr. preside.nte, não preciso entrar em expos1ça.o 

de factos que a imprensa registra todos os dias, mostrando que aquelle estado 
est.á. fóra do regimen dos povos livres; para dEJmonstrar, dá tambem por 



-222 

factos a minha these, que esse estado não se acha organisado segundo ú~ 
princípios, não direi democraticos, para nao desagradar ao nobre deputado 
por Minas, da Constituição Federal. 

O SR. ÁRISTIDES MAIA - Á Constituição exige que os estados sejam 
organisados republicanamente. 

O Slt. V ALLADARES - Admitto que o nobre deputado substitua o vaca-
bulo, e direi mt<.smo republicanameute. 

Pergunto-lhe agora : essa co·ncentraçào de poderes, conforme a consti-
tuição do Rio Grande, em que o mesmo homem legisla, sobre todos o~ 
assumptos, como processo civil, commercial e criminal, e promove, esst:) 
mesmo homem, a execução das le is, é a sua Republica e a da Constituição 
F~m~P . 

O Sn. ÁIUSTIDES MAIA -Não, senhor. (ApaTtes.) 
O SR. V,u,LADAitES - Republicanamente quer dizer livremente, e onde 

não ha distincção de poderes, onde ha um homem que legisla e execut.:1, 
não ha liberdade, ha tyrania. 

O SR. ARISTIDES MAIA - Os positivistas são t ão bons r epublicanos 
como nós. 

O Sit. V ALLADARES - Deixo essa these a V. Ex. 
O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre deputado que eleve restringir 

as suas observações. 
O SR. V ALLADAHES - Mas já está esgotado o t empo P 
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. ainda tem cinco minutos. (Diversos 8rs. 

deputados manifestam-se no sentido de se1· permittido ao Sr. Valladares o 
concluir -o seu discuno.) 

O SR. V ALLADARES - Sr. presidente, as manifestações da Camara tor-
nam patente que ella me concederá prorogação da hora. Parece-me por isso 
d~spensavel um requerimento de prorogação e votação, o que só serviria 
para tomar tempo precioso. 

O SR . .Pm;siDENTE - V. Ex. esgote a hora. 
O SR. VALLADARES- Sr. presidente, como dizia, a Constituição Federa.! 

quando estabelece que todos os estados se organisarãD de conformidade com 
os princípios republicanos, tendo tomado por base o republicanismo ameri-
cano, parece evidente que o republicanismo que quiz estabelecer , e estabe-
leceu, foi o da constituição americana, e lá existe, na Constituição da União 
e nas estaduaes, a divisão ele poderes, a distincção necessaria de poderes, 
que está para o organismo social, no pensar do publicista que citei, como 
a distincção e subsistencia dos orgãos vitaes para o corpo do homem. 

Assim como o homem não vive sem coração, sem pulmões, etc., a enti-
dade corpo social não vive livremente, não vive como ente livre, sem tres 
poderes distinctos. Continuarei a demonstraç'ão da these - sit11.ação antr~
republicana em que se acha o Rio G1·ande do Sul, pondera.ndo mais á Ca.mara, 
o seguinte: pela Constituição Federal ficou como objecto da competencia dos 
estados regular sobre pr.ocesso civil e criminal. 

O Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO -Dos estados. 
O Sn. VALLADAltES - Dos estados, disse o nobre deputado e disse tam-

bem eu. 
Pois bem; com{) o estado do l-tio Gra.nde do Sul exerce essa competencia, 

e como a pratica? 
E' o Poder Executivo, o poder presidencial legislando sobre processo 

oi vil e criminal. 
Ora, senhores, posso affirmar, sem receio de contestação sena, que isto 

será tudo o que quizerem os espíritos adea.nt.ados, será até direito marro-
quino, mas com certeza não póde ser direito de um paiz civilisado. 

Sr . presidente, o processo civil e criminal é incontestavelmente a vida, 
a I'ealidade do patrimonio dos individuas, e a realidade as liberdades 
individuaes. 
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As acções em que se litigam direitos patrimoniaes, em que se litigam 
direitos de segurança individual, póde-se dizer que constituem esses direitos 
em l1CÇão para se restabelecerem. 

P ergunto eu : haverá segurança de patrimonio, h:werá segurança indi-
vidual? e 1Jrincipl1lrnente, segura.nça individual, onde o supremo represen-
tante do poder publico legisla l ivr emente sobre as acções c1v1s, commerciaes, 
e principa.!mente sobr e processo crimina-l ? 

Cmn ce1·teza que não . 
Pergunto : o representante do poder publico no R io Grande do Sul é ou 

não um hoi:nem de partido? 
Incontestavelmente é um homem de partido, e um homem apaixon ada-

mente de partido. V á sem offensa ao Sr. Castilhos, que não tem a culpa de 
ser apaixonado, e suas paixões podem ser perfeitamente explicaveis; mas 
não podem r.onstituir garantias para os direitos e liberdades de seus adv·er-
surios. ]!Jlle é um chefe de partido .. . 

UM SR. Dm•ul'ADO. - Não ha governo sem partido. 
O SR. VALLADAlms - Não ha governo bom e livre, digo eu, sem partido, 

mas nem por isso deixa de ser V•erdade que o governo deve offerecer garan-
tias a todos, e que a justiça partidaria seja causa sust entavel, não me p.arece 
possível. 

A justiça partidaria é a tyrannia, é a barbaria. 
0Ta, pergunto eu : quando o r epresentante do Poder Executivo está 

investido da fa.culdade de legislar sobre processo civil e criminal, póde-se 
affi rmar que a ·gara.ntia do patrimonio, da vida e liberdade de todos, sej a 
uma realidade no l-tio Grande do Sul, quando esse processo póde ser trans-
forma.do por suggestão pmrtidaria? 

Respondam-me os nobres deputado:; pelo R io Grande sustentador es de 
tal situação. O seu silencio é mais que eloquente em meu f.avor. 

E ' por isso que quaesquer que sejam as considerações escolasticas, as con-
siderações puramente theoricas, que influam sobre o espírito daquelles quo 
seguem a •escola positivista, eu, rendendo homenagem aos seus t alentos, á 
sua sinceridade, estou persuadido de que ·OS fructos amargos de um ta.] 
reg.imen devem ter traz ido a esses espíritos a oonvicçã.o da improcedencia de 
seus principias, pelos seus mãos resultados pra.ticos. E' po·r isso que nin-
.guem tem o di.reito de ver nas minhas considerações increpação a quem que.r 
que seja, nem ao Sr. Castilhos, nem ao Sr. Demetrio, a cujos talentos, 
illustração e sinceridade não deixo de 1·ender homenagem . 

O r espeito que devo a todas as eonvicções sinceras não me obriga a cerrar 
os olhos deante de f,actos, e como homem politioo tenho o dever de providen-
cia.l' deante dos factos . E' o que estou fazendo. Não posso sacrificar a liber-
dade, a vida, o patrimonio dos riogra.nd,~nses e elevados interesses nacionaes 
a oonsiden1ções esc-ola.sticas . 

Devo accrescent ar ponderações, mostrando que a. administração da 
justiça se acha supprimiela no l'tio G1·ande do Sul; porquanto o pr-oprio 
poder judicia.rio se acha supplantado porque essa concentração de poderó?s 
produz Luiz XIV em pleno seculo XIX; porque lá o presidente póde dizer -
l' état c' est moi. O estado do R io Gr ande é elle, que tem a concentração de 
todas as funcções do· poder social; por meio da faculdade que tem de legislmr 
sobre processo, ell e vae incontestavelmente cer cear o direito de defesa, pre-
judicar a ga.r antia elo p atrimonio, e principalmente, pôr em perigo !ls 
garantias inelividuaes, por meio de processo que seja a negação da defesa. 

Sr . presidente, não cessarei de perguntar : anele está a independencia do 
poder judiciario em uma situação como esta? Quando a faculdade de con-
feccionar o processo está nas mãos do Poder Executivo, na.s mã.os do chefe 
do Estado. Onde está a independencia elo poder judiciario quando, pelil 
Constituição Castilho, está nas mãos do chefe do Estado a divisão civil fl 
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judici.ana, .a suppressão de coma.rcas, por onde se póde influir sobre a. indc-
pencl encia do magistrado, e até supprimir a,quelles que se oppo11ham, por 
essa int egridade, á omnipotencia do chefe do Estado, por fraca que p ossa 
ser essa opposição, ~i est e chefe póde, por sua vez, supprimir o magistr ado, 
me di ante essa faculdade de cr ea.r e supprimir comarcas r ! 

E ahi está a historia de um a legislaçã.o mais liberal, posto que vinda 
tlo Jmperi.o; ahi está a histor ia das assembléas provinciaes, que, muitas 
,·ezes, no exercicio dessa f aculda.de de s upp.rimir e crear comarcas, dominadas 
pela pa ixão partidaria, supprimi am coma-rcas em oclio a ma,gistrados integJ·os, 
para se livr arem dos magistrados que não se conformavam com o p a.pel -ia 
instrumen to de partido; e muitas vezes por exigeneias de mandões que tin-
ham negocies inconfessaveis que não poderiam triumphar per ante juizes ínte-
gros. E xigiam então (H a muitos a11a1'tes) que as assemüléas apaixonadas el i-
minassem os magistr ados que não podessem convir -á s exigencias polít icas e 
pr ivados elos mandões ou claquelles que fazi am parte elas mesmas assembléas 
provinciaes, as quaes, al iás, tinham con ectivos que ho je não ·existem. 

Aqui est a a prova ele que est amos retrogradando, porque é procedente 
a consideração lembrada pelo nobre deputado por S. Paulo de que essas reso-
luções das assembléas provinciaes esta.vam suj eit as á sancção e ainda tinham 
outro correctivo que fin almente se empq·egou no t empo do lmperio. 

A Camara dos Deputados examinava a conveniencia ou inconveniencin. 
das alterações, e consignava ou não, na lei do orçamento, os meios para 
provimento dessas comarcas, de modo que essas manifestações de perseguição 
partidaria não pr.oduziam os seus maleficos effeitos no tempo do Imperio, 
mas hão de produzir na I-tepublica. 

Po r este si mples c-onfronto se vê qu·e estamos ret rocendo em vez de pro-
gredir. 

Cr eio t er demonstrado a minha t hese, e vou concluir. 
D esde que o R io Grande não se ach a. democr aticamente organisado, facto 

que já fo i exposto pelo nobre deputado pela P arahyba do Norte, o Sr . Ep.t-
tacio P essoa, com o brilhantismo com que S . Ex. tem encant ado a todos, 
com e~se talento que faz do joven deput ado uma das I!ielhores esperanças da 
R ep ubliea , (a-poiados) , não entnnei na ques tão consiclera,cla sob est e aspecto 
a.té porque não quero excitar a$ pa.ixões, e antes desejo manter a Oama ra. 
em completa, serenidade de espírito. 

Demon strei a minha these e demonstrei que a co ncentração é completa 
nas mã,os do governador elo Rio Gr aJ1de ,de sorte que se constituiu alli um 
verdadeiro tyra nnet e, e par a ter mina r citar ei aos nobres deputados, que 
são mais democratas do que eu, as pala.v·r as de um illustre democr ata . Dizia 
elle que a democr acia em Athenas clesappar eceria porque todas as f acultados 
e poderes se concent r ava-m IHI8 mãos elos grandes homens que consegu ia.m 
galgar o poder supremo. 

Qua.ndo homens da est atura de Gaspar ela S ilveira Martins e Silva Tava-
res nã.o podem penetrar no sólo de sua patri a, com certeza o poder do l t in 
Gra nde não está nas mios elos seus grandes homens, e o cli.~o sem injuria 
para. o Sr. Castilhos. 

O Sr . Julio de Oasti lhos é joven e t alentoso, mas não pócle ser compaTa do 
a um vulto brazileiro como GaspM· da Silveira Martins, a um vulto qu-e 
fi gur.ou no pa.rlam ento brazile~ro com brilhantismo que fa.zi a honra ~í t ribuna 
curopéa. 

Quando no Rio Gr a.nde, o poder em vez de esta.r nas mãos dos pr oceres 
que dar iam garant ias de moderação e justiça, se acha nas mãos de um moço 
apaixona,do e violent o, com cer teza não se póde negar que aquelle estado ~e 
acha debaixo elo jugo do maior despoti:,mo. 

Quan do princípios clemocraticos não satisfazem um a camara democra-
tica, ci t fLr ei as palavras ele um autocrata russo qu.e r espondia ao incenso e <Í 
ba julação de quem lhe dizia: V. M. é a melhor das instituições. 
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Não obstante, replicou o autocrata, r:ão passo de um feliz accidente p~.ra 
a Russia. · 

(Muito bem; muito bem! O orador e muito felicitado) 
E' lido e fica sobre a mesa para ser opportunamente julgado objecto de 

deliberação o seguinte projecto : 
O Congresso Nacional, considerando que o estado do Rio Grande do Sul 

não se acha definitivamente organisado, decreta de accordo com o rurt. 2° das 
disposições transitarias da Constituição Federal : 

Projecto · Art. 1. o Fica o estado do Rio Grande do Sul sujeito <'O 
regimento da constituição do estado do Espírito Santo até que 

a refo;rme pelos meios nella declarados. 
Art. 2. 0 • Dentro do prazo de tres dias, depois de promulgada a presente 

resolução, o Poder Executivo nomeará uma autoridade incumbida de o·rga-
nisar o estado de accordo com aqu.ella constituição. 

Paragrapho unico. Esta nomeação dependerá da appTovação do Senado, 
que, uma vez concedida, investirá immediatamente aquella autoridade no 
exercico pleno de suas funcçôes. 

Art. 3. 0 Dentro do prazo de 30 dias, a autoridade nomead~ iniciará a 
organisação do estado. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 28 de junho de 1893. - 17alladares. Manoel 11'ut-

gencio. - Albe1·to Brandão. - Ribeiro de Arantes. - Mursa . - Fortes 
.Junqueira. - Gosta Senna. 

O Sr. Bellarmino de Mendonça (pela ordem) - Peço a V. Ex. que 
consulte a Camara sobre si consente na prorogação da hora do expediente, 
afim de se deliberar sobre o projecto apresentado pelo Sr. deputado v .alla-
dares . 

O SR. PRESIDENTE - Não posso a.cceitar o requerimento do nobre depu-
tado nos termos em que o formulou. 

O SR. BELLARMINO DE MENDONÇA - Nesse caso requeiro urgencia afim 
de seT votado objecto de delibe;ração o projecto apresentado. 

Consultada a casa, é approva.do o requerimento de urgencia. 
O SR. PRESIDENTE- Vou consultar a 'casa si julga .objecto de deliberação 

o projecto apresentado pelo Sr. V alladares. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (pela ordem) - Tenho duvidas si V. Ex . 

póde submetter á consideração da casa si julga objecto de deliberação o 
projecto que acaba de ser lido, e a minha duvida provém do a.rt. 40 da Con-
stituição e do art. 142 do regimento . A materia de que trata o projecto, é 
matez'Ía já discutida e rejeitada em um pr.ojecto semelhante por esta 
Camara, ainda nã.o ha um mez. (A.poiados e não apoiados.) 

Naquelle outr-o projecto tratava-se da nomeação de um interventor pelo 
Senado .para, gerir os destinos elo Rio Grande, consider::tndo .a estado não 
or.ganisado politicamente de acoordo com o art. 2° das disposições transitarias. 
Decretava-se, além disso, o estado de .sitio. Por consequencia, o projecto 
aotual contém materia já. rej·eita.da por esta Ca.mara, não ha um me?.. 
(Apoiados e não apoiados.) 

Si o art. 40 da Constituição e o art. 142 do regulamento que é a repro-
ducção desse artigo, não são lettra morta, si a C'amara deve dar o exemplo 
de respeito e observancia, á lei que ella mesma fez, ·espero que a Camarn 
não julgará objecto de deliberação o projecto offerecido á sua consideração . 

O SR. PRESIDENTE - A obseo:vação do nobre deputado tem até certo ponto 
algum fundamento. O projecto que acaba de ser submettido á consideração 
da. casa pelo nobre deputado por Minas, contém alguns pontos identicos ao 
projecto anteriormente rejeitado; mas o ponto principal ·é diffex;ente, e como 
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\'OU submetter á oonsideração da casa si o julga objecto de · deliberaçiio, <1 
Camara. resolverá em sua sabedoria como entender. 

O Sr. Francisco Glicerio (pela ordem) - Respeito muito as deliberar 
ções da mesa , mas peço licença a V. E·x. pa.ra oppor-lhe breve oontestação. O 
projooto que foi rejeitado pela Camara era um projecto de intervenção no 
estado do Rio Grande do Sul. . / 

O SR. E.rrTAOlO PESSOA - · Não quero accusar V. Ex. de incoherente; 
mas,. na occasião em que V. Ex. se manifestava. contra o outro projecto, dei 
um aparte dizendü que si aquelle projecto· fosse rejeitado era bem possível 
que a Camara não acceiiJasse outro. V. Ex. foi de opinião que podia ser a.pre-
sentado outro projecto, que a Ca.mara o .a.cceitaa·ia. 

O SR. FRANOISOO GLICEitiO - Pois 8em duvida, eu achava que a inter'~ 
venção era. inconstituci-onal. Então respondia ao nobre deputado: - venha 
outro projecto qlW não seja inconstitucional; mas este é tão inconstitucional 
eomo o OLltro .. O que me parece é que o projeeto é o mesmo. A intervenç::io é 
o fim, o estado de sitio era. um dos modos da intervenção. 

Supponha-se que a Camara tivesse a.pprovado o p['ojecto do Sr . Serpa., 
menos o estado de sitio; o projecto passava á 2a discussão sem o estado de 
sitio e, portanto, o projecto ficava o mesmo que este. ( ,1poiados e não apo·i· 
t:<rlos.) O que se faz com o projecto novo é o mesmo que se faria com o pro-
jecto do Sr. Serpa, emendado. 

A minha opinião é esta : respeito muitissimo a decisãD de V. Ex.; ha. de 
permittir-me, porém, que, sem quebra. do respeito que devo á sabedoria da 
mesa, vote contra. .o projecto, não, só porque a sua apresentação produz infrac-
ção á Constituição e ao regimento, mas ainda porque sou contrario ao pro-
jacto por inconstitucional e inoonveniente. 

O Rn. SEABRA (pela orclern) - Desde que o nobre deputa.do julgou con-
veniente a,gitar esta, questão .. . 

O Sn. Pn.ÉSIDENTE- Não ha mais qrestão. · 
O Sn. SEABRA - Perdoe-me. V. Ex. Desde que a . maioria julgou-se com 

o direito de dar as razões por que a Camara deve rejeitar o projecto, nós 
temos o direito de a.p['esentar as razões em contrario. (Apoiados.) 

EV1identemente não se restabelece o mesmo projecto. O que se tem em 
vista agora não é a intervençã·o no Rio Grande do Sul por meio do estado de 
sitio, nem se falia na disposição transitmia. do art. 6°, de que cogita.va o 
outro projecto : trata-se agora ·da pacificação do Rio Grande do Sul, de 
!j.ccordo oom a disposição transitoria elo art. 2° que deve ser applicada toda 
vez que um estado não esteja organisaclo de accordo com o art. 82 da OJn-
stituição. 

N.estas oondições, não estando organisado o estado do Rio Grande do 
Sul, embora. ambos os projectos tenham o mesmo patriotico intuito, que é o 
da pacificação deste estado, desde que se trata de meios differentes, desde 
que se I.ança mão de uma disposição constitucional que. o Congresso não póde 
deixar .de respeita.r, o projecto apresentado pelo nobre deputado por Minas 
não póde ser subtrahido ao voto da Camara, no sentido de ser ou nã.o jul-
gado objecto de sua deliberação. 

O Sn. MoREIRA DA SILVA (pela orclern)- Sr. preside.nte, pedi a palavra 
simplesmente para dizer que V . Ex. resolveu a que.~tão de accordo oom o 
sentimento geral da Camara e com o regimento. 

O Sn. PRESIDENTE .:._ De accordo oom a minha consciencia e com o regi-
mento .. . O sentimento geral da casa será verificado na votação. 

· O Sn. MoREmA DA SILVA - O no,bre deputado o Sr. Cassiano do Nasci-
mento e o illustre leacler da maioria,. sustentando que o projecto não• deve ser 
julgado objecto de deliberação por já ter sido rejeitado aqui projecto iden-
ti co, esqueceram-se da disposição expressa no art. 145 elo regimento referente 
fi mais de um projecto. 
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Sobre este mesmo assumpto ha um projecto que ainda não foi rejeitado, 
aquelle que tive a honra de apresentar á casa; e portanto póde estabelecer-se 
a questão de preferencia entre este meu projecto e o proj ecto actua.l. Era 
isto apenas o que tinha a dizer. 

O Sn. VrNHAES (pela o·rd e·m) requer vütação nominal. 
Consultada a oasa, é a.pprovado o requerimento elo Sr. Vinhaes. 
P1·ocede"Se á chamada para a. votação nominal. 
l'tespondem não os STs. :Lima Bacury, Gabriel Salgado, Matta Bacellar, 

Augusto Müntenegro, Valente ele Novaes, Hollanda ele Lima, Rodrigues 
Fernandes, Henrique de Carvalho, Lui2 Domin.gues, Benedicto Leite, No-
gueira Parana.guá, Nelson, Pires Fe11reira, Joã.o Lopes, J '-osé Bevilaqua, 
Gonçalo de Lagos, Alfredo Barb-osa, Pedro Americo, Jo·ão de Siqueira, Luiz 
de Andrade, Bellarmino Carn·ei·ro, Oiticica, Euclides Malta, Olive ira Valla-
dão, Leandro Maciel, Tosta, Severino VieÍlJ.·a, Francisco Sodré, Leo·vigildo 
Filgueiras, Sebastião Medrado, Manoel Caetano, Athayde Junior, Nüo l'e-
çanha, França Carvalho·, Albm·to 'l'orres, Mayrink, Antonio. Olyntho, Badaró, 
Chagas Lobato, Alexandre Stockler, Viotti, Aristide Maia, Carlos das Cha-
gas, Costa Machado, Palleta, Ferreira Rabello, Rodolph-o Abreu, Neces io 
'l'avares, Glicerio, Adolpho Gordo, C-osta Junior, Alfredo EUis, Leopoldo de 
Bulhões, Urbano Gouvêa, Antonio Azeredo, Marciano de Magalhães, 
Eduardo Gonçalves, Lauro Muller, Schmidt, Pereira da Costa, Homero Bap-
tista, Cassiano do Nascimento, Casimiro Junim· e Ivo· do Prado (64). 

l'tespondem si?n os Srs. Indio do Brazil, Pedro Chermont, Costa Rodri-
gues, Christino Cruz, Martinho RodTigues, Justiniano· Serpa, Nascimento, 
Miguel de Castro, Epitacio Pessoa, Coubo Car·taxo, Sá Andrade, Tolentino 
de Carvalho, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, André Ca.valcante, Espírito 
Santo, Lourenço de Sá, Theophilo dos Santos, Pontes de Miranda, Seabra, 
Zama, Garcia: Pires, Marcolino M-oura, Santos P.ereira, Milton, Villa Viçosa, 
Francisco Mattos, Novaes Mello, T-orquato Moreira, Fonseca e Silva, Man-
hães Barreto, Alberto Brandão, VirgíLio Pessoa, 'Lopes Travão, Jacques Guri-
que, J .esuino de Albuquerque, Vinhaes, Costa . Senna, Lamounier, Alva.ro 
Botelho, Manoel Fulgencio, Gonçalves Ramos, Francisco Veiga, João Luiz, 
Benedicto Valladares, Ribeiro de Araates, Fmtes .Tunqueira, Moraes Bar-
ros, Mursa, Morei~·a da Silva, Brazilio dos Santos, Vieira Bueno, F1eury 
Curado, Alves de Oastm, Caeta.no de Albuquerque, Frederico Solon, Bellar-
mino de Mendonça, Fernando Simas e Demetrio Ribeiro (60) . 

Comparecem depois de feita a chamada; os Srs. Sampaio Ferra.z, F1roes 
ela Cruz, Almeida Nogueira e Thomas Delfino. 

O SR. Pm:siDENTE - Não foi julgado objecto de deliberação o projeoto. 
Ficá po.r isso prejudicado um requerimento enviado á mesa e subscripto 

peLo Sr. Bellarmino Mendonça e outros pedindo a nomeação ele uma com-
missã.o especial pa.ra interpor parecer sobre o projecto. 

• . ~ .•. ! ,,., :• ~ . ... , ... .. ' ~. 
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NOTA 

Caso de Sergipe. 

' PROJE01'0 N° 179. 

Em 16 de Novembr(l o a11.to7· justifica o p·rojecto . O parece·r consta do 
volume sobre a r egulamentação. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 16 DE NOVEMBRO. 

Considerando : 

que, no transacto período presidencial do Estado de Sergipe, achava-se 
investido das funcções de depositario do Poder Executivo estadoal o oid<adão 
capitão Dr. ,Tosé Calazans; 

que, sob sua presidencia, em plena paz, havia se realisado, o 28 de feve-
reiro do corrente anno, a eleição dos membros da assembléa legislativa do 
Estado para o biennio de 1894 a 1895 (eleição livremente feita perante 
me:;.as legaes, fiscalisada por todos os grupos políticos e devidamente apu-
rada sem J:eclamação ou protesto contra a. sua verdade, sendo os resultados 
da eleição e da apuração por igual publicados pela imprensa de todos os 
matizes), expedindo, em oonsequencia, a junta apuradora competente 
diploma aos 24 cidadãos mais votados; 

que, a 3 de setembro, dezoito dos dip1omatos comp,areceram para asses-
sões preparatorias no edificio da assembléa encontrando o recinto occupado 
ou invadido por indivíduos que os impeJiam de iniciar suas reuniões, sendo 
taes indivíduos amparados pelo 33° batalhão de infantaria, representado pelo 
seu commandante e officiaes, que alli se a.chavain á paisana; 

que, commimicado o facto ao presidente dv Estado, houve este por mel-
hor, no exercício da attribuição que lhe confere o art. 5o § 3o' da Constituição 
sergipana, designar para a reunião da assembléa. a cidade (então. villa) do 
Rosario do Cattête, onde os diplomados, terminado o trabalho da verificação 
de seus poderes, trabalho que a elles exclusivamente competia ex-vi de dis-
posição do regimento interno da assembléa, e devidamente installada a 7 de 
setemhi·o, dia designado pela Constituição, a assémbléa legislativa, lendo 
perante · ella o presidente do Estado a sua mensagem, funccionaram por 
algum tempo., approva.do, na fórma da mesma Constituição, o acto pelo qual 
a. assembléa fôra convocada para aquella cidade, elabora.ndo leis, apurando 
a eleição presidencial e nesta conformidade reconhecendo e proclamando elei-
tos para o período presidencial immediato : presidente, o cidadão Dr. J osê 
Luiz Coelho e Campos e vice-presidente o cidadão coronel Antonio de di-
queira Horta : 

que este ultimo já prestou o compromisso de bem servir o cargo para 
que foi eleito, fazendo-o conforme a Constituição Estadoal (art. 29), pera.nte 
o Tribunal da Relação do Estado, poc não estar funccionando a Assembléa. 
Legislativa., que a.d'iava suas sessões para 20 do corrente mez de novembro; 

que, emqu anto assim tinha Jogar o funccionamento regular das institui-
ções politicas de Sergipe, em Aracaju, uma assembléa de não eleitos e como 
taes não diplomados, simulando uma verificação de poderes contra todas as 
fórmulas regimentaes, sem actas da eleição, airbitrariamente, ou antes, pol' 
indicação do então commandante do 330 batalhão, intitulava-se Poder Legis-
lativ-o do Estado para o fim indecoroso, notoriamente sabid·o, de reconhecer 
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presidente do Estado um candidato inelegível, não eleito, o co1·onel ~anoel 
Presciliano e Oliveira Valladão; 

que por essa occasião instituía-se naquella capital um gove·rno acclamaçãv 
de que foi investido o presidente da falsa:?-Ss~ÍI)b~éa;,:sob·o pJ·.ej;êxto iie .. a~a;;l~ 
dono elo ca-rgo de presidente constitucio11al, quando -nenhum facto absoluta-
mente caraüterisa esse aba.ndono, e a despeito de jámais ter sido este con-
vencido de tal delicto em processo regular, como é de direito e a propria 
Constituição prescreve; 

finalmente, que t.ransmittia-se, pouco tempo depois o governo do Estado 
ao cor-onel Manoel Prescilia.no de Oliveira Valladão, que o detem, declarado 
eleito pela pseudo assembléa,' apezar de inelegível em v.i9ta do art. 79 n. 3 da 
Constituiçã-o, por não- residir no Estado durante os dons annos anteriores ã 
eleição, nem representai-o no Congr-esso Nacional ou Estado-ai; e qtmndo tal 
uãc• fosse, não tinha sido eleito como foi declarado pela assembléa legitima 
approvando o parecer de sua commissão de poderes. 

Considerando : 
que dá-se o caso de ter sido tiimultuariamente alterada a o1·dem consti-

t ucional nesse Estado da Republica, onde actualmente dons governos dispu-
tam, a um tempo, a legitimidade de suas funcções autonomas, pretendendo 
r.;acb qual deiles ser o depositaóo da soberania estadoal, o que é absurdo e 
evidentemente attenta contra o ;regimen republicano federativo; 

que, nesta emergencia., e por isso mesmo que " o federalismo consiste na 
oo-existencia de autonomias locaes, subordinadas a uma soberania. nacionaln 
(D . Manoel Estrarla, Notas in extenso de las conferencias) cump.re á União, 
que representa esta ultima, conhecer de taes acontecimentos, já declarand-o 
quaJ dos dous go·vernos é o legitimo, já a,~segurando a este o seu livre exer-
cício; que o art. 6° 11. 2 da nossa Constituição Federal, que investe a União 
dessa attribuição, tem toda a applica.bilida.de ao caso. occurrente e não tolera 
controversias entre os constitucionalistas norte-americanos, suissos e a.rgen-
tinos ao comrnentarem, das constituições de seus paizes, disposições 
congeneres; 

que sómente da expressão governo f ederal , usa-da em nosso estatuto 
basico por importação do direito americano e argentino , tem emergido 
contenda sobre qual seja do& tres poderes federaes o competente para decidir 
sobre legitimidade de governos estadoaes; 

que, ser -tal' co-mpetencia exorbitante das attribuições do Poder- Judi --
ciario F-ederal é asserto. trivalisado entr-e os mais abalisados mestres de 
direito publico federa.J. e mn.t eria. assentada na jnrisprudencia de paioos de 
instituições congeneres; 
. que, não fallando no prec.edente do· cantão de Tessino, em 1890, na 

Suissa, onde aos poderes Legislativo e Executivo federaes coube o conheci-
mento e decisão do assumpto· (Mm·sanche, Oonfederation H elvetique) 
lembnniamos, dos Estados Unidos, os successos do Estado da Louisiania, 
toim 1873, si uão nos desafiasse especial referencia o caso do Esta.do de Rhodes-
I sland; ond'e, em 1842, dous governadores e duas assembléas disputa.ram o 
poder; 

que, a proposito, se provocou o pronunciamento do tribunal d·e circuito 
e da Suprema Côrte, pr-esidida então esta ultima pelo emerito· Taney, qnll 
c}izia '' this court had no jllirisdiction o·ver the subject n (Hare, American 
Oonstitutiono.l Lo.w, tome 1°, pillg. 126, story Oommentaris on the Oonstit1~
tion, tome 2" §§ 1813 e 1814, not. a da edição de Brigelow); 

que a sentença da Suprema Côrte dispõe ' 
"El reconocimieuto de la le,galidad de um gobierno de Bstado es político 

en su na.turaleza; y está colocado em la~ manos d!'l departamento político. 
. Corrisponde a1 Congresso decidir que gohierno es el que está estabelecido 

en nn Estado; poi·que como los Estados-Unidos garanten a cada Estado una 
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forma republicana de gobierno, el Congresso necessariamente debe demdtr 
cual es el gobierno estabelecido en un Estado, a.ntes que pueda det erminar 
si es republioano ó no. 

Su dec.isioD es obrigatoria sobre cada uno de los demás departa.mentos 
de gobierno, y nó puede ser cuestionado en un tribuna.! judicia.l. ~Luther 
v. Borden. Calvo, Dec-isiones Oonstitut-ionales de los :Z'1·ibunales Fedemles de 
Estados Unidos, Tomo 2°, pag. 219.) 

« Corresponde ai Congr.esso determinar los medios convenientes para. 
proteger un Estado contra la invasion ó violencia dQmestica. H (Ualvo, cit. 
pag. 221. J ameson, A Treatise on Const-itucional Oonventions , Callagan an·J 
Company, 1887, pags. 198, 22i e segs.); 

que a substanoia dessa these nii.o póde suscitar duvida, desde que o 
Congresso, que tem em seu seio !'apresentantes ou enviados dos Estados, 
para verificar os seus poderes, imprescindivelmente necessita de apreciar a 
legalidade do gov.erno so-b o qual deu-se a respectiva, eleição; 

que, na Republica Arge ntina, quando em 1869 fez-se precisa uma inter-
venção em Sa.n Juan, o eminente B. Mitre, com a corrente das opiniões, 
sustentava no Senado que « la fa.culdad pa.ra iutervenir, dada por la Consti-
tution al Poder Federal no era privativa de ninguno de los poderes isolada-
mente, pero que era privat-i.vo del Oonçp·esso dita1· la ley con a?Teglo a la 
cual se ha de ejercer "; 

finalmente, que accordes nesse pensamento, constitucionalistas de 
selecção o subscrevem : o notavel D.r. Gallo o sustentou no parlamento a 
J. Barraquera commenta assim o ponto - «és el Congresso a qnien toca, 
por medio de una ley , decidir en cada caso occurente si debe ó no levar-se :a 
intervencion a una Provincia " · (Espiritu y l'ratica de la Uonst itucion 
ATgentina, pag. 198), propomos o seguinte projecto : 

O Oon~resso N acionai decreta : 
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorizado a intervir no Estado de 

Sergipe, em o.rdem a assegurar a. posse e o exercício dos poderes L egislativo 
e ·Ex;ecutivo esta.doaes : á Assembléa L egislativa installacla a 

Projecto 7 de setembro do corre.nte anno na cidade do Rosario do Cattête, 
do mesmo Esta.do, e aos cidadãos Dr. José Luiz Ooelho e Campos 

e coronel Antonio de Siqueira Horta, presidente e vice-presidente do Estado, 
reconhecidos e proclamados pela mesma assembléa. 

Art. 2. 0 :Esta intervenção limitar-se-ha a garantir o exercicio dessas 
funcções, sem interferencia·,governativa de aut,oridades feder aes na adminis-
traçã.o interna do ERtado. 

Art. 3. 0 Dos actos que praticar em execução desta lei dará o Poder 
Executívo conta ao Congresso N acionai em sua prim eira reuni ão; r evogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 16 de novcmhru de 189-J. Gem iniano BTaZ'il. - Menezes 
Pmdo . - Olymp'Ío Campus (1) . 

(1) O autor justificou o seu projecto que tomou o· no 179. Não consta dos 
A nnaes o discurso. 

O parecer interposto ao projecto consta do 1° volume. 
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NOTA 

Caso da Bahia. 

REQUERIMENTO DO SR . ZAMA . 

Em 25 de Maio fundamenta o reque1·imento e pede 7tma Uommüsão 
mixta pa1·a conhecer da representação elo PoclM· L egislativo da Bahia. Em 26 
é lida emenda do s1·. Edua1·do Ramos . Om o sr. Vergne de Ab·rw. Em 21 
é lido o offi.cio elo Senado d e. 14 de De?..emb?·o de 1894 1·elativo a nomeação de 
uma Gommissão mixta. Ha uma questüo de o1·dem sob1·e a qual falam os 
sn. A . de l!'reitas, Gliceo·io, Pres·idente. O sr. Zama pede seja o seu 
1·equerimento submetticlo á Gommissão mixta . Em 31 ora o sr. L. Filguei -
ras. Em I" de Junho ora o sr. L . Filgueiras. Em 2 o s1·. FiZgueiras fala 
pela ordem e o sr. Preside•nte dá explicações. E' etiCe?"rada a di&cussão do 
reque1·imento. Em 4 o sr. Zama pede, e a Gamara concedeJ a retirada Jo 
1·eque?·imento. 





SESSÃO DE 25 DE M·AIO 

O Sr. Zama ( P'rofundo silencio) - Antes de entra-r no assumpto, que 
me traz á tribuna, permetti, Srs. deputados., que em nome do eleitorado da 
capital da Bahia de que sou representante, fa)!a por minha conta e respon-
sabilidade a seguinte declaração : O povo da Bahia, não é solidario, em 
ponto .algum, com os conceitos ·emittidos da tribuna, na sessão de terça-feira, 
pelo honrado deputado fluminense, sobre a nomeação do cidadão que vem 
entre ·nós repr.esentar o governo portugu-ez. {Apoiados.) 

O povo da capital da Bahia, sempre cm·tez e generoso, recebeu o illustre 
diplomata po·rtuguez, com .expansões de jubilo, e eu, como orgão desse bom 
povo, vejo a pro-va da mais alta consideração da nação portngueza.- ao povo 
brazileiro, na nomeação do illustrado conselheiro Thomaz Ribeiro paJ·a o 
eLevado ca.r;go que v·em desempenhar entre nós. 

Acredito que, como eu, pensam os meus companheiros de destricto, 
Srs. Drs. Santos Pereira e Augusto. de Fa·eitas. 

Os SRs. SANTOS PEREIRA E AuGUSTo DE FREITAS - De perfeito accordo 
com V. Ex. 

OuTROS SRs. DEPUTaDos BAHIANOS - Toda a representação da Ba.hia. 
O SR. ZAMA - Como o povo bahiano, que não encontrou outro meio J,e 

retribuir a Po.rtugal as finezas disp.e.nsadas ao nosso ministro em L·isboa, 
nós abrimos os braços, e recebemos tam.bem com a ma.xima cordialidad.e o 
illustre representante da nação portugueza, o poeta festejado por todos os 
brazileiros, ·o exímio litterato·, o distinctissimo homem publico que acaba de 
chegar entre nós. (Muitos apoiados) 

Feita esta declaração, Sr. presidente, passo a occupa.r-me da materia, 
para qual pedi a palavra .. 

VozEs - Muito bem; muito. bem. 
O Sn. ZAMA - Na minha idade e posição, e com um passado que tenho 

obrigação -de zelar, ainda quando me estallem as co.rdas as mais sensíveis olo 
coração, hei de satisfazer, S.rs. de.putM!os, os compromissos contra.hidos 
perante o eleitorado. que, espontaneamente e sem solicitação minha, 
conferiu-me .o ma:ndato de representai-o neste recinto. 

Propondo-me a faze.r perante a Cama~·a dos Srs. Deputados, que r;e 
presume synthetisar a nação, a histo.ria v·eridica, fiel e desapaixonada dos 
factos ultimamente occorridos na Bahia, os quaes tanto destoam das nobres 
tradições daquelLe Estado, como desacreditam e desmoralisam o regimen 
democratico, que só póde consolidar-se pelo mais escrupuloso ;respeito. á lei, 
tenho o mais sinc.ero desejo de manter a maior calma e serenidade, na 
discussllio; mas vós outros bem deveis comprehender que isto, não depende 
simplesmente da mi·nha vontade, mas taJ'11bem dos illustres collegas de cuja 
attenção e tolerancia mais do que em outra qualquer occasião preciso hoje, 
e principalmente da pa.rte de V. E.x., S,r. presidente, a quem tomo a liberdade 
de lembrar o conceito de um illustre- parlamentar franoez em regimen que, 
aliás, não era republicano federativo, o qual affirmava que : " A tribuna 
política, quando não é inteiramente livre, só póde ser occupada po.r oradores 
sem dignidade n. 

o· SR. ERmo CoELHO - Applique V. Ex. isso ao meu caso. 
O SR. Znu ·-Não me parece que tenham applicação a V. Ex., as pala-

vras do parlamentar francez, V. Ex. me conhece perfeitamente, para sa.ber 
que sou inca.paz de dirigir a qualquer dos meus collegas, uma insinuaÇão. 

DOOUMENTOS PARLAMENTARES. - VOT, . II . 16 
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O Sn. Emco CoELHO - I sso tem cabimento, ao meu caso, depois da decla-

raçã,o que fez em nome do povo da Bahi;L 
O 81t. ZAMA - ü nobre deputado, 11este ponto, não tem a menoJ· razão 
Sinto se.r j:i interrompido por apartes. Assim como presumo que a .opi-

nião do nobre deputado é firmada em nma convicção since·ra, assi m tenho 
o direito de esperar que a opinião emittida., e que tanta aclhesão encontrou 
neste recinto, seja considerada a expressão sincera da convicção que tenho 
sobr.e o asumpto·, do qual se 'occupou o honrado r epresentante do Jt io de 
Janeiro. 

Interrompido por este aparte, Sr. presidente, espero que V. ]J:x., que 
não póde ser sinão a per sonificação do nosso ·regimento interno, tenha pan1 
comigo, no cumprimento de deveres indeclina.veis, as mesmas attenções que 
costuma ter para com os seus amigos, quando occupam a tribuna. 

Não se diga, Srs. deputados, que venho occupar-me de a.ssumptos pecu-
liares ao E stado da Bahia, que só aos bahianos podem interessa.r; ao contra-
rio, trata-se de um assumpto que affecta directa, immediatam·ente, a fórwa 
republicana federativa e ao qual os altos poder.es f.ederaes encarregados de 
velar pela guarda da Constituição e das leis, não podem mostrar-se indif-
f erentes. 

Com e:ffeito, senhores, que significaria esta phrase - goveTno da União 
- si .a centro cruzasse sempre os braços e fechasse os olhos aos so·ffrimentns 
das partes que constituem o todo? 

Não, senhores I os excessos e os desvios dos governos J.ocaes devem encon-
trar paradeiro na solicitude dos poderes federaes pela forma republicana 
fede.rativa, cujas bases acham-se consignadas no estatuto· fundamental de 
24 de fevereiro de 1891. 

Préso como devo, a autonomia dos estados, mas não é p-ossível que só 
por am-or a esta expressão, as victimas da prepotencia, da vio·lencia, e da 
oppressão, não encontrem nestes poderes recursos legaes contra os op-pres-
oores. 

Em um paiz livre, ainda que medioewmente organisado', este phenomeno 
nã-o pode ter lagar; mas si a nossa organisação politica, permitte que ello 
se dê, conyirieis commigo-, Srs. deputado~:~, que nas nossas instituições ha 
falhas e lacunas graves, .e que vae se tornando tão urgente r evel-as em mais 
de um pontO<, quanto urgentes ,õ.e to·rnam medidas energicas, serias e efficazes 
contr.a os deturpadmes da vontade popula.r, que post e,rgam o mais sagrado 
dos dogmas das democracias, o da soberania. nacional : contra esses, que 
seni o men-or escrupulo, no r equinte do cynismo, violam · as urn.as, corrom-
pem o regimen eleitoral e transfürmam entre nós a e.I.eição, o acto mais trans-
cendente dos povos livres, em Uma. bachanal, que nos avilta e envergonha 
aos nossos proprios olhos. 

Sim! São esses os inimigos· que a Republica de.ve·teme·r e que lhe cumpre 
aniquilar, porque, do contrario, elles acabarão, fazendo ruir com estrondo 
o edifieio que o movimento· de 15 de no·vembro cogitou de levantar e que só 
pode erguer-se magestoso sobre a .affeição·, sobre o amor e o r espeito nacion aes. 
(Apoiados .) 

Não tema a Republica os inimigos, que se armem para defendei-a. 
A esses nós sabemos como oombater. 
Tema, porém, a profundíssima corrupção eleitoral, que vae sorrateira-

mente minando-a e desacreditando·-a a.os nossos proprios olhos e aos do estran-
gei·ro e que matal-a-ha pelo desprezo publico. 

O SR. ERioo CoELHO- A eleição, de V. Ex. é uma prova do contrario do 
que acaba de dizer. 

O Sn. ZAMA- A minha eleição·! Não é a primeira. vez que a citam, como 
prova da verdá.de .eleitoral em nosso paiz. · 

Confesso-me gratissimo· aos nobres deputados, que me f azem a honra de 
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oonsidera1· legitimo r·epresentante da nação·; mas 011 amigos si ilceros do regi-
meu republicano não podem c.ontentaJ'-se c.om uma. ou outra excepção á regra 
geral; Tespondendo. á observação que a.c.a-ba de ser-me feita, dou ao noortl 
deputado uma prova da consideração., que me inspira. 

A minha individualidade 11ão póde ser tra~ida para exemplo da seriedad~ 
da eleição no Brazil. A exc.epção não é r eg1·a geral. . 

E, si por ventura, me considero legitimo representante do povo, todos 
não podem dizer o mesmo. E' da essencia do 11osso regimen que a esc.olha doil 
mandatarios seja da livre e espontanea vontade do povo, o que, entretanto, 
n:W se dá em todo o Brazil. 

O SR. ERIOO CoELHO - Todos nós estamos nessa presumpção, e V. Ex. 
não póde julgar-se o unic.o• legitimamente eleito dentre os representUJltes 
desta Camara . 

O SR. ZAMA - Ora veja, Sr. presidente, si ha motivo para a exaltaçiio 
do espírito do nobre deputado. 

O SR. E-RICO CoELHo - Não é .exaltação nenhuma, é a manifestação da 
Cau,ara; V. Ex. não póde est ar talhando aqui carapuças. 

O SR. ZAMA - E ' habilidade, que nunca tive; nem tenho : ao nobre re-
presentante do Rio de J Ull·eiro peço lic.ença para não me demorar em 
assumpto tão melindroso, no qual entretanto mais alto, do que as minhas pa-
lavi·as, falam a realidade dos factos e a oonsc.iencia naci-onal (Apoiados e não 
apoiados.) 

Senhores nós já somos chegados a um tempo, em que não devemos per-
mittir a ninguem nos dizer verdades duras. 

Já uma vez pela imprensa, um illustre republicano .o- Sr. Aristide Lobo 
disse, que (( es.t a 1-tepublica, cercando-se dos trapos mais imprestaveis do im-
perio e servindo-se de gente, que muito honradamente podia habitar os pre-
síd-ios militares do paiz, gravitava para a lama.». Não ha muito, outro mem-
bro do governo provisorio, pelo Jornal do CommeTCio e sob sua assignatura 
disse que : (( esta Republica lhe parec.ia, um .estabelecimento· de c.redito sob :1. 

pressão de uma oorrida., ou UJlte.s de um assal to. " São conceitos, não de um 
sa'ndoso do impe1·io, na phrase do illustre general, representante de S . Paulo, 
mas de. homens, que não pódem, nem devem parooer suspeitos aos mais in-
transigentes republicanos. 

O 8n. BuENO DE ANDRADE - E,' dizer quem é este outro membr-o do gü-
verno provisorio. 

O SR. GLr<:Emo - Qual foi o membro do governo provisorio que disse 
isto? 

O SR. ZAMA - Os nob1·es deputados leem, como. eu, os jornaes e bem 
sabem a quem me refir-o neste momento. 

Na tribuna, na imprensa, onde quer que possa fazer ouvir .a minha voz, 
tenho clamado sempre contra a f alta de ori-entação, v-erdadeiramente repu-
blicana, dos governos passados, que confim·am as posições officiaes a homen~ 
que, não tendo niticla comprehensão do regimen democratioo e ainda ho.1e 
mantidos nelles, dellas abusam para a satisfação de paixões, de odios e até 
de interesses inconfessaveis. Por toda parte desdobram-se á nossa vista espec-
taculos nunca dUJltes vistos, r epugnantes, contristadores do coração nacional; 
por toda pm·te scenas de sangue e de lama, quando n ão são de uma e outra 
causa, ao mesmo tempo; por toda a parte a subversão a mais oompleta da 
ordem moral de par oom a ausencia a.bsoluta do J'egimen legal, causas que em 
todos os t empos, Srs. deputados, semp.re legitimara-m as revoluções. Assim, ~;i 
olhamos pm·a o sul, vemos as ca-mpinas do Rio Grande t aladas, ooberta.s de 
ruínas e enchm·cadas de sangue -e de sangue brazileiro! Si me dirijo para 
o norte, lá vejo Pernambuco, outr'ora o leão do norttl - estrebuchando sob 
.as ga.rras do despotismo d'um agitado-; Sergipe com duplicatUI de poderes, 
Legislativo e Executivo; .A ln.gôas, provocando a intm·venção· immediata elo 
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Bra.zileira - contemplando espectaculos só possíveis nos paizes ba.rb.aros, os 
qua.es demonstram. a que ponto de aviltamento e a.bjecçã.o aquella infeliz terra 
tem chegado ! ... 

Si neste reeinto não echoam <Js gemidos de todas as victimas1_ é sómente 
porque a corrupção das urnas e a mentira eleitoral não permittiram qu-e aqui 
pen-etrassem representantes de todos os vencidos e oppressos. 

Si Minas, Espirito Santo, Pará, .graças ao bom senso de seus governa-
dOl'es, teem escapado ás torturas, que affligem outros Estad<Js, incontestavel-
mente tambem não tem podido- escapar ao flagello, que o regulamento Alvim 
espalh<Ju por toda a face do territo-rio- brazileiro. 

O SR. 'fonQUATO MoREntA - Não apoiado, quanto ao Espírito Santo. 
O SR. ZAMA - A federação, senh<Jres, não póde ser isto que estàmos 

v-endo. O r-egimen republica.no federativo ha de ser o re.gimen da fraternidade, 
da igualdade legal, o reinado sereno da justiça e · da lei, caracterisado· pela 
ga-rantia a mais completa de tod<Js os direitos pa-ra governa.ntes e governad<Js; 
mas nunca, nunca essa servidã<J d<Js Estad<Js aos caprichos e aos desvarios• dos 
que dirigem e inspiram governa-düres, adrede escolhidos, para o papel que 
n'elles e.~tão representando . Não, senhoreS, não é natural o espectaculo que 
estamos <Jbservando; é inteiramente contrario á índole das instituições demo-
craticas, o facto de estarem, as mino.rias apoiad~s nos elementos officiaes, que 
oonseguira,m assaltar impondo-se pela fraude e pela força, ás maiorias r-eaes 
do· paiz. (Apoiados e não a1Jo·iados.) 

Apezar das declarações categoricas do meu illustr-e coilega o Sr. general 
Gliceri<J, estou convencido de que o governo civil do- honrado Sr. P-rudente 
de Moraes não veiu pa.ra manter e continuar esse miseravel estado de co.usas. 
Nesse manifesto, qu-e corre impresso por ahi, S. Ex. compr-ometteu-se com a 
Nação· Bra.zileira a distribuir justiça igual para todos e a, pautar os seus 
actos pelo mais sevem respeito. á C'onstituição· e ás leis da Republica. E· por-
que creio na pro-bidade privada, política e administrativa de S. Ex., e porque 
penso qLle aquella promessa foi sincera, é que venho ainda hüje occupar a. 
tribuna pa.ra pedir a.os representantes da Naçã.o, em nome do- povo-, que 
repr!)sento, remedio aos males into-leraveis, que nos acabrunham e desesperam. 

Si, po•rém, Sr. presidente, os meus esforços forem estereis, si ainda uma 
vez na,da oonseguir para a realidade do- ideal republicano, si não colher resul-
tado al.gnm das palavras que estou proferindo, o meu discurso ao menos ser-
virá de -elemento para a historia dos tempos des13raçados, que. vamos -atraves-
sando e o futuro escripto·r encontrará talvez nos a.nnaes do parlamento, 
l'!)Unidos alguns documentos, que possam explicar aos vindouros os desastres 
qu-e, desde o dia da, revolução até hoje, trazem afflicta esta infeliz Republica 
e que por muito tempo affligil-a-hão ainda, si não enveredarmos oom pa.trio-
tismo e cor:J,gem pela larga estrada da liberdade sob a egide da. lei.Sub lege 
lib ertas. 

O SR. Enrco CoELHO - Qtwd Deus ave1·tat. 
O SiR. ZAMA- Está direito, vem a proposito esta phrase latina de V. Ex. ! 
O SR. Emoo CoELHO- Não foi a proposito das palavras dê V. Ex. 
O SR. ZAMA - Para o honra.do Sr. Prudente de Moraes, deputado geral 

no tempo do Imperio o depois da proclamação da Republica, governa.dor de 
S. Paulo, senador, e residente da Constituinte, não se poderá invocar a atte-
nua.nte, que alguns costumam aUegar em favor de seus antecessores . 

O illustre p.aulista não é homem que, como os marechaes Deodoro e Flo-
riano, fosse CI'eado- e educado nos acampamentos militares e nos campos de 
batalha, o que natura,lmente induz o individuü a convencer-se de que o unie-o 
di~·eito, que tudo reso-lve, é o da força. Jurisco-nsulto, bacharel em sciencias 
jurídicas e socia.es, membro do Poder Legislativo, durante muito tempo, 
investido presentemente de funcções executivas, o dir~ito deve ser para 
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S. ~x. uma religião ·sacrosanta, que ninguem possa impunemente desacatar 
e, SI aJguem ousar fazel-o·, deve-se presumir que S. Ex. saberá reprimil-o 
com exemplar severidade. 
. Sr. presidente, por isso mesmo que ·o honrado Sr. Prudente de Mo'!·aes 
se declara sec.tario convicto do. systema presidencial, deve comprehender a 
.grande somma de responsabilidade que durante o período do seu mandato 
acompanha a sua pessoa, r esponsa-bilidade mor al, política .e legal; entre-
tanto tomo a liberdade de notar que, apezar do se-u presidencialismo, na orga-
nisação do seu primeiro minist'erio, S. Ex. preferiu as praticas parlamenta-
ristas ás do syst ema que professa e alguns actos do seu governo, (e digo-o por 
honra sua), p a.r ecem antes de iniciativa dos seus ministros do que deliberação 
directa de S. Ex. 

Conheço alguns, ao menos para a Bahia, que são manifesta infracção das 
propri as leis citadas p.a.ra justificai-os, outros que r·evelam incoherencia da 
parte de quem os decretou, e outros ha até em que se nota falta absoluta de 
orientação I'·ep ublicana.. 

P ela. rama citarei a nomeação de uni comman dante superi-or para a 
guarda nacional da capital ela Bahia, invocando-se a lei de 55, cahicla aliás 
em desuso, a qual autorisa a suspensão do funccionari o que exercer tal cargo, 
mas quo prohibe expressamente a nomeação de novo commandante superior , 
porquanto ella regula a substitui ção dos ca.rgos, quando os o-fficiaes que os 
exercem são susp.ensos pelo governo. 

Como prova de incoherencia citarei a ordem ele seguir para aqui um 
capitão do batalhão 16°, eleito deputado estadoal pela Bahia. sob pr.etext.o 
de envolv-er-se na política. local , ao passo que ao mesmo tempo fazia-se seguir 
para all i um capitão do 9° batalhão nas mesmas condições em que estava o 
primeiro, a quem me referi. 

O Sn. J osÊ CARLOS - Fica uma oousa pela outra. 
O Sn. VERGNE DE ABREU - O capitão Salvador estava na Bahia. b a mui-

tos mezes. 
O Sn. ZAMA- 'fambem não comprehendo que mo.tivos ele ordem publica 

clet.erminaram a tra.nsfer encia da g uarni ção da Bahia do· batalhão 16°, fazen-
do-o vir para um logar a.t acaclo por uma epidemia cholerifo·rme, como esta 
capital , onde, segundo· affirmam os jorn aes, falleceram dessa ep idemia. vinte 
ou vinte e uma praças . 

Na minha terra diz-se que tal medida foi devida a exigenoias elos prooeres 
que dirigem · actualmente a politicagem bahiana; ma,s não compreh<mclo que 
a política republicana pos~a mover força com grave.; de,spezas e prejuizos elo 
serviço. publico sómente para satisf azer caprichos e exigencias ele eorreligiona-
rios. Os corpos do exercito nevem ficar acima de interesses ·nolit·ig1tei1·os. 

Como prova de pouca orientação republicana, citarei a demissão do hsca.J 
do Banco ela Bahia, republicano declarado na imprensa e na t r ibuna, que 
muitas vezes tem defendido o actual regimen , para nomear-se nm monar-
chista, que urbe et orbe confessa-se inimigo da Republica. Sobre a demissão. 
nenhuma observação fa.r ia, porque o cargo é de confiança; o serventuario é 
demissível ad nutum; mas estranho que o p artido federal da B ahia só tivesse 
enoontra.do um monarchista para sul)stituir um republicano. 

Feitas estas considerações, que não me parecem inopportunas ao' assump-
to, procurarei entrar na. mate·ri a, fazendo, como prometti, o historico dos 
aconteci mentos da Bah ia. Começarei da data de 4 ele nov·embro ultimo. Si no 
decurso de minl1a na rração omittir a.J guma circumstancia ou fizer apreciações 
menos exactas, peço ao meu honrado collega Sr. Paula Guimarães, que vi 
sempre presente ·e sempre an imado das melhores inteJ;J.ções nas circumstancias 
criticas pelas quaes passou aquelle Estado, para chamar a minha attençã,o, 
Acceito sua, autoridade como testemunha presencial, e até porque folgo de 
declarar perante a rep-resentação nacional 'que neste adversario e collega co 
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representação, encontrei sempre a melhor disposição e boa vontade p,ara que 
os negocies da Bahia fossem resolvidos em p az e honrosamente pa.ra todos · 
(Apartes.) 

Infelizmente, Sr. presidente, a boa vontade do illustre deputado não 
produziu resultado, talvez porque lhe faltasse a auto.ridade moral indispensa-
vel para impor aos seus coneli,giona.rios os intuitos que o animavam em 
emergencias tão graves. 

O SR. VERGNE DE Ann.Eu E OUTROS dão apartes. 
O SR. ZAiu- O sena.do bahiano, segundo a nossa coJistituição, renova-se 

biennalmente. O mandato de de.putado dura dous annos. A eleição• para os 
deputados e para a renovação do t erço· do senado havia tido logar a 4 é!e 
novembro do anno passado-. Nesse tempo .ainda nos achavamos aqui reunidos; 
no cumprimento de nossos deveres, pois que a sessão foi encerrada a 20 do 
mez seguinte. 

Não me demora.rei em r epetir a.os meus colle.gas o que t enho muitas ve7_,es 
dito a respeito das eleições da B ahia ; em todo o casü, a 4 de novembro, excep-
tuando algumas localida.des, entre as quaes a capital, as eleições alli fo.ram 
como todas as outras, que t eem produzido seus resultad:Os legaes. 

O systema da eleição escripta está geralmente adoptado. Cada um d os 
partidos escreveu como pôde e, segundo os recursos de qu e di spunha, as suas 
eleições. (Apartes.) 

Os n.ob.res deput!!Jdos bem veem que quem se pronuncia assim não esH 
eivado de paixões partidarias. Dou .p:raças a D eus por me haver C'Oncedido o 
f avor ele manter-me sup erio·r á.s paixões politicas e parti darias da Bahia.;· e, 
si porventura .algum de meus illustres collef!:a.s me quizesse qualificar de sus-
peito, appellaria desse qualificativo par~ o prnn.rio Presidente da Republica, 
que t em em seu poder provft prova.da de qu p, cTeixei sempre de pa.rte interes-
Res partidarios , para só coó t a.r da honra elo Esta.do e desta Republica. Si nã;Ü 
bastasse isto, poderia. ainda appellar para esta Camara e pn.ra o nobre depu-
t ado, hoje meu collega, representante do 6° districto·, qu e hem póde dizer si, 
d esde o principio, quando o telegraoho aqui nos annunciou que o:s proprios 
amigos do actual governador pretendiam conspirar contra elle e clepol-o, t ele-
g.rammas que não •eram inteiramente infundados , porque ainda agora, nos 
seus !lirtie:os, o barão de Geremoabü assevera que houve esse p e.nsamento, 
S. Ex. oóde dizer qual foi a a.ttitude que eu e os meus amigos , os nadonae.s, 
que então não est avam fundidos com parte elos feder !lies, assumimos na.quelle 
t empo, di spostos sempre a respeitar a legalidade e o g overno do Dr. Rodri-
gues Lima. 

Si isto não bas t asse, ainda a.ppellar ia para a sessão em que discutimos o 
r·equerimento. d.o Sr. Gaspa.r Drummond, em que tive de r eferir-me aos nego-
cios de Sergipe, aproveitando o ensejo para dizer a COITeligion arios e adver-
sarios meus que a época não er a de luctas extrema.daR, e que devíamos pro- · 
curar um meio el e conciliar o interesse dos partidos eom os interesses doR 
estados, tratando de ele.ger uma camara digna e composta de um pessonl 
capaz de hem exercer as aJtas fun cções que competem aos legisladores de t.odos 
os estados , e principalmente aos de um est ado como a Bahia. L embrei-lhes a t é 
w conveniencia de. · desde Iogo, escolherem de accon1o o nome elo futuro• can-
d idato a g.overnador. 

Mais t a.rde, quando aqui e p.era.nte esta C.amara foi lido um t elegramm«. 
em que se annunciava que amigos nossos, lhma.dos na forC'a federal. cogitavam 
expellir de su a cadeira de governador o Dr. Rodrigues Lima, a Cama.ra viu 
a attitnde que eu e meus compaJJ.heiros n'essa occasião tomamos , protestando 
contra qualquer violencia que por ventura se pretendesse fazer áquelle gover-
na.aor. · 

Demais, toda a deputação da Bahia sabe quaes os laços de amiza.de que 
me prendem ao governador e á sua f a.milia, laços de amizade h erdados, tradi-
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cionaes, que eu não desejo po1· fórma algu·ma romper, nem mesmo afrouxai·, 
e que sempre tenho respeitado. 

Nestas condições, os nobres deputados bem veem que, si de meus labios 
sallir alguma expressão mais vehemente na apr·eciação· dos actos deste cida-
dão, nãD será porque deseje melindrai-o, mas porque ·talvez no mDmento não 
encontre vocabulo mais apr-opriado para exprimir o sentimento que me irrom-
per d'alma. 

Continuo a dizer á Oamara que não tenho o go·vernador da Bahia por 
um homem perverso; o que profundamente lamento é a extrema docilidade 
com que elle subscreve as exigencias da camarilha que o cerca. (Apart es .) 
E' ·esta extrema docilidade que nos reduziu á posição de povo .conquistado. 
Aquelles que não são da grey governista não· encontram no podler publico do· 
Estado a menor garantia, a menor segurança individual e de propriedade. 
O sertíio está todo anarchisado, e ruínas e destroços se notam por aquellas 
regiões, como si po·r alli tamhem o facho da revolução tivesse espalhado· <·S 
inoendios e desgraças espalhadas pelo Rio Grande do Sul 

A' politica feita na Bahia pelos feudatarios d' aquella terra póde-se appli-
car as palavras de Tacito·, postas na bocca do chefe bretão Gallowg, r evoltado 
contra o domínio de Roma, referindo-se á política que os conquistadores 
romanos faziam por toda parte: A ufen·e, t1·ucidare, ?'apere, fal sis nom:in·ibus ; 
imperium atque ubi solicitudinem faciunt, pacem appella.nt. 

E.' esta, Sr. presidente, a tristíssima situação em que. se acha collocado 
o povo da Bahia. E;' por amor dessa posição• dolorosa que venho, en:i nome 
d'elle representado pela sua assembléa legislativa, trazer ao Congresso· Nacio-
nal a representaç~o dessa assembléa, instruída com os documentos que a elb 
veem juntos. 

O SR. ToLENTINO DE CARVALHO·- Vae para o archivo. 
O SR. ZAM.A - Antes de tudo, devo dar á Cama1•a conta doe certas dis-

posições da lei organica de eleições na Bahia. . 
A loi eleitoral n . IO, oreio eu, ele 2I de janeiro ele I892, dividiu o Estado 

da Bahia em tres circumscripções eleitoraes; a Ia, tendo por séde apuradora 
a capital; a 2a, tend0 por séde a cidade da F eira de Sant' Anna; e a 3~, a 
cidade de Bomfim. 

A mesma lei eleitoral determina que, dentro do prazo maximo de ·60 dias, 
cada municipalidade ou eoncelho municipal, creio que é a phrase da lei, pl'o-
ceda a apuração das eleições do respectivo districto. 

Feita a eleição· no dia 4 de novembro, a 4 de d·ezembroo, o conselho muni-
dpal da ca.pital, depois ele cumpridas as disposições legaes, que ordenam se 
annuncie pela imprensa o dia da apuração, reuniu-se e apurou a eleiçíio do 
I 0 districto·, no qual, pelas condições topogra.phicas, e pela facilidade das 
oommunicações, era facil obter as actas dentro desse prazo; p-orque as estra-
das de f.erro , a na.vegação ribeirinha e a posição dos municípios, que compõem 
esse districto, davam logar a que n'io se exgotasse o prazo· marcado na lei. 

ND dia 4 de dezembro procedeu-se á a-puração, e tenho presente a acbt 
dessa apm,ação, da qual consta que foram apuradas as actas eleit-oraes dos 
seguintes municípios: "Ca.pital. Cachoeira, Santo Amaro, Mara.gogipe, Con-
ceição do Almeida. Abra.nte<;, S. Felippe, S. Felix, certidão passada pelo 
secretario do conselho municipal e apresentada pelo candidato Dr. Salvador ·. 
Pinto; Ia e 3a secções do district.o de Muritiba, .as qua es não foram apuradas 
pelo conselho de S. Felix, por nã.o terem sido r emettidas, conforme a dita 
cm·tidão; 11,, I2" e 13a secções de districto de Umburanas, do município de 
S. Gonçalo de Campos; 6a' secção do districto de Santo Antonio de Ar.guim, do 
município do Curralinho; l"- e 2"- secções do districto· de No~sa Senhora dp 
Socoorro; secçã.o unica do d.istricto da Madre de Deus do· Boqueirão, certidão 
do escrivão de p·n.z do districto de Nossa Senhora do Monte; apresentada pelo 
candidato Dr. Francisco Vicente Bulcão Vianna com· a declaração dos votos . 
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de 296 eleitores po·r não se ter alli m:ganisado mesas : e igu·al decla.ração pelo 
mesmo escrivão de 135 eleito·res do districto de S . Sebastiã-o das Cabeceiras 
de Passé, oertidão do tahellião publi'oo do judicial e notas da vil!a de S. Fran-
cisc•o, José Ribeiro de Novaes, que diz terem feito declaração de votos em seu 
ca~rtorio 60 eleitores dos districto de S. Gonçalo, por não ter-se organisado 
a respectiva mesa sendo que a Ia e 2a secções do districto de Nossa Senhora 
do SoccDrro e as certidões acima mencionadas, pertencem ao município de 
S. Francisco. Deixaram de enviar as cópias de que trata o § 6° 'do art. 45 da 
lei n . 10, de 21 de .janeiro de 1892, a Ia secção do districto• de Maré e segunda; 
de Itapoan, do município· da capital e os municípios do Matto, C'urralinho, 
S. Gonçalo, S. Francisco e S. Felix. n Segue-se o numero de vo·tos obtidos 
por cada candidato, como se vê da mesma acta. 

Foram · apurados, segundo noticiou no dia immediato a propria imprensa. 
official da municipalidade, segundo· consta da acta, 12 dos ú:J.únicipios compo-
nentes do 1° districto. 

Nessa apuração nenhum dos nossos adversarios julgou conveniente com-
parecer para fazer reclamação de qualquer ordem que fosse. 

No dia 19 de dezembro o conselho municipal da cidade do Bomfim reuniu-
se tambem e proced~u á a;puração de 32 dos municípios, como se vê da ach 
da apuração, que se acha aqui junta aos demais documentos ·apresentados á 
Camara, e expediu diplomas áquelles que obtiveram, segundo as actas, a 
maioria dos votos. 

Tudo isto consta da acta €leitora!. 
Estavam as cousas neste pé, Sr. presidente, quando os nossos adversa-

rios, surprehendidos com o resultado• que elles não esp&ravam, proveniente da 
apuraçã.o das actas, resolveram aparar este go·lpe por qualquer fórma que 
fosse . 

Mas qual foi o meio de que elles cogita.ram para destruir uma. apura.ç-ão 
feita .pelos poderes competentes deante das acta•s eleitoraes que existiam no 
archivo desses poderes? 

Quasi que se não acredita, fóra da Bahia, o que alli se f.ez! 
Com relação ao 1° districto (não declinarei nomes proprios) alguns mem-

bros do partido federal obtiveram, a pretexto da substituição. do destaca-
mento, que novos destacamentos de policia fossem mandados par.a a cidade 
de Cachoeira,' para. onde elles se dirigiràm nessa occasião. 

E note-se que, antes deste passo, elles tinham tentado obte-r du concelho 
municipal de S. Felix que se procedesse a uma nova apuração, o que não 
conseguiram, tal era a illegalidade do· acto . 

Dirigiram-se então para Cachoeira e, comqua.ntu não tiv·essem podido 
obter a maioria deste concell10, procederam a uma segunda apuração com a 
minoria; e nem apuração houve, po.rque el1es já leva.vam da capital acta 
escripta., e tudo se limitou a transcrevel-a no livro respectivo. 

O Sn.. MILTON -V. E.x. não é capaz de provar que fosse. a minoria. Está 
mal informado. 

O Sn. ZAMA - Sr. presidente, ao aparte do nobre deputado pelo 2o dis-
tricto eu respondo com a acta. 

O SR. MILTON- V. Ex. quer fa~Zer maioria com supplentes qu e não tin .. 
ham sido regularmente convocados. 

O SR. ZAMA- Esses supplent.es, além de ja terem exercido as suas func-
ções em sessão a.nterior substituindo os effectivos ausentes, haviam sido oon .. 
vocados para esta sessã,o. extraordinaria pelo proprio vice-presidente, que pre-
sidiu a sessão illegal da minoria., sem que lhes fosse oommunicado o assumpto 
de que deviam tratar nesse dia. Alem desta olJservação a, acta lavrada pela 
maioria do concelho responde cabalmente ao aparte do nobre deputado. Não 
lerei a acta para não· tomar tempo á casa, mas publicai-a-h ei na integra con1 
o meu discurso. Essa acta prova que tal reunião do conselho' da Cachoeira foi 
illicita em toda a extensão· da palavra. -
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E o nobre deputado, de quem eu nã.o esperava. este aparte, obriga-me 
neste momento a dirigir-lhe um:a interrogação. 

S. Ex., juiz de direito :llposentado, bacharel, homem do clireit.o e ela lei, 
entende que é tole·ravel que homens conhecedores -da lei do paiz, tivessem ido 
investir uma camara, que não tinha compe·teucia legal, ela fa.culdacle de apu-
rar eleições, attribuição que só á outra _ ca.mara devia, pe·rtencer ? 

Qual era o meio·, senhóres, de coTrigir o r:roceclimento da camara ela. capi-
tal, si ' foi irregular? 

E1·a reclamar perante o poder verificaclm- contra os ·excessos e abusos que 
porventura tivesse praticado aquella camara na occasião da apuração da 
eleição do 1° clistricto. Nunca mm:iclar apurar eleições por outra ca.mara qual-
queT. 

Em assumpto· desta natur.eza não comprehendo que os que teem conscien-
cia de seus direitos saiam dd terrenn legal e pratiquem. uma illegalidade, que 
não pôde sea· classificada sinão como- um attentado, como uma v'ioh ção fla-
grante da lei eleito·ral, da const.ituiçã.o do nosso Estado e ainda emcima com 
a aggravante ele terem desprezado as eleições do município da capital, cujn. 
legitimidade e legalidade sã.o incontestaveis. 
Acta lavrada pela maioria do conselho municipal de Cachoei?·a, como p1·otesto 

á illegal apU?·ação, a que 1Jrocedeu a mino1·ia do mesmo conselho. 

Aos vinte e um dias elo mez de dezembro de mil oitocentos c. noventà. e 
quatro, ás onze horas do dia, reunidos no paço munioipial desta cidade de 

·cachoeira os conselheiros Zacharias dà Nova; Milhazes, vigar:io Manoel F eiix 
Teixeira, José Antonio• de Souza Lopes e segundo, terceiro e quinto supplen-
tes Manoel F austo· de Oliveira P.assos, Severo Joaquim Ferreira e Manoel 
Paulo• Telles de Mattos, com exercício effectivo no n1esmo cünselho em cujas 
sessões teem tomado parte até á que se realisou no dia vinte• deste, con-
\'Ídados po•r editaes pelo vice-presidente do conselho, Alvaro ele Souza Bran-
dão, para uma sessão extraordinaria no dia de hoje, em gue se devia consti-
tuir o conselho em junta apuradora das eleições p1·ocedidas a quatro de 
novembr·o, pa.ra deputados estadoaes desta Ia ci-rcumscr.ip'ção, tomando &eus 
respectivos logares na sala das deliberações do. conselho, ahi se conservaram 
sem que cousa alguma, sohre o· assumpto da convocação pudessem resolver, 
por não ter comparecido á hora marcada o proprio vice-presidente que fizera 
a dita convocação, nem lhes ter sido presente pelo secretario da intendenci't 
documento· algum acerca do qual' pudessem deliberar;· mas, comparecendo, 
meia. hora depois d<J meio dia, acompanhado dos conselheiros Francisw Men-
des de Magalhães Costa, Blandino Alves da Silva, .José Pinheim de Carvalho 
e coronel Francisco Vieira Tosta, depois de longa confer.encia fóra ela, sa.b 
elas sessões, tomaram estes os seus logares, ás duas horas da tarde, declaraJJdo 
o vice-presidente estar aberta a sessão e expondo o fim da convocação extra-
ordinaria que fizera., consistente em constituir-se o conselho em junta apunt-
dm·a das eleições estadoaes de deputados pela Ia circumscripção. 

Usando, logo após a exposição do vice-presidente, da palavra, o consel-
heiro Zacharias ·da Nova Milhazes submetteu á deliberação do· conselho um 
requerimento em que, formulando diversos cónsiderandos,tertninava pedindo 
que fossem devo·lvidas as authenticas que dizia ter r ecehido o vice-presidente 
- de o-utros concelhos - á camara dos Srs. deputados·, unico poder compe-
tente para julg::~<r as eleições, uma vez que não competh1 a este concelho a 
faculdarle de apurar as eleições da J.a circumscripção, em face elo art. 45 § 9° 
da, lei ·eleitoràl de .2I de janeiro de I892, mas ao concelho ela. capital, séde da 
lá circumscripção que executando a. lei já a. havia. f eito e publicado. 

O vice-presidente, porém, v-erifica;ndo pelo numero rle assigna.turas, ·que 
no requerimento havia seis, e portanto, tinha a sn<t approvação, entendeu 
que devia burlar-lhe o effeito·, impedindo que se l avra,~se acta do vencido, por 
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meio de discussões alheias ao assumpto, recebendo até instrucções de fóra do 
1·ecinto, que eram transmittidas pelo intendente, e que produziram sempre 
apartes calorosos, dando lagar a que a força publica, que se achava. cercando 
o edificio municipal, invadisse-o e de baioneta calada se puzesse nas portas 
das salas que se oommunicam com a das sessões, até que por fim não conse-
guindo desembaraçar-se da maioria do conselho, por cerca de quatro horas 
da tarde, annunciou que ia proceder á apuração das authenticas; tirando 
do bolso uma apuração já feita e simulando ler uma authentica, o consel-
heiro Blandino Alves da Silva proclamou um resultado, quando já haviam 
abandonado os seus Jogares o· vice-presidente e seus quatro companheiros, e .;e 
encaminharam para a secreta.ri a, levando comsigo o secretario da inten-
dencia. 

Abandonado o recinto pelo vice-presidente e- seus quatro companheiros, 
assumiu a cadeira presidencial o conselheiro Zacharias da Nova Milhazes, na 
qualidade de 1° secretario, e propoz que, tend'o o vice-presidente e seus quat.r0 
companheiros se retirado para a secretaria, lavrasse-~e uma acta de todo. <l 
ocoorrido, visto como achava-se o conselho em maioria, por acharem-se pre-
sentes seis membros, que são a maioria absoluta de todo o conselho a deli-
bera~·, o que foi .appro·vado, e passou o conselho a deliberar. 

Em seguida o cons•elheiro vigario Teixeira requereu que se inserisse na 
acta o requerimento que apresentou o conselheiro Zacharias, vi sto como 
achando-se reunido todo o conselho, o vice-presidente Alva.ro Brandão, e seus 
quatro Companheiros não guizeram respeitar o que a respeito clelle foi ven-
cido. bem comü a cópia do officio que elle e seus cinco• companheiros dirigi~·am 
ao Dr. juiz de direito, pedindo garantias quando ao apresentarem-se no 
edificio municipal viram-n'o cercado por numerosa força policial de armas 
ensarilhadas, sob o commando ele um alferes, requerimento que foi igualmente 
approvado. 

Cópia do rcque1·imento apresentado pelo co11selhe·iro Zacharias da Nowt 
111 ilhazes. 

Considerando que os conselhos municipaes, salvo os casos previstos t>a 
legislação eleitoral vigente. sómente podem ser convoca dos extraordinaria-
mente para os fins determinados no art. 39 da lei estadoal n. 4, de 20 de 
outubro de 1891; considerando que o fim da p.resente reuni ão extram·dinaria 
do conselho é todo de interesse part.icular e alheio á.s conveniencias do muni-
cípio, po'Ís versa esta sobre apuracã.o· geral dos votos da eleição procedida, a · 
4, de nov.embro para denutados da 1 a. circumscripção•; considerando ou e á r efe-
J·icla apuração já procedeu o concelho mnnicipal competente e publicou o !leu 
resultado na. gazeta o·fficial; considerando que a ini:erferencia que teem o.~ 
conselhos municipaes em nev.ocios eleitoras decorre da lei n. 10, de 21 de 
ja.neim de 1892 e não da que lhe deu a sua organisaçw; eonsicler.ando que das 
disposições da lei eleitoral citada, Ewidencia-se que somente aos conselhos 
municiPaes das sédes elas circumscripções eleitoraes cabe a faculdade el a 
apm·ação geral dos votos de toda a circumscripçoo·, ele c.onforrnidade com o 
art. 45, § 9 da citada. lei ; considerando que sendo a séde clft Ia circurnscri.pção 
a capital deste estado, ao concelho dessa capital oompet e exclusiva.mente a 
apuracão geral dos vDtos dados aos diversos cidadiiof> na eleicão ele 6 d~o~ 
novembr.a para deputados estaduaes pela la. circumscripçã.o: considera,ndo que 
não procede n. al10gação de suspeicão que al.il;uns interessados e candida.tos :J, 
deputados pela, refe·rida cü·cnmscripção oppõem áquelle conselho por quanto ... ; 
0onsiderando (]ue , na.ra. que uma narte a.rgua .. suspeição é mister que haja 
,inizés que t enham de iulga.r e ·conhecer do object.o litigioso· ou pleito: consi-
chi·ando que, não t.tmdo o conselho da. ca.].iital a faculd ade! de julgar da vali-
dade das eJ.eiçi'~?s, nem da Aligibilidade ou. não eligibil idn.de dos eleitos, nãf• 
ha motivo para se lhes oppôr suspeição, porquanto as suas fnn cções servindo 
de junt a apuradora., limitam-se sómeute á contagem dos votos qu e constarem 
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das ati:thenticas que lhe forem apr.esentadas; considerando que os concelhos 
municipaes que remetteram as authenticas para o desta cidacl·e foram sug-
.gestionados por candidatos derrotados na eleição de 4 de novembro, qu.e pro-
curam burlar agora o verdadeiro resultado da livre manifestação dos eleit01·es 
desta circumscripção; considerando que, tanto é isto uma verdade reconhe-
cida que, tendo o concelho· da capital ·annunciado a apurnçã.o gera l dos voto~ 
e a ella procedido no prazo le.ga·l com toda a solemnidade e publicamente 
nenlmm dos interessados apresentou reclamação alguma perante elle; con~i
derando que, desde que ·elles nenhum acto pratiearam perante o referido 
concelho, nem tão' pouco tiv.eram solução· proferida contra a lei e que fosse de 
encontro aos seus legítimos inter·esses e direitos; considerando que o que agora 
pretendem conseguir, promovendo nova apuração por concelho inoompetent'3 
é uma flagrante violação da. lei ele 21 de janeiro de 1892 e expõe este concelho 
a incorrer na. sanoçã.o penal do art. 177 do codigo criminal, requeremos que 
este ooncelho devolva as authenticas que recebeu á Camara dos Srs. Depu-
tados, unico poder competente para conhecer das validades das eleições a que 
ellas se referem, perante a qual devem os interessados defender os seus 
direitos. 

Em Camara, 1 de dezembro· de 1894. - Zacharias da Nova Milhazes, --
.José Antonio de Souza Lopes. - Vigario, Manoel Felix Teixeim - Manoel 
Fausto ae Oliveira Passos. - Severo Joaf!ui-rn Fe1·reim. - Manoel Paul•; 
Telles ele Mattos. 

Of.ficio di1·igielo ao Dr. jwiz ele di1·eito - Illm . Sr. Dr. juiz de direito. -
Achaudo-nQs reunidos no Paço ela Camru·a Municipal desta cidade po·r oonvo-
caçã,o do Sr. vice-presidente do conselho para. fins eleitoraes e temendo que 
não existam garantias 1_)ara nossas vielas, pois o edificio municipal acha-se 
cercado por numerosa força estadoal, sem que saibamos á ordem de quem e 
1_)ara que fim, sendo, oomo V. S . sabe, anormal semelhante facto· e estando 
essa força de armas embaladas e ensarilhadas, 1_)edimos mui res1_)eitosa.mente 
a V . S. que se digne de comparece11· para assistir á res1_)ectiva :sessão afim do, 
como elemento 1_)acificador e de ordem ·e como 1_)rimeira autoridade tla 
comarca, se.r uma g.arantia segura para as nossas pesso-as - Illm. Sr. Dr. 
Herminio Martins Ctuvello , digno juiz de direito da comarca. - Os consel-
heiros munici1_)aes. Zacharias dn. No11a Milha.zes. -,José A.ntoni.o ele So'IJ.za 
Lopes. - Vigario. Manoel Felix Teixeira. - Manoel "P'n, sto rl. P- Oli1J eim 
Passos. - Seve7'0 J oaaui-rn Ferreira. - ll!anoel Paulo T ellcs ele Ma.ttos. 

E nada mais have~do a ti,atar, mandou o conselho lavrar a presente acta 
p-or mim 2° secr·etario do conselho e rrue della se extrahissem cópia,s ])a.t·a 
serem publicadas pela imprensa e remettid.as aos pode·res puhlicos do- estado, 
da União e á Camara dos Srs. Deputados. 

Eu, José Antonio de Souza J.J{)pes, 2° secretario do conselho a escrevi e 
assignei com o mesmo. - Zacharias da Nova Milhazes. - José Antonio .'l~ 
Souza Lopes . - Manoel Fausto ele Oliveira Passos. - Sev e1·o Joaq·nim 
F eTreim. -Manoel Paulo Telles de Mattos. 

O mesmQ 1_)rooe.sso oüizeram empre.ga.r para o 3° districto, e sabe a Bahia 
inteira oue um dos intitulados de1_)uta.dos v.overnista.s dirie:iu-se para a ci.dadA 
de Bom fim e de])ois de haver reunido os destacamentü~ visinhos, com elles foi 
ter ~.rruella cidade. 

Graças, porém. á circunstancia de não acha.r alli de quem se servisse e á 
~ttitude sem duvidl1 energica e respeitavel do Sr. Dr. José Gonca.Jves. , 
ex-,goV1ern.ador da Bahia, e ex-chefe elo · partido federalista, home:in de tal 
ordem que o Vice-Presidente da Republina, e-m festim publico ·e politico o 
proclamava necessario, e o unico capaz de dirigir o partido, não ousaram 
fazer o que já tinham feito em Cachoeira. 

O SR. MILTON- Homem a gu.em V. Ex. depoz ... 
O SR. ZAMA - Não se trata do passado, mas do presente ... 
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o SR. MILTON ._ Ah! . 
O> Sn. ZAMA - ... e nesse passado quem menos responsabilidade tem é 

aquelle que os senhores sempre atiram para a frente. 
O nobre deputado, que tenho em conta de amigo da verdade, nã.o poderá 

contestar que fa.zendo pela imprensa a mais decidida opposição a.n Sr. Dr. 
José Gonçalves, quando go•vernador da Bahia, nunca em urna só linha, em 
umn, só palavra siquer ataquei a honorabilidade daquolle governador. ' 

O SR. MILTON - Está se tr.atando- do homem necessario, conforme disse 
o Vice-Presidente da Republica; não se trata da honorabilidade delle. 

O Sn. ZAMA - Quando se pretendeu duplicar tan:;bem a apuração· rlo 
3° districto na cida.de de Bornfim, é publico e notorio que cem praças de poli-
cia estiveram de promptídão para seguir para aquella cida.de, ficando as 
ma.china.s accesas, na estação de Calcada, força que só deixou de seguir depois 
que eu e o illustre collega. o Sr. José Ignacio- fomos em com missão· ao Sr. g-over-
nador do estado ·pedir que sustasse taes ordens, porque as consequenciaA 
podin.m ser lamentaveis. · 

Isto é publico e notaria. e os nohres denutados não poderão contestar. 
Não se conseguindo realisar em Villa No·va uma apuraç~,o, figurou-se na 

ca.pital uma. ~puração feita na villa do Remanso do· Pilil'o arcado, e por meio 
dessa apuração expediram-se diplomas aos quinze individuas que deviam 
fi.gura.r de representantes desse districto na assembléa oue queriam formar. 

Quanto á Feira. de S:ant' Anna, senhores, o que se sabe e que não se póde 
ne.ga.r , porque la estiveram não menos de tres ou· quatro candidatos constita-
ci-ona.es á espera que a. Oa.mara se reunisse para a a.puração, é que t,al apura-
ção, n.o menos em publico,. não se fez. 
· Entretanto, appareceil depois publicada na Gazeta Official uma acta de 
apur~,cií.o realir.ada aJli no dia. 4 de janeiro. 
· Pois é com esse.~ deputados assim diplomados, oue os nossos adversarios 
;julgaram-se ' com o direito de constituir uma assembléa'. r 

D•wo tocar em um ponto que tem 1·elação immediata com este assumpto. 
(Já não aguento as hdi.!:ms da tribuna; senecbrs est m.orbus). 
Quero referir-me á. ouestiío da po-licia. municipal e da companhia de bom-

beiro~ da Capital da Bahia. 
Perguntar-me ha algum dos senhores - que relação tem a no·licia munici-

pal da capital da Bahia com os negocias eleit,oraes e políticos de que o orador 
está tratando? Responderei : pelo gue se fez depois da publicação da lei muni-
r.ipa.l n.l24 de 24 de dezembro, se rleprehende lo.go o plano· de violencia.s que 
já. est.a.va traçado nara ser posto em pratica nos dias finaes de ma.rç.o e nos 
dias suhseqnent-es de abril. 

Naturalmente, e eu não o estranho, calculavam os nossos adversarios que 
dea.nte de taes violencias nós cogitassemos de repellir a forya pela força. de 
accôrdo com o a.ph-ori:smo, latino: vis vi ?'epellitur, pensamento que alias 
nunca passou peJ.o cerehro do partido constitucional; e concluindo de si par<1. 
si que a creaçãJo da policia municipal e da companhia de bombeiros podia 
constituir um nucleo de resistencia contra o corno policial de que pretendiam 
servir-se, sem se Iemhrarem que duzentos guardas municipaes, a.rranjados '!e 
moment.o , não poderia.m ser arrojados, por quem tivesse senso commun, contrn 
.11ma brigada de policia de 2000 nra9as de infantari<1. e ravallaria, armadas a 
Comblain. perfeitamente municia.da.s , porquanto além das munieões, que :ii 
tinl1am , ainda a propria gazeta o.fficial dava. noticia. da eompra de mais ear · 
tuchame e de ·a·rmamento, feita. pelo· goven1o estadoa•l, obtiveram do gO>verna-
dor. contra as mais expressa.s. e ternünantes disposicões da constituicão esta-
doai e da lei o.rganica. dos municinios. a suspens"ã.o dessa. lei , que vinha. satis-
fazer uma rlas nmiores necessidades da c-apital da Bahia. 

Antes de outra Qualquer cons ide1'a.çã.o·, devo dizer á Camara 'qile o illustre 
Sr. Dr. R.odri.gues Lima niío tinha o direito de nutrir· desconfianças contra 
a municipalidade da capital. 



M3-

Quer antes, quer na questão com a Companhia do. Gaz, qt1e1·· poi· óécasiâd 
dos boatos de deposição pela fo1·ça federal, a co-nducta do honrado intendencle 
para com o governo estadoa.l foi sempre correctissima, enconhando-o· sempre 
a administração estadoal a se~t lado na defesa da legalidade e dos legítimos 
interesses do .esta.do. 

Dito isto, citarei os artigos constitucionae~ e os. da lei Je organisação 
municipal, que conferem aos concelhos o direito de organisa.r a sua policia 
sem. intervenção de outro qualquer poder. 

Em vez de folhear a constituição· e ::t lei organica para cit:11' os artigos 
indispensaveis, organisei um trabalho, qtte me facilita pel'feitamente o que 
tenho a fazer. 

Os Srs. sabem que a Constituição Federal · no á.rt. 68 determina: (tê) 
"Os estados se o11ganisarão de forma que fique assegurada a autonomia 

dos municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse . » 
A constituição do estado da Bahia, respeitando a these constitucional 

consagrada no art·. 68, estabeleceu nos arts. 101, 104, 106 e 109 a autonom:a 
e independencia do município. Assim o art. 101 reza que : 

" Cada município representará, além da unidade territorial, uma collec-
tividade política formadit por interesses communs e relações natu.raes de 
caracter local, com poder prop1·io e deveres distinctos. >> 

O art. 104 diz : 
« Ao murlicipio pertence ü seu governo interno, administrativo e econo-

mico, salvo as r.estricções. previstas nesta constituição. >> 
No art. 106 lê-se : 
«Em lei a.rga.nica serão regulados, de conformidade com as bases estabe-

lecidas nesta co-nstituição, os serviços municipaes é a composição. dos r.espec-
tivos conselhos e intendencias, que poderão v.ariar. segundo o desenvolvi-
mento, população e extensão dos municípios. » 

Art .. 109. Uma lei o~·ga.nica marcará as attribuições dos conselhos muni-
cipaes, de accôl'do, com as seguintes disposições : 

Os conselhos terão autonomia e:r.n tudo quanto fôr de peculiar interesso 
do município, competindo-lhes : 

§9° Organisar a policia municipal, coriw lhes pa1·ecer· conveniente : -
pr.estando. aos presos pobres, correccionaes e aos não sentenciados sustento, 
curativo e v.estuario· e mantendo á sua custa casa pa.ra prisão dos mesmos, 
e bem assim casa para quartel, luz e .agua para os destacamentos, que da capi-

, tal forem mandados estacionar .em quaquer localidade .do município» .. 
Da citação destes artigos oonstitucionaes resulta que a constituiçã-o do 

esta.da··da Bahia, decretando· a m·eação dos municípios, cercou d:e toda.s as se-
guranças e garmitias a autonomia municipal que a Constituição Federal lhes 
prometteu. · 

Para completar estas disposições constituciona,es, a lei de organisaçãa 
municipal n. 4 de 20 d eJ outubro de 1891, 'determinou o seguinte (lê) : 

« Art. 56. Os conselhos deliberação e l'eso-lverão por mei-o de J.eis, postu-
ras, regulamentos e instrucções sobre todos os assumptos de administração, 
economica e poEcia municipal oomo : 

- N. 12- Declaração e penalidade dos crimes ou delictos contra a polici:t 
e economia dos municipi·os, não especificados no Codigo Penai. 

- N. 33- Instituição do .serviço de ·gua.rdas campestres para conserva-
ção das estradas; prevenção e investigação dos crimes de invasão e estragos 
na propriedade alheia, roubo de gado, de fructas, e outros productos de 
e1·eação ou lavoura; de incendio. de plantações; estabelecendo prernios a quem 
a1t.xiliar· a policia local no descobrimento dos criminosos. 

- N. 51 - Eni geral sobre os meios de '[Ytomover a tranqu'illidade, saude 
segur·a,nça e cornmodidade dos habitantes . 

. .Art. 58. Estabelece. normas para.: 



- N. i - Organisação e funcções dos guardas municipaes e dos corpos 
de bombeiros. " 

Em oonsequencia de taes disposições, Srs. deputados, o primeird· dos 
municipios que or.ganisou a sua policia municipal fardada .e armada foi o da 
cidade da Feira de Sant'Anna; antes de armal-a, po·rém (eu tenho necessi-
dade de demorar-me na. tribuna bem contra a minha vontade., pa.r.a liquidar 
todos esses pontos), procurando meios de obter mais oommodamente e mais 
barato o armamento, o conselho municipal da Feira de Sant' Anna dirigiu-se 
ao ·governador da Bahia pedindo~lhe que do corpo de policia lhe fornecesse 
algumas carabinas·, Chuchu, para a sua guard.a. 

No DiaTio da Bahia de 11 de setembro na parte official, expediente di) 
governo de 27 de agosto ultimo findo publioou-se um officio ao intendente 
municipal da cidade da Feira de Sant' Anna nos termos seguintes : 

« Dcclm·o··vos em -resposta ao vosso officio datado de 18 do coT-rente, que 
-ressentindo-se o regimento polic·ial da FALTA DE ARMAMENTO confo-rme decla-rou-
me O 1'es:eectivo com.mo.ndante, NÃO PÔDE SER FORNECIDO A ESSA MUNIOIPALI-
_llADE o que pede no -refeTido officio ». 

Ora, esta resposta demonstra claramente que o governado-r da Bahü 
naquelle momento, respeitando como devi.a, as disposições oonstitucionaes e 
as da lei orga.nica dos municípios, reoonhecia o direito que tinha a Intenden-
cia da Feira de organisar a sua policia, armai-a e fardal-a; e se não lhe for-
neceu as armas requisitadas foi simplesmente porque o regimento policial não 
tinha o armamento preciso para o seu pessoal. 

Mas não fica só nisto. No Correio de Noticias, que passou a ser folha 
official depois que oDia1·io rompeu oom a administração, em 22 de setembro, 
lê-se o seguinte: 

« O intendente municipal da cidade de Arêa, por officio oommunioou ar• 
Dr. govern ador do estado estar constituído o municipio, haver creado uma 
guarda municipal de sete praças, que podem ser elevadas a doze, pedindo 
oomo o fez o município da Feira de Sant' Anna, a retirada do destacamento 
policial, em virtude dai guarda local achar-se prompta para todo o serviço do 
municipio e para as diligencias necessarias quer polici.ae~ que?· j1t.dicia-
rias "· 

No Diario da Bahia de 28 de setembro encontra-se o seguinte. despacho 
do gov.ernador : 

«Da Intendencia Municipal da cidade de Areia communicando achclll'-se 
constituido o nmniâpio e pedindo a retirada elo DESTACAMENTO POLICIAL. 

Ao Sr. DT. chefe de policia para seu conhecimento e devidos fins"· 
O destacamento policial foi retirado de Arêas. 
Ainda mais; no Diario da. Bahia de 24 de outubro do mesmo ~nno, na 

parte destinada ao expediente do governo do dia 15, ~em um officio dirigido 
ao intendente de Cannavieiras (lê) : 

« Ufficio ao Intendente municipal de Uannavieiras : Declaro-vos em res-
posta ao vosso officio datado de 8 do col'l'ente que não pode ter lagar o for-
necimento do. armamento Chuchu solicitado em vosso officio alludido para 
a guarda municipal por ser insufficiente o armamento existente no regi-
mento policial, para o numero de praças que actualmente tem o nosso 
regimento . >> · ' 

Ainda ahi o Sr. governador reconhecia o direito que cada município 
tinha de crear a sua guarda municipal e armai-a como entendesse conve-
niente; vemos mais; no expediente do governo do dia 9 de novembro, publi-
cado no Correio 'da Bahia de 19 de novemb~·o, vem o seguinte officio e eu 
chamo a a.ttenção de todoo os Srs. deputados para esta peça : 

« Officio ao D1·. Antonio Sal1tst·iano Vianna, intendente municipal da 
á da.de de Cannavieiras : - Declara-vos, em resposta ao vosso officio de 1 do 
oorrente,, que em face do § 5° do art. 109 da conzstituição estadoal e do 



art. 58, n. 7, da lei n. 4, de 20 de outubro de 1891, ao c<J•nselho municipal, 
compete organisaJ' a sua policia, como lhe parecer conveniente». 

Isto quer dizer que o governado;r do esta.do da Bahia officialmente ja 
havia reconhecido o direito, qu e km os municípios de organisar a sua> policia 
como mais conveniente lhes pa.recesse, é de accordo com a lei 01rganica d;u; 
municipalidades . Pois bem; seguindo o exemplo dos municípios citados, o 
ooncelho municip·a] da Bahia votou lei sob o n. 124, qLte foi sanncio'nada em 
24 de dezembro, traça.ndo as bases para que o intendente municipal or.gani-
sasse e policia municipal e uma compa-nhia de bombeiros. Essas bases oousis-
tiam em uma policia municipal de 200 guardas, divididos em quatro compan-
hias e um corpcJ de bombeiros de igual numero. 

Sanccionada esta lei, o intendente municipal, para dar-lhe cump-rimento, 
conseguiu das companhias de seguros existantes ·na capital, que lhe cedessem 
o material que possuiarrí, adaptado ao serviÇ<J· rJe ineendios para organisar o 
oorpo de bombeiros. As companhias gentil e promptamonte cederam á muni-
cipalidade as bombas e outros apparelhos que possuíam e emprega.vam, oomo 
os nobres deputados, que sã,o bahianos sabem, no serviço de extincção Je 
incendios, até hoje muito incompleto e até difficilimo pela topographia da 
cidade, onde até hoje não ha serviço regulaJ' pru·a os casos de incendiOIS, aliás 
muito frequentes n.á capital. 

Contra a espectativa .geral, quando ninguem podia esparar que o illustre · 
governador, esquecendo que -o governo deve guru·dar ooherencia em seus 
a<:tos, tomasse a attitude que tomou, arranjaram uma representaçoo, assi-
gnada po-r 38 individuas, em sua maio·ria dosconhecidos, contra a lei munici-
pal, e com esta representaçoo o illustre Sr. Dr. Joaquim Manoel Rodrigues 
Lima, allegando o art. 114 e os tres paragraphos deste mesmo artigo sus-
pendeu a execução dessa lei municipa-l. 

Nã,o é preciso demonstrar a. incoherencia. do proceder do governador, em 
tal occasião depois de seus actos ante!l'iores quando já varias municipiüs 
haviam orga.nisado a sua. ;guarda municipal fardada e a-rmada. (Ha u,m 
aparte.) 

Nã,o sei oomo V. Ex. póde distinguir onde a lei não- distingue, e menos 
ainda comprehendo que o direito- possa ser um em certo dia., e no dia seguinte, 
nas mesmas oondições e circumstancias, possa ser diverso, ou antes inteira-
mente contrario. O direito é o mesmo para todos os municípios, em, todttS as 
occasiões e em todos os tempos. 

Ninguem póde dar ao governado-r o privilegio de det ermina-r o momento 
em que um direito outhorgado á municipalidade pela Constituição, póde e 
deve soc exercido. Esta é que é a boa doutrina, a unica acceitavel. 

A Bahia inteira já tinha visto no seu seio a guarda municipal da Feira 
d't:i Sant'Anna, fardada e armada, por occasião do· celebre crime da mulhe-r 
decapitada, que• é alli conhecido pelo crime de Uruguay, cuja autoria ainda. 
hoje não se oonhece e cuja impunidade .. . é facto consumado. 

Nessa occasiã,o a guarda municipal da Feira de Sant' Anna veiu á capi-
ta.l, fardada e a.rmada, trazer um preso. Depois, eu proprio vi na capital o 
oommandante e uma das praças dessa guru·da municipal. 

Isso não causou reparo a ningueiJ1l; o governado!l' noo via inoonstituciona-
lidade em todos esses actos; antes reconhecia-lhes a legitimidade e legalidade; 
a inconstitucionalidade só appareceu depo-is que a reP.resentação lhe foi apre-
sentada. 

Entretanto, Sr. presidente, e Srs. deputados, para que vejam que tudo 
podia fazer o -governador, menos suspender a lei municipal que organisava a 
sua policia, basta ler o artigo c.onstitucional a que elle se referiu, que é o 
art. 114 da constituição bahiana redigido do seguinte modo (lê): 

" Art. 114. As posturas e decisões dos conselhos municipaes poderão ser 
annulladas pela assembléa geral nos casos seguintes; 



l.o Q1.1anc1o forem contrarias ás leis llo estado e federaes. 
2. 0 Q1.1ando forem offensivas dos direitos de outros municípios. 
3. 0 Quando for.em manifestamente gravosas em materia de impostos, ha-

vendo represe-ntação assignada por cem mwnicipes contribwintes. 
l'aragrapho unico. Na ausencia da assembléa geral o governador poder~ 

suspender taes posturas e decisões; mas desde que aquella se reuna, da.r-lhe.. 
ha communicação do occorrido para que resolva definitivamente». 

Que a CI·eação de uma policia municipal e de uma companhia de bom-
beiros· está de perfeito accordo com as leis estadoass e federaes, já ficou pro-
vado. Portanto, a primeira hypothese do art. 114 não· lhe póde ser applicada. : 
que essa CI'eação não• offende direitos de outros municípios, não exige clernon-
&tra.ção : e finalmente que a lei municipa.l, não crea11do imposto novo para a 
manutenção de sua policia e d.a companhia de bombeiros, noo póde incorrer 
na terceira hypothese, é tão claro, como/ a luz meridiana. Ainda mesmo 
quando novos impostos fossem decretados, era indispensavel pro.va.r que elles 
eram man-ifestamente g·ravooos e que a representaçã.o contra elles fosse assig-
nada por cem nmnicipios cont·ribuintes, como expre::>&amente e.xig·e a consti-
tuição. 

Eis o officio dirigido !l.O concelho municipal pelo governador, accompan-
hado. da .representação : 

Palacio do governo do estado da Bahia, 12 de janeiro de 1895. - Sr. Dr. 
presidente do ooncellio municipal desta capital - Passo ás vossas mãos, em 
original, a representação inclusa, assignada por diversos cidadãos, nos termos 
elo § 15 do art. 136 da Constituição estadoal, solicitando a suspensão da lei 
municipal n. 124, de 26 de dezembro ultimo, que autorisa o intendente a or-
ganisar a guarda municipal e o co[·po de bombeiros, para que vos sirvaes, em 
face da disposição 10a do- art. 64 da lei n , 20, de 4 de outubro de 189i, ( quiz 
dizer a lei n. 4 de 20 de outubro') de ministrar-me a vossa informação a seme.. 
lhante :respeito. · 

Reitero-vos os meus protestos de estima e consideração: 
Saude e fraternidade. - Dr. Joaquim Manoel Ilodrigues L·ima . 
. Exm. S.r. Dr. governador do estado - Os abaixo-assignados, cidadãos 

brazileiros, eleitores neste município. da cidade de S . Salvador, capital deste 
estado-, usando dos direitos que lhes são pela sua constituição reconhecidos, 
veem per.ante V. Ex. J'epresentar contra o ac.t.o ou dehberação do concelho 
deste município, tomado de afogaclilho e tumultuariamente., na sessão de 
:i7 do mez proximo. fmclo•, oo que se deprehende ela sua. acta, promuLgada e 
publicada no Estado da Bahia, folha official da municipalidade, edição de 28 
do corrente, aqui junta, sob a denominação de lei n. 124. 

Não é preciw esfoa·ço pa.ra chegar-se á _evidencia de que essa deliberação 
do concelho municipal desta capital incorre na sancção· do art. 65 § 2° da lei 
n. 4, de 20 de o:Utubm de 1891, por ser infrin,~ente da constituição de :Z de 
jnlho do mesmo anno., assim como da citada lei n. 4. 

E' certo que esta no art. 56, n. · 33, dá oo. concelho municipal attribuições 
para instituir o serviço de guardas campestres, assim como pelo• seu art. õB 
lhe dá competencia de estabelec.er normas para : « 7° organisação e funcções 
dos guardas munieipaoo e dos corpos de bombeiros». 

Em primeiro lagar, desde que essa competencia é privativa do ramo legis-
lativo do governo municipal, é clar.o que a citada lei do concelho sob n. 124, 
violou a lei n. 4 nas disposições referidas, transferindo-, por delegação essa 
competencia, de ordem essencialmente leg.islativa, oo intendente municipal. 

Nem se diga que .essa delegação se auto-risa com o art. 20 da mema lei. 
Semelhante, asserto seria r.epellido, entre o.utras muitas·, por duas oon-

sil1erações principaes. 
A primeira é, qu e para dar-se ao art. 20 esse sentido, fôr.n. fo.rçoso con-

trariar ele frente o dogma consagrado no final do art. 4° da oonstituição· de 
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2 de julho, vedando as delegações de poder a poder, p1·ohiLiçiio que clowin:t 
todas as or.ganisações subordinadas á mesma constituiuão. 

A segunda é, que a interp;retação logica, racional e hannonica, com es;;e 
preceito ela constituição, se acha perfeitamente explariada em o n . 2 do art. 7G 
lia lei citada de 20 de outubro . 

Demais o art. 20 só permitte essa delegação na e::cecu.ção de serviços o 
não na competencia para organisação de serviços, .em definição de funcções .. 
deslocando-se essa competencia do poder a que lei a attribuiu para. outro 
extranho- e de natureza profundamente differente. 

Bastava., portanto, o que aqui fica deduzido, para s ervir de fundamento 
á annullação da cita.da lei n . 124, nos termos do direito vigent-e. 

Mas não é tudo. 
N:ão se contesta que a lei n. 4, de outubro, dá' ao concelho municipal a 

attribuição ele " estabelecer noa·mas para organisação e funcções da guarda e 
corpos de bombeiros ». 

Mas ·esses guard.a,s não podem ter ouLras funcções, em face da mesma. 
lei, siuão as de vi.gilancia. e fiscalisação, como elementos de precisão ela ad, 
ministração municipal. 

São meros agentes de prevenção. 
As suas funcções são de caracter exclusivamente preventivo, nã.o podem 

ir além, uão- podem chegar até á repressão . 
Isto está claramente determinado na lei de 20 de outubro-, principalmente 

no seu art. 56 n. 33, art. 62 ultima parte e art. 76 n. 2, in fine, o que se 
confo-rma perfeitamente com os lineamentos e bases da or.ganisação munict-
pal, lançados na constituição- de 2 de julho, que, abundando em todas as suas 
disposições respectivas neste pensamento, pelo seu art: 120 n. 3, faz intervir 
a força do estado para auxiliar os municípios ern sua pol·icia e accentua.da-
mente para. jaze1· Tespe·itar as suas posturas e• prende1· os inj1·actores. 

Dahi se conclue que a lei da organisação dos municípios, longe de armar 
o poder municipal da competencia de organisar e manter força para reprimir 
os inhactores de suas leis, lhe negou. em termos explicitas e oom a. maior sabe-
doria, essa competencia. 

De outra ·sorte.seria lançar a semente de discordias perennes e constantes 
entre o ·estado e os munioipios, constituindo, no fim de contas, cada um 
destes, outros tantos estados no estado. 

Acoresce que a guarda m·eada pela lei municipal n. 12, apeza.r de ter 
fica.clo ainda em estado- embryonario, offerece todavia no seu imperfeito es-
boço um cunho accentuadamente militar, que a despeito de todos os machia-
velicos subterfugios oom que elb prc.curou dissimular-se, patenteia-se na sua 
divisão em companhias. 

Este molde de sua organisação· e o numero de indivíduos que devem 
compor essa gua.rda, dão-lhe necessariamente o caracter ele forç.a publica. 

Mas pela constituição de 2 de julho só a assembléa geral do esta.dü tem 
oompetencia para fixaJ· annualmente a força publica, art. 36, § 5°, só o go-
vernador do estado tem competencia para" organisar, reger e dist.ribnir GSsa 
força, art. 59 § 5° n. 

Logo essa instituição é contraria á lei fundamental elo estado. 
Permittida ella, teríamos no estado uma força publica instituída. c man-

tida em contravenção da constituição, po.r não ser fixada p-ela assemhléa geral 
do esta.clo nem regida e distrihuida pelo respectivo governador . 

Por estas considerações, embora ligeiras e perfunctorias, e por outras 
mais que serã,Q aclduzidas pela vossa sabedoria e criterio, veem os supplican-
tes a.utorisados pela citada disposição- do a1·t. 65 § .2<> da lei n° 4, de 20 de 
outubro de 1891, recorrer a V. Ex. pa.ra que usando da attribuição que a 
V. Ex. é conferida pelo para,grapho unico elo art. 114 da constitui0ão de 2.Je 
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julho do 1891, no \ntervallo das sessões da al'!semuléa geral do e~tado, SG digne 
de suspender a citada lei munici pal n. 124 -, p;·ocedBndo-se em tudo mais 
de accordo com a disposição constitucional citada. 

Esperam ter deferimento como ó de direito e ju~tiça . 
Bahia, 9 de janeiro de 1895 - Manoel Raymundo ·(~uirinu. - Ma.nuel 

Joaquim da Silva Fraga. - Miguel José Ferreira. - Luiz S. Drummond. 
- Tertuliano Francisco de Souza Guimarães. - João Pessoa de Brito. -
Anacleto Dias da Silva .. - Glycerio E lysio da Silva. - Joaquim Soares Cha-
ves. - Pedro E. de Oliveü-a Porto. - Bento da Silva Fxiandes. - Uezidio 

. A. elos Santos Marques. - R.aul Gonçalves 'da Cunha. - Eduardo Gonçalves 
da Cunha. - Cyrillo Feneira. Vianna. - Pamphilo cia Santa Cruz. - Co-
lombiano Candido Rodrigues. - Manoel Joaquim de Meirelles. -- Francisco 
José de Souza. -José Gr.egorio da Costa . . - Manoel Bcuças Simas. - Anto-
nio Silvestre Oayme. - Aquilino Bouças Simas. - Francisco Manoel ·das 
Chagas. - Arthu.r Dias. -Primo de Azevedo Monteiro. - Balbino Fra.ncisco 
dos Anjos. - Joaquim José de Souza. - Cyro Ferreira. de Oliveira .. -Ame· 
lio Ferreira da Silva. - Dr. Fra11cisco Muniz. - Amaro C. de Gouvêa .. :__ 
Joaquim Ulysses de Guimarães Co.va. -Antonio P. P ereira Grave. - Joa-
quim Gonçalves Ribeiro. - Gustavo Adolpho de Andra.de R.ego·. - Odalberto 
Pereir.a. - Manoel Adalberto de Oliv.eira Guima.rães ». 

Sem duvida o governador da Bahia é bom homem, mas a.Jem da falta de 
expericncia. adminstrativa e política., falta-lhe a principal qualidade de ho-
mem · de gov.erno, a de saber conhecer os indivíduos, com os qua.es lida, e de 
distinguir os amigos leaes \e desinteressados elos amigos 'tJ.?·sos . Caúsa-me re-
paro que não tivessem impressionado ·o seu espi.rito certas circumstancias, 
que aliás sa.Jta.riam aos olhos de qualquer, que menos prevenido se achasse, 
do que S . Ex. na occasião. Em primeiro Jogar, em uma cidade de trezentas mil 
almas, como a da Bahia, os seus amigos, promovendo uma representação dest;t 
ordem, que o provocava á pratica de um acto de tamanha responsabilidade, 
só tinham podido obter 38 assignaturas, na sua maior paJ·te, de gente eles-
conhecida; om segundo Jogar, nessa representação, nem um só dos pToceres 
do pa.rtido havia-a assignado., quando é intuitivo que esses proceres deviam 
se.r os primeiros a compartilhar a responsabilidade moral , política e leg.al 
que ia pesar sobre o governador. 

Estas circumstancias, a meu vêr demonstram, ou o pouco prestig io desse 
grupo na capital , ou a injustiça e illegalidade da representação, e ainda 
pouca lealdade dos que a promoveram para com o governo, que apoiam. Nã.o 
obstante isto, o governado.r da Bahia remetteu-a ao presidente do concelho 
municipal para informar. Satisfa.zendo a tal exigencia o honrado Sr. Dr. 
Freire de Carvalho Filho, presidente do concelho mq.nicipal deu a seguintl3 
magistral resposta, tão correcta no fundo· quanto na fórma : 

- Paço do concelho municipal do estado federado da Bahia, 21 de ja-
neiro de 1895. - N. 29. - Em r esposta ao vosso officio, sob n. 29, de 12 elo 
conente mez datado, solicitando informação sobre uma representaçfw ao 
mesmo annexo, cabe-me dizer-vos o seguinte : 

A constituição estadoal de 2 de julho de 1891, em termos claros e preci-
sos, definiu as attribuições do governo do município, proclamando a este 
autonomo e independente da interferencia de outro qualquer poder, com as 
restricções nella estabelecidas, e desenvolvidamente estatuídas n.a lei de or-
ganisação municipal, sob n . 4, ele 20 de outubro do mesmo anno. 

E um a. das attribuições do governo local é a de « orga.nisar a policia mu-
nicipal, como lhe parecer conve·niente » como se vê :lo § 5° do art. 109 da 
Constituição. 

No n. 7 do art. 58 da lei n . 4, de 20 de outubro, se vê que os concelhos 
mnnicipaes «estabelecem normas n (art. 58) «para a orga.nisação e funcções 
das guardas mnnicipaes e dos corpos dll, bombeiros» (n. 7 cit. elo art. G8 
cit.) 
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. Ainda mais: no art. 56, a lei n . 4 dil:: que "os conselhos delibera.ri1o o 
resolvcrã.o por meio de leis, posturas, r egulamentos o in strucções lloure tocl•Js 
os ass umpLos de - adminis tração, economia e ,policia municipal. 

No n. 51 do a'rt. cit. inclue nas attribuições dos ounoclhos <t de pnnnuvcr 
a tmnctu.itl-ida.cle e seg·ümnça. dos habita-ntes. 

Obedecendo, pois, não só ao p.receito do § 5° do art. 109 da Constituição, 
. como ainda. ao estatuído nos art. 56 n. 51, 58, n. 7 - devem os municípios, 

f para o bom desempenho das altas funcções que lhes são commettidas, orga-
nisar a sua policia ou guarda municipal. 

Que a attribuição dos concelhos, neste p.articular, não· se refere, como 
sophisticamente querem fazer crer os signatarios da representação, á insti-
tuição de guardas campestres, e meros a-gentes de previsão, conclue-se clara 
e ini!ludivelmente dos artigos de lei oidados. 

Que vão além, se vê do n . 12 do art. 56 da predita 1ei n. 4, que lhes dii 
esta attribuição : " declaração e penalidade dos crimes ou delictos contra a 
policia. e economia dos municípios, não especificados no codigo penal n. 

'fendo os conselhos o poder de declarar como crimes ou .delictos, pratica-
dos contra a policia e economia municipal, actos que não estejam especifica-
dos no codigo pena.!, e decretar para os mesmos penalidade, seria um absurdo 
si a oonstituiç•ão e a lei n. 4 prohibissem de organisar a sua guarda ou policiét 
municipal com o fim de fazer cumprir as suas leis, e respeitar os seus agentes 
incumbidos de executai-as. 

E' assim que si um representante do poder judiciario reune, pela inves-
tidura do gráo qu-e é exigido pa-ra exercei-o, as habilitações nece.ssarias pa.nt 
desempenhar as funcções de qualquer dos outros clous poderes, um repre-
sentante do poder legislativo, para o exercício do qual nos requisitos exigi-
dos, não está incluído o de ser bacharel ou doutor em direito - já não pode 
ser encarregado de desempenhai-o, hypothese que hão se dá nos representan-
tes dos poderes municipaes. 

Além desta razã,o, existem ainda os meios repressivos, na lei estatuídos, 
para o abuso que porventura. commetta o intendente, que são exercidos pelos 
ramo legislativo do governo municipal e que podem produzir até a sua desti-
tuição, ao passo que o abuso pJ·aticado pelo poder executivo do Estado, quando 
venha a ser reprimido pelo poder legislativo, o será, não com a presteza e 
efficacias da repressi1o a que está sujeito o .executivo do município. 
. Vê-se, pois, que o. receio unico que a delegação facultada ao· concelho po-
deria produzir, desappareoe, não só pelas razões apresentadas, como· ainda 
porque ·O concelho tem por lei obrigação de r eunir-se ordinaria e annualmente 
quatro vezes, podendo fazel-o tambem extraordinariamente, e assim terá a 
facilidade de tomar contas ao· representante do executivo municipal, quando 
este, desviando-se dos preceitos legaes, v-enha a commetter excesso n.as attrJ-
buições propria"l e nas que lhe forem delegadas. 

D' ahi conclue-se .não só que o concelho não violou a. constituição e a lei 
1~. 4, como ainda, que r estrictamente cumpriu-as. 

Os reclamantes procur am, no intuito de chegaram a seus fins, acoimar de 
tumultuaria e ·de a.fogadill10 resolvida a. lei n. 124. 

Para destruir esta aleivosia, nada mais é preciso, do que a leitura do 
topico da acta ela 2a sessã.o ordina,ria da la munião periodica, em 17 de j ttnc iro 
de 1894, por cópia a este junto. 

O actua1 governo muniripal que não conta ainda dous annos de exercício, 
foi elevado ao poder depois da transformação política dv paiz. 

Empossado, t,eve de pôr em execução a lei n. 4, que deu nova. fórma aos 
municípios, tendo, portanto, como missão, organisal-o de accordo com a-s dis-
posições da no·va lei. 

·Pelas multiplas a.ttribui ções que lhe foram conferidas pela lei de 20 de 
outubro , em ro~formidacle com .o systema politi co acttial , é inc1i scntivel que é 
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tlimiuuto o prazo decorrido pa.ra a reorganisação dos serviços exi~teutes, H 

creaçã.o dos necessarios á transformação J"adica.J das instituições. 
D'ahi o facto de serem os serviços no·vos pela lei n. 4 m·eados, ongan isado8 

á medida que as circumstancia~> do município permit.tem e as necess•idade~ v 
ex1gem. 

Dispendioso como é o serviço dos guardas municipa.es e corpo de bombei-
ros, o governo municipal tem procurado estudar o meio mais conveniente de 
realisal-o, attendendo a que p·ara a boa fiscalisação do município e para a. 
completa obediencia ás suas leis, posturas e regulamentos, é de indeclinavel 
necessidade a sua existencia; não só porque entre nós ainda predomina em 
la.rga escala a~ tendencia para a violação das leis, e infelizmente muito fre-
quentemente realisada a.té par aquelies que deveriam ser os primeiros a aca-
tai-a e cumpril-a, como porque nulla ten:i sido a disposição do § 3° do art. 120 
da constituiç1í,o, desde que até hoje o poder municipa,J só tem conseguido 
registrar, ao envez do auxilio pela administração · po.Jicial prestado, afim de 
fazer respeitadas as suas posturas, a agressão a seus agentes fiscaes e a vio-
lação ás mesmas por pMte da propria policia do estado, facto que é de noto-
riedade publica e divulgado pela imprensa do estado, inclusive o prop.no 
orgão official do vosso gov·erno. 

Nestas circumstancias, o go•verno- municipal, com ma.ioria de razão, pro-
moveu os meios de organisar, na fórma da c-onstituição, policia propria, afim 
de que não continuem as suas decisões a ser infringidas, com desrespeito :i 
autoridade legalmente constituída, affronta ás leis em vigor, e ineficacia dos 
esforços que publicamente emprega, para que o município da. capital a.ttinja 
o gráo de civilisação, mora.Jidade e progredimento que compete. 

Satisfeita assim a vossa solicitação- constante do officio a. que respondo, 
cumpre-me ainda accrescentar que, em face da propria c.ónstituiçã.o, que os 
reclamantes julgam · violada, não podíeis a.cceita.r a representação que em 
original me remettestes. 

Uma das restricções da constituição ao 1ireito quo tem o muniripio ele, 
por meio de seus representantes exercer o "seu governo- interno, aclministra.-
tivo e eoonomico n, é justamente a do seu art . 114, que permitte a a.nnulln.çã.o 
ele suas posturas e decisões, quando incidem nos tres casos seguintes : 

"1°, quando forem contrarias ás leis do estado e federaes; 
2•>, quando forem offensivas dos direitos de outros municípios; 
3°, quando forem manifestamente gravosas em materia de impostos, ha-

vendo representação assignada por 100 municipes contribuintes"· 
A annullação, porém, será decretada pela assembléa geral do esta.do. 
A vossa competeneia, na ausencia da assembléa, como preceitua o pa.ra.-

grapho unico do art. 114, só poderá ser ex·ercida de accordn com -o preceituad··• 
pelo art. 59 em seu§ 19, que é do teor seguinte: "suspender provisoriamente 
- em virtude ele recurso legalmente interposto, - as posturas e decisões 
municipaes, nos termos elo art. 110, § 7° e 114, paragrapho unico. 

Já vimos que o par.agrapho uni co do artigo 114, refell'e-se á competencia 
que tendes de agir provisoriamente na ausencia da assembléa gera.]. 

Em na.cla, pois, destroe, este para,grapho a existencia do· § 19 cita.do do 
art. 59 ela existencia de um recurso legalmente interposto, afim ele poderdes 
tomar conhecimento do assumpto. 

O § 19 o diz muito claramente que este recurso é nos termos elo a.rt. llO 
§ 7° os qu aes são concebidos nos seguintes t ermos : 

Art. 110. São attribuicões do- intendente : 
"§ 7°. RezJ-resentar pe;·ante o conselho acerca das postnras e decisões q1te. 

lhe panceTem inconveni ent~s o1t inconstitucionae.l, e recor-rer da sua defini .. 
t ·ivn deli.bera.ção para o governo do estado, nos casos do art. 11./r "· 

Si na Constituição não existisse disposição expressa como a do· § 5° do 
art. 109, forçoso seria eonclnil-a , elos demais arti.gos citados; existindo porém, 
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com a amplitude concedida, não sahiu i'óra das raias qu-e lhe são traçadas pelas 
leis, o concelho a que tenho a honra de presidir. 

Os reclamantes procuram apo-io iís suas allegações, ainda no n. 3 uo 
art. 120 da constit.uição Estadual, l'eproduzido no § UJ do art. 130 da le1 
n . 15 de 15 de julho de 1892, que é o seguinte : ·" auxiliar os municípios em 
sua policia, fazer respeitar as posturas e prender os infractores n. 

E como a constituição garante aos municípios o a.uxilio da administração 
policial do estado concluem que é expressa. a prohibição dos municípios terem 
policia sua. 

Esta a.!le:gação além de ferir a propria lei, em que cs reclamantes procu-
ram firmai-a, é contraproducente : 

1°, porque a idéa de prestar auxilio, encerra a de poder o auxiliado por 
conta prop1·ia praticar o a~to, nelle tomando parte outrem no cara~ter de 
mero auxiliar, e não de unico que o póde exercer; 

2°, porque a ser V·erda.deü·o o argumento, traria forçosamente o desappa· 
a·ecimento da policia do estado, desde que é attribuição da força federal pres-
tar á policia estadual o mesmo auxilio que esta deve presta~· á policia mu-
nicipal. 

E ninguem, por certo, que tenha conhecimento do valor do termo auxi-
liar, concluirá do dispositivo da Constituição Federal tal absurdo. 

Tão claro está na Co<11stituição de 2 de julho a faculdade do estado de ter 
sua policia, como a obrigação dos municípios de organisarem tambem a sua, 
"como julgarem conveniente>>. 

As differenças, é claro que estarão na restrição de attribuições para os 
segundos, desde que ha limitação no fim a que se destinam. 

Assim município algum intervirá, como o estado o póde fazer, com a su't 
policia em outro município . 

Ainda assim, em face do disposto no § 3° do art. 109 da Constituição, 
combinado com o n. 9 do art. 56, não é fóra de toda a. duviua que os municí-
pios possam, mediante accordo prévio, auxiliarem-se reciprocamente na de-
fesa de seus interesses, lançando mão da policia loca.! cuja Cl'eação- é attribui-
ção conferida aos mesmos? 

E que receio póde haver, como manifestam os reclamantes, de ser a crea-
c;ão da guarda municipal " semente de disoordias perennes entre o estado e 
os municípios n? 

Só a lei cria direitos e obxigações, e traçando esta as orbitas em que 
giram os diversos poderes publicos, é claro que nenhum choque dentro della 
oe poderá receiar. 

Fóra da lei, não ha previsão humana que possa determinar até onde irá 
a prepotencia de um poder que, arrimado na força de que dispuzer e con-
vencido da fraqueza de outro, pretender opprimil-o. 

Sejamos todos severos cumpridores da lei; respeitemos as suas disposi-
ções; procuremos interpretai-a, não ao sabor de nossa~ paixões e intentos, e 
a "semente de disoordias perennes n se converterá em manancial ele perenne 
conoordia. 

Os poderes desempenharão as suas funcções sem outras restricções que as 
r}elineadas na lei, e a paz, o progresso m{)lral e material serão uma verdade. 

A' saciedade está demonstrado que o concelho municipal, que me desva-
neço em présidir, nesta parte, correctissimamente procedeu deliberando pela 
lei n. 124 a creação da gua.rda municipal e do corpo de bombeiros . 

Encaremos a representação, que motivou o vosso officio, na pa.rte em que 
Recusa. o concelho municipal desta ca.pital de ter incorrido na sancção do 
a.rt . 65 § 2° da lei n. 4, que manda annulla.r "pela legislatura do estado :1s 
resoluções do concelho infringentes da constituiçã.o e leis estadoaes n, sob o 
pontD de vista de ter a lei munic·ipal , movei da. representação, violado a lei 
11. 4, de 20 de outubro desde que transferiu Mi intendente attribuições que 
não podem ser delegadas . 
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Basta a simples leitura da lei municipal n. 124, para se conhecer a má 
fé da argumentação. 

O concelho « ramo legislativo do go-verno municipal n decretando a lei 
n .. 124, autorisou o poder executivo do município a montar a guarda muni~ 
cipal e o· corpo- de bombeiros de accordo com a organisação dada na, lei, como 
se conclue dos termos compostos cada um de quatro companhias de cinco-anta 
guardas. 

Na mesma lei n. 124 autorisou o intendente a confeccionar os regulamen-
tos necessarios, que deverão ser submettidos á sua approvação. 

Devendo os regulamentos para terem força de lei, ser submettidos á ap-
provação posterior do concelho, é claro que este não transferiu ao executivo 
municipal, competencia de ordem "essencia.Jmente legislativa n; a.ttribuição 
que aliás lhe é conferida pelo art. 20 da lei n. 4, e que niW so:ffre restrim;ã.o 
alguma, pelo « dogma n consagrado no final do art. 4 da constituição, por-
quanto t:lste se refere exclusivament~ aos tres poderes, pelos quaes no estado 
a soberania, que reside no povo, se exercita, e sã.Q : o legislativo, o ·ex.ecutivo 
e o judiciario -· A nenhum destes diz o final do art. 4° pelos reclamantes 
citado, « é licito délegar a outro o exercício de suas funcções . » 

E a expressiW destes poderes claramente demonstra que a conclusão a 
que· chegaram os signatarios da representação, é que forçosamente oontrarw. 
a di~posição legai do art. 20 da lei n. 4. 

Comquanto·, autonomo e independente, com vida propria e sem depen-
dencia da interferencia de outrr·o poder, o governo municipal se regula pelas 
normas estabelecidas no titulo 5°, capitulo unico da Constituição, desenvol-
vidas na lei n . 4, de 20 de outubro . 

E a delegação que, pela Constituição, é exp1'essamente prohibida aos 
poderes do estado, é pela lei n. 4 permittida aos poderes municipaes. 

E nenhuma anomalia ahi existe porque a constituição do governo· mum-
cipal desde que se circumscreve a uma arca limitada, como a que compõe o 
município, differe EJ!Ssencia.!mente do modo de constituir o estado. 

A razão disso é obvia. 
Muito diversas são a's a.ttribuições dos tres poderes do Estado, sendo até 

as habilitações para o exercício- delles diíferentes. 
Ou ha uma anomalia na carta constituciona.l , o que é absurdo, ou então 

é intuitivo que ao intendente compete exolusivamente interpor para vós o 
recurso, na ausencia da assembléa, nos tres casos do art. 114; sendo a excep-
çã.o, a que permitte que tambem intentem este í·ecurso cem municipes contri-
buintes, ist,o porém, só e unicamente no terceiro caso- do referido art. 114.. 

Ainda assim, e dentro do- valor dos termos " recurso legalmente inter-
posto n, qualquer reclamação· só poderá chegar ás vossas mãos, depois de pr&-
via.mente apresentada ao co·ncelho, ser por este desattendida. 

Ora, a reclamação que recebestes não foi intentada legalmente nos termo., 
da Constituição; nã.o veio primeiro a,o concelho para depois deste se ter pro-
nunciado subir ao vosso conhecimento, por via de recurso legalmente inter-
posto; logo a conclusão é que não podíeis ·tol-a recebido, sem ferirdes de frente 
a C.o-nstituição . 

Aclmittamos, porém, que labo,ramos em engano, que a expressão da lei 
- recurso legalmente interposto - não é o que julga.mos, e que a represen-
tação poderia chegar ás vossas mãos sem ser por estes tramites; ainda assim 
foi ferida a Constituição. 

O § 15 do art. 136 da Constituição não apoia a. apresentação desta recla-
mação desde que a mesma estatuiu os modos pelos quaes é permittido- pedil' 
n. vossa intervenção, na ausencia da assemhléa .geral, em assumptos da 
exclusiva competencia do governo municipal. 

Ou a representação é feita pelo intendente nos termos do § 7° do art . .llO 
da Constituição, ou por 100 municipes contribuintes nos termos do terceiro 
caso do art. 114. 
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O intendente n~o é o signatario da representaç.ãoi ella ó assignada por 
38 cidadãos dos ouaes só nov-e são contribuintes do município, e desi!,es mes-
nws sómente tres satisfizeram o pagamento do imposto a que estão sujeitos, 
como vereis do documento extrahido dos li Vl'os da recebedor ia municipal i 
logo nã,o está nos termos prescriptos em lei. 

Nestas condições a pmpria lei vos impedia de tomar conhecimento de tal 
representação, cujo fim unico é procur.ar desprestigiar um poder, que, como 
o vosso, carece de todo o respeito e acatamento a_fim do desempenhar a missão 
que pela lei lhe foi commettida, e pela investidura popular brilhantemente 
confiada, na primeira eleição munieipal proeedida depois elo advento da 
l1epublica, e já nos dias de vossa administração. 

Reitero-vos as segurm1ças de minha estima e cousideraç~ão. - Saude e 
fraternidade . - Ao Exm. Sr. Dr. Joaquim Manoel H-odrigues Lima, mui 
digno governador do estado, Dr. José Eduardo F'reü·c de Ga1·valho Ji'ilho, 
presidente do conselho. 

Este officio foi aeompauhado dos doeumentos que demonstravam, que 
düs 38 signatarios da representação, 29 não eram contribuinteS municipaes. 
e dos nove restantes tres apenas estavam em dia com a munieipalidade 1. ! 

Si o illustre governador da Bahia não estivesse sob a pressão em que o 
colJ.oearam, si obedecesse sómente ás suas proprias inspirações, naturalmente 
teria escripto no acto da representação· o seguinte despacho : - A' vista da 
informação do presidente do conselho municipal, nada ha que· deferir -. 

E até entã,o estava eu tão crente na rectidão do espírito do Sr . Dr . 
Rodrigues Lima. que, mais de uma vez, perante correligionarios meus 
garanti-lhes que a lei municipal não. soffreria da parte do. governo estac!oal o 
menor obstaculo para a sua execução. 

Grande foi, pois, a rriinha snrpreza, quando no 0o1'1·eio ele Not'icias, folha. 
official, li o seguinte acto do governo estadual : 

«O doutor governador do estado, tendo em vista a representação que, 
firmados no artigo 136, § 15 da. constituição estado-a], lhe dirigiram vario;; 
cidadãos habitantes do município desta capital contra a iJJegalidade e incon-
stitucionalidade da lei do mesmo município, sob n. 124, sa.nccionada em 26 dH 
dezembro ultimo, pela qual ficou o intendente autorisado a organisar a 
guarda municipal e corpo dé bombeiros, compostos cad.a um ele quatro com-
panhias de 50 guardas, podendo o mesmo intendente confeccionar o respectivo 
regulamento e despender até a quantia de 100:000 $ com este servi~,o; ouvidos 
o presidente do concelho e o procurador geral do- estado i 

Considerando que, quando- a constituição estadoal proclamou autouonw 
e independente o governo municipal, deu-lhe a faculdade de organisar a sua 
policia como entendesse conveniente e cercou-<J de varias pr.erogativas, n iio 
fez nisso concessão illimitada; 

Considerando- que o dispositivo do art. 114 da mesm!Jo eonstítuiçoo, pel:t 
qual ficaram estabelecidos os varios casos em que, por um poder estranho, 
pódem ser annulladas ou suspensas as decisões e posturas municipaes, é prova 
da existencia de limites dentro dos quaes aquelle .governo tem de usar das 
referidas faculdades e prerogativas; 

Considerando que, da leitura desse mesmo artigo, se infere que, á excep-
ção do caso de impostos em que é necessaria a existencia de uma represen-
tação, a assembléa geral póde annullar as posturas e decisões municipaes, 
lmja ou não recurso ou representação, podendo ella agir até mesmo por 
iniciativa pmpria; 

Considerando que, tendo o mesmo legislador concedido ao governador, 
na ausenc.ia dessa assembléa, o poder de suspender taes posturas e decisões, 
c.om a obrigação de leva.r opportunamente o facto ao conhecimento do Poder 
J-'egisla.tivo (art. 114 citado , pa.ragraplw unico), entende-se que, quanto ao 
mais, esse poder é exercido nas mesmissimas condições e casos em que o ex-erce 
a 1·e.ferida assembléa; 
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Considerando que não ha motivo que justifique a interpr6Jtação restrictiva 
dada pelo presidente do conselho, na informação ao § 19, art. 59 claquella 
oonstituição oom a qual é o .governador reduzido a só poder agir no assumpto, 
medeante recurso interposto pelo intendente; 

Considerando que, do exame attento daquelle § 19 e da sua oombinação 
com o art. 114, o que se infere é que a exigencia de recurso legalmente inter-
posto, para dar-se a interferencia elo governador, só se applica ao caso de ser 
a provocação feita por parte do· intendente que, nos termos do art. 110, § 7°, 
não pócle dispor de outro meio; 

Considerando que, nestas oondições, as expressões - em vú·tucle de 
recurso legalmente inter·posto nos tennos do art. 110, § 7°, de que se se~·ve 
aquelle § 19, não- podem deixar de ser consideradas como simplesmente 
exemplificativas, sem que dellas se possa ·extrahir argumento para a incom-
petencia do gove.rnador nos demais casos do art. 114; · 

Considerando que o proprio presidente do coneelho não está longe Je 
reoorihecer não serem taxativas aquellas expressões; pois, ao terminar a sua 
informação, admittiu a competencia do governador em mais um caso, qual 
o de r·epr·esentação assignada por cem municipes contr·ibu·intes, o que, i>or 
certo, não se acha mais na restricção qaquelles termos e sim no espírito geral 
do referido § 19 e mais disposições; 

Considerando que, uma vez despresado aquelle primeiro rigor de inter-
preta.ção e admittido um caso de r·epresentação para o governador, qual o do 
§ 3° do art. 114, a consequencia inevitavel é que essa possibilidade estende-se 
·igualmente aos d<>s §§ 1° e 2° do mesmo artigo, nos quaes, como já fico-u dito, é 
indiffer.ente a existencia de provocaçã<>, recurso ou representação; 

Considerando que, seja quaJ fôr a doutrina contraria, essa distincção 
entre Tecurso e representação perde de importancia, na especie, attenta a 
falta de uma lei com a qual se possa allegar carencia de algum elemento 
imprescindível, violação de prazo, falta de formalidade substanç:ial que prive 
de dar-se á presente representação a equivalencia de um recurso; 

Considerando que, na 1'eprese.ntaçã<> que se discute, foram observados todos 
os tramites que a praxe dava outr'ora aos recursos municipaes, que consis-
tiam em uma petiçã.o dirigida directamente ao .güverno, seguindo-se a audien-
cia do conselho, as informações julgadas necessftrias e a decisão finaJ (Laxe-
Regimento da,s camaras, 2a edição·, pag. 208 .) 

Considera.ndo que, deste modo , po·r já. haver de commum entre os recur-
sos e as r epresentações, o facto de serem ambos um meio de provocação ao 
superior legitimo, a representação de que se trata tornou-se um verdadeiro 
r:oourso; 

Conside-rando que o dir·eito de r.epresentação é um direito que se acha 
exarado no § 15 do art. 136 da constituição do estado, na parte concernente 
á declaração dos direitos .e garantias individuaes, e, como tal, só póde ser 
restringido por modo claro e inr.ontestavel em disposiÇão· de lei de igual cate-
goria; 

Considerandü ·que não enfraquece o valor da representação que se discute 
o facto de não ter ella sido subscripta po1· cem municipes, como pretende n 
presidente do concelho·, p01' ser uma tal ex igencia. sómente applicavel .a caso 
div·erso - ·em que o gravame do imposto é que constitue o· assumpto das 
represe·ntações (art. 114 § 3° da constituição); 

Considerando que, p.elos pro·prios termos do § 1° da lei municipal em 
questão se evidenci a que o intendente ficou autorisado a - · or·ganisar - '1 
guarda municipal e o corpo de bombeii'ÓS e - conf ecc-i.onar - o respectivo 
regulamento; 

Considerando que essa organisação 11ão podia ser delegada ao intendente. 
em vista dü que preceituam o art. 109 § 5° da constituição estadoal e os 
arts . 56, n. 33 e 58 § 7° da lei n . 4, de 20 de outubro· de 1891, os quaes a con-
sideram oomo sendo um a.cto privativo do poder legislativo municipal; 
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Considerando que a unidade de pla.nos que deve existir uo regllnen 
republicano não compo.rta. que, em ponws ca.pitaes, o poder municipal se 
reja por principias e normas difl'erentes do governo estadual ou do governo 
federal; 

Considerando que , nestas condições, aquella lei municipal violou o 
art. 4° da constituição estadual, que diz não ser licito a. nenhum dos poderes 
delegar a outro exercício de suas funcções, artigo este que, po·r argumento, 
tem inteira applicação á especie de que se trata; 
, Considerando que foi mais violado o art. 24 do regulamento nnmicipal 
em vigor em que se lê : 

"A' medida que forem sendo iniciados os serviços m·eados pela. le·i n. 4 
citada, o concelho expedirá os respectivos regulamentos que passarão a ser 
parte integrante do codigo municipal »; 

Considerando que, mais particularmente, foram ainda violados ( 'S 
arts. 1° e 3° paragrapho unico n. 3 do referido regulamento, que decla-ra que 
ao concelho municipa.I, como poder legislativo, compete reger, poT meio ~le 
'l' egulamentos, a. policia mwnicipal; 

Consider.ando que não aproveita, na especi-e, o disposto no art. 20 da 
referida lei n. 4, que permitte o exercício· de funcções alheias por delegaçã.o: 
porque como alli se vê, essa permissão ficou restricta aos casos de execução 
de se1·viço já organisado, excluídos deste modo- os de oTgan:isação d e se·r·viço, 
como é o caso de que se trata; 

Considerando que não foi, nem poderia ter sido pensamento do novo 
legislador, quando manteve a antiga instituição dos guardas municip.aes 
dar-lhe feição nova, com caracter de força publica, organisada em corpos e 
companhias, como pretende o concelho municip.al desta capital; porquanto. 
para os casos raros em que seja necessaria a intervenção de qualquer força 
nos assumptos muiiicipaes, o mesmo legislador, no art. 120 da constituição 
do estado, mandou que a força e.<Jtadoa! auxiliasse os municípios na SU'1 
policia,fazendo respeitar as posturas e prender os infractores; 

Considerando que, por já e·xistir uma força policial estadual em coHdi-
ções de prestar ao município o· a.uxilio de que careça., e, limitada a attri-
buição legal da guarda municipal mais propriamente aos actos de policia 
administrativa., p.ara efl'eitos preventivos 'na administração do município, 
essa fo-rça m·eada como pretende o concelho, a.lém de illegal, torna-se super-
flua, perigosa á tranquillidade publica, prejudicial aos interesses economicos 
do estado, por distr.ahir de occupações uteis e proveitosas esse grande pessoal 
com que se pretende organisar o serviço , e ahsorvente de enorme parte da 
contribuição pecuniaria dos municipes; 

Considerando que, para o caso de defeza das populações. nos lagares 
onde a. ordem fôr alterada, ou de auxilio na investigaçã.o de crimes ou 
perseguição dos criminosos de qualquer natureza , não tem a mínima. com-
petencia a força municipal e sim a estadoal, que é a unica policia judiciaria 
a qu e se refere o art. 120, § 4° da mesma constituiç!io. 

Considerando que, si é verdade que o auxilio da administração policial 
do a~tado á policia dos municipios, recommendado no art. 120, n. 3 da 
constituiçl1o, não autorisa a snppressão desta, como acertadamente dir. 1.1 
presidente do concelho, é .não menos verdade que elle torna desnecessariu 
esse grande contingente com que o concelho pretende or·ganisal-a, tanw mais 
quanto é opinião do mesmo presidente que, além desta contr·ibuição estadoal, 
póde haver o auxilio de agenteR municipa.es visinhos; 

Considerando que, por menos casuístico que tenha sido o oodi.go' penal 
hrazileiro, o poder que, pelo § 12 do art. 56, ela lei .n. 4, tem os municípios 
relativo á declaração· e penalidade dos crimes ou delictos contra a policia o 
economia dos mesmos municípios, não especificados naquelle codigo , não 
muda os termos da questão nem justifica a m·eação da. força decretaela, pois 
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e essa attrihuição uma repr-oducção dos arts. 66 a. 72, da lei de 1 de outubro 
de 1828; que foram sempre postos em pratica, sem o auxilio tal como &e 
pretende; 

Considerando que, · em definitiva, essa lei municipal cria uma força 
publica no estado, ao lado da força estadual, sem que nella tenha acção o 
governador, o que é contrario aos arts. 36, § 5° e 59, § 5° da constituição 
estadual, pelos quaes só a assmnbléa geral do estado, tem competencia para 
fixar a força publica e só o governador tem competencia pàra regei-a; 

P.or taes' motivos, tomando conhecimento da referida representação e, 
u~ando da attr.ibuição que lhe confere o a1rt. 114, paragrapho unioo dru éonsti-
tuição do estado, suspende a r;.eferida lei municipal n. 124, e agu·arda a 
rouniã.o da assernbléa geral, para que .esta resolva. definitivamente. 

Palacio do governD do estado da Bahia, 30 de janeiro de 1894. --
·Dr. Joaquim Manoel RodTigues Lima . 

Acabo de ouvir a observação que V. E.x. tão delicadamente mandou-me 
fazer, de estar esgotada a. hora doi expediente. Obediente como sou sempre a.o 
regimento, nã{) quero em circurustancia alguma parec0r que procuro infrin-
gil-o . Assim peço a V. Ex., uma de duas, ou que consulte a casa si consente 
na prorogaçiio da hora do .expediente, ou que me mantenha a pa!a.vra- na 
sessãü seguinte para concluir o meu discurso. 

VozEs - Prorogue-se a hora do expediente. 
(O Sr . pTCsidente consulta a casa, 1]1/,e vota pela prorooaçüo da honL. 

Po.usa .) 
A 7 de fevereiro a imprensa officia.I publicava um edital do chefe de 

polieia, ameaçando de prisão e prooesso pelo crime previsto nos arts. 134 e 
135 do Codigo Penal, os que se apresentassem fardados e uniformisados com 
distinctivos de guardas municipaes, ou de bombeiros. 

Não é mister ser doutor em direito para reconhecer desde logo a illega-
Iidade deste acto da autoridade policial, triste consequencia do acto incons-
titucional do governador, suspendendo a execução da lei municipal n. 124. 
O chefe de policia exorbitou manifestamente das attrihuições, que a lei lhe 
confere, porquanto a.rrogou-se a faculdade de legislar sobre- assumpto da 
eompetencia exclusiva do Congresso Federal. 

Não me consta que lei alguma. deste paiz tenha considerado crime o 
facto .de apresentar-se qualquer pessoa com distinctivos de policia municipaJ, 
ou de bombeiros, comminando penas a quem os trouxer; entetanto, a pri-
mei ra autoridade po.Jicial da Bahia - ex a1LCtoTitate ]JTOpTin - declara 
delietuoso o facto e estabelece para elle uma penalidade! 

Violador da constituiçã.o estadual e da lei organica dos municípios, r.omo 
foi o acto do governa,dor, n edital, firmando~se nelle·, constitue sem contestação 
nm ataque á lib01·dado dos cidadã.os a.Jistados para a policia municipal .e 
para a companhia de bombeiros, pois que ameaça de prisão e processo OH 
que, ga.rantidos por uma lei, que creou esses serviços, dispunham-se a prestai-
os á. municipalidade. 

O edital é, não ha negai-o, um decreto de penalidade e punição para um 
delicto imaginario , e odiosa restricção á liberdade dos guardas municipaes o 
bombeiros, que os impede de desempenhar funcçôes, das quaes esta.vam le,ga!-
mente encam··e.gados pelo poder municipal, independente e autonomo. Digam 
o qn e quizerem e puderem os sustentadnres do governo estadoal , o act.o do 
governador o o edita.! da policia constituem urna anomalia perante a. ]oi e o 
direito. 

Os a.nnos não passam .impunemente sobre a cabeça do homem : sinto-me 
:jfl, em extremo fa.tigado ; mas hei ele vencer a fraqueza do oorpo para desem-
penhar , na medida de minhas forças, a honrosa tarefa de que fui incum-
~~- . 

Qualquer dos vinte e sete consicleTan clos do acto do gDvernaclor nã.o re-
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siste a uma anaJyse séria. Ignoro quem foi o elaborador desse trabalho; mas 
nelle ainda uma vez se percebe que não ha talento que consiga louros na 
defesa de uma causa má e odiosa. 

Os honrados collegas devem, no silencio do gabinete, ler com detida. 
attenção -esta peça official do governo da terra que represento, para se con-
vencerem da exactidão e verdade das minhas prop.osiçôes. 

Preciso poupar o tempo, e po-is "não me demorarei na analyse desse n.cto, 
até porque ella foi completa n-o parecer da commissão de justiça do concelho 
municipal da capital da Bahia. 

O governador do Estado immediatamente communicon ao intendente 
municipal a suspensã-o ela lei n. 124, no o:fficio seguinte : 

"Sr. Dr. intendente municipal desta capital - Tendo por acto desta. 
data, resolvido, usando da attribnição qu-e me confere ·o aré. 114, paragra.pho 
nnico da constituição do estado, suspender a lei n. 124, de 26 de dezembro 
proximo pa&sado, que vos autorisa a organisar a guarda municipal e o corpo 
de bombeiros, pelas razões adduzidas no mesmo acto, que por cópia, r emett.1 
a-o Dr. presidente do concelho municipal, assim vos ~ommunico· para vosso 
conhecimento. 

Reitero-vos as seguranças de minha estima e consideraçiio -'-- Saudo e 
fraternidade. » 
· Ao qual respondeu o inte-ndente com o que se segue : 

"Ao Sr. Dr. governador do Estado - Accuso recebido, ha pouco , o 
vosso officio de hontem datado, so·b n . 107, Ia secção, comrnunicando-me ha-
verdes resolvido po.r acto desse dia, suspender a execuçã-o da lei mnHicipal 
n. 124, ele 26 de dezembro ultimo, não só quanto á orgaJ1isação da guarda 
municipal, como á do· corpo de bombeiros, e no qua.J declaraes que vos ba~ 
soastes para tanto no art. 114, paa·agrapho unico da constituição política 
deste estado. Cabe-me em resposta scientificar-vos qne, tendo de usar das 
a.ttribuições que me- confere• o art. 65, § 5° da lei n. 4, de 20 de outuhro de 
1891, verifiquei que a lei n. 1.24 em questão, votada pelo concelho nmni.cipa-1 ' 
desta cidade, estava de pleno accordo com os poderes conferidos ás mnnici-
paJida.des em sua lei m.ganica, bem como- de inteira barmonia. com o dispo-
sitivo terminante, consagrado no art. 109, § 5° da carta de 2 de julho. de 
1891, a qual esta.tue que os municípios "organisarão sua policia oomo lhes 
pa.recer conveniente.» 

Convencido de que a. incontroversa a.ttribuição , facultada aos municí-
pios na constituição citada, é ele maxima. impmtancia sob o ponto de vista 
(h autonomia e respectiva independencia legal, base primordial e funda-
mentQ do systema. federativo; e- reconhecendo a palpitante · nece-ssidade pu-
blica .. da installação elos serviços, de que trata a menc.i-onnda lei , dei por 
acto de hontem a devida execução á mesma, fazendo para isso as nomeações 
respectivas. 

Mantendo , pois, pelas razões expostas, esse meu neto , assim vos com-
munico para vosso conhecimento. 

Reitero-vos as seguranças ele minha estima e consideração. Saude e fra-
ternidade. - Dr. José .Luiz de A./.rneida Couto, I. M . » 

A harmonia que o poder municipal sempre se esme-rant em manter com 
o estadoal, estava rota, nã{l por culpa claquelle que Gempre conservou-se na 
orbita de suas attribuições, mas por culpa dos amigos 1&Tsos , que obrigaram 
o governo que a.poiam, a saltar po-r cima ela constitui<;ão estadual e d L lei 
organica dos municípios. 

O a.cto do governador foi rem ettido á commissão de justiça do concelho 
municipal, que sobre elle int{;rpo.z o seguinte luminoso parecer que deixou 
por uma vez liquidada esta deplora.vel questão , suscitada sem a. menor con-
veniencia e utilidade· e só com o· fim de pôr em execução o> planos concebidos 
para a orga.nisação violenta, ill egal e revolncionatia do Poder L egislativo 
ela Bahia. 
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" A comm1ssao de justiça, a quem .foi presente o acto do Dr. goveni'a-
dor do est<l!do suspendendo a execução da J.ei municipal n . 124, para sobre a 
mesma dar parecer, desempenha-se dessa incumbencia- offereoondo á delibe-
Iação do conselho as seguintes considerações : 

"Detidamente estudados e examinados os v·inte e set e con side-randos 
justificativos do acto governamental de 30 de janeiro findo , neuhum delles 
nem de leve apoia a violação pelo Dr. governador praticada contra as con-
stituições federa.! e estadoal e contra a lei de organisação municipal de n. 4, 
de 20 de outubro. de 1891. 

" Diz a Constituição• Federal art . 68 "os estados organisar-se-hão de 
fórnm que fique assegurada a autonomia elos municípios n em tudo quanto 
respeite ao seu peculiar interesse. Part indo deste principio, isto é, de serem 
os municípios organisados sob o ponto de vista da mais completa autonomia 
e independencia. a carta constitucional traçou a orbita de suas aturibuições, 
isentando-o da interferencia de outro poder e estabe-lecendo, apenas, as 
restricções contidas no art. 114 e seus ns. 1, 2, 3, que por isso mesmo· que se 
destinam a cercear faculdades que a lei decretou amplas, devem ser applica-
das com a maxima. ponderação e criterio . 

"Estas restricções especificadas, como se acham na carta de 2 de julh-J 
de 1891, não teem comtudo a força de estreitar -os moldes da organisação 
municipal, como r econheceu o proprio Dr. governador no primeiro conside-
rando do seu acto. 
. " - Si a restricção do art. 114, prefix ando os casos especia-líssimos e·m 
que as resoluções do governo municipal s-o·ffrem a acção ele um p-oder extranho, 
importasse uma limitação de concessão , não , porque a independencia e au-
tonomia municipaes não são uma mera - concessão - como dá a entender 
o conside-rando citaclo, mas sim uma faculdade ' arbitraria concedida aos 
poderes do estado, é claro que tornar-se-i a insubsistente a autonomia qu'3 
lhes é garantida. ' 

"E o que se dá com o município dá-se tambem com o estado sem que por 
isso so-ffra este em sua autonomia. · 

" Os poderes federaes, como ainda recentemente ~e verificou corri o im-
posto de estatística, t,eem a faculdade de suspende~· as leis estaclmves, que 
forem offensivas aos principios estabelecidos no estatuto po.Jitico ela União. 
E a razão destas restricções se comprehende com a maxima facilidade. 

"O regimen federativo, adoptado pela nação brazileira para fórma d8 
seu governo funda-se, justamente no exercício harmonico, é independente , 
das tres entidades po-liticas e j urídicas e que são . «O Governo ela União, do 
Est-ado e do M un icipio. Estes tres governos na esphera ·da acção que lhes ii 
deteu-minacla pelas leis respectivas, agem em plena liberdade, adstrictos, a.pe-
nas, a não ultrapassarem os marcos que a:ssigna lam os seus limites. 

"E desde que diversas causas podem determin ar o arbitrio, a. lei sabia-
mente decretou os correctivos indispensaveis ao funccionamento legal das 
attribuições conferidas a cada um dos tres poderes. 

"A' applicação, porém, de taes correctivos, era indispensavel uma norma 
que por sua vez servisse tambem ele freio ao excesso que a imperícia ou pre-
potencia pudesse gerar. 

" E'st abelecidas assim estas bases necessarias ao est udo- ela qu estiio, veja-
mos a improcedencia dos considerandos precursores do acto baixad.o contra 
a execução da lei n. 124, por conselho votada . 

"O Dr. governador do Estado " usando das attribuições que lhe confere 
o paragrapho unico do a.rt. 114 ela consti tui ção· estadoal , tomou em conside-
ração a mpresentaçã.o, qu e eontra a lei n . 124 lhe foi dirigida por 38 ci<1:t-
dãos, e suspendeu-a n. 

"Para ohegar a esta conclnsã.o viu-se o Dr. governador do estado forç ad '> 
a torcer o espirito ela oonstitnição e da lei de orga.nisnção muni cipa l c assi:m 
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começa por considerar restrictiva a interpretaçã.o dada ao § 19 do art. 59 
da. carta constitucional pelo digno J)r. presidente elo concelho , quarido outra 
não póde ser sinão a alludida in terpre-taçã-o de referido pa.ragrapho. 

"Os considerandos que ' jogam com esta pa rte da resposta du Dr. presi-
dente do concelhQ, confundem capciosamente as expressões - recurso e ro-
presentação. 

<<Desde que a lei claramente estatuiu que a interferencia do governador 
em a,ssumptos de exclusiva competencia do governo rnunit'ipal, só se ma.ni-
festa.ria mediante - recurso legalmente interposto - é intuitivo que seu 
pensamento foi de r.estricção completa do arbítrio que, porventura., pudesse 
praticar um .governo menos escrupuloso, no respeitG que é devido ás attri-
buições do outro governo. 

« Cornquanto a « representação e o recurso tenham de commum o facto 
de · serem ambos um meio de provocação ao superior legitimo n a representa-
ção que serviu de base ao· acto do Dr. governador não " se tornou um ver-
dadeiro recurso n éomo procura fazer crer o considerando decimo segundo : 

"1°, porque na especie não se trata de «provocação do superior legi-
timo n desde que o governo municipal não -est:í. nesta relação para com o 
governo do estado·. 

"O Dr. governador, que antes de ser investido da,s funcções ex-ecutivas 
do estado, fez parte do poder legislativo; que collabo·rou na confecção ''la. 
constituição; que assignou-a, t em, por certo, a,s mais solidas razões para con-
hecei; que os dispositivos constitucionaes, ao envez de collocarem o governo 
do municipio debaixo da servidão do governo do estadl:l, equipa.rou-os em 
independencia e autonomia. 

« 2°, porque, garantindo a constituição a todo- o cidadão o direito ele 
representar po1· petição aos poderes publicos, estatuiu em termos expressos 
o - recurso legalmente inte rposto - como o meio, pelo qual é permittido 
ao poder legislativo e ao executivo do estado na ausencia delle, o direito de 
interferir em assumptos· privativos de outro poder. 

«Revestindo a constituição estadoal, em obedieneia e harmonia á fed.e-
r~l, o município de completa e inteira autonomia, e dev-endo resalvar os casos 
de eorr-ectivo para este, -si não sujeitasse a applicação da excepção a regras 
tendentes, por sua vez, a cohibir o arbítrio· e a prepotencia, ficariam burlados 
a lettra e o espírito constituciona.es e a autonomia do município desappa-
receria. 

«De facto, permittida a intervenção por meio de uma simples represen-
tação, um individuo só podia se constituir juiz dos a.ctos elo governo muni-
cipal, e por obsessão partidaria, por erro de apreciação , ou po-r se julga-1· 
ferido em seus interesses, viria perturbar as delibocações tomadas, sinão em 
absoluto, pelo menos retardando a sua execução. 

« Por isso· a constituição, além da excepção que abre ao intendente, ven-· 
ficada pela sua investidura de chefe do executivo munieipal , só permittiu -
o recurso legalmente interposto - e p.or um numero consideravel - cem -
de cidadãos , que a este caracter reunam o de - contribuintes municipaes. 

«Mas di.z o Dr. governadm· : "as expressões em vü·tucle ele recurso legal-
mente inte.?'J)Osto - nos termos do art. 110 § 7°, e de que se serve aquelle 
§ 19, não pódem deixar de ser consideradas como - simplesmPn.t e exempli-
ficativas - sem que dellas se possa deduzir argum ento para a ineompetencia 
do governador nos demais ca,'l()S do· art. 114 n. 

" Em primeiro Jogar , s i as referidas expressões de que se serve o § 19 são 
".simplesmente ex r,mplificat ivas n ellas não se destinam semente a - exem-
plificar - o modo de recorrer do intendente. 

« O § 19 diz « suspender provisoriamente em virtude de - recurso 
legalmente interposto - as posturas e decisões dos concelhos municipaes 
nos t ermos do art. 110 § 7 e 11!1 paragrapho nnico. 
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<s O Dr. governador, como mais de uma vez se nota em seus conside?·an-
dos, transcreve a lei, mutila-ndo-a e alterando-a. 

" Si o § 19 abrange· os dous casos, o do § 7° do art. 110, e o do paragra-
pho uni co do art. 11 '1, por que eopecie de raciocínio o Dr. gov~rnado1· fez. a 
distincção entre os dous casos tão intimamente ligad.os? 

«Justamente, porque taes expressões são "simplesmente exernpl-ificu.-
t·ivns » é que se infere o argumento de não ter o governaqor oomp.etencia 
para, na ausencia da assembléa geral, inte1·vir, sem que haja a precedencia 
de um - recurso legalmente interposto. 

• " A attribuição do paragrapho unioo do art. 114 é claramente restricta 
a esses dous casos - recurso do intendente, recurso de cem municipes. 

O governador do esta.do, poder executivo, de funcçôes delimitadas, não 
tem, como a assembléa gera.J, as attribuições amplas que a esta competem. 

Tanto é assim que a sua. faculdade de suspender as resoluções e posturas 
municipaes é subordinada á condição de o fa ze?' provisoriamente, devendo 
levar a-o conhecimento da. assembléa geral, em a sua primeira reunii1o, o 
occorrido, para que esta resolva definitivamente; isto é, approve, ou reprove 
o acto do governador (§ 19 do art. 59, paTagrapho unico do art. 114 da con-
stituiçã-o). 

«Desta limitação de attribuições se infe•re que a interpretação do Dr. 
presidente do concelho está rigorosamente contida nos termos dos para.gra-
phos citados . 

"A c-onclusão do 8° cons·ideTwnclo do Dr. governado-r, tirada da r-esposta 
do Dr. presidente do concelho ao pedido de informações e que diz "que este 
não e,;tá. longe de reconhecer não se,r em taxativas t aes expressões» (recurso 
legalmente interposto), não é v-erdadeira, desde que aquelle reconhecimento 
está contido na restricção do referido § 19. 

" Do espírito da lei constitucional, da restricçã,o do § 19, da falta a.bso-
luta de disposição que invista o governador de iniciativa propria, em cir-
cumstancias como a actual, em que a lei quiz peremptoriamente impedir a 
prepotencia que pudesse, por ventura, ser exercida pelo poder executivo·, da 
incompetencia d-o -governador para dar interpretação ás leis, infere-se a falsi-
dade da conclusão do nóno considemnclo. 

« Reflectidamente estudados o~ §§ 19 do art. 59 e o unico do 114, a não 
ha>ei' proposito aliás inadmissivel, tratando-se de um poder publico, se col-
lige que nos dous primeiros casos do art. 114, a lei constitucional não concedeu 
-o direito de intervenção ao governador, independente de - recurso legal-
mente interposto pelo intendente. 

" Pois si a faculdade que tem o governador de intervir e ~ em caracte1· 
proviso.rio -- decorre da possibilidade de v-erificar-se a decretação de alguma 
decisão ou postura, que incida nas condições estatuídas nos tres casos elo 
art. 114, na ausencia ela assembléa geral, porque, funccionando esta, desap-
parece esta faculdade a elle concedida, como admittir a interv-enção por ini-
ciativa propria? 

«Isto seria suppor que a carta constitucional cogitou investir o g-over .. 
nad-o-r , na ausencia do poder legislativo, de funcções que são privativas dest e, 
o que, além de absurdo, iria, ferir de frente o § 4° da mesma constituição. 

"A assembléa ge·ral, sim , qu.e, no caracter de poder que t em cornpetencia , 
para fazer leis, interpretai-as e revogai-as, tem attribuição de, independente 
ele provocação ou recurso, agir nGs clo-us primeiros casos do art . 114 e me-
diante provocação no terceiro caso. 

"Fugir dahi é ma;is do que dar á lei uma amplitude, que litteral , logica 
e racionalmente esta nã.o tem; é violal-a. obertament.e; constituir-se supe-
riormente a ella, o que a ninguem é licito. 

·"Mas a lei n. 124 estava fatalmente destinada a. ser suspensa; o Dr . go-
vernador isso deixa vêr, desde que busca apoio até em autoridade que man i-
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festa opinião justamente contraria ao que se lê em o ,seu undecimo conside-
rando. 

"Cu~·tine Laxe (.r egimeubu d.us canmra.s, 2" ediç.ão, pag. 208) esta.belo.-
cendo a marcha então usada., diz : ''Em regra., o l'ecurso p~·a o governo é 
precedrido de reclamação perante ,a propria camara . ., 

" Vê-se, pois, que quando as camaras municipa.es se regiam pela lei c],., 
1 o de outubro de 1828, vasada nos moldes aca·nhados da eentralisaçãn, já a 
praxe tinha a,doptado o que a lei agora esta.tuiu. 

"Aquelle que se .sentia a.ggravado por qualquer det.erminação municipal , 
pedia a reparaç.ão do mal que lhe era causado, por via de recurso em petição 
que era préviamente submettida ao poder de quem se reüorria , não só porquo 
esta praxe era mais consenta.nea ao respeito innato a qualquer que esteja 
revestido de uma parcella de autoridade, po1· mais diminuta que seja, como 
tambem para. não tira.r a esta o direito. de reconsiderar o seu acto . 

"Si no domínio da antiga lei, já era essa a praxe, a ·interpretação do 
Dr. governador ao § 19 do a.rt . 59 da constituição' de 2 de julho, decretada 
sessenta e um annos depois da lei de 1 de outubro de 1828, nos faz recuar 
mais de meio seculo e nos colloca, deante de uma lei de amplas liberdades, 
em posição mais circumscripta do que a que decorria da lei revogada. 

"O acto· do gov,ernador, pois, não tem justificativa. 
«Si o facto da. representação· níí,o estar subscript:1- por cem municipcs 

contribuintes não ·enfraquece o seu valor como affirma o governador ( decimo 
quarto considerando), desde que ella priva. ele "um direito que se acha exa-
rado no § 15 do art. 136 da constituição do Estado (considerando decimo ter-
ceiro, o acto do governador do Estado não se justifica ainda assim com o ar-
gumento de que este direito» só pode ser restringido por modo cla.ro e incon-
testavel em disposição de le-i de igual cathegoria. Pois quando a propria lei, 
que é a fundamental do estado estatuiu o modo da intervenção do. executivü 
estadoal nas .deliberações do governo municipal, por meio de recurso legal. 
mente interposto -- diz o Dr. governador que o direito de representação que 
é de nature?.a diversa do recurso e se applica a outros fins "só pôde ser res-
tringido por modo claro e incontestavel em disp'osição de lei de igual cathe-
goria (considerando decimo terceiro). De que modo se poderá verifioaJ' esta 
hypothese alvitrada pelo Dr. governador? 

" Que lei de egual cathegoria á da constituição pôde fazer tal trestricção! 
«A constituição é a lei fundamental; as demais são complementares 

são desenvolvimento• das theses nella emittidas, lhe são inferiores em cathe-
goria, tanto que são consideradas de nenhum valor quando infringentes dos 
dispositivos constituoionaes. 

«Como pois se verificar semelhante restricção ao direito de representa-
ção, quando este tem dentro dos proprios termos em que é concebido, as 
attrihuiçõe.~ que lhe são inherentes? 

· «Calou tanto no espírito do Dr. governadvr do estado a interpretação 
verdadeira aliás, e unica do§ 19 elo art. 59, pelo Dr . presidente do concellvJ 
exarada em a resposta ao p.edido de informações por officio , so·bre a. repre-
sentação, ha'Oe da suspensão da le i n. 124, que só uma sahida se deparou ao 
executivD est adoal, - a. do· a.rgumento absurdo do consideran do decimo tet·-
ceiro; absurdo que clarame.nte demonstrou a ille.galida.de do acto de 30 ela 
janeim. O pensamento•, quer da constituição de 2 de Julho, qúer da lei da 
organisação municipal , foi e ninguem o contesta, instituir no municipio a. 
qualidade de poderes, o deliberativo ou legislativo e o executivo, .represen-
tado pelo conselho m.unicipaJ e pelo intendente, sendo na lei da or,ganisação 
discriminadas as attribuições que a cada ramo do poder municipal competem 

" Assim sendo, dispõe no ~·t. 56 que os conselhos deliberarão e Tesol-
verão por meio de leis, p.osturas, r egulamentos e instrucções, todos os as-
sumptos de administ.rnção , economia. e policia municipal. 
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"O CJUe se segue dahi é que o concelho deve por meio de uma lei, ntten-
demlo-se a. que o assumpt-o não póde ser regulado por uma postua·a, crean· o 
serviço da gua.rda. municipal. 

«O art. 58 diz : "Os concelhos estabelecem normas, u. 7, para organi-
~ação e func~•ões dos guardas municipaes e corpo de bombeiros n. 

"O concelho municipal pela lei n . 124 creou a guarda local e o co-rpo de 
bombeiros e, de accordo. com o a.rt. 20 da lei n. 4, autorisou o intendente a 
confeccionar o regulamento que só depois da approvação do mesmo concelho 
terá vigor . 

"O intendente é o executivo- do município, a elle compete, na fórma dll 
lei da organisação municipal, a direcção de todos os negocias ;municipaes, a 
fiscalisação de todos os serviços, a nomeação e demissão- livremente dos guar-
das municipaes. 

cc Nada mais razoavel e acertado do que a autorisação concedida, desde 
que r-estringiu a concessão, fazendo depender de approvação. sua _a vigencia 
do regulamento . 

cc Neste pontc;J, é o Dr. governador quem dá a interpretação restrictiva 
e forçada, desde que procura applicar a um caso perfeitamente definido em 
lei, como seja o da delegação prevista no art. 20 citado, a disposição do 
art. 4 da Constituição· que restrictamente se póde entender attento o modo 
porque se prende á prohibição da delegação entre o~ tres poderes elo 
Estado. 

"Basta simples leitura do citado arj;;. 4° para excluir qualquer . duvid<l· 
sobre a especie. 

cc O argumento do consideTando vinte e um não prova em favor do Dr. 
governador e sim em favor do que adduzimos. 

"Como já demonstramos anteoedentemente, repetiu-se nesse conside-
rando o mesmo facto da citação falseada de Curtine Laxe. 

cc O art. 20 da lei da organisação municipal não ficou restricto nos casos 
de execução de serviço já organisado. 

"1°, porque o citado artigo, permitte a delegação na execução de serviço 
estabelecido por lei, como se dá na hypothese vertente; 

cc 2°, porque o intendente que é o chefe do executivo no. município, tem 
funcções proprias e não está adstricto á delegação do concelho para. poder 
executar serviço já organisado. 

"Si assim fosse, a que papel ficaria reduzido o intendente, desde que, 
segundo a interpretação do Dr. governador, o concelho organisa o servil:o. 
regulamenta e delega ao intendente atribuição de pol-o em execução? 

"Esta interpretação, sim, viola a Constituiçã.o do Estado e a lei orga-
nica. do município . O intendente é oriundo de eleição c-omo é o eoncelho.; á.s 
eleições para os dons ramos do governo municipal procedeu-se conjnn r,b -
mente e autoridades que teem a mesma. origem a lei não podia subordin rw 
uma á outra. E depois considere-se ainda mais esta prova da falsidade de 
semelhante argumento. 

«O intendente tem pela. n. 12 do a.rt. 76 o direit{) ele devolver no con-
selho as resoluções que julgar prejudiciaes por qualquer modo ao interesse do 
município e eontra.rias ás leis da Repuhlica ou do esta-do. 

«E' po·is , esse dir-eito inquestionav-elmente, o de veto : como subo-rdinar 
ao ramo deliberativo do poder municipa-l o chefe de executivo qu e a.lém de 
ontras attribnições tem esta de caracte·r importante? 

«Vê-se, pois, que, além de ser o texto do art. 20 o citado pelo Dr. go-
vernador, desde que o mesmo nã.Q se r.efere a execução. de serviço j:i orga-
nisado e sim de serviço estabelecido por lei , é absurdo o arg ument-o qu e delle 
se quiz forçadamente tirar. · 

cc Os considerandos 2-2, 23, 24, 25, 26 e 27, cahem todos deante da ampli-
tude do § 5° do a1't. 10 da Constituiçã.o, que dá ao gov>erno do município o 
direito de organisar a. policia municipa-1, como julga.r c.onveniente ». 
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«E si esta amplitude « níio estava no pensament•J do legislador n está 
consigna.da na carta constitucional e esta em nenhum de seus artigos investe 
o poder executivo do Estado da attribi1ição de restringir disposições que são 
amplas. · 

cc O Dr. governador, porém, apellando p.ara o pensamento do legislador 
lavrou a condemria\)ão do seu acto: 

cc Recorramos aos annaes da Constituinte e apezar de sua deiiciencia., 
alli encontramüs a prova do que acima avançamos. 

" O legislador constituinte ·cujo pensamento se manifesta n5.o só na lei, 
que é po.sta em execução, como ainda nas considerações e idéas que emittiu 
no parlamento, deixa de ver nas differentes discussões travadas, clara e niti-
damente, que o pensamento domina-nte foi o da mais ampla e completa auto-
nomia do município. 

cc E nem outro podia ser o escopo do legislador, desde que a assembléa. 
constituinte estadoal reuniu-se na vigencia da carta constitucional federal, 
que no seu art. 68 isto determina. 

"Nos annaes do Senado, por occasião da discussão da lei de organisação 
municipal, travada entre os Srs. Manoel Victorino, relator da commissão 
mixta que a elaborou e Innocencio Ga.lvão, vê.,se .este accusa.ndo a commissão 
de ter cerceado a autonomia e independencia municipaes. 

«Dizia em defesa do projecto o Sr. Manoel Victorino (pag. 54 _ vol. 1° 
dos annaes, sessão ·de 1894) :·«A questão de autonomia está nisto : em não 
subrnetter-se o municipio a outro qualquer poder nos regocios de sua econo-
mia. e administração. 

(O SR. INNOOENOIO GALVÃo dá um aparte que nã.o foi tomado pela tachy-
graphia.) _ 

O SR. MANOEL VIOTORINO - Queira me mostrar V . Ex. no projecto que 
apresentamos, qual o poder que suho·rdina o município nestes negociüs? 

O SR. lNNOOENOio GALVÃo - Oon esta legislação o · município ficará tol-
hido ele todo. · 

O SR. MANOEL VIOTORINO- .. . Salvo si V. Ex. queria crear a soberania 
elo município, oousa diversa, ainda assim a soberania do· município ficava 
subordinada á propria lei por elle estatuída. 

Si V. Ex. quizesse dar ás municipalidades o poder de fazer a sua consti-
tuiçãAJ ... 

O SR. lNNOOENCIO GALVÃO - Não queria isto; queria uma lei m.a.is 
liberal, que concedesse mais liberdades; 

O SR. MANOEL VwTORINO - ·Não se pócle conceder mais liberdades ao 
município. 

O SR. BARROS BITTENOOURT (membro ela mesma commissão) : - A com-
missãü supprimiu e aboliu toda a especie de tutella. 

O SR. MANOEL VI01'0RINO - A co:thmissão procurou dar plena liberdade 
ao município. 

Mais adiante diz ainda o Sr. Manoel Victorino: 
«V. Ex. me ha de perdoar; eu vou mostrar que não ha restricção alguma 

ás liberdades municipaes : diz o projecto de lei em um de seus artigos. (Lê 
o artigo do projecto que é o 10° ela lei n. 4 ele 20 de outubro ele 1891) : 

Ao município pertence o seu governo ·int€1l'no e eoonomico sem partici-
pação de poder extranho ou subordinação a outws poderes, salvo as restric-
ções previstas e autorisadas na Co-nstituição. >> 

Oontinúa o Sr. Ma.noel Victorino: 
« Nã.o ha principio mais liberal, mais autonomico; nã.o ha nenhum outro 

poder que intervenha no município, no seu governo; nenhum outro sinão o 
judiciario, llüs casos de transgressão da lei. Já vê V. Ex. que não restrin-
gimos a autonomia do município. n 
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li] na sessão antecedente, no discurso de a.ere-sentac;ão do projecta ô 
Sr. 1i!J.a.noel Victorino disse: 

<< lJesde que aeu-se corno attribuição da assernbléa geral a faculdade de 
Cl "'ar u.LU g1·auue uumero de serviços e satisfazer a um grande nume1·o · •le 
lleut>:>s,Ja.woti Llo .IJ.~ta.<.J.o, a comm1ssa.o t-arnbern appücou a mesma cloutnn,a ;w 
llW!HCiJ!!U • .:>1 nota-se no proJecto uma quant1ua.de enonne de attnbu1çoes, 
CUJ.lit,nua as 1uten<.ienmas e a.us conselhos wumclpacs, uma varieda.cle gra.nde 
ue a<>:;umpws sobre os q uaes podem estes Je.gislar, delles destaca.m-se alguns, 
e impu<:l-Se a.o municipw a oo1·igação, de leg.slar sobre a iustrucção obriga-
tarJa que é um pr.ecelW const1tuc10nal; sobre a polic-ia e segu·rança do rnuni-
cipw, que const,tue tambem a satisfa.ção das necessidades de segurança da 
propneclade, e das garantias e dirmtos constitucionaes. " 

« Uonseguintemente, o municip1o não póde ev1tar o cumprimento desses 
deveres, cowo personalidade politlca e jundica. · 

« Dea.ni..e ae tudo o que acima fica trauscripto, é ma.nifesto que o acto 
do D.r. governador elo ,l!;stado é um attentado á autonomia e indepenclencia 
do munw1pio estabelecida de modo claro e prec1so 11:1 Uonstituição l!'.ecle-
ral, na carta constitucional do l!;stado e na lei o1·ganim1 elo mumCJp.io. 

i::li a Cll'eação da guarda municipal, como em a.efinitiva conside.ra· o Dr . 
governador, importa na creação de uma « t<Jorça publica uo Lstado·, ao lado 
uetermma.; é a 1ei constitucional em seu § 5° do a.rt. 109; si o governador n ;i,o 
da f01·ça publica ~stadoa.l », não é o a,rb1tri.o do poder munirupaJ que .ass1m 
tem n 'ella a ingenmcia que tem na policia do ,l!;sta.do; isto procede da auto-
noln.ia e mdeptmdep.01a, pela Uoustitmção (art. cit. e pelo art. 10 da lei ele 
or.gamsação muniCJpaJ), .garantidas ao governo do município. 

« Dema1s, que ingerencia tem o .governado nas guardas locaes da Feira. 
de ~ant' Anna, Arnargosa, Gurralinho, Jequiriçá e outros mun1cipios, que 
na fórma elo disP-osit1vo constitucional, as tem organisadu? 

« Os municípios perante n. lei teem a mesma autonomia. e independencia; 
como pois o Dr. governador procura estabelecer ent1·e elles desegualdades r 

« .tgnorará, por ventura, o governador as cr eações elas gmudas acima 
alluchcla.s? Não, desde quando or.ga.nisada a .gua.rcla local nos municipos ela 
cidade ela Feira de i::lant' Anna e Areia, os respectivos intendentes officiaram 
too governo do Estado, solicitando a r etirada da força policiaJ ali destacada, 
visto esta.r creada, organisada e em pleno .exel'cicio a guarda costeada pelos 
cofres municipaes respectivos, no que foram satisfeitos. 

«Não e.stá no dorninio publico que mais de uma vez tem· vindo, e ofH-
cia.lmente a esta Capital, guardas municipaes da Feira de Sant' Anna, per-
feitamente .armadas i' 

« Do exposto se infere que o Dr. governador, . ante o direito dos muni-
cípios alludidos, nenhuma difficuldade de qualquer natureza oppoz q~1e 
viesse perturbai-os em sua ma-rcha autonomica e independente; como pois 
não ser a mesma regra para o município desta Capital? A administração 
deve pairar em uma esphera superior e resistir aos embates das paixões, de 
modo .a serem os seus actos revestidos de calma e imparcialidade, até em 
assumptos meramente opinativos. 

«Em factos da natureza do de que nos occuEamos, quando ha. urna dis-
posição de lei constitucional, que determina a O·rganisação da guarda loca.!, 
que o governador procura impedir, muito maior deve ser () seu credito em 
decidir, não porque a decisão importe em restricção ás attribu.ições do muni-
cípio, mas para evitar actos como o .actual, que são um verdadeiro attentado 
eontra lei magna do nosso estado. 

« Assim, pois, e destruidos como foram, todos os conside1·andos justiJi-
cativ·os do acto do Dr. gover11ador do estado, de 30 de janeiro findo, e 
mostrada a:· sua improcedencia, · -resa.lta á luz da evidencia a violação prati-
cada contra as leis que r egem a mataria, e, o que é bastante grave, o· golpe 
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desfechado na autonomia e, independencia do município, pelo Poder Execll-
tivo do Estado. Representantes do município desta capital, legitimamente 
eleitos e incumbidos de velar pela inviola.bihdacle da sua lei orga.nica, e pelas 
pJ·.erogativas que lhes foram concedidas, somos de parecer que ao Dr. gover-
nador do esta.do seja remettido .o presente, scientificado o mesmo de que o 
concelho municipal da capital do estado federado da Bahia., attenta. a inoom-
petencia do .governo pa.ra baixa.r o act.o de suspensão á lei n. 124 por €Ste 
consP.lho decretada não O· reconhece pela illegalida.de de súa determinação : 

Bahia em sessão de 4 de fev.ereiro de 1895. - DL João A. ela Costa 
DoTia. - J oao R. Gennano Filho. » 

Sobre este assumpto entre o governador e o intendente municipal tro-
caram-se os seguintes officios : · 

Cópia _:_ Palacio do governo do estado da Bahia, em 31 de janeiro de 
1895 -· Ia seccão. - N. 109. - Sr. Dr. intendente municipal desta capital. 
- De posse do vosso officio hoje data.do, sob n. 70, accusando a recepção do 
que hontem vos dirigi, communicando haver reso·lvido suspender, por acto 
ela mesma data, a, lei municipal n. 124, de 26 de dezembro ultimo, concer-
nente á o.rganisação da guarda municipal e do corpo de bombeiros, tenho 
a declarar-vos que tendo o governo, no ex-ercício da attribuição que lhe con-
fere o art. 59, § 19 da constituição do Estado, suspendido provisoriamente tt 
decisão tomada pelo concelho municipal desta capital, sob o titulo da refe-
rida lei, e tendo o mesmo acto de ser opportunamente levado ao conheci-
mento · da assembléa geral legislativa., na fórma do art. 114, paragrapho 
unico da constituição, para que ella resolva definitivamente a respeito, sus-
pensa ·está a lei, não cabendo a essa intendencia nem a qualquer outra auto-
ridade, daJ·-lhe execução alguma. 

Deixo, portanto, de tomar conhecimento da materia do vosso offioio, e 
aguardo a resolução da a<;sembléa geral, á qual desde que se reuna será 
affecto o mencionado acto, que será mantido em sua integrid-ade até que o 
poder competente resolva sobre elle. 

Reitero-vos as seguranças de minha estima e consideração. 
Saude e fraternidade. - Dr. Joaquim Manoel Rodr-igues Lima.,, 
--- Cópia. - Gabinete da intendencia municipal da capital da Bahia, 

4 de fevereiro de 1895. - N. 71. - Accusa.ndo recebido hoje o vosso officio 
de 31 do mez proximo findo data.do, sob n. 109, declail·ando-me que o vosso 
acto de 30 do mesmo, será mantido em sua integra até que a. assembléa g-eral, 
em sua primeira reunião, decida definitivamente sobre a suspensão proviso-
l'ia que resolvestes impor á lei municipal n. 124, cabe-me dizer-vos que do 
vosso offwio deprehende-se que apesar de sN: o vosso acto attentatorio aos 
preceitos c011stitucionaes, como á saciedade está demonstrado, ainda assim 
persistis em sustentai-o, demonstrando o vosso intuito de interferirdes nos 
negocias do município, que autonomo e independente esta fóra da alçada. 
de outro qualquer poder. 

~nvestido do cargo de chefe do executivo municipal e competindo-me, 
por força da propria, constituição, velar pela garantia de sua autonomia, 
elevo declarar-vos que a resolução por esta intendencia tomada e de que vos 
dei sciencia em o officio que motivou o vosso a que ora respondo, será pelo 
governo municipal mantida, collocada esta como se a.cha nos limites da lei 
regulamentar dos actos dos poderes publicas. 

Reitero-v.os os protestos de minha estima. 
Saude e fraternidade. - Ao illustre Sr. Dr. governador deste estado. 

- Dr. José Luiz de Almeida Couto, intendente municipal.,, 
E"stes documentos não dev.em ser sómente lidos; mas estudados com a 

maior attenção. 
Delles se vê claramente que o município mais importante do Estado da 

Bahia foi esbulhado, por um acto do governador das regalias, que a todos 
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os mumc1p10s da União garante o art. 68 da Constituiçã,o Federal, consa-
gradas aintla pela constituição estadoal e pela lei organica dos municipos. 

Não comprehendo fórma republicana federativa sem independencia e 
autonomia dos municípios, como as estabeleceu o P·oder Constituinte Fede-
ral e Estadoal, e a fórma republicana federativa foi profundamente, violada 
pelo governo estadoal. 

E' o. caso do n. 2 do art. 6° da Constituição Federal. 
Os altos poderes da União não pódem mostrar-se indifferentes a semel-

hante postergação da Constituição de 24 de fev.ereiro. 
Depois destas occurrencias, a Bahia transformou-se em uma especie rle 

praça de .guerra : todos os dias a força policial, de infanteria e ca.vallaria. 
fazia exercício de fogo. 

Ouvia-se por toda a. 'parte resoarem os clarins, as oornetas e o rufo rle 
tambores . 

.Ao lado destas esplendidas manobras militares, ficamos de facto em 
estado de sitio. 

Faziam-se prisões pelo mais insignificante motivo, e a imitação do quo 
aqui se praticou em certo t empo, trocavam-se os nomes dos presos, de modo 
que não eram encontrados nas prisões os indivíduos, em .cujo favor se pro-
curava o recurso do habeas-corpus; 

Entre outras prisões, citarei a do jornalista L<lur.enço de Ca,stro·, que 
esteve a.té inoommunicav.el por ter, gracejando, em uma loja de cabeilei-
reiro, dito que um embrulho, que oomsi,go trazia na occasião, continha bom-
bas de dynamite, quando outra cousa não era sinão um par de chinellos de 
trança. . 

E o que mais r eparavel ainda era, qualquer individuo da grey gover-
nista julgava-se oom o direito de decretar prisões. 

Terminados os nossos trabalhos o anno passado, logo depois de minha 
chegada á Bahia, percebi as difficuldades, de que estava ameaçado o Estado, 
e no intuito de prevenil-as, não só estive por varias vezes com o governador, 
mais ainda entretive com o honrado Sr. Presidente da Republica frequente 
correspondencia epistolar_ 

.Ambos estes depositarias da autoridade publica pódem dar testemunho 
dos intuitos que sempre me animaram. 

Procurava por todos os meios impedir o escandalo que se deu . 
Infelizmente nada consegui. 
.Ao approximar-se a época da reunião do congresso estadoal, no dia 24 

de março, tentei o ultimo esforço, apontando a ambos os partidos o unico 
.meio legal e político de evitar-se a crise, em um artigo estampa.do· no• Diario 
da Bahia sob minha assignatura. 

Este meio já eu o havia. indicado ao Sr. Presidente da Republica e ao 
governador do Estado. 

O artigo a que me refiro aqui está e será inserto, como os outros docu-
mentos na publicação do meu discurso. 

Penso que esta peça justificativa de minha conducta deve constar dos 
armaes da Camara. 

"Aos b·1·azileiros e especialmente aos bahianos. - O espectaculo que ha 
algum tempo contemplamos, confrange o coração de quantos sinceramente 
amam a Bahia e se interessam pela sua sorte. 

O que vejo, ouço e leio diariamente dá a medida do estado a que che-
gamos, e torna pungente a comparação do que fomos com o que actualmente 
somos. 

Esta capital está transformada em praça de guerra, e a população paci-
fica e ordeira vive apavorada oom os espectaculosos exercícios militares do 
regimento policial, com os excessos praticados todos os dias pelas praças, com 
o annuncio frequente de oompra de a.rmamento e munições, e com a lingua-
gem a.meaçadora do jornai official. 
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Ao lado da subversão completa da ordem moral e do r egimen legal, an-
nuncia-se como proximo e imminente a subversão da ordem material. 

E tudo isto é obra 'dos que inspiram e aconselham o govemo que 
t emos! 

Qual, porém, a causa real da anormalidade em que vivemos? 
Diga-se embora que •O governador tem tido denuncia de que os opposi-

cionistas cogitam ele depol-o, apossando-se das posições ofliciaes pela fo[·ça 
e pela violencia por meio da gua.rda municipal e da companhia de bombei-
ros, que se estão organizando. 

Ninguem acredita em tal boato, a começar pelo proprio governador . 
Si factos, aliás recentes, ahi não estivessem fallando bem alto para pro-

var que o intendente municipal desta capital e os seus amigos nunca estive-
ram e nem se acham dispostos a lançar mão de meios taes, bastava reflectir 
no pequeno numero dos guardas municipaes e bombeiros para se comprehen-
deT que com taes ·elementos ninguem pensaria em lutar com um co·rpo de 
poli cia. de mais ele duas mil praças de infantaria e cavaJla.ria perfeitamente 
armadas e municiadas. 

A opposição feita á organisação da policia municipal e da companhia de 
bombeiros nã,o passa, pois, de pretexto para encobrir outros planos que Fe 
occultam com cuidado. 

A prova está em terem, antes desta capital , or,p:anisado as municipali-
dade da F eira de Sant' Anna, Areia, Ca.nnavieiras, Amargosa. e Curralinhn 
a sua .pólicia municipal. armada e fard ada, com scienci.a e a.oplauso do illus-
tre governador elo estado , como se vê da correspondencia official do governo 
com essas camaras sobre tal a.Ssumpto em dias de setembro, outub1·o e no-
vembro do anno proximo passado. · 

Os textos da constituição estadoal e da lei orgauic:t dos municípios são 
hoje ·os mesmos gue erão então. Não póclem, ·nem devem ser interpretados de 
modo di.ffcrente· elo que foram ha pouco. 

A ooherenci a nos seus actoc~ é um dever de· honra para, todo o governo 
que se présa o sabe aquilatar a responsabilidade moral e legal, que as leis 
escriptas e moraes lhe impõem. 

Nesta questào de organisação cl::i. policia municipal, só os cef:!:OS volunta-
rios não veem que quem está dentro da constituição do estado e da lei orga-
nica elos municípios é o poder municipal. Eleito legitima e legalmente, cum-
pre o mais rigoroso ele seus deveres defendendo com os textos ela lei na mão, 
a, autonomia e independencia elo município, e consequentemente a fórma 
federativa republicana, que é o regimen , em que vivemos. 

R epito pois á face do Brazil inteiro : a, quest ão da. policia. municipal 
não nassa de pretexto. 

E st e moviment.o armado que se nota entre nós t em outro fim : segunao 
cr eio. o alvo é impor a esta nobre terra pela força. e pela Yiolenc:ia. um poder 
legislat-it•o , que póde ser tudo qu anto quizerem , menos o- r epresentante ela 
vontade do povo• bahiano. 

Declaro, que, seja qual fôr a solução desta monstruosidade, que, pela 
primeira vez se dá na Bah;a, jamais reconhecer ei a legitimidade e lega.Iidarle 
ele deputados e senador,e.<s, pl'ocluctos genuínos elo mais desbr.a.gaclo bico da 
penmi , e da màis escandalosa frãude eleitoral , e ainda em cima diplomados, 
com a. mais flagrante violaç.ão- da, lei, pela minoria do concelho municipal de 
Cachoeira e pela 'camara do B.emanso do· Pilão Arcado. ambas sem oompe-
t encia legal para a.purar eleições, ou pela municipalidade ela feira ele Sant' 
Anna em sessão clandestina, de que essa cidade nem siquer t eve noticia. 

E tudo· isto feito· pelos amigos do governo, que deviam ser · os primeiros 
a dar·em exemplos de respeito á lei , e sanccionado pelo proprio govffi·no. 

Aind a mais, os autores de excessos taes e empre12;arei ó termo proprio , 
cl9 crimes taes VN~m á impr-ensa glorifica.r-se de havei-os pra.ticado! 
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A esta infeliz terra estava reservado este tristíssimo espectaculo no 
anno de 1895, setimo da Republica, e na administração do Dr. Rodrigues 
Lima, sem que S. Ex. tivesse !IJO menos uma palavra para repellir a sua so-
lidariedade, com attentados de tal ordem ! 

cc Deputado porém, (no dizer de um dos proceres da grei dominante da 
Bahia) só será aquelle, a quem o governo mandar pagar o subsidio'! n 

Tal e a idéa que fórma certa gente, das instituições r epublicanas I 
Os opposicionistas só podem deseja.r , pois presumem ter por si o direito, 

que questões desta ordem sejam resolvidas pacifica e legalmente. 
Não dis pondo da força armada., todo o seu empenho será evitar confl.ic-

tos e desordens como já fizeram até em occasiã.o, em que dessa força podiam 
dispor, como é publico e notorio : destas circumstancias só se mostram ~'s
quecidos o Sr. Dr. governador e seus amigos; mas por isso mesmo estão os 
opposicionistas firmemente r esolvidos a defenderem-se até onde lhes fôr 
possível , si aggredidos fo·rem. 

Os que desejam que as instituições democraticas se radiquem no Brazil, 
não devem poupar esforços para que jamais o direito da força se imponha á 
força do direito. 

Objectar-me hão os donos da terra, que o direito que a opposição pre-
sume e aJlega ter, pr-ovém da mesma fonte impura, de que surgiram os sena-
dores e deputados. cuja legitimidade contesto. 

Não pretendo ta.par o ·sol com as mãos. Não negarei que a quasi tota.li-
'da.de das eleicões deste Estado. salvas exepções rairas , é o resultado do bico 
da penna; mas ao menos os deputados opposicionistas teem sobr e os seus 
competidores a circumstancia de haverem sido diplomados pelos poderes que 
disnunham de comuetencia lejZal para proceder a apurar.ã.o das eleições: mas 
ainda a.s>;im valerá a nena confla.grar o Estad-o para validar um pode r legis-
lativo sem legitimidade e sem lej!alidade? 

Não ha intereRse partidario de qualquer ordem que seja que não deva 
ser posto á mal'gem para manter a ordem e a tranquillida.de publicas. O 
tristíssimo exemplo do Rio Grande do Sul e de Pernambuco ahi está para nos 
aconselhar no momento melindroso, que atravessamos. 

Não tenho hoje parte na direcção do partido constitucional. Fallo , po;s , 
em meu nome sómente; primeiro , como bahiano que sou inter essado pel:t 
sorte do torrã.o em que nasci; segundo, como politico e deputado, que dese.ía 
eYitar mais desastres á Republica e novos embaraços á administração do 
Sr. Prudente de Mora;es. 

E o meu modo de ver as cousas de minha terra é r-onheeido por quantos, 
ele perto ou de longe, vivem comigo . 

Todos os meios que me teem parecido apropriados para dar ·solução hon-
rosa ás difficuldades que nos assoberbam, eu os tenho err.pregado, tanto pe-
rante o ~overno da União, como o do estado. 

Até 'dentre os meus adversarios, a le:uns 1m que já me ouviram sobre o 
modo unico, honroso de resolver o oonilicto entre as duas parcialidades . 

Basta apenas que ambas tenham .o patriotismo e abnegação indispensa-
veis em emergencia tão grave. 

Este meio ·não póde ser sinão o seguinte: as duas turma:s ele deputados 
e o senado annullarem a.s eleições feitas a 4 de novembro do anno passado, 
communicando ao governador essa solução afim de que este marque dia para 
proceder-se á noYa eleiçi'ío. 

Os chefes políti co-<> de um e outro lado tomarão, como um empenho de 
honra, fa.:r.er com oue por todas as secções eleitorl!Jes a eleiçií.o seja a expres-
sã.o livre da vontade dos eleitores, que comparecerem ás urnas, sendo religio-
samente apurados os votos dos presentes sómente. 

Este trabalho, que a alguns póde parecer dif .ficil , é, e-ntretanto, facílimo. 
Por toda. part.e o eleitor ba.hiano tem fome e sêde de verdade eleitoral. Quei-
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ram os chefes locaes, e a .. eleição correra pacifica, livre e verdadeira em todos 
os collegios; mas a preoccupação da futura victoria nas . urnas póde embara-
çar alguns, qu1j talvez se mostrem dispos.tos a acceitar tal solução. 

Respondorei : em primeiro Jogar, que a derrota que soffresse uma das 
parcialidades lutando no terreno legal, seria uma grande victoria moral, 
porque teria concorrido poderosamente para a restauração do re.gimen elei-
tor.al entre nós. 

Em segundo loga.r, essa mesma preoccupação póde dessapparecer, desde 
que os directores políticos procurem chegar a um accordo sobre os 42 nomes, 
que devem compor a camara dos deputados, e os sete que devem preencher 
o terço do Senado. A Bahia aiúela não está tão po·bre de pessoal que não• se 
encontrem 49 homens capazes ele formar um poder lBgislativo, que se com-
penetre de sua missão, e que esqueciel.os por a.lgum tempo ela 1Joliticage·m, 
que entre nós se ha feito, tr.atem de r ever a lei eleitoral e outras, e decretem 
novas, ele accordo com as exigencias dos tempos e elas nossas necessidades 
soc1aes. 

Ainda mais, não vejo obstaculo sério, que se opponha a que ao mesmo 
tempo se combine em um nome, acim.a ele toda a suspeita, o qual para o 
anuo deva sub1>tituir no governo elo estado o Sr. Rodri.gu(!s Lima. 

As pequena.s difficuldades que a discussão de taes assumptos pócle tra.zer, 
serão facilniente resolvidas, desde que de ambos os lados houver sinceridade 
e vontade deoidida de· dirigir a. política esta doa!, por uma estrada mais recta 
c mais larga. 

Deixem os homens de parte as paixões e odios, que obscurecem-lhes por 
momentos a rasií.o, appr-oximen-se sem hesitações, nem receios, e verão como 
lhes será facil acceitar o alvitre, que já lhes offereci, e ora lhes offereço pela 
imprensa. 

Ou se reunam no me.'>mo edifico·, ou em edificos diil'erentes as duas tur-
mas . de senadores e deputados, a exequilibidade da minha proposta é a 
mesma. 

Queiram e tentem, e verão se tenho ou não razão. 
Ningnem se abaterá ou se humilhará, e a dignidade d<o Estado· e do 

poder publico sahirá illesa de tal solução, que merecerá de certo applausos 
sinceros de toda a população sensata e ordeira. 

Exprimindo-me assim, não supponha alguem que procuro evitar os 
riscos e pe1·ig-os da occasião. 

A minha attitude está traçada pela consciencia de meus deveres civis 
e políticos. 

Profudamente conve·ncido de que o Dr. Almeida Couto está com a 
constituição e a lei orgacnica dos municípios, achar-me-he-i ao seu lado, qual-
quer que seja a sorte que nos aguarde. 

N·em dieta a minha oonducta sómente a amisade, que desde a infancia 
me liga a esse cavalheiro·, cujo· procedimento tem sido sempre correctissimo 
na posição que occupa. 

Trata.ndo-se do direito e da lei, não distingo indivíduos. Si o Sr. Seve-
rino se achasse porventura na situação do Sr. Almeida Couto, encontrar-
me-hia a seu lad-o. Não tenho pesos nem balanças diíierentes para pesar ( s 
actos humanos. 

Si os chefes políticos de um e outro lado, reflectindo detidamente sobre 
o que acabo de escrever, acceitarem o alvitre, que desde o começ.o desta infeliz 
questão, tenho suggerido, a{)har-me-hão disposto a anxilial;Q,., com toclas as 
forças vivas de minha alma:-

Sentir-me-hei mais do que r ecompensado só .e ~ó pela consciencia de 
have-r prestado á minha terra o melhor e mais relevante serviço, que podia 
prestar-lhe na crise porque est-amos passando; si, porém, as minhas palavras 
leva.rem-as CJS ventos) e si continuarem os governantes dispostos a infelici-
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tarem de V·ez a pobre Bahia; si o sangue bahiano tem de fatalmente correr 
pelas praças e ruas desta cidade, co-rrerá tambem o meu, porque não· me 
conservarei dentro de casa., não retirarei daqui a minha família.; mas achar-
me hei entre as victimas, que devem ser immoladas no dia fatal. 

Entretanto, christãos, como nos dizemos, devem<>s lembar-nos que a 
vida humana é um deposito, que nos confia a Providencia para ser-lhe resti-
tuído no momento em que ella <> exigir. 

A polit·icagem não tem o direito de sacrifica.r aos seus inoonfessaveís 
interesses nem a vida da mais relaxada praça de pret, nem a do obscuro e 
mais humilde dos cidadãos. 

Tenho dito aa· paiz e á Bahia com a franqueza do costume o que penso, 
o que desejo, o que fari a, se de mim só dependesse resolver o problema., que. 
como a esphin.ge da f.abula ameaça devorar-nos. . 

Cumprido .a meu dever, entrego o resto á sorte. A morte pa.ra quem foi 
cidadão e vê a patria reduzida a. ta.] estado, será sempre uma fortuna. 

Ao Sr. Rodrigues Lima lembrarei apena.s o conceito do Cesar : 111ise?·um 
esse instntment1tm senectuti recordationem c1·ude.litatis . 

Bahia, 24 de março de 1895. - Dr. A1"Íst ides Cesar Spinola Zama, depu-
tado federal. n 

Os meus cormligionarios objectavam-me que proceder-se a nova eleição, 
sob o .governo do Dr. Rodrigues L·ima, que não sabia resistir á suggest ão da 
gente que o cercava, que elles julg.avam in ca.paz de pnJceder correctamente 
em qualquer emer.gencia, seria inepcia; offerecessem-lhes garantias seguras 
para um novo pleito no terreno legal, e elles não hesitariam em acceitar o 
alvitre que eu lhes propunha; os meus adversarios pm·ém , estavam de plan<> 
deliberado, e nada lhes convinha sinã.o o que fizeram. 

Tenho razão de assim pensar, porque em todas as tentativas de acco·rdo, 
estabeleciam elles uma condição impossiv.el de acceitar . . Assim, quando o 
Sr. Arcebispo da Bahia procurou intervir, entre as condições apresenta.das, 
Já vein t arnbem a de r·enunciarem os seus loga.res os antigos sena.dores, a 
r espeito dos quaes não podia haver questão. 

E na ultima tentativa feita, qua.ndo lhes fa.ziamos todas as concessões, 
abrindo mã.o de interesses pa.rtidarios, impuze•ram-nos como prelimina.r que 
acceitassemos para presidente do Senado o nome que elles designassem tlc 
entr.e os seus! Um partido póde sacrificar os seus interesses, mas nunca a 
sua dignidade. · 

A medida que se approximava o· dia da reunião da assembléa, avulta.VMfl 
os boatos de violenci.as dre que S€1fiamos victim.as, e que se justificavam pela 
chegada de grupos suspeitos e desconhecidos, vindos ora pela estra'd.a de 
ferro, ora pelos vapores de Cachoe ira, Santo Amaro e Na.zareth. Esses grup•~'S 
eram logo acompanhados por praças de policia, que ,Js co·nduziam a,os quar-
teis da brigada policial. · 

No dia 27 de março o Diario da Bahia, na mais mode!'ada e sensata lin-
guagem, escreveu o seguinte artigo, cl1amando a attenção de todos para o 
que prescr evia a lei para a verificação de poderes dos membros do corpo 
legisla.tivo . 

cc Editorial do Diario da Bahia - A' medida que se appt·oxima o dia 
fixado em lei para o começo dos trabalhos preparatorios do Poder Legislativo 
do E stado, nota-se que vae crescendo no espírito publico o receio de pertur-
bação da ordem, aguçado pela attitude do or.gão official do governo com •1S 
seus alarmantes editoriaes e ineditoriaes, e até certo ponto justificado pelas 
imprudentes medidas a.dmin istrativas de aprestament.o· bellico, com que, 
aterrando a família bahiana, parece disposta. a gente que se julga com o 
.direito de usar e a.busar · da f.Ol'ça policiai; a convert.er, com a logica. dos 
sabres, dos chuços e cbs balas, os vencedores pelas urnas em vencidos pelas 
armas. 
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Ouve-se, entretanto, de quando em vez, como um éco sagrado do cora-
ção do povo, esta in-terrogativa, que perante a indifferença de um governo 
assume as proporções da perversidade : «Será, preciso que, na gloriosa 
Bahia, se derrame o sa.ngue de irmãos, em um combate de odios partidarios, 
para a victoria do direito? )) 

Realmente, não· ha espírito, por mais obsecado pelas paixões políticas, 
que não esteja convencido de que para um governo não ha maim·· interesse 
do que a .ocr·dem e a paz publica. 

No emtanto, com um povo como o nosso, ele índole extremamente paci-
fica, generosa e até hospitaleira, e que só provocado por attentados aos seus 
clireitQs tradnz por explosões de energia as suas legitimas indignações, nada 
mais facil a um governo do que essa funcção de assegurar á collectivida.de 
a.quelle supremo desícleTatum do homem de trabalho, da família e elas classes 
conservado-ras . 

. Com effeit·o, de uma unica condição dependem a ordem e a paz, em uma 
cidade civilisada, em que a soberania elos associados se concreta em leis, que 
garantem e regulam o exercício de seus direitos : é O· respeito a essas leis, quer 
da parte dos governados, quer ela parte dos governant-es. 

Dahi a doutrina co·nservadora; si a lei é vio·lada pE'los go-vernados, incon-
cusso é o direito da a.utoridade publica até de usar da força para restabelecer 
a ordem, isto é, para reparar aquella violação . Si , porém, é dos governantes 
que parte o desrespeito á lei, é tambem· inconcusso nos governados o direito 
de obrigar a. autoridade publica a respeital-a ainda que por meio- de uma 
revolução. Na luta pelo. direito, a victoria el:1 fo 1·ça não gera direito , mas :t 
tyrannia, que é incompativ.el com a ·existenc·ia de um po.vo que tem a 0011-

sciencia da. s ua liberdade>. E', sem duvida, preferiv·el não sobreviver á luta 
porque, vencedora a força, o combatente p elo d ireito é reduzido á escravidi'ío. 

Estará o briow povo bahiano em vespera de nma de~sas luctas em defesa 
de direitos seus, cujo exercício outm·gou, nas eleições de 4 ele novembro do 
an:Qo passado, aos cidadãos legalmente diplomados para a Cama.ra dos Dep'J-
tados e a alguns outros votados para completarem o numerO' constitucional rle 
senadores? 

Parece-nos que nã.o; porque não cremos que o governador deste Estado, 
por mais condescendente qne se tenha most.raclo com a pratica ele escand.alosos 
abusos dos seus thuriferarios, forneça a chefes partida-rios o seu regimento 
policial p.ara pert.urbarem a o<rdem , pel.o desrespeito ás no-ssas leis, e trauqnil-
Jidade publica em virtude ela resistencia legal elas victimas. 

Sabe-se perfeitamente que jámais cogitamos siquer ele qualquer desac.ato 
<Í pessoa ela sup'rema autoridade do Estado, não passando de uma balela de 
adversarios o boato de tentativa ele deposição ele S . Ex. · 

Somos constitucionalistas, e, assim como queremos que S. Ex. torne effec-
tivo e garanta o respeito- que merecem os direitos de nossos corr.eligionarios, 
nã<> podemos querer o menor desrespeito ao direito que S. Ex. exerce no 
governo deste Estado. 

Pela mesma razão, não queremos que sejam postergados os direitos de 
nossos adversarios, que, pelos meios legaes, os elemonstr.a.r em na verificação 
de poderes de deputa·dos e senadores. 

O que é preciso, po1·ém, é que não só o• Sr. Dr. governador elo estado, como 
tambem, e principalmente, o povo bahiano saibam, para cada um cumprir o 
seu dever e prevenir-se a perturbaçã.o d.a ordem e dissipar-se o receio de pr:>-
ximas luctas sangrentas entre o r egimento policial elo Dr. gove.rna-illr rlo 
estado e a patriotica. multidão de bahianos, que 1~ão tol0ram para a gloriosa 
Bahia a vergonhosa politicagem de outros infelizes estados; o que é preciso é 
que sa.iham como as nossas previdentes leis , cujo cumprime nto o povo tem o 
direito de exigir do poder publico, esta.beleceram sabia e pratica.mente os 
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meios de evitar-se o que corre estar premeditado no e~piríto de nossos adver-
sarios. 

O dia 28 do co.rrent~, ás li horas, no Senado e ao meio-dia na CamaJ.·a, é 
o fixado pelos regimentos desses dous ramos do P-oder . Legislativo para a pri-
meira sessão preparatoria da terceira legislatura deste estado. 

Quanto ao Senado, convem tornar publico o que nessa sresão e nas sub-
sequentes se deverá passa.r, de acOII'do com a lei. 

Diversamente do que se dá com relação á apuração e diplomação de depu-
tados, é ao Senad-o que compete fazer a apuração das eleições para preen'chi-
me-nto de seu terço, expedindo aos eleitos os respectiv-os diplomas. (Lei de 
21 de janeiro de 1892, art. 45 § 10.) 

Dahi se vê que nenhum dos cidadãos votados nas eleições de 4 de novem-
bro do anno passado, para pr-eenchimento do terço de senadores, diplomados, 
ignorando-se mesmo quaes, quer de um, quer de .outro partido, que pleiteara.m 
essas eleições, obtiveram maioria ele vot-os -e foram effectivamente eleitos, por-
que só pela apuração a que proceder .o Senado pouer-se-ha sabel-o. 

Dahi se vê ainua que os competentes para fazer -essa apuração e' verificar 
qtmes os senadores eleitos são os senadores existentes, que fazem parte dos 
outros dot1s terços do· Senado. 

Para ess-a apm·.ação, o presidente do Senado, que é o mesmo membro- des~a 
corporação que o presidiu durante a sessão legislativa d.o a-nno passado, no-
mem·á uma commissão de cinco membros, tirando-os á so-rte dentre os senado-
res que se acharem promptos para os trabalhos, a qual examinará toda-s l'S 
::tetas. protestos, etc. (B~g. do Senado art. 5°.) 

Essa commissão, depo-is de nomear dentre seus membros o seu presidente, 
o qual distribuirá o trabalho pelos outros, annunciará pela imprensa a hora 
de seus trahalhos, para que p-ossam os interessados offer<:>cer o aue julgarem a 
bem de seu direito sobre o processo eleitoral, e, julgando-se instruída, for-
mulaJ·á o relatorio do inquerito, oonch!indo com o s-eu paa·ecer. (Reg. art. 6° 
§ 1° (l. 6°.) 

Para a verificaçã,o dos poderes dos que forem reconhecidos por essa com-
missã.o apuradora-,e de que póde se tratar durante as se'>sÕes preparatorias, 
exigia vagamente o art. 7° do· regimento que o Senado deliberasse com f!, 

maioria de seus membros; mas pela. indic·ação de 16 de agosto de 1893, que 
ficou fa.mnclo parte elo mesmo ·regimento, a maio·ria, a que se refere o citado 
art. 7°, é a elo 11umero dos sena.dbres existentes e não a relativa ao integral 
constitutivo do senado. 

Tambem, por outra indicaç-ão do Sr. Luiz Vi-anna, appro·vada e incorpo-
rada no regimento, ficou determinado que os pareceres relativos a negocios 
eleitora.es serão discutidos nas commissões, precedendo anuuncio, e votado~ 
pelo senado sem discussão. 

Pois bem; com relação á apuração· e v-erificação de poderes dos cidadãos 
eleitos para completarem o numero integral ele senadores que receio pocler'i 
haver de perturbação da -ordem, desde que se cumpram tão claras e termi-
nantes disposições ele lei, respeitando-as todos os membros existentes d-o 
Senado, quer de um. quer do outro partido? 

Agora., quanto á Cama.ra elos Deputados. 
Que hav-erá ele mais simples do que a -observanci a da le.i eleitoral e ela lei 

regimental da Camara para a futura composi9ão deste ramo do Poder Legis-
lativo? 

Reunidos, no dia 28, ao meio-dia, •OS cidadãos diplomados deputados, 
deverá occupar a cad-eira de presidente o mais velho, dentre os pres·entes, 
convidando dous outros, para servirem de- 1° e 2" secretario . (Art. 2°, do 
regimento). 

A esse presidente cada um dos presentes entregará -o· seu diploma, e o 
2° secretario organisa.r{l. a li:sta nominal dos apresentados consid.erando-sc 
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diploma U1J,icamente o titulo ou documento que jôT como tal definido pela lei 
eleitoTal. (Art. 3°, do regime nto) , 

Ora, o que a lei eleitoral de 21 de janeiro de 1892, no art. 45 § 9<', define 
como diploma é uma copia da apura.ção· g.eral das eleições da circumsoripção, 
feita pelo conoell1o municipal da séde da mesma circumscripção. 

Assim, só poderão ser CO'Ilsiderados diplomas as cópias de actas de apura. 
çã.o expedidas a.os eleitos pelos concelhos municipa.es da capital do estado ( gue 
é séde da Ia circumscripçã·o), d a cidade da. Feira de Sant'Anna (que é a sédo 
da 2a circumscripção) e da cidade do Bom fim (que é séde da 3a circumscrip-
çã.o.) (Art. 45 da lei de 21 de janeiro de 1892.) 

IYe nenhum dos diplomas legitimamente expedidos aos cidadãos eleitos 
por ·essas tres circilmscripções consta protesto nem óontestação alguma. 

Deverão, portanto, todos ellf',s tomar parte na eleição da mesa provisoria , 
que tem de ser feita no mesmo dia, composta de um presidente e düus secreta-
rios que fun ccionaJ'á, durante todas as sessões pr·eparatorias e até á organi-
sação da mesa definitiva, depois da abeTtura do Oongresso. (Art. 4°., do regi-
ment-o.) 

Feita essa eleição, proceder-se-1m a.o sorteio de uma oommissão d·e tres 
membros para examinar todos os diplomas, actas, protest·os, etc., e organisar 
uma lista dos deputa.dos, cuja eleição não soffra contestação, e uma outra elo'> 
contestados. 

Approvadas pela cama.ra essas duas listas, procede-se a;o sorteio das tres 
commissões de tres membros cada uma, perante as quaes teem os interessa.dos 
o direito de apresentar documentos, representações e esclareeimentos, a.fim 
de provarem que foram esbulhados de diplomas que lhes deviam ter sido explO-
didos; e ele tudo isto a camara tomará soberana.menile conhecimento, fazeuuo 
valer o direito do que se julgar esbulhado ou confirmando o direito' do dipll•-
mado. 

Assim, regular e pacificamente reconhecidos os poderes de seus membros, 
estarão a camar<ll e o senado habilitados a funccion.ar constitucionalmente, 
fazendo as competentes communioaçces ao governador para. dirigir-lhe a men-
sagem no dia da abertura. 

Não é, pois, evidente que, hem intencionados como estão os nossos eorre-
ligionarios e os illustres chefes do partido republicano constitucional, cumpre 
ao Sr. Dr . .gov·ernador do esta.do, com a sua autoridade. mora l sobre os seus 
amigos, que const<li premeditarem attentados, arredai-os de.~se imprudente 
plano, e, com a autoi'id.a.de adminstrativa, de que, ha tres annos, foi investid.o, 
eontribuir para a obseTvancia e o respeito da lei , e que, portanto, só a S. E.x. 
caberá a responsabilidade da perturbação ela O·rdem e do luto da família 
bahiana·, ou a gloria de, resistindo 3JOS dolosos conselhos de seus falsos amigos, 
salvar a Bahia pelo menos do ridicuJ.o com que esses mãos b.ahianos preten-
dem aviltai-a? 

Ainda cremos que nem tudo está perdido. 
O Sr. Dr . . gov·ernador deste estado, pa.r.eoe-nos .ainda não se corrompeu 

ao: ponto de aspirar á.s glorias funebres de um Barbosa Lima. 
Esperemos. » 
Nesse mesmo dia 27 o directorio elo partido constitucional, preoccupado 

com o que podia suceder no dia seguinte, deliberou mandar uma commissão ao 
governador do estado. 

Esta commissão, composta ele cidadãos acima de toda a suspeita, contendo 
·em seu seio, além de outros, os Srs. qeputados Santos Pereira e senador Virgí-
lio Damasio, dirigiu-se ao palacete da Victoria e alli com toda a moderaçã.o 
expoz ao Sr. governador o que havia. S. Ex. deu · a sua palavra de honra de 
quB, não empregaria jámais a violencia, que a liberdade na verificação dos 
poderes seria completa, tanto que, a commissã.o , publicou no mesmo dia 27, 
o boletim seguinte, no qual se dava conhecimento á população da Bahia, das 
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garantias que S . Ex. havia promettido tanto aos seus adversarios, como a seus 
oorreligionarios . -

"O partido r 'epublicano constitucional aos habitantes da Bahia - Justa-
mente p·reoccupados com os boatos ate.rradoa·es espalhados pelo estado e parti-
cularmente nest.a caopit.al, ameaçadores da ordem publica e da segurança indi-
vidual, e fundamentalmente attentatorios da constituição e das demais leis e 
da propria dignidade, não só do estado como da Repnblica, rouniram-:se em 
sessão solemne e numerosa os membros do partido republicano· constitucional, 
afim de sobre um assumpto de tamanha gr.avidade deliberarem e r esolveren 
de moclo condigno de cidadãos de um paiz livre, pacíficos sim e ordeiros, mas 
altivos e hombridos'os e conscios de seus direitos como de seus deveres. 

Nessa reunião foi , em lingua.gem correcta, comedida e desapaixonada, 
exposto pelo seu digno presidente Sr. Dr. Almeida Couto, o 1·esumo do que 
constava, como a t<Jdos era notor.io, sobretudo de referencia á mais pro.xim<1. 
e imminente ameaça contra nós e contra a lei. 

Alludia S. Ex. ao boato com·.ente, de que no dia 28 do corrente, isto é, 
dentro de menos de 48 horas, quando devem reunir-se em sessões preparato.rias 
as camaras legislativas, seriam os respectivos edificios cercados por forças poli-
cia.es e p-resos ou pelo menos impedidos de comparecerem ás sessões os eleitos 
do nosso partido. 

Qual deverá ser a a.ttitude delles e o proceder do partido nessa emer-
gencia.? 

Tal foi a interro.~a.tiYa sobre a qual S. Ex: consultava os seus correligio-
narios. 

Depois de ligeiro debate, t-ão breve quanto moderado, resolveu-se, como 
preliminar, que no dia supra.mencionàdo os eleitos para a. Camara dos Depu-
tados e para. o Senado se encaminhassem para os respectivos pa.ços, inermes 
e dispostos a manter .os seus cli.reitos, conciliando a defesa. dos mesmos com o 
respeito á lei. 

Assentado este ponto, em seguida e no intuito, não só de conhecer a.té 
onde podia ha.ver vislumbre de verdade em tão monstruosos boatos. oomo tam-
bem de se envidarem todos os esforços pa;ra, a tod·a a evidencia, ficarem 
demonstrados os sentimentos qne animam o partido republicano constitucio-
nal de amor á ordem, reso.Jveu-se que fosse escolhida uma commissão·, a qttal 
se dir.i.gisse inconf;i.nenti ao Ex.m. Sr. governador do Estado que, era de crer , 
devia esta.r, assim como nós, sitiado de boatos alarma.ntes attribuindo-nos 
intentos reprovados e sinistn>8; e era mister que sobre todas e->sas trwas se 
fizesse a luz. 

Para essa com missão foram designados os cidadãos n baixo firmados : sena-
dor federal Virgílio Damasio, deputad<J federal Santos Pereira, senadm; esta-
rloa.J cone12co Ag.gripino Borges, presidente elo concelho municipal Freire de 
Cai·valho Filho, senador esta.doalrecem-eleito Costa Pinto e deputado estadoal 
recem-eleito Alfredo Cabussü . 

De volta da conferencia, na qual fomos acolhidos e ouvidos peJo Sr. gover-
nador com a mais amistosa e benevola atte<nção, relatámos· á reunião do par-
tido que á nossa espe.ra. se conserva.ra em permanencia; o teor d a mesma con-
fereneia. qne é o se,guinte : 

Expnzemos a S. Ex. as delibell'açÕe-<; assentadm; na renniã.o dos correligio-
na rios que a.Jli representa.va.mos; a.ffirmá.mos mais uma vez o desejo sincero qu,~ 
t.odos nutrimos de que se mantenham sem a mínima. a.lteraçã.o a ordem e a 
tra.nquillicla.de publicas; a6s.egnrámos, finalmente- a S. Ex. que podia contar 
com o nosso concurso, moral e le!la], no empenho de .evita.r distmbios e conflie-
tos lamentav!'lis e sómonte prejudiciaes, tanto á opposiçã,o como .ao governo, e 
mais que tudo nus CI·editos e interesses do estado que .todos Pstremecemos. 

'ferminá.mos e~perancl.o que S. Ex . , agora que. não podia. r.onservar mai~ 
duvidas acerca dos nossos intuitos, clarià por sua parte as necessarias ordens 
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para evitar a possibilidade de attritos, sempre prestes a converter-se nesse3 
disturbios e graves oonfiictos, nas aprrara.tosas exhibições ele força. publica de 
animo prevenido e belicoso, quando insuflado po.1·ventura por a.!guem, mesmo 
fóra dos círculos elos partidos políticos, mas ·em cujos planos e maus instinotos 
caiba a provocação ela desordem, tãb facil de surdir do mínimo incidente. 

Respondendo, S . Ex. declarou-nos, antes de tudo, que muito estimava 
que taes fossem qullies acabavarn.os de affirrn.ar-lhe os sentimentos e intuitos 
do nosso partido, do que não rrodia duvicla.r pelo muito conceit.o que mere-
ciam-lhe os membros da commissão que o procurava, ficando dest'arte redu-
zidos ás devidas proporções os boatos alarmantes que a.terram a população. 

Disse-nos ainda S . Ex. que nós vínhamos ao encontro de s.eus desejos, 
que ninguem os sentia ma.is sinçeros pela pa.z e prosperidade elo nosso estado. 

Nã.o cogitára, affirmou-nos S. Ex., nem consentiria de modo a1gum no 
emprego da força publica pa.ra embaraçar ou violentar o livre e pleno exerci-
cio do Poder Legislativo, unico competente para decidir sobre a validade dos 
poderes de seus membros. . 

Repetiu-nos assim, de accordo com seu proprio modo de pensa.r, que 
nenhuma força estaci-onaria nas praças e ruas proximas dos edificios em que 
funcciona.m o Seuado e a Cama.ra elos Deputados, até o dia da abe>rtura. so-
lemne da assembléa. gera.!, ficando resalvado o eonfiicto accidenta.Jmente 
oecorrido 13m. algum dos mencionadas Jogares, porque então as auto~·idad€6 e 
agentes policiaes proeederiam como é de lei e pr.axe em casos taes. 

· Accresoentou S. Ex. que, entretanto, á vista da extensão qu e tomaram os 
boatos, que são naturalmente incentivo para vagabundos e mal intencionados, 
sempre ávidos de occasião de .attentarem contra a ordem legal e a propriedade, 
S. Ex. tinha resolvido e a.chava conveniente fazel-o, conservar a força. publica 
de promptidão nos quarteis, -e reforçar as gua.rdas ordina.rias nas repartições 
publicas, principalmente a do commercio, prescindindo apenas, á vista de 
po11derações que lhe fizemos, de fazer circular pelas ruas do bairro commer-
cia.J patrulhas de cavallaria, cuja presença, supprida aliás pelo reforço ua 
guarda de infantaria, poderia concorrer para augmenta.r o panico· da popu-
lação. 

Trocadas ainda uma vez entre S. Ex. o Sr. Dr. gove1·nador e a commissão 
as seguranças de sincero e cordial proposito de evitar a todo o transe e só 
com as armas da lei e da verdade os males incalcula.v.eis para todQs, oriundos 
da discordia na família bahiana, levada até o derramamento do sa.n.gue de 
irmãos, voltámos a dar conta do bom exito da nossa ineumbencia . 

E no intuito de tranquillisar os nossos ooncidadãos o autorisa.dos pelos 
proceres do Partido Republica.rw Constitucional, e conforme a decla.ração por 
nós feita ao Sr. gov-erna.dor e por S. Ex. appro·vada de tornar publica a nossa 
conferencia, fazemos e firmamos este boletim; e aca.riciamos a esperança de 
que seja a conferencia de hontem o inicio de uma era de paz e tra.nquillidade, 
e consequente progresso e ·elevação material e mora.! da nossa querida Bahia. 

Ma.rço, 27 de 1895.- Virgílio Damasio. - Santos Pe1·eira. - Uonego 
1lggripino Bo1·ges. - Fnire ele Oa1·valho Filho . - J oaq1âm ela Gosta P·into. 
- A.lfreclo Oabussú. » 

Po-is hem; no dia seguinte, 28, queeTa o destinado paa-a a 1• sessão prepa-
ra.toria, a primeira cousa que despertou a extranheza publica foi aclmr-se o 
edificio litteralmente trancado, tendo uma. guarda numerosa na escadaria, 
por onde deviam entrar os presumidos deputados. Os nossos correligionaria.;, 
encontrando as portas fechada,~, permaneceram po·r muito tempo na sa.Ja. no.bre 
da municipalidade, fronteira á part-e em que funcciona a. assembléa estadoa.l. 
DE>pois das 11 horas, vieram os in titulados deputados governistas, que fizera.m 
a.brir o edificio, entrando tambem com elles os deputados constitucionaes 

Agora, o que é extraordinario, Sr. Presidente, e triste de dizer á Cam.a.ra 
é que, com a.quelles que se diziam amigos do governo, obrigados, po-rtanto, a 
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daJ' antes de tudo exemplos de amor á ordem e respeito á lei, penetratam pela 
primeira vez na secretai;ia da assembléa da Bahia, capangas de physiouomia 
sinistra, todos armados e tão escandalosamente a1·mad();S que, deante das recla-
mações populares, de reclamações minhas c do Sr. Pau1a Guimarães, o chefe 
de policia, que se achava . presente, teve necessidade de fazel-os retirar da 
sala, sendo que um delles, oom a ingenuidade de ignura.nte, declarou public:a-
mente que se admira.va de que assim procedessem para com à. sua pessoa, 
quando elle era do corpo de policia e para alli tinha vindo por ordem superior; 

En não ouso asseverar; mas dizem que as armas tQmadaa· nesta occasião 
foram depois restituídas aos mesmos indivíduos na. typogra.phia do Con·eio de 
Noticias, que é a folha official! 

O que é certo é que eu, não querendo simplesmente confiar na minha 
memQria, trago :tqui a noticia dos fa.ctos occorridos nesse dia, dada. pelo 
Jornal de Noticias, que se diz neutro, mas que todo. mundo sabe que é muito 
affecto ao partido governista, e tanto que o seu redacto·r chefe é deputado 
governista e outro redactor inspectm· litterario ... 

O SR. VERGNE DE ABREU- Incapaz, po.rém, de faltar á verdade em qual-
qu€r assumpto. (Ha outros apa1·tes.) 

O SR. ZAMA- Por isso mesmo que tenho na mesma conta que V. Ex. esse 
orgão de publicidade., aqui o trago, para com as suas proprias pa.Iavras, dar 
sciencia á Camara dos Srs. Deputados do espectaculo que alli pre.senciei, 
porque esta gazeta diz que "o 8-r. chefe de pol·icia fez coT·rer todas as pessoas 
suspeitas, fazenda acqu-isição de àoa duzia de pistolões, facas e-1·evolven. E' 
gaz:eta ·neutTa,, sem duvida nenhuma, insuspeita ao. nobre deputado. 

O SR. VERGNE DE ABREU - Essas pessoas podiam tambem, . e com ra.zão, 
pertencer ao numero dos amigos de V. Ex. 

O SR. ZAMA - Si nos pertencessem, naturalmente nos acompanhariam, 
e não os deputados do partido do nobre collega. 

O SR. VElWNE DE ABREU- Não apo.iado. 
O SR. ZAMA- Aqui não admítto o seu não apo-iado, porque fui testemunha 

v.isua.I e, quando digo que vi, nutro a esperança de acre.ditar que a Ca.mant 
nãü duvide de minhas palavras. 

O SR. VmtGNE DE ABREU - E os 60 indivíduos que na vespera, vie,ram 
arAlmpa.nhados por praças de policia? 

O SR. ZAMA - Basta referir a historia dess€s 60 individuas pa.ra a Ca-
mara tir-ar as conclusões. Esses homens, presos na Soledade, segundo se diz, 
forani trazidos para o quartel de policia por quatro praças! 

Os nobres deputados podem crer que 60 sertanejos pudessem ser presos 
na capital por quatro praças de policia? E' o cas-o da phrase de H-oracio : 
Hisum teneatü, amici? 

Sr. Presidente, para completar a minha narração não preciso invoca.r 
aqui outllO testemunho aJém do do digno collega nosso que, outro· dia, n.aquella 
sala, ouviu um dos representantes da Bahia confessar que, além da concen-
tração dQ corpo de policia na capital, cada um clQS amigos do governo trouxe 
a gente que pôde reunir. 

Penetrando os dous grupos na secretaria, depo.js destes incidentes que 
acabe de referir, houve ainda alguma demora em abrir-se a porta interior 
que dá para Q salão em que a assembléa costuma funccionar. QuandQ a port<.t 
se abriu, ambos os .grupos se precipitaram e um dos deputados constitucio-
naes, que se suppunha o mais velho, nos termos do regimento, occupou a 
cadeira de presidente da mesa. Houve violentas reclamações, uma a1ga.za.rra 
infernal. 

O SR. VERGNE DE AnREU - Elle assaltou a mesa e ho.uve até violencia. 
O SR. ZAMA - Pois bem; substituamos o verbo : - seja - assalto1t, 

como diz -o nobre deputado. 
Isto, porém, nã,o prova contra o direito que elle presumia ter para assu-
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mir à pres!denciã interín&, pois trazia comsigo a certidão de idade. O argU-
mento de que elle não er.a ma.is velho, po1·que na legjislatm·a passada outro, 
que não elle, havia exercido taes funcções, prova de mais, e o que prova d& 
ma.iJ> nada prova: todos estavam naquelle tempo. de accordo. Ninguem então 
fazia questã.o da presidencia insta.ntanea . da mesa, e dahi o facto do rlep~l
tado conhecido pelo nome de Pedro Nascimento, assumil-a sem reclamação 
alguma. 

Acredito at é que, sendo ambos. sertanejos, e deputados pela primeira 
vez, cada um delles dei'Seja.va ver-se livre do constrangimento de estar durante 
minutos obrigado a. dirigir um trabalho, que não conhecia. Dahi veni quo 
nessa occasião não houve a. menor discussão. 

Allega.ram que a certidão apresentada. pelo deputado· alludido era fa.ls;L, 
porque da secretaria do arcebispado não constava causa nenhuma de seu 
baptismo. Mas essa certidã.o não era extrahida do arcebispado da Bahia; 
era de Dutra orige-m . Os nobres deputados, porém, comprehendem que essa 
questão de presidencia interina ele uma mesa, no fundo é uma questão de 
lana ca.p1·ina. 

O Sit. VERGNE DE AnREU - Oh! I sto implica. com a organisaçã.o da 
Camara. 

O SR. ZAMA - '.Pomo nota do aparte do nobre deputado, para dar-lhe 1t 
resposta, quando chegar occasião. 

Pois bem, sendo testemunha ocular de tudo isto, assisti envergonhado 
áquella algazarra e ás scenas, que se deram no recinto da deliberação da 
assembléa, intoleraveis mesmo em uma pequena povoação á margem do 8. 
Francisco, quando porventura se tratasse de pleitear a orga.nisação de uma 
mesa eleit<Jral. 

A sala das sessões era dispüta do mesmo modo que esta : mais acima 
estava collocada uma mesa,, que foi presidida pelo Sr. Martius Duarte e mais 
abaixo coilocara.m os gov·er.nistas duas outras mesas, nas quaes occupou o 
Jogar de 1n·esidente interino o Sr. Pedro do Nascimento. Recebidos os diplo-
mas por ambas as mesas, pr<Jcederam á eleição da mesa provisoria, que devia 
funccionar durante as sessões preparatorias e á nomeação das commissões, 
para darem parecer sobre os diplomas contestados, ou não, e tudo isto· no 
meio de um tumulto indescriptivel. 

Cada uma das mesas declarou lev.antada a sessão, e pouco a, pouco a 
ordem se restabeleceu, permanecendo. t<Jdavia .na sa.Ja os deputad<Js de um e 
outro grupo·. Convem dizer que foi eleito presidente da mesa constitucional 
o deputado Antonio Bahia, e da mesa f.ederal o Dr. Quintin<J Ferreira .. 

UM. SR. DEPU'l'ADO - Sogro do chefe de policia. 
O SR. ZAMA ... Isso pouco importa. O parenteseo com a autoridad{l poli-

cia.! não o inhibia das funcções. 
O chefe de policia da Bahia é um joven bacharel em sciencias jurídicas 

e sociaes pela F aculdade do Recife, si não me engano; mas foi meu diseipulo 
de latim : creio, poTém, que elle é tão versado em direito, quanto na lingua 
que lhe ensinei ( 1·-iso ) , pelo menos em nosso dir{litQ publico e criminal. 

OuTRO SR. DEPUTADO - E' um moço muito digno. 
O Sn. . ZAMA ... Não o duvid<J; nem est.ou discutindo a sua pessoa; limitar-

me-hei apenas á nanaçã.o dos factos, porqu{l ainda quero bem ao ·meu ex-
alumn<J, o qual si se lembrasse das lições, que lhe dei, jámais representaria 
na. vida publica o papel que represent<Ju nesses Mas de trist.e recordação para 
todos os que presam a honra da. Bahia, qua·esquer que fossem as ·va.ntagens, 
que lhe offereoessem. 

Suspensas as sessões, resta.beleceu-se a ordem, e os deputados de um e 
outro grupo, reunidos na sala, já oommentavam com calma as occurrencias 
havidas, quando o eclificio foi cercado pela cavallaria e infa.nteria policial, 
e pouoo depois o chefe ele policia, de bótas e esporas, com o chicote na mão 
12enetrou no· recinto ·Com ar carregado. 
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Não quero exaggerar as cousas, nem confio muito em minha memoria,, e 
por isto recorro ainda ao J o1·nal de Noticias, insuspeito para os meus illuskes 
adversarios, pa.ra dar noticia á Carnara da estranha. intirnaçã.o, que pm' 
aquella .autoridade foi feita aos deputados constitucionaes e á mesa por elles 
constituída. Eis o que diz esse o~·gão vespertino sob o. titulo - INTIMAÇÃO. 

cc Em presença da mesa, presidida pelo Sr. professor Antonio Bahia, 
disse aquella autoridade : 

cc O Sr. Dr. e;overnador do estado, tendo recebido communicação Ófficial 
do 1 o secretario da extincta assembléa de que tinha sido a.· mesa eleita e de 
que havia uma outra mesa que estava perturbando os trabalhos da legal, .e, 
aihda mais, que corria risco de ser assaltado o archivo da secretaria da 
assembléa., vinha, cumprindo ··ordens, intimar aos diplomados que indevi-
damente alli se acha.vam para retü·aJ·em-se em paz, sob pena do govern.:> 
lançar mão dos meios para esse fim, o que elle Dr. chefe tinha. ordem de 
fazer . · 

cc Silencio cheio de meditações fez-se de momento naquelle recinto. 
cc Dando sciencia daquella intimação-, o Dr. chefe de policia dava as cos-

tas á mesa do Sr. Bahia, quando este o chamou e pediu-lhe um31 palavra. 
«S. S. attendeu-o e o Sr. Ballia. offereceu-lhe então o lagar de primeiro 

secretario da mesa chamada t ·u:rb1Llenta . 
cc Havendo o Sr. professor Bahia começado a sua prosa com o Dr. chefe 

de policia, á meia voz, o Dr. Rodrigo Brandão pediu que S. S. fai!asse 1 em 
a.lto, po-is tratava-se de u;ma questão publica. 

cc Então a voz do Sr. Bahia, fez-se ouvir po'l' toda a sala em explicações 
do que havia occorrido, e nessas explicações tomaram a palavra os Srs., con-
selheiro Virgilio Damasio, Campos, França, Lago e Quintino F.erreira du. 
Si lva, presidente da mesa chama.da não tm·bulenta. 

cc Tendo o Dr. Virgílio Damasio de fallar, o Dr . chefe de policia inter-
Yeiu, pedindo silencio, afim de deixar ouvir-se aquelle sena.dor federal. 

cc S. Ex. pronunciou então· palavras conscienciosas, expondo o motivo da 
sua mtervenção nessa questão e declarando não fazer parte da politicagem 
da Bahia, elle que só volveu á vida politica para atirar-se a um:j> propaganda 
com amigos delicados, popa,manda que constitue hoje a Repnblica Brazileira 

cc ~rerminado o seu discurso, foi resolvido que uma commissão do partid.> 
co·nstituciona.J fosse ter com o Pr. governador. 

cc O Dr. chefe de policia annuiu a isso, e sahiu immediatemente do 
edificio. 

cc Escolheu-se então a oommissão que deveria ir emtender-se com o 
Dr. Rodrigues Lima. ll 

UM SR. DEPUTADO- Qual foi o tachygrapho que tomou estas palaV!l·as i' 
O Sn. ZAMA - Eis aqui uma resposta p.ara que não tenho competencia. 

Não sou encarregado de saber qual o tachygrapho que tornou-as : V. Ex. per-
gun·te ao J01·nal de Not-icias ou a seus amigos. Sou deputado ger.al, fui assis-
tir á sessão, mais não me dei a>O tra.balho de indagar quem tomou as notas 
para o jornal. 

O Jornal de Not•icias omittiu porém uma oircumstancia que referirei 
á Cama.ra .. J"evm1ta.da, a sessão por ambas as mesas, como disse, julguei-me 
com direito quer como· bahiano·, quer como deputado f•ederal, de pmtesta.r, 
como pr-otestei, oontra essa nl(}vissima doutrina, em que o executivo arro-
gn va.-se a a.ttribuição de reoonhece.r a legalidad•e, de uma das mesas, decla-
ra.ndo . a outra turbulenta. 

Com effeito·, senhores, com 36 annos de vida publica, 29 dos quaes pas-
oo.dos sob >0 clespot·ismo imperial, ·foi a primeira vez que vi entrar no i:·oointo 
de uma assembléa um chefe de policia para ameaçar deputados legalmente 
diplomados de fazer evacuar a sala, em que se achavam reunidos, pela força 
publica, si não se submettessem á intimação, que lhes era feita! 
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Este f acto dispensa commentarios para qua ntos compreheudem o· que J 
o regimen Tepublicano. 

O~ de;putados constit ucionaes deram a essa iutinmção. a-importlincia, que 
merecia. 

Nem um só delles abaudouou a ~ua cadeira, esperando silenciosos e t r an-
quillos que a ameaça se realisasse. 

A commissão que tinha de entender-se com o governador seguiu p ara :t 

Victoria, indo apoz ella o chefe de poli cia. Não foi gran de a demora. Reee-
bida pelo governador, trouxe a seguinte respost a : que S . Ex. não se arro-
gava o direito de .conhecer da legitimidade e legalidade de qualquer das 
mesas, e estava disposto a manter-lhes plena liberdade em suas deliberações·, 
e que esperava que trabalhassem no mesmo r ecinto sem que a. ordem publica 
fosse alterada., caso unioo, em que interviria, e que mandaria retirar 
logo a força publica, que se achava em torno do ed-ifício, o que com effeito 
se fez. Com a commissão chegou o chefe de policia. que confirmou o que 
acabo de referir e que no fundo é o mesii\0, qu e disse ·o Jo1·nal de N ot'ic ·ias 
nos termos seguiiJ.tes : 

«No palaoio do governador - A's 3-20 chegava ao palacet e da Vict oria 
a commissã.o composta dos Drs. Santos Pereira , Vir1gilio Damasio, Freire 
Filho, Alfredo Càbussu, Antonio Pires e mais os Drs. · Satyro Dias, Rodrigues 
Teixeira, Augusto França, Dioclecia-no 'L'eixeira, chefe de policia e um nosso 
representante. 

<<O Sr. Dr. governado•r mandou dar entrada áquelles cavalheiros em um 
do~ salões do .pavimento superior. 

<< Minutos depois veiu attendel-os. 
«O Sr. conselheiro Vir.gilio Damasio disse que voltava em commissão ao 

governo para tornai-o sciente de que a ultima medida t omada de f azer reti -
rar a assembléa dos constitucionaes era de máo effeito· e por isso ia pedir 
fosse ella cassada, accor dando-se em outros mei-os de resolver pela paz a dua-
lidade da camara dos deputados . 

«O Sr. Dr. go-vernador declarou que aquella r esolução fÓi devida a um 
offici.o que lhe endereçou o secretario da camara legislativa transacta, parti-
cipando-lhe que a ordem publica achava-se alterada, correndo o archi vb 
daqu,.lla assembléa. o risco de ser assaltado. 

«·Ness.'l-· f'cnformida,le, disse o Sr gov.3rnado-r. cumpri o meu dever, 
rr•a.ndando que a força publica mantivesse a m·dem e garantisse o archiv-o , " 
que elle havia de fazer cumprir. 

<<O Sr . Dr. Antonio Pires tomou então a palavra e, com verdade e ' feliz 
r eminiscencia, historiou o qua-nto se passou no edifício da assembléa. 

«Entraram os Srs, oonego Agripino, Costa .Pinto, Vergne de Abrem 
e novas explicações foram dadas, havendo apartes, surgindo novas idéas, 
depois de a.!guns minutos perdidos, -o Sr . Dr. governa.dor oonseguio o silencio. 

« S Ex. disse não poder intervir de modo algum sobre a or.ganisação elos 
corpos legislativos · que litigam seu reconhecimento . 

« Não está na sua alçada de Poder Executivo intervir desse ou daquelle 
modo na organização desta ou daquella camara ; por consequencia, estimar á 
que a ord·env publica não seja alterada para que não t \)nh a de intervir em 
favor do seu prompto rest ahelec.imento, o que fará immediatamente. 

O Sr . . Alfredo Cabussu mostrou duas certidões de idade dos coroneis 
Duarte e Almeid a ao Dr. governador, documentos que S . Ex. dec.larou dis-
pensar, visto na .assembléa passada esse reconhec.imento de idade ter sido 
feito com a sancçã-o dos adversa-rios. 

O Sr . Dr . governador deu então a p alavra a.Q Dr. Augusto França, que 
offerec.eu · o seguinte alvitre, acoeito pelos membros politic.os, ·de "um e ·outro 
belo . 
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"As duas parcialidades políticas deixam juntamente o edificio da 
assombléa. 

u As· chaves desse ed-ificio passam de novo ao poder de quem as guardava, 
até o di a, da abertura solemne do congresso . 

"As duas parcia.Iidades continuarão a.Jli todos os d~as a reunir-se ordina-
riamente para os seus trabalhos; 

"A entrada será vedada ao publico, tendo apenas ingres&'O os cida.dãoM 
diplomados, deputados e senadores federaes, representantes da imprensa e 
empregados da repartição; 

"No dia marcado pela lei, o governador do estado enviará a sua mensa--
geii! á assembléa que juLgar legalmente const ituída; 

" As mesas actuaes não manterfliO com o governador do estado nenhuma 
correspondencia; 

" Não mandará o governo para o edificio nenhuma força, ficando as 
15 praças da .guarda da. assembléa sob a ordem do Dr. chefe de policia. 

" Por todos acceit a essa resolução, decidiu-se então ma.ndar retira-r a 
força que se achava n a praça do palacio, do que foi incumbido o D:r. chefe de 
policia que recebeu el<Jgios ao seu procedimento, feitos p<Jr adversarios seus 

"O Dr. Alfredo Cabussu declarou , em presença de todos, que o procedi-
mento daquella autoridade tinha sido correcto, a.o que o Dr. Antonio Pire~ 
accr-escentou : " a elle se deve não ter havido confi ictos de graves conse-
quencias. , 

" Ao despedirem..;se a commissão' e os demais cavalhei1-os, ás 4 ho-raf!, da.va 
entrada no palacete o general Sebastião Ewerton , acompanh ado do seu aju -
da-nte de o-rdens o alferes Mario. 

"Ao 4-25 o Dr. Antonio Barbosa chegava á praça do Palaoio. 
"Achava-se então alli um piquete de 30 praças de cavallaria, dons pique-

tes de infantaria, guardas do thesouro e da estação da. Sé, o coronel SanÜJS 
Ma.rques, comrnandante da policia, e os seus ajudantes. 

« O a-grupamento do po-vo era nessa occasiã,o grande, principalmE>nt.a no 
ele,·adm·, pastelaria Esmero e fabricas de luvas. 

«Na rua do Collegio, nos fundos do edificio municipal, f<Ji tarnbem pos-
tado um piquete de policia. 

" Subindo á sala dos trabalhos, .o Dr . ehefe de policia viu-se logo cercado 
· de curiosos. S . S. teve, porém, a delicadeza de aguardar a chegada. da. com-

mi8são que vinha em bonds. 
"Chegada esta ás 4 e 45, fez-se então publico o alvitre, que a uns encheu 

de a-legria- e a outr<Js de certos presa.gios. 
« Aquella. concessão do governo, depois de prompto mandado de despejo , 

foi salutar, a ponto do Sr. Cesar Za.ma dizer: " Bom, meus senhores; por 
hoje os senhores ainda vivem n, o que causou hilm·idade. 

« Accordes todos no r esolvido, o Sr. Bahia suscitou ainda uma prelimi-
nar : do Dr. chefe de po-licia mandar retirar a força, para então se . poder 
sahir. 

«O Dr. Antonio Barbosa não poz nisso duvidas e, fi ado no compromisso 
do a ntigo secretario da extincta cama.ra., mandou r etirar a força, sah indo 
todos ao depois. , 

O Sn. SANTOS PEnEmA - A narração dos factos pelo Jo1··nal ele Noti.cia .~ 
n ão foi contestada por pessoa alguma. 

O SR. ZAMA - F arei um parenthesis na minha uana.~ão pa.ra ü fferecer 
:í Cama.ra a seguinte observação. 

Na vespera desse di a já uma commissão do directorio do pa.rtido consti-
tucional tinha so entendido com o governador, que fi zera as promessas con-
stantes do boletim publicado pelo senador Virgílio Damasio, deputado fede-
ral Sa.nt.os Per-eiJ·,a e outTos, boletim, a que já me referi. No dia seguinte a 
força polic:ia-1 cerca o edificio da Hssemhléa e o chefe de policia fa.z a su a. cele-
bre intimação. 
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Nova oommissão vae ao governo e traz a resposta, que vistcs. A forç a é 
immediat&mente retirada da praça . 

. Terei, . ou não, razão pa.ra dizer que quem melios gove-rna a Bahia é 'J 
Sr. Dr. Rodrigues Lima, e que os amigos ·unos, á revelia sua, sem lhe darem 
siquer sciencia do que vão fazer, dão ordens, que só de S . Ex. deviam 
emanar? 

Creio que tirando taes oonclusões, demonstro a impa.rcialidade e isenção 
do meu espil'ito oom relação á sua pessoa. 

Ha em tal modo de proceder, uma anormalidade censura.vel : direi mais: 
ha manifesta deslealdade de alguns do grupo federal para oom o governo, 
que apoia.m, ou pelo menos dizem apoiar; já na illegal apuração de Cachoei~a 
quer-me parecer que abusaram de sua confiança para obterem a força d:e po-
licia em que se apoiàram, a.llega.ndo a necessidade de revesarem-se os desta-
camentos. 

O silencio de S . E.x. por occasião daquelle attentado pareceu a muitos 
prova de sua solidariedade com os apurad01·es de nova especie : pela minha 
parte continuo a pensar que esse silencio foi apenas um a fraqueza mais de 
S. Ex. para com os amigos, que não queria desgostai··. . 

Nos dias, que se seguiram, cada uma das camaras tratou de verificar 'JS 

-poderes de seus membros, encarregando-se o chefe de policia da polici a da 
·casa, outra curiosidade da época. 

Os constitucionaes r econheceram deputados os 12 diplomados pelo con-
celho municipal da capital, e os 15 diplomados pelo ooncelho municipal da 
cidade de Bomfim, séde apurado-ra do 3° districto, e communicaram oo pre-
sidente do senado que havia na capital o numero legal de deputados para a 
installação solemne da assembléa geral no dia í de abril , determinado pela 
constituição para a ceremonia. · 

Depois dos constitucion&es, os federaes por sua vez proclamaram depu-
tados os 15 diplomados pelo concelho municipal da F eira de Sant' Anna, e 
outros 15. diplomados pelo concelho municipal da Villa do Remanso do Pilão 
Arcado; mas abstiveram-se de dirigir-se ao presidente do Senado. Este logo 
que recebeu a oommunicação da mesa constitucional, dirigiu-se ao governa-
dor, oommunicando-lhe que havendo na capital numero legal de deputados 
e senadores, a installação da assembléa geral teria loga.r no dia 7 de a.b.ril, á 
uma ho·ra da tarde, na fórma do regimento commun, e .no salão, em que 
c.ostumav·a funcionar a cama;ra dos deputados. 

O Senado entretanto, durante as sessões preparatorias, não oons€\guiu 
terminar o seu trabalho para a verificação dos poderes dos membros, que 
deviam compor o terço renovavel biennalmente. 

Subiam a mais de mil as actas a. examinar, e os nove senadores oonstitn-
ciona€s estavaJ.n no fi rme proposito de respeitar os dire itos de quem quer 
que fosse que os tiv.esse·. Si os sená.do~·es oonstitucionaes nã,o tivessem querido 
ser tão ·escrupulosos no ·exame das actas, podiam, dentro do regimento, veri-
ficar os poderes do terço e do sena.dor, que devia preencher a vaga abe.rta 
naquella corporação pelo fallecimento do senador Teixeira So-ares. Gomquanto 
o regimento interno do Senado prescreva que « Salvos os casos dos pareceres 
relativos á verificação de poderes, em que o Senado não poderá deliberar 
sem a. maioria de seus membros, os demais de· que trata este titulo, (que se 
inscrev·e elas - Sessões p1·eparatoà·ias) poderão ser pr.atJicados, qualque1· que 
seja o num ero d<Js senadores presentes», toda.via havia sido a.pprovada e 
incorporada ao regimento a seguinte indi cação : 

« A mesa indiea que a maioria a que se refere o art. 7° do regimen to do 
Senado seja a dõ numero dos senadores existentes, e não r ela.tiva ao integral 
constitutivo do Senado. 

Sala das sessões do Senado. 16 de agosto de 1892. - Imwceneio GalvOrJ . 
- Tana.j1ua. - Alrn.iro Ribei1·o . ., 
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D~Ja.nte desta nwdificação do art. 7° de regimento interno do Senado é 
cla.ro que sendo 13 o numero dos senadores, que .então compunham a corpo-
ração, o& cotlstitucionaes, que tinham uoye , podüqn ·ter verificado os poderes 
dos sete do t-erço ,) do· substituto. do senador fallecido, si se limitassem· a um 
ligeiro estudo das actas. Si eu dirigi&Se o partido constitucional da Bahia, 
ter-lhes-hia aconselhado que não deixassem passar as sessões preparatorias, 
sem o reconhecimento dos senadores novos. Os senadores, oonstitucionaes 
queriam porém primar pela correcção de seu procedimento, de modo que 
decorreram os dias das sessões prep:;~~ratoi·ias sem que cousà aJguma se resol-
vesse sobre verificaçãa de poderes. A commissão dos cinco, sorteada no- dia 
28 de março, e da qual fazi a pal·te o Sr. Luiz Vianna, presidente do Tribunal 
de Appella.ção e Revista, (l :).O . mesmo tempo senado-r do Estado, contra a 
disposição clara e terminante do art. 140 da constituição da Bahia, .em 
minha opinião, não o chefe, mas apenas edito-r responsavel dos abusos e 
t.xcessos alli praticados pela grey dominante, continuava os seus 'trabalhos, 
em que s-empre tomava parte o mesmo senador Luiz Vianna. 

No dia 7 de ·abril os deput:tdos constitucionaes com os senadores deste 
partido e a mesa do Sena.do dirigir<tm-se, é verdade que um pouco mais cedo 
do que a hora determinada pelo- regimento pal·a e edificio, em que devia ter 
logar a installação solemrie dà assembléa geral; a antiga praça do Pa.Iacio 
estava. occupada pela força policial de oa.va.llaria e infantaria, .que oo esten-
dia ainda pelas ruas adjacentes. O edificio- estava litteralmente fechado, e a 
escadaa·ia da direita de quem sóbe, occupada por quarenta praças, armadas 
e municiadas ás ordens de um offi.cia.l de policia. 

Os senadores e deputados constitucionaes dírigiram-se para o lado 
esquerdo do edificio, onde funcciona o concelho municipal, e alli esperaram 
a hora regimental. O chefe de po.Jicia, e o coronel commanda.nte da brigada. 
polioi;d ,. cavalgando os seus respeitaveis ginetes, achavam-se na. pra.ça á 
frente da força. publica. Os grupos iam-se accumulando em frente e aos lados 
do· cdificio; mas o chefe geitosament e tratava de dispersai-os. 

No salão nobre do concelho municipal tinha-se reunido grande numero 
de cidadãos, representantes de todas as classes, a.nciooos por verem o. desf.eoho 
desse espectaculo, que pela primeira vez a Bahia. presenciava . 

. Das janelhas da municipalidade eu, tomado de p.ro-funda. trist·eza, con~ 
templava tambem esta scena, com que de certo não· oonta.va minha velhice. 

A 1 hora da tarde, precisamente, o presidente do Senado, acompanhado 
dos seus coll~gas da mesa, sena.dores e deputados constitucionaes (36) desce-
ram a escadaria do lado esquerdo e dirigiram-se para a. escadaria .da direita. 

Esta parte do edificio continuava fechada .. 
O presidente do• Senado . dirigindo-se ao official commandante do destaca-

mento, exigiu que fossem abertas as portas, pois que elle precisava insta.llar 
n. assembléa geral. 

O officia.l, cortezmente, respondeu-lhe que as chaves não- estavam em seu 
poder, ponderando-lhe aind·a que ·havia recebido- ordem do. chefe. de policia 
para não consentir que na.quella parte do edficio penetrasse pessoa alguma, 
n~crescentando que si S . Ex. quizesse, iria chamar o Dr. chefe de policia 
pa.ra se entenderem. O que com effeito fez. 

· O D.r. chefe de policia. veiu ter com o barão de Geremo-abo. que na sua 
qualida.de de presidente do Senado, fez-lhe sentir a necessidade de ser fran-
queado a.os senadores e deputados o recinto, em que devia ter Jogar a so-lem-
nidncle. 

O chefe respondeu,lhe que não podia satisfa.zer áquella requisição, por-
qne cc alli estava wmprindo onlens elo secretario da exti11cta assembléa., 
lncred·ibile dicht! 

O presidente do Senado observou-lhe que semelha.nte secreta.rio já não 
ex-istia e que s6 a elle, na. fópna da lei , competia iilstall!!r a assembléa geral. 



'feve a seguinte resposta : NADA TENHO COM A LEI!! (Apartes.) 
Esta phrase que passará á histeria, dá bem á_ Camara dos Deputados 

Federaes a medida da- desordem moral e constituciona-l, a que está reduzida 
a infeliz Bahia! 

Oontra a força não se argumenta. Ante a impossibilidade material de 
installar-se a assembléa geral na sa.la do costume, voltaram ao salão da mu!l.t-
cipalidade os deputados e senadores para alli ter loga.r a cerimonia. Nesta 
occasião, por uma praça de policia foi entregue ao presidente do senado este 
oJJicio do governador : 

« Palacio do governo do estado da Bahia. em 7 de abril de 1895. 
Aos Srs. presidente e mais membl'os da mesa do senado - Oumpte -· 

me accusar o recebimento do vosso officio datado de 4 do c01-rente, communt-
cando-me haverdes recebido participação do Dr. Bernardo José J a.mbeiro na 
qualidade de secretario da camara dos Srs. deputados, declarando acharem-se 
1·econhecidos 27 deputados, maioria absoluta para ter logar a abertura da 
assembléa .geral; desde que ta-mbem acham-se em maioria senadores reco-nhe-
cidos para tomarem pa.rte na alludida sessão. 

Egua.l communicação tive, em da.ta de 5 do corrente, do Dr. Manoel 
Adalbe~·to de Oliveira Guimarães, communicando-me tambem na qualidadt! 
de secretario da camara dos deputados que haviam sido reconhecidos 30 mem-
bros de.~ta camara, sendo esta communicação explanada com uma exposição 
cii'cumstanci.ada dos acontecimentos que tiveram logar por occas;ião dos 
referidos reconhecimentos. 

-De uma e outra communicação· resalta a ·existencia do reconhecimento 
de deputa.dos em duplica,ta-, presidido por mesas differeutes e em taes oondi-
ções não póde o governo deixar de reconhecer e corre~ponder-se com a.quella 
que foi organisadu, de accordo com os preceitos Jegaes. 

Dispondo o art. 2° do regimento interno da ca.ma-ra dos Srs. deputados 
que a presidencia provisoria da. carnara pertencerá ao deputado· mais velho , 
e sendo este, por documentos irrecusaveis, o coronel Pedro Gonçalves do 
Nascimento Ribeiro, como tudo se vê claramente da exposição do secretari<J 
Dr. Manoel Adalberto de Oliveira Guimarães, declaro-vos para vossa sciencia 
e fins convenientes, que o governo não poderá considerar legal sinão a 
camara, cujo reconhecimento emana-r da mesa presidida por este cidadão. 

Saude e fraternidade. -- Dr. Joaquim Manoel Roil1·igues Lima.)) 
A este offi.cio respondeu immediatamente a mesa. do senado com o officio 

seguinte : · 
« Estado federado· da Bahia, 7 de abril de 1895. 
Neste momento, meia hora a-ntes da designada pelo regimento commum 

das duas cumara.s, para ter logar a abertu-ra solemne da assembléa geral, nu 
concelho municipal, onde nos acl1arnos, por estar trancada e guardada por 
forte destacamento do regimento policial a porta da camara dos Srs. depu-
tados, acabamos de receber o vosso officio de hoje, em resposta ao que vos 
dirigimos em 4 do corrente, communicando-vos que, havendo numero legal 
de sena.don$ e deputados para a abertura do parlamento, esta teria loga1· 
no dia designado pela Constituição, isto é, hoje. 

Pedimos-vos, portanto, permissão para dizer-vos que foi com a maior 
estranhesa que lemos o conteúdo do vosso o:fficio. 

Desconhecemos o poder que vos arrogaes, de verificador de eleições ·dor; 
membros do p.oder legislativo·; e tão h ·agil é -o argumento que apresentae.s 
para fazerdes a selecção entre as duas cama.ras que -pretendem a honra de 
1•erdadeira representante do povo, que não podemos explicar como não . vos 
detive.st.es deante da consideração de que uma dellas é constituída de mem-
hros diploma.dos pelos poderes competentes, ao passo que a outra compõe-r;e 
<le r:idadã.os não diplomados legalmente, em sua quasi totalidade , 

Em conclusão, pedindo-vos que reconsidereis o vosso acto, confiamos em 
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que mandareis retira-r .a força que impede a entrada do edificio em que dsve 
funccio~ar a · assembléa geral e . r emetter-nos-heis a mensa.gem, .de acoordo 
com o art. 59, § 15 da constituição do Estado. 

Saude e· frate1'nidade. - Ao Exm. Sr. Dr. Governador do Esta{h 
Joquim Manoel :Rodrigues Lima. - BaTão de GeTemoabo, presidente. -~ 
.4 ristides da Costa Bo1·ges. 1 o secretario. - José Joaquim RibeiTo dos San-
tos, 2° secretario. >> 

Depois disso, installou-se sob a presidencia do barão de Geremoabo e dos 
secretarios do Senado a Assembléa Geral Legislativa. do Estado no Sl!-lão 
nobre da municipalidade. 

Terminados os trabalhos, a mesa dirigiu ao gDvernaclor o seguinte 
officio : 

« Sala elas sessões ela Assembléa Geral Legislativa do Estad<J da Bahia, 
7 ele abril ele 1895- Participamos <1 V. Ex. que á 1 ho.ra da tarde, designada. 
pelo regimento commum das duas camaras para a abertura solemne ria 
Assembléa Geral deste Estado·, foi vedada por um destacamento da força 
policial a entrada não só dos ábaixo assignaclos, membros da Mesa do Senado; 
unica competente pa-ra presidir aos respectivos tra.balhos, como tambem de 
todos os senadores e deputados que se apresentaram para essa solemnidade., 
conservando-se fechadas as portas do eclifficio da Camara elos Deputados, por 
ordem do Dr. chefe da segurança, segundo declaração do official comman-
dante do mesmo destacamento; ra.tificada depois pelo proprio Dr. chefe da · 
segnri,mça, que accrescentou só reconhecer a competencia do 1° secretario da 
eXtincta camara para mandar abrir as porta,s, e nã<J a da mesa do Senado, 
cóm a qual nada tinha que ver; e, observando nós que essa attribuição nos 
competia, por lei, para a abertura da Assembléa Gera.l, retorquiu-nos que 
nada tinha com a lei. 

Por isso, deliberamos installa.r no salão nobre elo paço municipal, n<) 
mesmo edificio, a asse<mbléa geral para as funcções legislativas do corrente 
anno e, tendo comparecido numero legal, quer de senadores, em numero de 
mto, quer de deputados, ·em numero de vinte .e cinco, cleclaramol-a installada, 
iudependentemente ela leitura da mensagem ele V. Ex. por não ter compa-
recido o secreta.rio do governo pa;ra nol-a entregar, encerrando-se a sessão ás 
3 1/2 horas ela tarde. 

Saucle e fraternidade- Ao Exm. Sr. D.r . Joaquim Manoel Rodrigues 
Lima .. - RaTão ele GeTem.oabo, presidente. - .1Tistides da Costa B01·ges, 
1° seertario. - Joaquim Jos é Bibei?·o elos Santos, 2o secretario. » 

A's 3 1/2 horas da tarde, sob o pomposo titulo de guarda de bonra, che-
gou á Praça nova f.orça de infanteria policial, com as armas embaladas, já 
se sabe, e postou-se em fi-ente do .eclificio. A chegada de mais fo·rça despertou 
a .curiosidade .geral, e com muitas pessoas colloquei-me em uma das · sacad:.ts 
elo salão do lado ela Praça. Nesse interim assomavam na esquina da rua 
Direita de Palacio os quatro senadores governistas, seguidos dos deputados 
diplomados, como já referi, e da. mesma gente que os acompanhava no dia 
28 de março. As po-rtas do lado direito elo edificio abriram-se entã.o, e por 
ellas p enetrou este grupo, e alli no salão ela Caruara dos Deputados foi instal-
la.da- a ·pseudo assembléa geral oom 4 senadores, assumindo o barão de Ca.Il1a..-
çary a presidencia, e servindo de secretarios os Drs. Melgaço e Diocleciano. 
Devo notar que o art. 10 do regimento commum cla.ramente determina quo, 
para a installação ela. assemhléa geral é indispensavel que compareça um terço 
dos membros de ambas as Camaras. Ora, quer se considere o 8enado com-
pleto, isto é, de 21 senadm:-es, que;r _reoom·endo ~í.. .indicação encorpo·rada ao 
regimento, mandando considerar a maioria. dos senadmes então existentes, 
á qual, ha pouco me referi, o terço ele 21, ou de 13 jamais será 4 na rurithme-
tica, que aprendi. · 

Além desta circumstancia o .r egi mento do Senado em seu nrt. 10, esta.tue 
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o seguinte : « Os memb1:os da mesa eleitos pelo Senado, servirao até a eleição 
do . anno seguinte, podendo ser reeleitos . O .barão de Camaça.ry, postoque 
houvesse sido eleitO' 2° ·secretario, . renunciou em sessão publica o cargo, quê 
nunca exerceu; pelo que foi substituído pelo senador -DI·. Ribeiro dos -Santos, 
que o exe1·ceu, quer no anuo passado, quer nas sessões preparatorias ». _Niio 
podia pois em circunstancia alguma, como simples senador, substituir o pre-
sidente do Sena-do em suas funcções. Este é o facto em sua realidade núa o 
crúa. Entretanto foi sob a presidencia deste cavalheiro, e quando existia 
completa a mesa do Senado, que sempre havia funccionado nas sessões prepa-
ratorias e que ac:abava de installar a assembléa geral no salão da municipali-
dade, que se celebrou a solemnidade da abertura da assembléa geral dvs 
governistas! 

A esta assembléa, assim constituída remetteu o Dr. governador a tiua 
mensagem! 

E' agora a occasião de responder os apartes,, com que me honrou, ha 
pouco, o nosso illustre collega, deputado pelo 4° districto da. Bahia. 

S. Ex. entendia e entende que, nas sessões preparatorias, tratando-se da 
composição da mesa interina, que dura apenas alguns minutos, pois que seus 
traba.!hos se limitam a receber os diplomas dos deputados, organisar a lista 
dos que devem concorrer para a eleição da mesa provisoria, e apurar a eleição 
do presidente dessa mesa provisoria, passando-lhe immediatamente a cadeira, 
a que_stão do individuo, que serviu de presidente interino importa essencial-
mente para se concluir da legitimidade e legalidade da Camara elos Deputa, 
elos. 

A mesma thooria foi sustentada pelo governador elo Estado no officio 
dirigido ao presidente e mais membros da mesa do Senado, como vistes, Srs. 
deputados. · 

Entretanto para o governador, como paTa o honrado deputado, tra,. 
tando-se da insta.Jlação da assembléa geral, sem duvida, acto de muito maior 
transcendeucia de que a or.ga.uisação de uma mesa ephemera, a questã{) da, 
legalidade e legitimidade d;t mesa não tem a menor importancia! ! 

As causas más lev·am os melhores talentos a estas iucoherencias. A ver-
dade, Srs., é que a pedra havia rolado da montanha, e fatalmente devia che-
gar ao fundo. do valle, como 1·econhecereis na continuação do meu discurso, 
ou, direi melhor, deste capitulo· da histo~·ia política contemporanea do Estado 
da Bahia, que estou escrevendo desta tribuna. 

O plano, oom ·a.ntecedencia concebido, e começado a ser executado no dia 
2S de março devia completar-se, fosse como- fosse. 

O SR. VEIWNE DE ABREU - Não desejo interrumpel-o; ma,s, não foi este 
u unioo motivo que ditou o procedimento do gov·ernador. 

O S.a. ZAMA - Disto- sei eu. A questão de legalidade da mesa interiJia, 
foi a.penas um pretexto . (Apartes.) 

A 7 de abnl, pois , contemplava a Bahia, pela primeira vez, o triste 
espectaculo de uma installação dupla de sua assembléa geral. O que j;ímais 
se dera nos 67 annos de COTrupção imperial, dava-se na segunda legislatura 
do Estado, sob o regimen republicano federativo, adaptado pela Republica! 

Nos dias subsequéntes, as duas oamaras fuuccionaram, cada uma no 
lugar em que se fizera. a installação. O senado continuou as suas sessões na 
:;ala do Cüstume, não podendo, todavia, eleger a nova mesa, porque dos quatro 
senadores governistas só comparecia á sessão o Sr. Luiz Vianna, que per-
fazia o numero de de-z, sendo que, nos termos do regimento, são precisos 11, · 
pela. menos para a eleição. 

De 8 a 22 de abril não foi possível celebrar uma só sessão, por esse 
motivo. Desde que o presidente, na fórma do regimento, declarava "hoje não 
h a sessão por falta de numera.», os membros da commis.São de inquerito, 
entre os quaes sempre se achava o Sr. Luiz Vianna, entregavam .. se ao estudu 
rigoi'üso da multidão das actas eleitoraes, que tinham ele examinar. 
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.No dia 22 de abl'il, depois da declaração de não haver sessão por i alta (le 
numero, a oommi.ssão terminou o seu trabalho, lavrando o pareoer !'eoonhe-
c.erido seis senadores constitucionaes e dous federaes. 

O senador Luiz Vianna; ahi presente, declarou que não se submettia á 
deliberação da maiüi'ia,. e r etirou-se dizendo, em alto e bom oom, que sa.bia 
bem o que lhe cumpria fazer em t al emergencia. 

. Eu me achava na sala do senado, em companhia. de muitos outros cida-
dãos. · Era.m talvez tres horas e me ia ou quatro da tarde, quando nos vieram 
comrimnicar que na sala f ronteira, em que despacha o governador, n senador 
Luiz Vianna ia celebrar, com os seus tres collegas governistas, uma segunih 
sessão naquella ho·r a, pa.ra r.eoonhecer e acclamar senadQil'es os oito do -seu 
pa.rtido, e constituir senado á parte. 

P-or mais extranha que me parecesse a noticia, dirigi-me par a a sala. do 
governador e alli assisti ao especttiaculo, que me parecia moralmente impos-
sível. 

Já encontrei figurando de pJ·esidente dessa segunda sessão o barão de 
Camaçary; serviam de secretarias os senado.res Diocleciano Teixeira e Mel-
gaço. A eommissão e o resto do senado era o Sr. Luiz Vianna, solus, tatus et 
·u.m~s. O Sr. de Camaçary declarou aberta a sessão e o 1° secretario que não 
havia ·e~pediente. Em torno das cadeiras, que alli haviam sido oollocadas, 
e§ÚLVam de pé üito, que deviam ser proclamados senadores. 

-Muitos outros cidadãos assistiam a esta scena. O Sr. Luiz Vianna pediu 
a . palavra, -e, depois de um pequeno discurso, prüfer ido com difficuldade, leu 
o parecer da commissão, quero dizer delle só, que é o seguinte : 

'' Verificaçãü de poderes do senado do Estado da Bahia ·- Parecer : 
Das authenticas düs diversos collegios eleitoraes, submettidas á aprecia-

ção da commissão veTificado.ra de poderes do senado, as quaes foram abertas 
perante ella, verifica-se que figuram ter votado no pleito eleitoral de 4 de 
novBmbro do anuo findo, cerca de duzentos e vinte mil (220.000) eleitores. 

Esta cifra por si só é sufficiente para. dar idéa de que, em muitos elos 
collegios eleitoraes, o .resultado da votação nã o é absolutamente a expressã.o 
do concurso real ás urnas do eleito,rado registrado oom observancia fiel da !ei 
em um alistamento r egular e verdadeiro, o que se ·e,videncia, ainda mais, 
Cünfrontanclo-se nos alludidos ooHegios o resultado dessa eleição com o das 
anteriormente nos mesmos verificadas . 

Em qualquer elos pleitos anteriores, j ámais excedeu o eleitorado· deste 
Estado a centü e de.z mil eleitores (110.000) . 

Vê-se, pois, que -o excesoo neste de 4 de novembro COITesponde a cem mil 
(100.000) eleitores . 

Est~ facto de maxima importancia, não podia deixar de prender a atten-
ção de quem quer que quizesse apr.ecial-<> oom calma, desprevenida e impa.r-

. cialmente, em exame detaJhado e minucioso de cada uma das authentica\S <los 
ç.ollegios e leitoraes, afim de, por meio de um estudo conscienciooo, chegar-se 
a urri~ appmximação na apuração da eleição alludida, t anto quanto possível, 
da verdade eleitoral. 

Do exame procedido com essas cautellas , nas au th enticas apresentada~, 
decorre que as eleições que se mostram menos contestaveis, e mais proximas 
da verdade, são as se.guintes : 

As do município desta capital; as de ,Sa.ubará, Lustosa., Rio Fundo, Bom 
Jardim, do município de Santo Amaro; as dos municípios de Curralinho, 
Maragogipe, Conceição do Almeida; as dos municípios de S . F elix, Abrantes, 
N a.za.reth, Itaparica, Coração de Maria; S. Gonçalo dos Campos, Olivença, 
(primeira e segunda secções), Caetité, Purifioação do Gamelleira do Assu-
ruá, Baixa Gra11de, Condeú.ba, Minas do Rio de Contas, A.gua Quente, 
Correntina, Sant' Anna dos Brejos, Barra do ltio Grande, Chique-Chique, 
S. Antonio de Jesus, Monte-Alegre, Urubú , Amargosa, Riacho de Sant'Annn . 
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Remaúso, Alm~~;s , Barreiras, Mara.cás, Feira de Sant' Anna, ÁJLgical, Pilão 
Arcado, 0Ma Nova, Campo Largo, Brejo Grande, Camisão, Monte Alto, 
Viçosa, Umburaúas, Matta de S. João, Ilhéos, sec-ções do districto de Ita-
hype, Riachão de Utinga, ·wagner do município do Morro do Chapéu, 
Oliveira dos Bréjinhos, Nova Boipeba, Riachão de J acuhype, Remedios, 
Bom Jesus dos Meiras, Bom Jesus da Lapa, Mundo Novo, Queimadas, Bom-
fim, Pombal, Palame do· município do Conde, Inhambupe, S. Miguel, Santo 
Antonio da Gioria, Victoria da Conquista, S . Francisco, Catú, Conceição do 
Ooité, Barracão, Ca-rinhanha., Palmeiras, Villa Verde, Jussiape,. Lençóes, 
J aguaripe, 'francoso, Brotas de Macalmbas, Campestre, Alagoinhas, Cara-
vellas, S. João do Paragussú, e bem assim os votos expressos em cartorios 
como os !le Curaçá, Andarahy, Santa Hita de Macahubas, Padrão, Patrocínio 
do Coité, Puri.iicação, Santarém, Macahubas, Conde, Ouriçangas, Sento Sé, 
Juazeiro, Bom Conselho, Jacobina., S. Gonçalo de S. Francisco, e tambem a 
eleição da fregnezia de S. Estevão, município de Cachoeira, e a secção de 
Cajue·iro de S. Francisco, que não f.oi contestada, não obstante ignorar-se :t 
que município pertence essa localidade. 

O resultado total destes collegios é o seguinte : 

PARA ltENOVAÇÃO DO 1.'ERÇO DO SENADO 

Dr. José de Aquiuo 'l'auajura. 
Dr. Aug11sto Ferreira França . 
Dr. José Marcellino de Souza. 
Dr. Joi'í~J dos Reis de Souza. Dantas. 
Dr . Antonio Rodrigues Teixeira . 
Dr. Pedro Francellino Guimarães. 
Dr . Horacio Cezar. 
Dr. José Luiz Almeida Couto . 
Dr. João Ferreira de Araujo Pinho . 
Dr. Ildefonso José· de Araujo . 
Dr. Joa.quim da Costa Pinto 
Dr. Augusto Pedro Gomes da Silva. 
Dr . Emygdio Joaquim dos Santos. 
Dr. João Macedo de Castro Rebello. 

PARA A VAGA DO DR . l'EIXEiltA SOARES 

Dr. Juvencio Alves de Souza . 
Dr. Francisco P. d~ S. Paraizo 

59.1:145 
57.126 
56.243 

. 56 .218 
55.925 
55.845 
54:582 
33.520 
29.777 
26.103 
25.1/7 
19.874 
17.501 
17.310 

78.561 
35.0.57 

O nw.ppa so-b n. 1 que orgaJlÍsei demonstra clet.alhaclamente os v.otos obti-
dos pelos candidatos em cada um desses municípios. 

Não devem nem podem ser contados para o effeito de oollocação dos can-
didatos, os collegios dos seguintes municípios : Valença, Marahú, Porto. 
Seguro·, Itapieuru, Geremoabo , Amparo, Giboia, Bom Conselho, Santa Cruz, 
Barra do Rio de Contas, Ilhéos, menos as secções de Itahype, Serrinha, 
Juazeiro, Campo F ormoso, 'l'"aperoá, Prado, Ouruçá, Una, Som·e, Monte 
Santo, Andarahy, Belmonte, Oannavieiras, Jacobina, Alcobaça, Cachoeira, 
Abbadia, Conde, menos a. secção elo Palame, Entre Rios, Tucano, Jequiriçá, 
Morro do Ohapéo , menos as sucções de 1Vagner, Utinga, e bem assim as sec-
ções em duplicata ele Purificação e do Rozario do município de Santa 1\mara, 
as de Casca do munioipio' de :Areia, e os votos expr.essos no cartorio de N aza-. 
re-th e em nm elos carto·rios de Macahubas. 

O resultado eleitoral elos eolleg ios- excluídos é o constante do mappa n. 2. 
O município ele Valença, cuja população é de 18.439 habitantes, a.pre-



-298-

sentou pelo resultado de suas actas parciaes 5.284 eleitores. pTesentes, isto ·é, 
28 % de sua população, porcentagem esta. que já.mais se verificou nos nucleo<; 
de população mais ·condensa.dos e instruidos de todo o paiz. 

E sa fraude evidente na multiplicação do eleitorado, é corroborada pelo . 
facto de apresentar-se uma acta da apuração das secções do· mesmo muni-
cípio, representando votos de cerca de 8.00:0 eleitores! 

O intuito dessa nova multiplicação, á ultima hora, de eleitores e voto-.; 
ua apuração do conselho municipal, não é diffici l de penetrar. 

Recahindo toda a votação exclusivamente no8 candidatos do partido 
constitucional, e contando-se pJ·éviamente que esse partido teria a todo 
t ranse maioria ·na commissão verificadora, presumiram os autores dessa apu-
ração, que essa maioria se prestaria a apuraT o resul tado da ultima edição, 
por ser elle mais favoravel ás conveniencias dos candidatos desse partido. 

A qualificação eleitora.! deste município é de pouco mais de tres mil elei-
tores, conforme se vê das eopias enviadas á secretaria do governo estadoal; no 
emtanto, as authenticas remettidas á commissão representam um eleitorado 
duvlo! 

O munioipio de Ma1·ahíi , com uma população de tres mil seiscentas e 
noventa o cinco almas, apresenta um resultado de quatro mil novecentos e 
cincoenta eleitores presentes, vota.ndo todos nos candidatos do partido con-
stitucional. 

Deste simples confronto, vê-se que o numero d•e eleitores excedeu ao ria. 
população em 1.255. Nas duas ultimas eleições passadas os· resultados da votar. 
ção de Marahu representavam o numero de 2.010 eleitores para os candidatos 
constitnciouaes. Commentado pela imprensa tão snrprehendente numero de 
votos, talvez para provocar as iras dos commentadores e exhibir a amostra. 
de demaziada coragem, elevou-se pelo fiat miracu,loso da fraude a, mais do 
duplo numero dos eleitores que naquelle tempo já era major do que a popu-
lação masculina. 

Porto Seguro, cujos votantes nunca excederam a 300 eleitores, com uma. 
população de 4.246 habitantes, apresentou o resulta.do de 2.240 eleitores, isto 
é, quasi metade da sua população, recahindo todos os votos nos candidatos 
do partido constitucional. 

Sant.a Cruz, com uma população de 1.770 habitantes, apresentou um 
re.!lultado de 1.367 eleitores, que votaram tambem nos candidatos do partido 
constitucional. 

O municipio de Giboia., cuja votação nas eleições anteriores nunca exce-
deu dos suffragios de 600 eleitores, apresenta um resultado de 3.749 eleitores, 
isto é, seis vezes mais do que nos pleitos anteriores. 

Basta dizer que só a freguezia de Pedra Branca., pertencente a e.~te 
munieipio, com uma população de 1.825 babita.ntes, deu 1.174 eleitores, reca-
hindo toda a. votação, nos candidatos do partido constitucional. 

Campo Formoso, com uma população de 5.162 habitantes, apresentou 
um resultado unanime, ta.mbem para os ca,ndidatos do partido constitucional 
de 2.201 vota.ntes presentes, isto é, cm·c.a de 50 % de sua população. 

Deve notar-se que corre impressa , sem contestação, uma certidão pas-
ada a 5 de mau·ço proximo findo, pelo secr etario do respectivo concelho de ser 

de 1.186 os eleitores estadoaes de.~se município. 
Taperoá, com uma população de 3.516 habitantes, aprHsento u um resul-

tado ainda para, os candidatos do partido constitucional de 5.952 eleitores, 
ist,o é, gnasi 200 % de sua população! ! 

Convém nota.r tambem que nesse municipio Blll 20 authenticas das 24 
apresentadas, fip;ura-se comparecer em cada uma dellas 250 eleitores, maxim<) 
de que se póde compor uma secção eleitoral , o qu e significaria qu e não faltoa 
um só eleitnr em todas essas 20 seccões! ! 

Prado, com uma população de' 4.974 habitantes, a,oresentou um resultado 
para. os candida.tos do partido federal de 3.695 eleitores. 



J equiriçá; tambem com uma população de 6.216 habitantes, àpresenton 
um re.Sultado de 3.722 eleitores, isto é, mais de 50 % de sua popuiação. 

· · Amparo, com uma população de 4.981 habitantes, apresentou· um resul-
tado de 2.198 eleitore'S, cuja votação recahiu t-oda nos candidatos do part ido 
constitucional. 

Bom Conselho, com uma população de 9.455 ha.bitantes, apresentou um 
r esultado de 4.800 eleitores, isto é, mais de 52 % de sua população. 

Geremoabo, com uma população de cerca de desesete mil (17000) habi-
tantes, apresentou um resultado de cinco mil e noventa e dons (5092) eleiw-· 
res, cuja votação reoahiu exchrsivamente no partido constitucional. 

Cannavieiras, com uma população de pouco mais de quatro mil ( 4.00l)) 
habitantes, apresentou um resultado eleitoral, dividido pelos candidatos de 
ambos os partidos, de dons mil quinhentos e noventa e nove (2559) eleitores, 
GO % de sua população. 

Barcellos, com a diminuta ·população de dons mil seiscentos e noventa e 
dous (2692) habitantes, apresentou um resultado ele itoral, dividido por ambos 
os partidos, de dous mil quinhentos e trinta e set e (2537) eleitm·es, quasi 
cento por cento de sua população; 

Em Una, a proporção entre os habita.ntes e o eleitorado constante das 
authenticas é de cerca de 53 %. 

Alcobaça, com uma população de quatro mil seiscentos e trinta e set.e 
( 4367) habitantes, deu 2115 eleitores presentes, mais de 45 % de sua popu -
!ação, r ecahindo todos os votos nos candidatos do partido constitucional. 

Jacobina, apresentou um resultado unanimc para. o partido constitucio-
nal de mil cento e vinte e cinco ·eleitores. Ficou emtretanto, exuberante · 
mente provado, não só por attestados de todas as a.uctoridades locaes , como 
por uma justificaçã.u produzida perante o juiz de direito e por ellc julgado 
procedente, que a.lli não• tinha. havido eleição, deixando as mesas de compare-
cer, para receberem -os votos do eleitorado, que em grande parte foi votar nos 
cartorios, conforme o recurso estabelecido pelo art. 41 da. lei n. 10 de 21 de 
janeiro de 1892. 

O documento consistente na justificação produzida, .é de tanto maior 
valia, quanto o juiz de direito, perante quem foi ella promovida, é notoria-
mente pertencente ao partido constitucional; 

Em J oazeiro, além de attestados das autoridades loca.es , mostrando não 
ter havido alli eleição, por não t erem se as mesas eleitorliJSSI reunido, o eleito-
rado compareceu no ca.rtorio para votar, escondendo-se o respectivo uotario, 
pa.ra. não tomar os seus votos, o que deu Jogar ao mesmo elei torad-o recorrer 
ao juiz de direito da comarca, pedindo pa.ra. designar um outro notario ou 
nomear substituto ao notaria occulto, afim de qu e em cat:torio pudessem ser 
tomados os seus votos, como lhes garantia a lei. 

Assim aconteceu, confirmand-o o Dr. juiz de direito da. comarça. toda'> 
estas occurrencias em attestado circumstanciado. Em Serrinha a eleição das 
diversas secções acha-se inquinada das mesmas faltas, confo1·me está tudo 
comprovado por documentos extrahidos dos ca.rtorios e attestados das res-
pectivas autoridades J.oca.es, inclusive do Dr. juiz de direito com a- differença 
uni ca de t er sido encontr ado o notario em cartorio , para tomar as declmrações 
dos votos . Além disso, ahi o eleitorado foi ficticiamente elevado a. 36 % da. 
pop u laçã.o. 

Em Andarahy, desde que a eleição constante das au-thenticas reca.hia nos 
mesmos candidatos que foram suffragados pela declaração ue votos em car-
torio, si bem que houvesse desproporção entre o eleitorado que fez a declara-
ção em cartorio e o especificado nas authenticas, que é decuplamente maior, 
entendi que deviam ser preferidos os votos expressos em cartorio. 

Em Cachoeirinha de Belmonte e Casca., representando cada uma destas 
localid ades pequenos districtos, pertencentes aos muuicipios de Bel.monte e 
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Areia, !Wta-se um eleitorado, no primeiro de 2.208 eleitores; . no ·segundo de 
1.009. 

Demonstrando, assim, cada um delles, que os resultados apresentados são 
imwg.inarios, . m·eados em <tetas confeccionadas para .fins especiaes, tanto mais, 
quando -os municípios dos quaes fazem parte, não organisaram mesas eleito-
r~es, nem apresenta.ram resultado de eleição alguma. 

Em Monte Santo, ficou demonstrado não ter havido eleição, não só por 
um abaixo assignado do eleitorado, mas tambem por attestados de autorida-
des locae~;, e por desp.achos do p.roprio presidente do conselho municipal, tii•) 
disparatados e incongruentes, que bem demonstravam um plano assentado 
de nã.o reunir mesa onde pudesse votar o eleitorado, para depoi s apresenta-
rem-se aeta.s com resulta.do unanime para o partido constitucional. 

Em Entre Rios, comquanto toda,s as authenticas parcia~ apresentadas 
estivessem revestid a,., de formalidades legaes, recahindo toda .a votação nos 
candidatos do pa.rtido federal, foi apresentada uma authentica de apuração 
geral, com um resultado inteiramente contrario ás authenticas pa.rciaes, 
assign.ada por um conselho municipal evidentemente apoehrypho, figurando 
apena,s dons membros legítimos do conselho respectivo. · 

Sem meios de apurar. plenamente essa verdade, entendi dever separa.r as 
secções deste município do computo .geral, para a classificação doo candidatos. 

Nos municípios de Cachoeira, Conde, Abbadia, e nas duas secções de 
Purificação e Rosario, no município· de Santo Amaro, apresenta-ram-se dupli-
catas, cada uma. das quaes suffra.gava exclusivamente os candidatos de cada 
um dos pa.rtidos. 

Com quanto as authenticas que suffragavam ·00 candidatos do partido 
federa.!, fossem aquellas que accusavam numero de mesarios lega.es em maio\· 
quantitade, e me·nor numero de votante~ , julguei mais acertado, em bem ·ia 
verdade eleito·ral, não computar tambem os collegios desses município~, 
devendo notar-se que, no do C<>nde, foi apr.esentado o respectivo edital assi-
gnado pela maioria do conselho municipal , que dividiu o município em sete 
Eecções eleitoraes. 

No entanto, coincidindo .com esse documento de fé irrecusavel, foram 
apresentadas authentica.s de onze secções a.ssignada.s peloo mesa.rios não con-
templados no edital referido, recahindo toda a votação nos candidatos do 
partido cnstitucional, emquanto que nas authenticas suhordinadas ao edital , 
sãG suffragados os cand~datos pertencentes ao pwrtidó federal. 

No Soure, ficou demonstrado , por attestados das autoridades loca.e,~. nã.o 
ter havido eleição e por um abaixo a.ssignado do eleitorado, no- qual iigur:t 
em primeiro Jogar o· nome do tenente-coro·nel Francisco Carvalho dos Passos, 
cidadão de toda a respeitabilidade, influencia legitima daquelbt localidade , 
cujo prestigio e ho-norabilidade foram abonados pelo testemunho do presi-
dente da commissão ve·rificadora. o Dr. Ferreira de Moura. 

Na Barra do Rio de Contas; ficou demonstrado po.r certidão do conselho 
municipal não haver gua.!ificação eleitoral regular e nem correspondente :w 
numero de e.Jeitores que figuram ter votado, mostrando assim que as authen-
t ica& a.presentadas comquanto suffragassem indistinctamente os candidatos 
de ambos os partidos, não representavam resultado real. 

Em lhéos, entre as authenticas parciaes apresentadas, tres dellas deram 
resultado inteiramente contrario ao apurado na authentica geral do muni-
cípio. 

Emquanto a authentica da apuração geral dava o resultado dessas tres 
authenticas parciaes para os candi datos do pa.rtido federal , ellas mostravam 
resultado contra1;io, r ecal1indo· tod·a a votação ahi contida nos candidatos .Jo 
part,ido constitucional demonstrando haver sido substituída. 

No Raso , eom nma população dP 3.4H l1ahitantes, votaram 1899 eleito-
res, mais de 54 % de sua população. 
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Em Itapicurd, sendo a população de 15.127 habitantes, figuram lm· 
votado 4.719 que suJI.ra;ga.ram unanimemente os oa.ndidatos do partido oonst.i-
tueional, mais de 31% de sua população. 

Quando a despropo1:ção hav ida entro a população e o eleitQI·aJo apresen-
tado não fosse sufficiente para demoustrar a fraude inelluctavel de ta.es elei-
ções, nos municípios acima referidos, bastava o facto extraordinario de ter 
a. imprensa desta capita.l arguido a uns de terem feito eleições clandestina.~ , 
e · a outros de não terem feito eleições, como aconteceu com os collegi<>s ele 
Valença, Taperoá, Itapicu.n1, Amparo, Bom Conselho, Juazeiro, Geremoabo, 
Tucano, Campo Formoso, Raso, Monte. Santo e outros, não obstante ser pro-
vocado o partido constitucional a publ.icar na imprensa o resultado eleitora.! 
de taes collegios, sem corresponder a este appello, pa.ra. elidir as arguições 
levantadas, fazendo á ultima hora recahir os milhares de votos fictícios apre-
sentados nas authenticas de taes collegios em candidatos seus, que delles 
necessitassem para encobrir a sua denota. 

Nos paizes de regimen demoaratico, a publicidade do resultado daselei.-
ções, logo após a expressão do voto, é condicção essencial para· sua inteirezn 
e validade. 

E' assim que no espírito da. nossa lei eleito.ral,· as · exigencias de publici-
dade começam 30 dias antes do dia designado para. a eleição, pela publicação 
dos editaes, convocando os eleitores, e aca.ba, depois de uma serie inintérrom-
pida de publicações, pela affixação d·e editaes, contendo os nomes dos votados 
e o numero de votos obtidos por cada um dos candidatos, publicação que além 
desse meio, deve ser reproduzida na imprensa, quando isto fôr possível. 

No entanto, nesses collegios, não obstante a. maior parte delles estar 
proxirna desta capita.l, e a provocação constante, dia.ria da. imprensa, para s,) 
dar a publicidade aos re-~ultados nelles apregoados, foram estes meticulosa-
mente occultos, para surgirem sórnente, á ultima hora, perante a commissâo 
de verificação com milha.res e milhares àe votos para os candidatos do partirlo 
constitucional, excedendo assim a expectativa ~ de tudo quanto se possa 
imagina.r em fraude eleitoral. 

Para tornai-a a.inda mais patente, basta assi.gnalar-se que qualquer dos 
municípios ele Valença. Taperoá, Itapiçuril, Bom Conselho, Geromoabo, 
Marahil, que snffragara.m una.nimemente os candidatos constitucionaes, ex-
cede em numero de eleitores, ao eleito.rado dos Estados do Amazonas, 
Sergipe, Espirito~Santo, Goyaz .e Matto-G~·osso, segundo o resultado da 
eleição de 1 de maJ'ÇO de 1894. O resultado total dos collegios do antigo 9• 
dis·t.rict.o, é igual a.o eleitorado de qualquer dos Estados de Mina,~ Geraes, 
S. _Paulo e Hio de JaneÍI'O, e superior ao eleitorado reunido dos Estados do 
Amazonas, Sergipe, Espírito-Santo, Goyaz, Matto-Grosso, Pará e Ca.pihl 
Federal. 

Este me-~mo antigo 9° districto, cujo eleitorado na eleição· de 1890 não 
attingiu a 4.000 eleito.res, na eleição de 1 de março subiu a perto de 9.000 e 
na de 4 de novembro, que ora se apura, attinge cerca ele 30.000 votos ou 
eleitores I ! ! 

Em quanto o município de Ita.picurú apresenta um total de 4.719 ele;-. 
tores, suffragando os candidatos do partido constitucional, o município de 
I.nhambupe, seu visinho, muito mais importante em população, comrnercio o 
producçã.o a.grico]a., apresenta-se com 675 eleit<Jres, esposando majs de d<Ju,~ 
terÇos de seu eleitorado a chapa do partido federal. 

O rico e populoso município de Amargosa, cuja renda municipal attinge 
a 120.000$, suffraga as ca.ndidaturas do. pa.rtido federa.] com 1.315 votos; no 
entanto, seu visinho, o município de Giboia, sem importanoia relativa, com 
uma renda de pouco mais de 12.000$, apresenta um eleitorado que esposa em 
sua unanimidade as candidaturas do partido co nstitucional, fazendo sohre 
e !las recahirern 3.759 votos!! I 
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Entendi levar á somma geral para classificação dos cimdidatos o resul-
tado · do município do Bomfim, por terem sido os documentos apresentados 
contra a eleição deste município, meramente graciosos, não· obstant& provas 
.presumptivas de que ahi não houve a ele1ção, e dentre ·estas resalta a falta 
de publicidade do resultado eleitoral, apezar da provocação para isto da 
imprensa desta capital. 

O pleito que acaba de se verificar neste Estado para a eleição de um 
senador federal, dando-se esta eleição em condições de mais tranquillida.de 
e menos temor pa.ra o Estado, bem poderia servir para demonstrar de que 
lado está a opinião do eleitorado do Estado em uma eleição·, cujo numero de 
eleit<>res não fique a arbítrio dos interesses de occasião . 

Assim, sou de parecer que, annuUadas as eleições dos municípios e sec-
ções acima. mencionados, pela evidencia da fraude de que se acham inquina-
dos, seja.m approvadas as demais eleições que ioram apuradas sem .contes-
tação attendivel e reconhecidos sena.dores, para r·en<>vação do terço do senado, 
os Drs. José de Aquino• 'l'a.naju•ra, Augusto Ferreira F1·ança, José Marcellino 
de Souza, Antonio R.<>drigues Teixeira, Pedro Francellino Guimarães, Hora-
cio Cesar; e para a V&gia do Dr. Texeira Soaa:es o Dr. Juvenoio Alves ct·e 
Souza, por terem reunido a maioria dos votos. 

Sa.la da oommissão verificadora do senado, 20 de abril de 1895. - Luiz 
Vianna.» 

Este parecer foi immediatamente approvado pelos dons secretarios e o 
Sr. Luiz Vianna. 

Os oito .senhores, que se achavam presentes, foram proclamados senado-
res, o convidados a presta.rem affirmação e a tomarem assento, o que imme-
diatamente fizeram. Ficou, pois; o tal Senado com 12 membros, exactamente 
uma duzia. P.rocederam á eleição· da mesa, sendo declarado presidente o 
barão; 1° secretario, o Dr. Tanajura; 2°, o Dr. R.<>drigues Teixeira, os dons 
-ultimas novos. 

Ha assumptos sobre sobre os quaes por uma lei de mechanica social, tão 
fatal, como as leis da mec.hanica celeste, é impossível conservar segredo. 

Tinha tido com muita antecedencia conhecimento elos planos que os direc-
tores üa política federal ela Bahia pretendiam pôr em pratica. 

Bem que me custasse acreditar nelles pela sua monstruosidade, todavia 
a 14 de abril, em carta, que dirigi ao Presidente da Republica, oommuni-
qnei-lhe tudo guanto me chegara aos ouvidos a tal respeito, de modo que 
l'ealisando·se a 22, ponto por ponto quanto lhe disse nessa carta, limitei-me 
nesse dia a passar-lhe um telegramma nos termos seguintes : "Realisou-se 
tudo quanto vos oommuniquei em data. de 14. Temos tambem duplicata O.:o 
Senado. » 

Interromperei neste ponto a minha narração para fazer neste momento 
uma observação sobre o intitulado parecer do Sr. Luiz Vianna .. Estudem-n'o 
com attenção os senhores deputados e verão que para chegar ás conclusões, 
a que chegou esse senador, foi-lhe mister annullar as eleições de 34 municí-
pios, a.Iém dos districtos do Rosario e Amparo da cidade de Santo Amaro, 
cerca. de 50.000 votos, si não mais. 

O escandalo não podia. attingir maiores proporções . 
Quatro homens a annulla.rem .eleições em reunião manifestamente illicita, 

nomeando senadores por conta propria!! (Apartes.) 
Na noute desse dia, foi o .edificio occupado pela força policia.! : a.rJ'eben-

taram-se as pçrtas, e forçaram-se as gavetas, cujas cha.ves estavam em pode::-
do 1° secretario. No dia seguint.e, logo. pela manhã a praça da Piedade foi 
occupada· pela ca.va.lbria e infanteria da policia : coll1.Q .no dia 7, um forte 
destacamento armado e municiado foi collocado nas escadas. 

O officinl commandante desta força. achava-se collocado á porta da 
entrada para a secretaria do Senado, 
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As dez horas precisas .dirigi-me pa-ra o Senado. 
F -oi-me vedado o ingresso pelo official, que declarou-me estar cumprindo 

orden:s do chefe de policia. 
Entendi que não me era licito discutir cum quem cumpria ordens supe-

riores. 
Fui ter á secretaria da policia, que fica proxima e no la.do direito de, 

edificio do . Senado. 
Alli expuz ao chefe -o que acabava de succeder-me dizendo~lhe que acre-

ditava que tinha havido equivoco da parte do officia-l, p-ois estava certo de 
que o meu digno di~cipul-o não daria ordens tão contrarias ao art. 10 da. Con-
stituição estadoal- e 118 do regimento interno do Senado. 

O meu alumno respondeu-me que não havia da.clo ordens de impedir 
ingresso a ninguem, e que se limitara a mandar a força á disposição da 
mesa do Senado, mas que me faria acompanhar pelo coronel commandante da 
brigada policial, alli presente na occasião, para que me fosse facilitado u 
ingresso. 

Com effeito tive a honra de ser acompanhado pelo coronel Santos Mar-
ques até a porta. da entrada do Senado, o qua-l disse ao official " deixe entrar 
o Dr. Zama. n 

Agradeci a ambos a fineza e penetrei no recinto, onde áquella hora , 
quando aliás a sessão devia começar ao meio dia, já eneontrei sentados na 
mesa o Barão de Camaçary e os seus dons secretarias, e occupando as ·cadei. 
ras o Sr. Luiz Vianna e os outros na vespera acclamados. 

No mesmo recinto achava-se tambem o antigo senador José Gonçalv.es. 
Nas salas da secreta-ria e pelas galerias a mesma gente desconhecida dos 

dias 28 de março e 7 de abril, e entre elles um inferior da policia, ruivo e 
completamente armado. 

Pouco depois entrou o Barão de Geremoabo, presidente do Senado-, o 
qual, vendo a sua cadeira occupada, conserv-ou-se algum tempo na galeria: . 
Entre este, o s~·. José Gonçalves e o senador Luiz Vianna trocaram-se 
a-postrophes vi-olentas. A galei!'.ia pouoo a pouco encheu-se de gente adhes1t 
aos governistas, já se sabe, porque aos nossos era prohibido o ingresso. Loga 
que entrei, assentei-me silencioso junto a uma mesa, á entrada do salão , ele 
onde me era facil observar quanto se passava no reointo e nas galerias. 

O senador José Gonçalves conservava-se no r~into. Pela sua. physiono-
mia podia-se hem avaliar a indignação que lhe ia na alma. Via-se que era 
um homem disposto a affrontar naquella occasião todos os perigos. Os outro~ 
senadores constitucionaes foram pouco a pouco chegando. Approximava-se a 
hora de começar a sessão. Eu previa as scenas, que ali podiam ter Ioga-r, 'él 
cheguei á convicção de que as maio-res violencias seriam pra.ticadas contra 
os meus correligionarios pela circumstancia seguinte. Ouviu-se a detonaçã•) 
de um tiro, disparado- na escada da entrada. Os que se achavam nas galerias 
levantaram-se logo ameaçadores e tumultuariamente. Alguns dos sena.dm·es 
governistas de ixaram as suas cadeiras e recolhm·am-se á secretaria. Nesta. 
occasião, o infm·ior, de que ha pouco fallei, saccando de uma pistola, ia a dis-
parai-a sobre o Barão de Geremoabo , qu.ando um filho do senador José Gonçal-
ves, que casualmente se achava por .traz dessa praça, inesperadamente, pôde 
arrancar-lhe da mão a arma homicida. A Camara póde avaliar quaes seriam 
as consequencias do assassinato d!e um homem da.quella. ordem, si esta cir-
cumstancia fortuita o não tivesse impedido. 

Da sala em que me achava, era-me impossivel ver o que se passava na 
entrada .. Soube depois que a-o pretende-r entrar o Dr. Almeida Couto, se tra-
va.ra uma especie de conflicto entre as pessoas; que o acompanhavam, e a 
policia., sendo o tiro dispM·ado·, dizem, pelo suh-commissario da Victoria. 

Si o tiro foi casual, · si foi disparado por essa autoridade, é ponto que 
não ficou liquidado. Ao estnmpi,t}<l do tiro, as praças de p-olicia, que se acha~ 
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vam em baixo, subiram precipitadamente as escadas, sem duvida clisposta~ 
a invadirem o recinto, onde nus achavamos; e si não fosse a. intervenção do 
nosso honrado coilega o Sr. Dr. Paula, Guimarães, que felizmente para todos, 
ali se achou naquelle momento, e que conseguiu conter a soldadesca., talvaz 
tive.ssemos tido muitas desgraças a lamentar. Dev·emos a. S. Ex. _não ter cor-
rido o sangue bahiano no recinto · do Senado. · 

Em ta-es condições, dous senadores constitucionaes procu·rara.m dissuadir, 
sem que o conseguissem, ao Sr. Dr . José Gonçalves de permanecer no recinto. 
Por fim dirigiram-se a mim para que empregasse os meus esforços nesse sen-
tido. Não pude recusa-r-me a. esta incumbencia, e dirigi-me a este illustre 
cavalheiro, a quem fiz as ponderações, que devia, e felizmente tive a fortuna 
de ser attendido. O Dr. José Gonçalves retirou-se do recinto. lwunidos Ol•J 
uma das salas da .secretaria os nove senadores constitucionaes fiz-lhe ver que, 
nas condições, em que as cousas se achavam, era-lhes materialmente impossí-
vel funccionar naquelle edificio, e que o unico alvitre a. seguir-se, era. retira-
rem-se todüs, e irem celebrar suas sessões no edifioio da cama.ra municipaL 
Acceito o alvitre, retiramos-nos todos deixando os nossos adversarios senho-
I·es do edificio, ·e a.nchos de sua hom·osa v·ict01·ia. 

Eis ahi, Srs. deputados, como os directores da politicagem bahiana, 
arranjaram (é o termo) á sua imagem e semelha.nça, um· segundo senado. 
Eis o coTpo de delicto do monstruooo attentado, que o proprio jorna-l official 
nos fornece : · 

<~ Assemb/.éa geml do Estado- Senado - - 12a sessão ordinaria em 22 de 
abril de 1895 - P .residencia do Sr. barão de Camaçary, lo secretario o Sr. 
Melga.ço e 2° secretario o Sr. Deocleciano Teixeira. - Presentes os Srs. bruriio 
de Catnaçary, Deooleciano 'l'eixeira, Melga.ço · e Luiz Vianna, faltando os 
Srs. barão de Geremoabn, Aristides Borges, Ribeiro dos Santos, Augusto 
Guimarães, Ferreira de Moura, Agripino Borges, Leal Ferreira, José Gon-
çalves e Freire de Carvalho. O Sr. barão de Camaçary, na qualidade de 
2° secretrurio da mesa do Senadü, occupa a ca.deira da presidencia e convida 
para secretarios os Srs. Melgaç<O e Deocleciano Teixeira. Constituída a mesa, 
abre-se a sessão. 

O S.r. 1° secretario --Não ha expediente_, 
Uma eamara de deputados, diplomados por juntas illegaes e sem compe-

tencia para apurar eleições, uma assembléa geral installada sob as carabinas 
e sabres de infantaria e cavallari.a policiaes, um senado organisado á tarde, 
na sala do governador, por quatro senadores apenas, eis o tal poder legisla-
tivo, que funçciona actualmente na capital da Bahia. 

Posso. Srs .. deputados, sem que me inspire a paixão partidaria, perguntar 
como Cicero: « Utinam gent:f:!tm- sumus? In qna urbe vivimu.s? Quam rempu-
blicarn habemus? " 

Ao conceberem tão sinistro plano, e ao executa.rem-n'o, nem siquer O'! 
nossos adversarios se lembráram que a constituiçãü do estado da Bahia, ·a 
qual elles e o proprio governador votaram, continha o art. 145, concebido nos 
termos seguintas, cla.ros e precisos : 

«São insanavelmente nullos os actos de auto1·idade civil, collect·iva ou 
indiv·iduol, pmticados em presença 01b po1· solicitação da. foTça publica ou de 
reunião -~ediciosa. " 

Os senadores ·constitucionaes, chegados ao edificio da municipalidade, 
celebraram sessão na sala do intendente. Nessa sessão ficou resolvido que, 
á vista do que se tinha passado na vespera e no edifici.o do S.ena.do, sendo 
notor'iamente impossível reunir-se numero maior de senadores antigos, devia 
o' senado, antes de proceder á eleição da mesa, tratar da verificação dos pode-
res dos novos membros do terço e do substituto do senador falleoido. Em 
consequencia. desta resoluçã.o, a commissão, sÓrleada durante as sessões ·pre-
paratorias, apresentou o parecer que na vespera havia elaborad0 : 
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<.é Parecei' da commissão de poderes do senado - A commissão de podam~> 
examinou as actas que lhe foram presentes, e compulsou todo o v-olumoofJ 
processo eleitoral de mais de mil acta~, concernentes á eleição, em 4 de 
novembro ultimo, pa,ra o preenchimento do terço do S(,)nado e da va.ga, em 
virtude do fallecimeuto do Dr. Manoel Teixeira Soares, de saudosa e pura 
memoria; conforme tudo consta do relatorio .apresentado e publicado. 

Depois disso, em tres sessões publicas, teve de ouvir as reclamações dos 
interessados e de d-iversos Srs. senadores, e de sommar, a requerimento Jo 
Sr. senador Luiz Vianna, membro· da commissão, todas as actas parciaes das 
diversas secções dos municípios da capital e de Caetité, cujo resultado das 
apurações gerae.s dos respectivos concelhos havia j á sido computado. · 

Em reunião de hoje, com antecedencia avisada a seus membros, a. com~ 
missão teve que estudar as acta.s, duplicatas e mais papeis, cujo resultadç 
havia sommado para facilitar o trabalho. 

Deve a commissão observar que todas as deliberações expressas no pre-
sente parecer foram tomadas unanimemente, concorrendo mesmo para esse 
resultado o voto do Sr. senador Luiz Vianna, que só, ao findar todo o tra-
balho, -foi que declarou-se separado dos seus companheiros. 

A commissão julgou dever propm: ao. senado : 
Qoo, havendo algumas diver.gencias. entre o resultado das apurações dos 

concelhos municipaes de Caetité e da capital e os das actas parciaes exami· 
madas, fossem esses r.esultados os preferidos; 

Que a duplicata nas fréguezias do R·osario e Purificação, do município 
de Santo Amaro, feita pelo seu concelho municipal quando já era conhecid:l 
o resultado verdadeirO> das cinco unicas secções que se reuniram no dia da 
eleição naquella cidade, f-osse desprezada em virtude das provas allegadas 
contra essa eleição, e computados .os votos express-os nas cinco secções que 
reuniram-se e presidiram a-os tra.balhos ·eleitoraes de 4 de no.vembr.o naquelle.<;~ 
districtos; 

Que fossem aunulladas as eleições dos municípios de Chique-Chique e ·ia 
Victoria, po·rque as actas remettidas não preencheram as formalidades exigi-
das pelo art. 38 das "Instrucções e1eitoraes n, que regulam o pil'ocesso eiei 
toral vigente; 

Que as eleições dos município& de Jequiriçá, Marahú, Cannavieü·as, 
Barcellos, Prado, Taperoá, Anda.rahy e Belmonte não fossem apuradas, não 
só porque apresentam nos seus resultados res1Jectivos um excessivo augmento 
de eleitores, em quasi todos nã.o correspondente á sua população, como tam-
bem porqüe a,s actas remettidas apresentam irregularidades que antorisam a 
se·düviclar com bna razão de sua legitimidade; 

Que as eleições dos municipios de Cachoeira, Abbadia, Conde e freguezia 
ela Madre de Deus, cleixas&'9m de ser apur.ada<l, porque, tendo havido nestes 
collegios duplicatas, a commissão por carencia de p1·ovas não conseguiu desco-
brir quaes dessas eleições· são. a verdadeira expressão do voto popular; 

Que as e leir;ões dos municípios de Oliv·ença, Campestre, llhéos e Entre-
Rios tambem não fossem apuradas, porque as authenticas das secções -remet-
tidas contém resultado inteiramente contrario .ao que 1:esa.m as actas das 
apurações geraes ([.esses municípi-os; 

Que fossem annulladas as eleições do município da villa ele S. Francisco. 
contra as quaes foram pr.esentes á commissão documentos do mais subid.<J 
valor, como declarações e protestos dos eleitores perante o notaria publioo, 
além do testemunho· valioso de cidadãos altamente conceituados que alli 
r esidem e sãn eleitores; 

Que sejam desprezados os v.otos declarados· perante o funccionario do 
cartorio ele Macahúbas, pela impossibilidade absoluta ele haver quem, no 
espaço de 6 horas, escreva com todas as formalidades legaes as declarações de 
voto ele 900 eleitores; 

DOOUl\IENTOS PA.RLAMENTAR.ES . - VOh II. 20 
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Que sejam, finalmente, approvadas todas a.s demais eleições procedidas 
em 4 de novembro ulhmo, e reconhecidos e proclamados senadores, para o 
"erço do Senado, os Srs. : 

Dr. José Luiz de Almeida Couto. 
Dr. João Fe.rreira de Araujo Pinho. 
Dr. Ildefonso José de Araujo . 
Joaquim Costa Pinto . 
Dr. Augusto. Pedro Gomes da Silva 
Dr. José de Aquino Tanajura. 
Dr. José Marcellino de Souza. 
E para a vaga do Dr. Manoel 'l'eixeira Soares o Sr. Dr. Fran-

cisco Prisco de Souza Paraizo . 

77.272 vot<m 
68.152 )) 
65.088 )) 
62.236 )) 
55.676 )) 
53.148 )) 
52.301 )) 

89.438 )) 

Ao teJ"mina.r o presente trabalho·, a. commissão entende dever dizer ao 
Senado que acha indispensavel uma reforma eleitotral, que venha substituir 
o actual regimen desde a sua base. 

Impedidos os alistamentos phantasticos, facilitado aos cidadãos o accesso 
ás urnas, punindo o go-verno que a1licia.r votos por meio de emprego e do 
thesouro publico, ou que perseguir o cidadão com a perda do emprego, impos-
sibilitada a policia de influir pelo terro.r, com certeza nã;o será tão deturpada 
a base dro nosso systema constitucional. 

Para. isso se;rá, principalmente, preciso que ha.ja duas cousas : conheci-
mento pleno dos seus direitos pelo povo e respeito ás suas a.ttribuições pelo 
.governo. Só se faz um povo livre, diz um escripto·r, dando-lhe c-ostumes ue 
libe rcla.d.e porque ha. dois impossíveis: fundar a liberdade em um povo que 
a não comprehende, ou destruil-a em um povo que a comp.rehende. 

'l'ivessemos nós a.rraigados esses princípios e nenhum governo, por mais 
clesassiza.do, ousa.ria a.ffrontar-nos com a serie de tropelias que ternos presen-
ciado, attonitos, desde que o go-verno tornou a si a empreitada eleitoral e 
aspirou á triste gloria de inaugUJrar entre nós o systerna das duplicatas, 
leva.ndo até as casas da representação do estado. 

Bahia., 22 de abril de 1895. - João FeTreim de Motwa, presidente. --
Dr. José Ed1.bMdo F1·eire de Carvalho.- Conego Agrippino ,Borges . -A . . 4.. 
Guima1·ães. 

Um dos senadores requereu que, dispensado ele impressão, fosse o· parecer 
votado naquella mesma sessão. 

Approvacl:o est e requerimento, foi o parecer submettido á votação e una-
nimemente approvado, sendo proclamados senadores os cidadãos, cujos no'rues 
constam do mesmo pa.recer. 

Alguns destes se achavam presentes e sendo convidados para prestarem 
a affirrnação, como o fizeram, tomaram assento, e procedeu-se então á eleição 
ela mesa, sendo reeleitos os mesmos cidadã,os, que haviam servido no a.nno 
a.nterior. 

Eleg·eram-se depois as commissões, e levantou-se a sessão . 
Nos dias subsequentes trabalharam as duas camaras e os dous senados. 

Na. Camara dos Deputados constitucionaes resolveu-se que, de accordo com 
as disposições da Constituição Federal, se convidasse o Senado 'a representar 
com a mesma Camara ao Congresso Federal contra o modo insolito, pelo qual 
os nossos adversarios haviam organisado, camara e senado, solicitando provi-
dencias urgentes, que fizessem cessar semelhante anomalia, incompatível com 
o regimen republicano federativo·. O senado accedeu ao convite, e em conse-
quencia desta deliberação, foi elaborada a representação, assi.gnada pelas 
duas mesa.s do poder legislativo do estado, de cuja apresentação á Oarnara 
elos Srs. Deputados eu tive a honra de ser encarregado, e que ora. submetto 
á vossa esclarecida attenção : 
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"Sala das sessões da assembléa geral do estado da Bahia, 30 de abril 
de 1895 . 

. Exms. Srs. deputados e senado res, membros elo Congresso Federal d·J 
Brazil - A assembléa gera.] do estado da Bahia, ele acoordo oom o a.rt. 36, 
§ 26 da constituição estadoa.J (doc. sob n. 1) oombinado com os arts. 6° e § ~0, 
35 § 1", da Constituição F eder.al, .em observaucia do art. 1° da resolução de 
27 de abril do corrente anno (doc. sob n. 2), veem solicitar a intervenção 
desse Congresso para, .tp.antendo a fórma republicana federativa em toda a 
sua. amplitude, solver a crise que avassala este estado com a organisação de 
nma camara de deputados diplomados por juntas incompetentes e de um 
senado or.ganisado por uma minoria de quatro oontra nove senadores, man" 
tidos uma e outra pela força e violencia oontl·a todas as leis. 

E assim procurando fa.zer valer a legitimida.de de seus direitos perante 
o poder competente, espera encontrar nesse Congresso abrigo seguro oontra 
todas as violencias, que alastrando ha muito o estado da Bahia, fizeram-se 
agora sentir com a maior intensidade contra o seu mais importante poder 
politico - o Legislativo - attentado clamoroso contra a segurança das 
nossas instituições, oontra a vida da Republica. 

Com effeito, ao direito· inoontestavel, que tem cada estado. de r eger-se 
pela Constituição e leis, que adaptou (art. 63 da Constituição Federal), lÍ 
correlato o imperioso dever da União de übservar e fazer cumprir este dire.ito, 
uma vez postergado o seu exercício· r egula r, embaraçada a sua posse legitima 
pelo samifioio da propria. constituição e leis, que o decretaram; do m€Smo 
modo que ao dever irresistivel, que tem o estado de obedecer á sua consti-
tuição e leis corJ·esponde o indeclinavel direito da União ele fazel-as respei-
tar, prov·ocado o desequilíbrio entre cidadãos aggressores e poderes aggre-
didos. A infracção daquelle direito é a tyrannia : a transgressão deste dever 
é a anarchia. 

Para garantia do direito e sustentaculo do dever, ao Governo F.ederal 
incumbe intervir em a.~sumptos que, sendo aliás peculiares ao estado, affec-

. tam entretanto sobremodo a União: aqui, inoontestav-elmente, subverte-se 
a ordem, a tranquillidade social : alli, necessariamente, ataca-se a fórma. 
I'epublicana federa.tiva (Constituição Federal art. 6°, §§ 2° e 3°) e em qual-
quer dos cas-os periga a união perpetua e indissoluvel, pela qual a Nação 
Brazileira constituiu-se em Estados Unidos do Brazil adaptando oomo fórm:1. 
ele governo sob o regimen representativo a Republica Federativa. pr.oclamada 
a 15 ele novembro de 1889 (art. 1° da Constituição Federal). Deste modo as 
a.ntigas províncias subordinaram-se ás naturaes consequencaes da nova orga-
n isação social - - entre as quaes avulta logicamente a fórma de direcção poli- · 
tica dos negocius publioos ele cada uma dellas, convertidas em estados autono-
nws e até soberanos, mas em todo o caso sujeitos á Constituição da nascente 
União, que, proclamando aliás a independencia ele todas ellas, não pocli:.t. 
deixar de impôr-lh&<J oomo fórma de governo de. cada novo estado a r.epubli· 
cana (art. 6°, § 2°) so·b pena de anniquilamento completo da. federação. 

Em satisfação deste preceito altamente político, expressamente oonsi-
gna.do na Constituição Fe deral , a Constituição do estado da Bahia, depois de 
definir no art. 3° a fórma de seu governo - republicana, f ederativa, demo-
cratica e representativa - reconheceu positivamente no art. 4° o do.gma da 
soberania. popular, exercitada pelos tres poderes - Legislativo, Executivo e 
J'ucliciario - independentes e harmonicos entre si, não sendo, porém, livre 
a nenlmm cleJJ es delegar a outro o exercicio de suas funcções. 

E é hoje ao principal destes poderes - o Legislativo - que o Executivo 
pela fo.rça policial procura a todo transe conspurcar, pretendendo talvez 
levai-o ao extremo de uma guerra civil, sem provavelme nte lembrar-se que 
acima da prepotencia de suas bayonetas ainda ha o poder legal deste Con-
gresso, que perfeitamente compr ehende que" a paz e :-~ autonomia el os estados 
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só se pode1·ã<> manter sob a egide das garantias que emanam da firmeza do 
laço do codigo político do pa.iz, quant<> ao exercício elos poderes activos no 
seio de todos os círculos confederados»; que a a.narchia. nos estados é a anar-
chi a. na naçii.o, e que finalmente, «o accumulo de absurdos, da serie de impos~ 
sivei~ na administração, que clahi podem resultar, P.rova-m á evidencia o 
falseamento elo regime1i, sendo, pm·tant<>, dever da Uniã<J · restabelecei-<>"' 
mesmo porque a ordem constitucional do regimen federativo nã,o se póde 
conceber sem a. acção effectiva, legal e regular elos governos locaes. 

E' verdade que ainda não está regulamentado o art. ·6° da. Constituição 
Federal; mas, em falta de uma lei geral, não está, com<> pensa o eminente 
jurisconsult<> Costa Barradas, o Congresso inhibido de legislar para cada caso 
concreto, estabelecendo a interverição no estado, ·O modD de leval.-a a effeito, 
e os limites elos poderes dõ interventor, cabendo ao executivo, a rigorosa 
obrigação de, finda a intervençã-o, prestar contas de seus actos ao Congresso, 
a quem cabe a ultima palavra. 

Parece mesmo que « o estudo rigoroso de cada caso particular é penhor 
mais seguro de acerto· nas decisões do Congresso, resolvendo si no caso sujeito 
deve-se dar ou não a intervenção federal». 

E já tem ·esse Congresso legislado para casos particulares : trata.ndo, por 
exempJ.o, de materia referente ao estado de sitio, a qual, devendo ser I'egid<t 
por lei geral regulamentar dos artigos respectivos da Constituiçã<J, á falt<t 
dessa lei tem sido resolvida deante de cada caso particular occurrente. Nem 
a, intervençã<J federal, na hypothese, destroe a autonomia. dos estados. 

Presuppondo o regimen federativo a co-existencia d.e so·beranias esta-
doaes a par da soberania nacional, a nossa Constituição Federal, mantendo 
perfeito equilihrio dellas, nã,o podia deixar de consagr ar em sua lettra e 
esp irito o alvit.re a seguir-se, para., nesses casos co,rrupto.res da fórma repu-
blicana federativa, estabelecer-se o domínio da lei, garantindo ao Poder 
Legislativo o livre exercício ele suas funcções, o que realmente importa 
restaurar a sober ania do estado, aviltada. e anniquilada. por seus criminosos 
oppressores. 

"Sem esta garantia da Uniã<J·, diz Story, o eminente publicista americano, 
a usurpação levantando o seu estandarte destruiria a liberdade do povo sem 
que· o gove-rno nacional, .Privado de todo o direito de intervir , pudesse expri-
mir sinã<J pezares estereis. Em breve tempo a Uniã<J teria desapparecido no 
meio das discordias e elas perturbações civis. » 

Para prevenir estes males é que a assembléa geral do estado da Bahia 
r.esolveu recorrer a ·este Congresso, crente de que O· patriotismo dos repre-
sentantes na nação, á vista da exposição- que passa a fazer, virá sanar a. crise 
da Bahia já deste modo deploravel, manifestada ·CID diversos outros estados 
da União e que pelas proporções que tem assumido tende. a desnatu.rar com-
pletamente a estructura constitucional da Republica e da federaçã<J. 

A assembléa .geral elo estado ela Bahia compõe-se de duas camaras : a dos 
deputados e o senado; cada legislatura chuará dous annos; o mandato dQs 
~enadores durará seis annos, sendo, porém, renovado pelo terço bienna.lmente 
( a.rts. 6° e go, §§ 1 o e 31 da Constituição do- estado, documento cit<tdo). 

Tanto a cama.ra dos deputados como o senado, ambos os 1·amos do poder 
legislativo estado-a!, foram victimas da. prepotencia contra o direito, da força 
contra a ra.zão, do arbítrio· contra a lei. 

Cama.ra. elos Deputados - Em cumprr·imento da constituição estadoal 
(arts. 22 e 135) a lei n . 10, de 21 de janeiro de 1892 (decreto so·b o n. 3), 
regnlando o pr.ocesso para a eleição ela assembléa. geral, dispõe: 

1°, que para a eleiçã<J de deputad.os o estado será dividido em tres cir-
cumscripções que serã,o organisadas do seguinte modo : a. primeira constituída 
pelos 1°, 2°, 3° e 4° districtos, determinados pela lei de 9 de janeiro de 1881, 
elegendo 12 deputados, tendo como séde a capital; a segunda, constituid~ 
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pelos 5°, 6°, 7°, 1()<> e 11° districtos, determinados pela citada lei, elegendo 
15 deputados, tendo corno séde a cidade da Feira de Sant'Anna; a terceira, 
constituída pelos 8°, 9<>, 12°, 13° e 14o districtos, determinados pela referida 
lei, elegendo 15 deputados, tendo corno séde a cidade do Bornfirn; 

20, que o conselho de cada rnunicipi.o fará a apuração da respectiva elei-
ção ll.elle procedida, .rernettendo da acta da apuração urna cópia ao concelho 
municipal da séde da circurnscripção·, o qual, dentro dü pra:uo rnaxirno de 
60 dias, a contar da eleição, fará a aptwaçao geral da eleição do districto, 
e concluída esta, expedirá aos eleitos cópia ela acta ela d·ita apumção q1be lhes 
se1·virá de diploma. (Art. 45, §§ 7° e 9° da citada lei). 

' De acoordo com as disposições mencionadas, os concelhos municipaes da 
capital e da cidade do Bornfirn, sédes a.puradoras da la e 3a circumscripções 
eleitoraes, satisfeitas as formalidades legaes, expedirão aos eleitos por aquel-
las circumscripções, os respectivos diplomas. (Documentos sob os ns. 4 e 5). 

Os cidadãos assim devidamente diplomados, em observa.ncia do regula-
mento interno da Oamara dos D eputados (doc. sob o n. 6), de accordo com o 
art. 9<> da constituição estadoal, dirigiram-se no dia 28 ele março proximo 
findo para o recinto destinado ás sessões da Camara, afim de procederem aos 
trabalhos preliminares da organisação das mesas interina e pro·visoria \3 
posteriormente á verificação dos poderes de seus membros, tudo na fórma 
elos art. 12 da. constituição estadoal, art . 45, § 11 da lei de 21 de janeiro e 
regimento interno da camara citados. 

Na occasião, po·rém, em que depois de organisada a mesa interina da 
camara, continuaram os cidadãos diplomados pela la e 3a circumscripções os 
trabalhos da la sessão preparatoria, 20 outros cidadãos que se diúam porta. 
dores de papeis, que declararam ironicamente ser diplomas da l a e 3a cir-
oumscripções a elles conferidos pelos concelhos municipaes da cidade tle 
Cachoeira para os da la, da villa elo Remanso do· Pilão Arcado. pan, os da 3a. 
um e outro· designados sponte S1ba, para, como sédes eleitoraes, apurarem :>.s 
ditas eleições da la e 3a circumsoripções, uniram-se aos 15 que, sem terem 
apresentado diplomas á. mesa interina organisada, affirmavam-se entretanix> 
diplomados pelo concelho municipal da cidade da Feira de Santa Anna, séde 
apuradora da 2a circumscripção, e todos acompanhados de grande multidão 
de indivíduos de procedencia duvidosa, em um conluio indecente, formaram 
nova mesa interina, constituindo-se deste modo amütinadamente em outrn. 
carnara de deputados, que fez presidente de sua mesa pToviSO?"ia o Dr. Quin-
tino Ferreira da Silva, sogro do chefe de policia do estado (sic) no meBmo 
salão em que os legitimas diplomados celebravam a sua sessão!!! 

· Convém notar que ao penetrarem os sediciosos e seus comparsas no 
edificio da Camara dos Deputados, o procedimento insolito e imprudente 
desses turbulentos chegou ao ponto de atterrar os seus proprios patronos , 
pelo que o chefe de policia, a bem de todos, teve de desarmar innumeros 
desses indivíduos que assim pacificamente queriam assistir á reunião d '>s 
seus representantes para garantia da lib erdade do voto e massacre dos eleitos 
do povo!! 

E as :urna,~ apprehendidas aos apaniguados eram ao depois entregues. 
ingenuamente, pela mesma autoridade aos sediciosos, seus protegidos!! 

Para rep.resenta.rem ainda o primeiro· acto desta farça, que seria ridí-
cula., si não fosse ta.mbern deprimente, o edificio da camara passou a ser cer-
cado pelo- exercito policial, sob as ordens de seu commandante, dirigido pelo 
chefe de policia, que pessoalment.e pretendeu até decidir dos trabalhos da 
legitima camara I 

E então, este chefe de segurança p ublica, ein trajas improprios do cargo 
e do logar, invadil!do o recinto sempr e respeitado da camara dos deputados 
ousou elevar a sua voz amea.ça.do·ra até aos verdadeiros r epresentantes do 
estado, intimando-os em nome do governador, disse-o então, a retirarem-::;e 
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inconti-nente das suas ·cadeiras sob pena de fazel,..Qs sahir batidos pela força 
policial! r 

Confuso, desorientado, porém, ante a attitude austera, ene;rgica e pru-
dente da camara legal, teve, apezar de sua audacia inqualificavel, de ceder 
ás judiciosas reclamações da mesa da camara, que suscitou o alvitre de ir 
com o chefe de policia á commissão anteriormente incumbida por um dos 
partidos politicos do estado entender-se sobre a situação anomala ·da capital 
com o .governado-r, que, perante ella, sob palavra de cavalheiro, compromet-
teu-se solemnemente a não intervir de fórma alguma na organisação' do poder 
legislativo, deixando-lhe piena liberdade de acçã-o, de accordo com a Consti-
tuiçã-o e as leis, como se evidencia do boletim junto sob o n. 7. 

E esta commissão, dirigindo-se novamente ao governador para, scienti-
ficando~ do occorrido, lembrar-lhe o empeuho de seu compromisso, conseguiu 
a retü·ada de toda a força. que circulava na praça e cercava o edificio da 
camara, ameaçando os eleitos do povo com indignação e protestos de toda 
nma poulação, obtendo ainda do chefe do Poder Executivo a declaração ter-
minante de que não interferiria absolutamente nas questões legislativas (doc. 
sob n. 8); ma,~ era tudo van promessa: logo no dia immediato e nos que Fe 
lhe succederam, a camara le.gal, para poder continuar no exercicio de-suas 
funcções tevce de vencer obstaculos sem numero, de sujeitaJ.·-se a todos os 
sacrificios sempre so-b a. vigilancia desbragada daquelle chefe de policia, 
ora convertido em porteiro do edificio, e a todo o momento acompanhado da 
cohorte policial ... 

O governador tinha trahido a sua palavra! Verificada, porém, a legali-
dade dos po.deres da camara dos legítimos representantes do estado, achando-
se presentes deputados em numero- legal para formar casa, o seu 1° secretario, 
nos termos do art. 13 do regünento (Doc. sob n. 6), communicou ao SenadQ 
e ao governador o occorrido, afim de ter lagar a abertura da assembléa geral 
(doc. n. 9), de accordo com o art. 9° da constituiçã.o do estado. 

No dia 7 de abTil, porém, quando as duas camaras, sob a qirecção do 
mesa do Senado (art. 26 da C'onst. Est.), tinham de reunir-se no salão ja, 
Camara dos Deputados (art. 1° do J'egimBnto· commum, doc. sob n. 10), para 
celebrar a sessão da abertura da assembléa geral, o· governador do estado 
declarou a,o Senado que elle, ern sua alta sabedo-ria, só reconhecia como cama;ra 
legitima a formada pelos diplomados pelos concelhos municipaes da Cachoeira 
e Remanso do Pilão Arcado (doc. sob o n. 11) , com infracção manifesta ·lo 
art. 12 da Constituição< estadoal, a.rt 45, § 11 da lei n. 10 de 21 de janeiro e 
mais disposições em vigor (doc. n. 12). 

O edificio da Camara dos Deputados estava hermeticamente fechado 9 

trunbem. cercado pela força policial espalhada. pelas ruas e praças adjacentes 
e circumvizinhas, impedindo o povo de assistir á reunião solemne de seus 
eleitos, que, sob a ameaça imminente do despotismo do governador e da pre-
potencia de seus agent es, não podiam entrar no recinto destinado· á sessão! 

·O procedimento da,~ autoridades governamentaes, Exms. Srs., desceu a tal 
ponto que esta assembléa, por sua honra e brios do Estado, abstem-se de 
reproduzir e qualificar : - consta, ainda que descripto mui succintamente, 
dos documentos insuspeitos sob os ns. 11 a. 12, limitando-se apenas a. consigna.r 
as singulares palavras enunciadas publicamente pelo trefego e energumeno 
chefe de policia : - na.da tenho com a lei; esto1t· aqui cttmprindo o-rdens á 
Tequisição do secreta?·io ela CamaTa (presidida pelo Dr. Quintino, seu sogro 
si c!) unica autoridade que reconheço - E basta ... 

Entretanto convém notar que estas phrases foram di rigidas, pessoal e 
rlirectamente, ao proprio pre~idente do Senado·, que, pela constituição é leis, 
é o presidente tia assembléa geral, quando a este e aos membr-os desta assem-
bléa vedava o tresloucado chefe a entrada no edificio da Camara! Na impos-
sibilidade, portanto, de reunir-se a assembléa geral no salão, de que trata 
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o art. 1° do referidD regimentD commum, depois de esgütados todDs os meios 
suggeridos pelo bom senso e prudencia, alliados á maxima energia, os repr~
sentantes do Estado, verificada a presença de. mais de um terço dos membros 
de ambas as casas (Reg. Comm. art. 10), celebraram a sessão solemne .ia, 
abertura do parlamento no salã,o nobre do edificio do concelhO' municipal, de 
que faz parte e em que funcciona a Camara dos Deputados (Does. ns . 13 A. 
e 13). Levantada ás 4ll{)ras da tarde a sessã,o de abertura da assembléa geral, 
os nomeados, representantes do governador, acompanhados dos quatro sena-
dores Luiz ·Vianna, Barão de Camaçary, Melgaço e Deocleciano Teixeirit 
(menos do terço dos 13 senadores então existentes, de que trata o art. 10 do 
Regim. Comm. já citado) todos escoltados pel.o exercito policial e á sombr~t 
iinmediata dos famigerados sequazes, dirigiram-se ao salã,o da Camara dos 
Deputados e ahi representaram mais um acto da sua comedia parlamentar. 

No dia 8 de abril á oama.ra legal foi pelas bayonetas da policia impedida 
entrada no edificio, em que costuma funccionar (documento ~>oh o n. 14 A). 
Estava·, pois, consummado o attentado contra o livre exercício de um dos 
ramos do Poder Legislativo do estado ... e os principaes criminosos eram o 
governador e o seu chefe de segurança .. . 

A camara dos legítimos deputados, entretanto , continuou impavida ::t 

realisar, dentro da orbita da lei, as :suas sessões no salão do concelho muni-
cipal , aguardando do Senado, corporação política, cujos direitos indiscutí-
veis deviam preservar de algum novo ataque do Executivo, si os advers(l,rios 
do .governador fossem susceptíveis de qualquer limite, a rehabilitação d.as 
instituições republicanas estadoa.es; a anarchia, porém, para opprobrio. dessa 
~tdministração e vergonha da l'tepublic(l,, estendeu insolitamente as suas 
garras aduncas até o proprio r(l,mo permanente do Poder Legislativo ,lo 
estado. 

Senado - para o· mandato· dos senadores bahianos, renovado pelo terço 
biennalmente (art. 31 da Constituição estadoal) a eleição é feita. simultanea-
mente oom a de cleputaclo.s; mas em todo O' estado·, devendo cada ooncelho 
apurar a eleição do respectivo municipio e remetter cópia da acta á mesa do 
Senado·, o qual em sessões preparatorias, antes da a.bertura da sessão legis-
lativa, fa.I'á a apuração da eleição para preenchimento de seu terço, expe-
dindo aos eleitos os respectivos diplomas. (Art. 45 , §§ 2° e 8° e lO da lei n. 10, 
de 21 de ja.neiro, citada.) 

Para essa apuração o presidente do Senado·, que é o mesmo que o presi-
diu dura.nte a sessã.o do anuo anterior , nomearr·á uma, commissã,o ele cinco 
membros , tirando-os á sorte de entre os senadores, que se .acha.rem promptos 
para os trabalhos etc. (art. 5° do· R-egimento Interno elo Senado, docum ento 
sob o n. 15). 

A commissão depois de nomear de entre si o seu presidente, que distri-
buirá. o trabalhos pelos demais membros, annunciará pela imprensa. a hora 
elos trabalhos pa.ra que possam <OS interessados offe,recer documentos a. bem 
de seus direitos, julgando-se instruída, formulará o relatorio do inquerito , 
concluindo com o seu parecer (R-egimento Interno do Senado , art. 5°, §§ 1° 
a. 6°) , sómente discutido perante a commissão (Ind. de 15 de maio , documento 
sob. n . 16, incorporada no Regimento Interno) e para cuja votação, em sessõe~ 
preparatorias, é suffioiente a maioria dos senadores existentes; (Incl. rle 16 
de ag;osto de 1892, documento sob o n. 17, combinado com o art. 7° do R eg i-
mento interno do Senado cit.). 

Em cumprimento elas disposições supramencionadas , no dia 28 d.e março 
proximo findo , no paçn do Sena.do f.ni aberta a primeira sessw· prepa.ratoria, 
procedendo-se em seguida ao sorteio da commissã,o verifi ca.dora dos poder es 
dos s ena.dores eleitos para preenchimento do terço (7) e da. vaga aberta pelo 
fn ll ecimento elo senado-r Teixeira Soares, r esultando serem membro~'< dessn. 
commissãó os senado.res Luiz Vianna, conego Aggripino, F-reire de Carvalho, 
Ferreira de Moura e Augusto Guimarães. 
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A's primeiras sessões preparatodas compareceram geu.Imente tpdos os 
trese senadores existentes, nada porém deliberando porque . á commissão veri-
ficadora foi absolutamente impossível até 6 de abril , a.presentar o relatorio 
e o pareeer de que trata o art. 5° e §§ do regimento. 

A 8 de abríl, porém, foi presente ao Senado um olficio do senador Barão 
de Camaçary communicando que tendo recebido do Sr. Dr. Adalberto \of·Ui-
marães um officio consultando-o sobre a abertura da assembléa geral legisla-
tiva, visto como não havia obtido resposta do que enviara á mesa do Senado, 
respondeu que podia realisar-se a abertura no dia 7 do cor.rente por haver 
mais de dous terços do numero dos representantes, e achando-se ausentes os 
Srs. presidente, vice-presidente e 1° secretario do Senado, havia presidido a 
sessão solemne de installação e mandado ler a mensagem do governador. (Doe 
sob os ns. 18 e 13.) 

A mesa do Senado não tomando conhecimento deste oflicio pelas inexac-
tidões, que encerra (doc. n. 18 cit. ), começou a repellir o attentado praticado 
pelo Barão de Ca.maçary, que ousava perante o areepa,go bahiano confessar 
a perpetração do crime, pelo qua.I premeditava levar a mo·rte ás instituições, 
que garantem-lhe a vida . 

. Continuou o Senado a funccionar em sessões ordinarias, a que, porém, 
só oompa.reciam dez senadores, inclusive o senador Luiz Vianna, que não fez 
mysterio em declarar faltarem todos os dias propositalmente os seus amigos 
Barão de Camaçary, Melgaço e Deooleciano TeixeiJ,a, afim de não haver elei-
ção da mesa definitiva (primeiro acto, a que devia pa·oceder o Senado depois 
da abertura da a.ssembléa gera l, segundo o art. 11 do regimen to interno do Se-
nado cit. , o para o qual havia necessidade de comparecerem onze senadores) 
antes do reconhecimento ' dos senadores, que deviam completar o Senado . 
(Doc. n. 19) E assim passaram-se os dias até que a 18 de a.bÍ·il a commissão 
de verificação de pode.res conseguiu apresentar o seu relataria. (Doc. n. 20), 
destacando-se della apenaS' o senador Luiz Vianna, que a 19 apresentou o seu 
em separado (Doc. n. 21), que foi a 20 devidamente contestado e rectificado 
pela maiori a da commissão (Doc. 22) . 

Encerrada a discussão travada em dias successivos sobre o referido rela-
tol'io, a 22 ele ab.ril, depois de encerrada .a. sessão rlo Senado, á qual compa-
receu, como costumava, o senador Vianna, trabalhava toda a commissão veri-
ficadora de poderes na elaboração •do respectivo parecer, que devia ser votado 
pelo Senado opportunamente, quando o senador Luiz Vianna, separando-se 
de seus collegas, dirigiu-se a um lagar reservado da secretaria do governador, 
onde já se achavam os seus tres companheiros da minoria·- Barão de Cama-
çary, Melgaço e Deocleciano Teixeira - os seus candidatos á senatoria e di-
versos membros da camaTa goveTnamental, e ahi sem nenhuma formalidade 
legal, cama.raria .e tumultua.ria.mente, fez uma reuniãio a.na;rchica, na qual 
quatro senadores - tres fingindo meia - e um o pr.oprio senador Luiz Vianna 
(constituindo maioria do senado! ! ! ? ?) , apoiando as deliberações - ?"econhe-
ceram os seus amigos, procedendo em seguida á designação de outra mesa e 
á eleição de com missões! I ! 

E neste ínterim a maioria da commissão verificadora, insciente deste 
rev-oltante procedimento continuava em seus arcluos trabalhos, permanecendo 
a maioria dos senadores no recinto do Senado. Foi assim, por aquella fórma 
ousadamente attentatoria da constituição e das leis, criminosamente lesiva 
dos direitos elo povo, que o grupo .governista organisou um pseudo-Senado. 

E emquanto estes attentados se commettiam no gabinete do governador, 
sub-commissaa·ios ele p.olicia effectuavam prisões ele cidadãos inermes e pací-
ficos , o commandante do exercito policial e o chefe de segurança andavam 
arrogantes nas proximidades do edificio, e uma força policial oollocada :i 
entra.cla. do Senado impedia o ingresso a qualquer cidadão, que para ahi se 
dirigia. (Does. n. 23 A a 23 B.) 
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A 23 de abril, postada a força policial na praça do Senado e ruas circum-
,.izinhas, cercado o respectivo edificio, guarnecidas as portas externas de sen-
tinellas de armas embaladas, foi·am arrombadas as portas internas dos diver-
sos compartimentos do Sena.do, de modo que, estado ainda as chaves· em poder 
do 1° secretario, já os quatro senadores e companheiros occupa.vam o recinto. 

A's 11 horas, quando para a.hi se dirigiram os nove senadores, inclusive 
o presidente do Senado juntaménte oom alguns candidatos, que deviam ser 
reconhecidos, e memhros da Camara dos Deputados, a força publica ·oppoz-se 
á entrada dest<>..s ultimos, ooíno á de qu,alquer do povo, e havendo pQ·incipio 
de tumulto provocado pela policia, foi aggrediclo e espa.deirado um deputa{io 
estadual, ouvindo-se ao mesmo tempo a. detonação de um tiro. · 

A este signal outras praças accudiram a.pontando as armas oontra sena-
dores, deputados e cidadãos inermes, que queriam assistir á sessão . 

A esta investida da força seguiu-se outra em direcção á sala do senado, 
em cuja mE·sa já se achavam oollocados com muita antecedencia o president~ 
e seC?'eia?·-ios eleito s na sediciosa sessão da seretari~ do governador ! Accen-
t uando-se cada vez mais as ameaças de desordeiros e praças contr a os nove 
senadores e seus amigos, cujas vidas periclitavam, elles os senadores, que pa.ra 
si não queriam outra defesa, sinão o direito da causa do povo, que adv9gavam, 
oomo seus antigos representantes, o respeito á lei, sempre habituados a acatar, 
como sinceros e convictos patriotas, dirigiram-se pa-ra. o edificio do concelho 
municipal, onde celebraram sua reunião, sendo reconhecidos os poderes de 
oito senadores legal e legitimamei).te eleitos, entr.e os quaes dous filiados á 
a.~gremiação governista (documentos sob os ns. 24 A e 24 B) . Estava, pois, 
consummado pelo gov.ernador e seus agentes mais este attentad·o contra a 
inviolabilidade do senado, ramo permanente do poder legislativo do estado e 
cujos direitos são indiscutíveis perante a constituição e as leis. As negras 
scenas representadas nesta capital pelo poder executiv.o oontra o poder legis-
la.tivo do estado foram devidamente apreciadas pela .imprensa, quer politio~, 
quer neutra e imparcial, como' verá esse Congresso dos documentos sob os 
ns. 25 A e 25 J. 

De· todo o exposto, Exms. senhores, conclue--se á evidencia : 1°, qu-t> neste 
esta.do, a par de uma camara de deputados, cujos membl'os, diplomados por 
;juntas apuradoras competentes, verificaram seus poderes de accordo· oom a 
constituição e as leis, existe outra composta de cidadãos diplomados por jun-
tas incompetentes, reunidos tumultuariamente, e criminosamente reconheci-
dos pelo' arbitriH do poder executivo oont.ra a oonstituição e as leis; 20, que 
a pa.r de um senado·, oorporação política permanente renovado pelo terço 
biennalment(), actualmente oompleto por oito membros r.econhecidos, pa fónua 
da oonstitu.ição e das leis, por nove senadores, existe 01ÜTO completo anarchica 
e sediciosamente poc oito membros reconhecidos, atropeladamente poT quatro 
senadores, e sustentado pelo poder executivo contra a constituição e a~> leis. 
E' a tyrannia do governador, implantando a anarchia elas instituições repre-
sentativas para a todo transe e~:~tabelecer uma o.Jygarchia estadoal pau·a vili-
pondio da 1-tepublica. 

A assembléa geral do -estado da Bahia cumpJ·e, po·is, um dever imperioso, 
exercita um direito sagrado, requisitando desse Congresso providencias capa-
zes de manter ao poder legisla.tivo a necessaria liberdade de deliheraçiw e 
acçfw, pois só deste modo será mantida neste estado a fórma representativ:t 
e garantido á Bahia o direito de J·eger-se pela oonstituição e leis que adopfuu. 
Convicta de ter assim correspondido· dignamente, lealmente á confiança nella 
depositada pelo povo, a assembléa geral le~islativa, inspirada sómente em seu 
acrysol ar1o patriotismos e em reverencia á constituição e ás leis, esforçando-se 
denodadamente pela manutenção da paz, e consequentemente da federação 
brazileira, evitando' desta -sorte os desastres sempre lamentaveis de uma luota 
civil, resolveu adiar suas sessões, esperando desse Congresso u restabeleci-



menta da constituição e das leis, conspurcadas pela dictadura policial, e o 
reconhecimento da ·soberania do povo do estado da Bahia, de quem é esta 
assembléa geral a. unica legitima- e genuína representa-nte. - Ba·rão de Gere-
moabo, presidente do senado. - Ar-istides da Costa Borges, 1° secretario, 
idem.-- Dr. José Joaquim Ribe·i1·o dos Santos, 2° secretario, idem. --' Anto-
ni-o Bahia ela Silva Amu.jo , presidente da · camara. - Dr. Berncbrdo ,José 
Jamb ei?·o, 1° secretario, idem. ·-- Fernando de Castro _Rebello Kock, zo secre-
tario, idem. 

Depois desta r esoluç_ãÓ, a.inda funccionaram por alguns dias os dous ra-
mos do Poder L e-gisla-tivo regular da Bahia; a vultavam porém de dia em dia 
o~ boatos d e que no-vas violencias seriam postas em pratica contra os deputa-
dos e senadores co·nstituciouaes : em consequencia desses boatos as duas cama-
ras , usando de suas attribuições constitucionaes, adiaram as suas sessões para 
15 ele julho p1·oximo vindouro. ' 

Entre os meus oorreligionarios manifeste i-me francam ente contra essa 
deliberação . 

Entendia e ainda hoje entendo que era preferível ao adiamento a expul-
são dos deputados e senadores a couce ele armas. 

Pelo que acabo de dizer, comprehenderá a camara quanto a ordem moral 
o constitucional estão alteradas no estado da Bahia. 

O regimen legal e a ordem moral desappareceram de todo, causas con-
stantes ela perturbação da ordem material em todos .os paizes e tempos. 

Si a situação já é grave n.o presente, póde ainda . aggrava.r-se mais em 
futuro proximo e remoto. 

Comecemos pellll nova reunião das duas camaras a 5 de julho. 
Quem nos póde garantir que novas violencias não sejam exercidas contra 

os deputados e senadm·es constitucionaes? 
Quem poderá prever as consequencias? 
O facto de uma molestia. grave, ou de uma morte repentina é commum. 

Si por quah1uer destas hypotheses o actual governador tiver de ser substi-
tuído, sendo o oresidente do Sena.do, o seu substituto legal, e havendo dons 
presidentes de Senado, teremos fatalmente dons governadores em !neta. um 
com o outro; mas ainda, que esta hypothese nã.o se realise, o que muito es'ti-
marei até por a.m.or do Dr. J. M. Rodrigues Lima., no anno vindouro a· lucta 
será inevitavel, p-orquanto a eleiç.ão para o no-vo go-vernador deve ter lo.gar 
nos primeiros mezes desse anno. 

Compete á assembléa gera.!, nos termos do art. 57, apurar a eleição do 
governador e proclamar investido do cargo o que obtiver maioria de votos. 
Cada partido escreverá a eleição a seu modo , e cada uma das camaras consti-
tuídas em assembléa geral, apurará as que lhes convierem , e accla.mará. o ~eu 
governador. Dous governadores, portanto, presumindo-se ambos legítimos e 
legaes, dispostos a manterem-se no cargo, em luct-a franca-, e ambos in vo-
cando o art. 6° da Constituição federal e solicitando a intervenção do presi-
dente da Repilblica. 

F,' e' será sempre melhor prevenir a tempo, do que ser obrigado mais tarde 
a. intervir com a força material. 

O sangue bra.ziléiro é muito precioso para que o desperdicemos com fa.ci-
tladc. 

Não reprovo, nem appl auclo a attitude em que se tem mantido o honrado 
S r. Presidente da Republica, que aliás tão prompta.mente interveiu nos nego-
cios do estado de Alag oas . 

R espeito os motivos que dictam o sen pr-oceder e faço justiça ás suas boas 
intenções ; digo~ vos, porém , Srs de-putad.os, qm' urge ·que o Co-ngresso N acio-
na! tom e prompta.s e· t>ffi cazes providencias que r eso!vrtm as diffieulclades , com 
que est ão ln ct ando mnitos dos P.stnclos ch U.niã.o, e que ns previnam c imposs ;-
libit-em ·no futro paJ·a. a seguranr(a e prospe-ridade da R epublica. 
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Com a representação, env1o á mesa o meu requerimento, concebido nos 
termos seguintes : 

"Requeiro que, na fórma do art. 37 do regimento desta camara e de ac· 
cordo com o a.rtigo 42 do regimento do Senado, se nomeie uma com:plissão 
mixta de seis membros, que, tomando em consideração a representação diri-
gida ao Congresso Nacional pelo Poder Legislativo do estado da Bahia, pro-
ponha, com urgencia, a providencia que julgar mais conveniente para ser 
mantida 'naquelle estado· a fó.rma republicana federativa. - Sala das sessões 
em 25 de maio de 1895. - Oeza1· Zama. -

Antes, porém, de abandonar a tribuna, sinto necessidade de dirigir-me 
aos representantes da N açã.o, aqui congregados, não para encapar desvarios 
partidarios, mas para velar na guarda da Constituição e das leis, promo-
vendo o engrandecimento e a prosperidade do Brazil, e consolidando definiti-
vamente a fórma republicana federativa proclamada a 15 de novembro , e 
decretada pela Constituição de 24 de fevereiro, em seu art. 1°, sob o regimen 
representativo. A base de todo o nosso systema político foi profundamente 
violada pelos actuaes dominadOl"es da Bahia. 

O povo bahiano, Srs. deputados, acaba de cla.r ao governo da União e ao 
paiz inteiro um grande exemplo de modera~ão, de respeito e amor á ordem, 
supportando com paciencia, mais que humana, as mais flagra.ntes violações 
de suas leis e direitos. A prudencia, com que temos procedido, já foi até 
taxada de cobardia e pusillanimidade por alguns dos nossos adversarios; mas 
esta supposta cobaa·.dia exprime apenas a confianç.a, que ainda temos nos 
meios legaes, e a esperança, que nutrimos, de que os altos poderes federaes 
não nos a.b.andonarão no transe difficillimo, angustioso, por que estamos 
passando. 

Os que governam despoticamente, menosprezando .as leis e as mais rudi-
mentares noções do dever político·, não devem contar sempre com a fraqueza 
e cobardia dos governados, victimas da prepotencia e oppressão Lá vem o dia 
em que o cordeiro transforma-se em leão-, e 1·uge temeroso. Todos os povo& são 
iguaes, e ainda os que pa.recem mais effeminados, são capazes de grandes 
energias na defesa da liberdade e do direito. 

Bem sei, Srs. deputados, que em alguns paizes teem-s·e dado esses eclypsl~S 
da liberdade e do direito, que- v·emos actualm'ente entre nós; mas sei tambern, 
e a historia nos ensina, que taes eclypses são sempre seguidos de tremendas 
con v,ulsões socia.es. 

Passarei por espírito fraco coufessando-vos que tenho fé nas palavras do 
Divino Mestre, bem que já me tenham la.nçado em T.osto que a, fé só póde ser 
o apa11agio dos ignorantes. E o Christo prometteu-nos que "a obra da iniqui.-
dade não prevalecerá. " Bem sei que elle disse ta.mbem : oppoTtet u.t ven·ia;~t 
sca.ndala, mas, pa.ra accrescentar immediatamente : Tla: Q/Utem ilU, pe1· q1Lem 
scandalum ven.it." E' o que se t em passado e está se passando n.a Bahia.; é um 
escandalo de tal ordem que ainda nos tempos o•minosos do imperio não se ima-
ginava. siquer possível na mais remota e atrasada província sob o jugo do mais 
partidario e desbra,gado• presidente. 

Sempre foi melhor política prevenir do que reprimir. Por amor daquelle's 
mesmos, . que sem o menor respeito ás instituições democrati cas desceram .í, 
pratica de excessos taes, cumpTe que os poderes da ·união tomem serias med i-
das, que rE'-Staurem a ordem moral e o regimen legal no estado, que r·epre· 
sento. Os máos exemplos são coutagi.osos, Ama.nhã reproduzir-se-hão por todos 
os Estados essas scenas desoladoras, que estão deshonrando a Republica. Os 
governos locaes, dispondo da força, com a indifferença da União, perpetuar-
se-hão tyrannicos e oppressnres. A Republica que é a f1·aternidade, terá con-
sentido na divisão funesta do paiz em vencedores e vencidos, em oppressores 
e .oppressos. E a Republica não expelliu a monarchia para colher estes frDctos 
am<Lrgos. Nessas indecencias que se vão propa·ga.ndo pelos estados, nã.o ser lío 



........ 316 -

aómente oompromettidos os alt-os e legítimos interesses nacionaes, mais a.ind:t 
a honra das proprias instituições. Não, nã.o pode continuar por mais tempo 
esta systematica violação das leis, esta postergação sem nome da soberania 
nacional, esta espoliação medonha da um. povo de todos os seus direitos e 
liberdades. A pacie.ncia humana tambem tem limites e o desespero é máo 
oonselheiTo. O melodioso poeta mantuano já dizia. - Una salus víctis nullam 
speTaTe salutem. 

Vejo approximar-se para os bahianos esse dia, na phrase do monarchistrt 
Guizot, desconhecido e tr.emendo, que nenhuma intelligencia humana póde 
prever, nenhuma constituição póde regular, e que chega quasi sempre como 
que determinado pelo destino. Não obriguem o povo bahiano a appellar no seu 
desespero para esse grande e mysterioso direito social, de que a 15 de novem-
bro lançaram mão os republicanos, di~·eito supremo, que para a dignidade do 
genero humano peza até so·bre a cabeça da.quelles, que ousam negai-o: 

Já tem oo.rrido de mais ó sangue brazileiro por mãos brazileiras. Não é 
sómente no sul que. se faz mister restabelecer a ordem, mas a ordem, no sEm-
tido político da palavra - a liberdade collectiva da sociedade. 

Ha muito soffre o povo brazileiro iniquidades sem nome, que elle nã.o 
provooou nem provoca, e nós, que nos dizemos representantes do. povo, deve-
mos saber que representar a. povo é defender-lhe todos os direitos e livrai-o de 
todas as tyrannias. 

Em nome das victimas, de cujos g·emidos sou apenas o écho surdo; em 
nome das instituições ultrajadas, eu vos supplico a desafronta da lei e a ga-
ra.ntia dos direitos conculcados, direitos sem os quaes a vida será sempre im-
possível para o ser racional e pensante que se chama homem .. Não deveis con-
correr para que esta nação, que já oonheceu as doçuras da liberdade e da 
ordem, volte-se saudosa para um passado, que só os eJTOS dos governante<:; 
serão capazes de fazer resurgir do pó em que jaz. (Muito bem; rnu·ito bem. 
O omdor é vivamente felicitado po1· todos os seus collegas). 

O Sr. Presidente - Tomarei na devida consideraçãa o pedido do nobre 
deputado e mandarei publicar na integra, no Diario do Congresso, a repre-
sentaçã.o enviada pelo nobre deputado. 

Fica sobre a M:esa, até ulterior deliberação, visto já. ter dado a hora 
destinada a.a expediont.e, o seguinte requerimento. 

Requeiro que na fórma do artigo 37 do Regimento desta Camara . e de 
accordo com o artigo 42 do R.egimento do Senado, s·e nomeie uma commissão 

mixta de seis membros, que, tomando em oonsideração a 
Requerimento representação dirigida ao Congresso N acionai pelo Poder 

Legislativo do Estado da. Bahia, proponha, com urgen-
cia, a providencia que julgar mais oonveniente para ser mantida na.quelle 
.Esta.do a fórma republicana federativa ... _ Sala das sessões , 25 de maio •le 
1895. - Cezar Zama. 

O Sr. Vergne de Abreu (pela ordem). ·- Sr. presidente, no intuii;o 
de provar ao deputado que acaba do falla.r , que não é pensamesnto da banJ 
ca da a que pertenço sonegar á discussão do Congresso N acionai o seu reqne-
l'imento sobre os acontecimentos da. Ba.hia, venho requerer a V. E:x. que, 
achando-se já, nltrapasssada a hora do expediente. fa<,;a-me inscrever com a 
palavra para a primeira sessão que será segundarfeira proxima. 



---317-

SESSÃO DE 26 DE MAlO . 

E' lido, apoiado e posto em discussão o requerimento do Sr. Zama otfe-
recido na sessão anterior. 

Vem á Mesa, é lida, a.poiada e p.osta conjuntamente em discussão a "e-
gninte emenda. 

Depois de -uma commissão mixta de seis membros - diga-se : que for-
mule um projecto regulando a intervenção dos poderes da União para resol-
ver as questões de caracter político, que possam perturbar o regula.r fun-
cionamento do regimen legal e federa.tivo nos Esta.dos. 

S. R. - Sala das sessões, 27 de maio de 1895. - Ed1tardo Ramos . 

O Sr. Vergne de Abreu não vem propriamente discutir o 1·equerimento 
apresentado · na sessão de sabba·do pelo nobre deputado o Sr. Zama., mas 

sim histo·riar os factos que se teem desenro.Jado no Estado 
Discussão do da Bahia desde 15 de Novembro de 1889 - factos. que são 

o effeito e a consequencia natural da passagem brusca de 
requerimento um regimen para outro regimen inteiramente novo. 

Oollocado em campo opposto ao honrado deputa.do 
autor do requerimento, o orador ·estará em mais de um ponto em flagrante 
antinomia com S. E .x.; mas, na tarefa rectilinea e pa.rallel!t á do nobre depu-
ta.do, a que vai se entregar, procederá sem tergiversações e sem dubiedade 

A crise da Bahia é chronica; os seus males são chronicos, porque elles 
vêm do tempo do imperio centralisador e absorvente; vêm de menos longe - .. 
do anno de 1892, quando correu em todos os estados a raggia das deposições; 
vêm de ·menos longe ainda, vêm dos acontecimentos de 24 de Novembro, 
quando se dElra.m scenas de sangue nas ruas da capital da. Bahia; vêm do 
anno passado, em que os adversarios do governador tentaram depôl-o, ati-
rando pela mesma occasião aos quatro ventos, a aleivosia. de, uma nova 
dictadura ......... São, pois, chronicos os males da Bahia! 

Essa mesma. collisão· ele dois Congressos era um facto previsto, visto- como 
já. em abril ou maio do amw passado, quando mais accesa. andava a. lucta 
entre os dissidentes do partido republicano federal e a maioria que sustenta. 
o governador Dr. Rodrigues Lima, se cuidava disto, cuidando-se ela alliança 
com os opposieionistas elo partido nacional como necessaria para p.repa.rar a 
futura assembléa estadoal, cujo fecho ele a.boboda depe.ndia. da.s juntas 
apuradoras. 

O orador faz o historico cl>t lei eleitoral do seu Estado, declara.nclo que 
não tem responsabilidade na decretação dessa lei informe e attentatoria da 
liberdade, porque ella retalha <Jm tres unicas e grandes circumscripções, dif-
ficultando os trabalhos de propaganda e tornacnclo impossível qualquer fis-
ca.JisaÇão. 

E' uma lei diversa. ela. lei federal. atrazacla e viciosa. Com ella conta.vam 
os adversario~ do governo para. cliplo~ar quand-mêrne, fossem ou nu.o fossem 
eleitos, a. 12 candidat,os de uma e a 15 de outra 'daquella.s circumscripções, 
não respeitando nem mesmo o principio da representação elas minorias . 

O papel das juntas apuradoras circumscripciona.es ou das sédes das cir-
cumscripções é meramente secunda.rio, simplificativo e inte.rmediario, por-
que no caso de prehimchimento de vagas de deputados torna-se dispensavt>l 
a. intervenção ele ta.e.s juntas. Que legisla.ção democratica é essa, que auto" 
riza a subordinação de 64 municípios da 2a e 50 da ga circumscripção eleito-
ral ao arbítrio criminoso , audacioso e immoral de uma só municipalidade? 
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O partido republica-no não podia deixar de preparar-se para. receber de 
frente a oriminosa tentativa de expedirem os adversarios 27 diplomas .'!os 
seus amigos, por meio das taes juntas circum'scripcionaes! · 

Antevendo os actos crimino~os que se iam pratica.r nas eleições estadoaes 
da Bahia, em vista do procedimento anterior da junta apuradora da capital, 
o partido federal obrigou-se a. toma.r providencias que mereceram o apoio 
sincero não só da imprensa estadoal, como de estados visinhos 

Dessa maneira esse partido concitou os . municípios ao rebellamento 
contra essa junta, não compenetrada de seus deveres, e sujeitou á justiça tie 
um município escolhido entre todos pa.ra da.r a decisão legal e digllla. 

Nin.guem que tenha mandatario infiel ao compromisso de um cargo, pó J,~ 
conservai-o na manutenção de sua confiança. 

Na circumscripção com séde na . capital, 10 municípios enviaram suas 
actas á camara da Cachoiera, protestando contra a apuração anteriorm~mte 
feita sem prescripções legaes. 

Esse pro.testo foi seguido po:r 25 municípios da 3a circumscripção, que se 
oongregou elegendo tambem um município arbitro. 

Se na capital da Bahia, cidade populosa, deram-se escandalos eleitoraes 
de tanta gravidade, que não haveria em Villa No.va? 

A apuração da capital, feita em 2 horas, sem audiencia dos fiscaes do 
partido contrario, que encontraram tudo acabado ao a.proximarem-se, obri-
gou os candidatos esbulhados de seus diplomas a protestar, defendendo seus 
direitos. 

A tal guarda municipal organisada militarmente e comma.ndada por um 
official, demittido do corpo policial, como infiel ao governo·, essa guarda 
composta de 400 praças divididas em dous corpos, se afigurou a todos um 
ekmento de resistencia á policia governamental. 

O governador que não fosse inepto deixaria impunemente organisar-se 
essa força, essa guarda preto·riana? 

Demais, cingindo-se ao espírito da lei, o direito de orga.nisar policia 
não é uma funcção especifica do município, mas um poder delegado, segundo 
as conveniencias da ordem. 

E pa.ra que serve um corpo po·licial bem organisado com séde na capitaL 
ao qual cumpre a obrigação de a.uxiliar os municípios até na. cobrança de 
imposro'l? 

O acto do governador, porque foi correcto obteve o apoio do 'l'ribunal de 
Justiça do Estado e SupJ'emo· Tribunal F edera.!, que não tomou conhecimento 
rlo recurso apresentado pela opposição. 

Deante dias amea<fas, o governa.dor viu-se obrigado a manter ele prompti-
rlão o corpo policia.! e enviar uma guarda para. assegurar a ordem na assem-
hléa., cuja exaltação o exigia. 

Surgiu no caminhar dessa lucta de partidos a icléa da. conciliação e foram 
apresentadas ao .governador base.s pelo respeitavel Dr. Jeronynio Thomé e 
pelo Dr . Severino Vieira, sem que surtissem um effeito porque a opposiçã.o 
t•eousou concilia.r-se. 

O governa.dor do estado gua.rdou sempre a maior reserva, a maiOT absten-
ção e só para. evitar qualquer conflicto, é que mandou para o edilkio dn 
Cnmara o chefe de policia com um pequeno destacamento de praças. E .J. 

presença elo chefe de policia foi a garantia mais forte da ordem publica; o 
chefe de policia foi uma sentinelh vigilante para não consentir que um acl:o 
de desrespeito fosse pratica.do contra os seus adversa.rios políticos. 

E esses mesmos adve.rsarios políticos confessam, attestam digna. ele todos 
os encomios e louvores, a correcçã.o desta autoridade, chamada ante-hontem 
de desalmsacla. 

Os aclversarios políticos do orador, entrando no edificio da Gama.ra assal-
t aram a presiclencia da Mesa; e-, ameaçado o a.rchivo, de onde pretendiam 
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tirar as actas, o Dr. Adalberto Guimarães, candidato diplomado pela 2•· cir-
cumscripção, 1° secreta,rio da camara extlncta. e responsavel pdü arcbivo, 
reclamou em officio, do- go·vernador , providencias .immediatas. 

O governadür mandou então que o chefe de policia fosstl ev i.tar de;;ot·-
deus. IDsta intervenção, acceit<~ pela opposição , em nada prejudicou os seus 
direitos. 

As co-nfabulações e e·xhortações, as ma,is sinceras, feitas pelos correli-
gionarios do orado-r, aos chefes opposicionistas, não os demoveram. 

Os seus amigos conted).tavam-se com dous terços da Oama.ra e a opposição 
teria maioria no senado. A nada accederam os chefes opposicionistas. 

O governado.r do estado, porém, tinha de optar por uma das CaJ.llaras. 
Attendendo aos vicias de orga.nisação da Mesa da Oamara elos opposicionistas, 
o governa.dor dirigiu a sua Mensagem á Camara que se havia co-nstituielo de 
accordo com a lei. 

Depois de referidK)s estes factos, o orador passa a tra.tar das occurrencias 
do Senado. 

O Senado compunha-se ele nove membros do partido constitucional P. 

quatro do partido federal, que é o do orador. 
Entende que tanto era Senado um como o outro grupo, tanto mais 

quanto estes dous grupos estavam no firme proposito de não se unir. 
O conselheiro L.uiz Vianna, do partido do mador, reuniu os tres sena-

dores do seu grupo e reconheceu os senadores · seus amigos. 
Os constitucionaes, sob a presidencia elo barã.o de Geremoabo, reco-nhe-

ceram seis candidatos do seu partido e dons do partido federal. 
O orador apn·esenta á Camara quadros curioso-s da eleição procedida no 

seu Estado. Assim é, que no pleito de 1 de março em que o partido pelo qual 
o orador falla, tra.zia ao Cong.resso 15 deputados e au.gmentava. a. acclamação 
com que foi acceita a candidatura do Sr. Prudente de Moraes, concorreram 
111 mil eleitores. 

Oito mezes depois, compareceram 220 mil eleito-res, isto é, o eleitorado 
cresceu desproporcionalmente; duplicou-se, e, circumstancia que o onidoJ' 
especialisa, este augmento do 110 mil votos recahiu sobre os ca.ndidatos da 
opposição. E' por isto que affirma, que a solução ela questão do Senado foi 
um castigo mei,ecidamente infiingido á opposição pela maior fra.ude que :,:·i 
se viu na Bahia. 

O orador faz vo-tos para que cessem estas luctas polít icas, - luctas qutl 
só podem acabar pela guerra civil. Si estas luctas e dissenções estão espe-
ra.ndo providencias do Congresso, estas providencias nã.o pódem ser dadas 
em leis especiaes e sim em leis feitas para todos os casos e para o futuro . 

. O seu collega de bacncada, Dr. Cesar Zama, devia no seu appello dirigir-
se ao coração da patria bahiana 

O orador termina esperando que se esqueçam erros e capr1chos cçm-
muns e que todos trabalhem pela grandeza da Patria. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras (pela ordem) - Sr. presidente, eu con-
sulto a V. E"x. si o nobre deputado que acaba de occupar a trihuna. disenti11 
o requerimento que foi apresentado na ultima sessão pelo Sr. Znma.; isto é, 
si esse r equerimento foi posto em discussão por V. Ex., ou si o nnhre depu-
tado fallou na hora do expediente, e, neste caso, si na hora elo expediente 
póde qualquer deputado tratar ele um assumpto sem concluir por projecto, 
indicação ou requerimento. 

UM SR. DEPU'fADO - I sto já está resolvido. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas o nobre deputado não concluiu 

apresentando projecto ou requerimento. 
Como desejo replicar sobre o assumpto ás considerações feitas por S. J!)x .• 

não posso deixar de ped·ir ao Sr. presidente que resolva o assumpto, para 
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que eu' possa decidir-me, ou me inscrevendo com a pa.Javra no expediente de 
ama-nhã, independente da. discussão. do 1·eque:rirnento, · ou me inscrevendo 
com a pa.Javra na discussão deste reque1·imento. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento está em discussã.o, e V . Ex. está 
im;cl"ipto ·para amanhã. 

SESSÃO DE '1:7 DE MAIO. 

O Sr. Presidente - Antes de entrar propriamente na ordem do dia 
vou submetter á consideração da "Camara um officio do Senado . de 14 ele 
dezembro do anuo p•assado, que passo a lêr (lê): 

«Senado da· Republica dos Estados Unidos do Brazil - Uapital l!~ederal, 
14 de dezembro de 1894 - N. 294. 

Communico-vos, a.fim de fazerdes chegar ao conhecimento da Camara 
dos Deputadoo, que o Senado resolveu na sessão de hontem e a requerimento 

de um de seus membros : que a Mesa <;lo Senado enten-
Officio do Senado dendo-se com a da Camara dos Deputados e a.nnüincto 

esta, seja nomeada uma oommissão mixta de seis 
memi)ros, tres de cada Camara., afim de dar parecer sobre o projecto abaixü 
especificado, modificando~o ou substituindo-o 'pela solução constitucional que 
ma.is se adaptar com o caso de Sergipe, que determinou a apresentação do 
dito projecto. 

Saude e fraternidade. - João Pedro .Helfort Vie·i•ra, 1° ~ecretario - Ao 
Sr. 1° secretario da Camara dos Deputados . » 

O Congresso N·acional decreta : 
Art. 1. 0 Os confiictos resultantes de duplicata ou contestação de legiti-

midade de exercício de govHrnadores e assembléas nos estados da União, não 
sendo nelles resolvidos, confonne a legislação respec-

Projecto do Senado tiva ou não havendo nessa legislação meio de so.lvel-
os, serão affectos ao Congresso F'ederal, por oflioio 

dD ministerio. publico ou reclamação de qua.!quer cidadão. 
Para.grapho unico. Si no Estado houver auto-rida.de incumbida por l<li 

anterior de proferir decisão nos casos de que se trata., o Pode-r E·xecutivo fará. 
manter o governador ou a.ssembléa confo-rme a. sentença, e sendo necessa.rio 
intervirá com fo-rça arma.da para. que ella seja cumprida. 

Art. 2. 0 'l'ra.zido o confiicto ao Congresso Nacional, na, fórma do a.rtigo 
antecedente, será nomeada uma commissão· mixta, de seis membros, sendo 
tres dH cada. urna. da.s Oama.ras Legisl ativas Federaes, para. proceder a. inque-
rito e a-presentar rela.torio e parecer so-bre o caso. 

§ 1. 0 Essa commissão, por intermedio- do presidente que de seu seio eleger, 
se entenderá com qua,esquer autorida.des para requisição de documentos e 
p'rovas que entender necessa.rias O relator da. commissão ouvirá os interessa-
dos que apresentarem suas allegações e provas dentro de 20 dias. 

§ 2. 0 A commissi'io ou qualquer de seus membros que ella disso incumbir 
se transportará, sendo nece~sario , ao estado de cujo negocio se tratar, para. 
colher dados e informações . 

Art. 3. 0 A apresentação do relatorio e parecer se fará dentro de outros 
20 dias, sendo convocado o Congresso Naci-ona.I para sessã-o extraordinaria , 
si a. ordinaria nã.o estiver proxima, logo que o rela.tor da commissã-o tiver 
communicado ao Poder Executivo achar-se terminado o inquerito . 

Art. 4.° Com o rela t orio , peças documentaes e parecer, será submettido 
um projecto de lei , co-tno se vencer por maioria da commissão, á Oamara dos 
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Deputadoo, proseguindo-se nos demais termos const.itn cionaes cb. ela-boração 
das leis. 

Art. 5. 0 Resolvido o caso pelo Congresso Nacional com a sancção _do 
Poder Executiv.o, estB inte·1·virá, nos t ermos da Constituição com as provi -
dencias necessarias para. assegurar o cumprimento da. lei, dando posse ou 
mantendo a autoridade declarada, legitima. 

Sala da,s sessões, 10 de dezembro de 189'!. - João Barbalho. - Almeida. 
Barreto. - Este·ves Ju·ni01·. -- G. Richa1"Cl. - Justo · Chennont. 

O Sr. Presidente - A Camara acaba de ouvir a leitura do officio do 
Senado. E' sobre a nomeação ele uma commissi'ío mixta que vou consultar a 
Ca.mara. 

O Sr. Augusto de Freitas (pela o1·dem) - Ntw· sei, Sr. p1;esidente, si 
V. Ex. póde subrnetter á votação da Ca.mara este pedido sem estar· na ordem 
do dia. 

Além disso havendo um r equerimento elo Sr. Zama, no qual pede a 
nomeação de uma commiss11o que tome conhecimento· de uma representação 
feito pelo Poder Legislativo· da Bahia., parece que V. Ex. devia submette:.· 
este pedido do Senado· á consideração da Camara qua.ndo entrasse em ordem 
do dia esse requerimento . 

Nessas condições me parece que V. Ex. deve agum·dar a discussão. do 
requeriment.o do Sr . Zama, e on tiio a C:una.ra. deliberaní so·bre o pedido do 
Sena-do. 

O Sr. Presidente - A Mesa não podia de.ixa.r de proceder como pro-
cedeu. 

R€cebendo um o.fiicio do Senado, que affectava negocias da Camara, ,!eu 
conhecimento delle .tí mesma Camara. 

Além di sso, o requerimento do Sr. Zunpli não conclúe por projecto algum, . 
pede nomeação de uma commissií>o que, estudando o caso da B!thia, fonnul<~ 
o project-o, a.o passo- que, no caso· vertente, j á vem projecto- elaborado do 
Senado, sobre o qual aqu ella. corporaçã.o já tem commissão nomeada. Não ha 
paridade. · 

Em todo caso vou c-onsultar a Camara si a Mesa eleve, correspondenclo 
ao convite do Senado, nom ea.r a commissão de que trata o presente ollieio, 
ou si deve esperar. 

A Mesa procedeu, em relaçã,o a.o r ep resentante ele S . .Pa.ulo, dp mesmo 
modo por que procederia em relação a outro qu alquer Sr . deputado que 
lwuvesse pedido a palavra. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS - Nito apoiado . 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa., no exerc1cio de seu mandato, não conhece 

individualidades. 
Tem a pa.Ia.vra pela ordem, o Sr . Francisco Glicerio. 

O Sr. Francisco Glicerio (pela o1·âem) - Sr. president.e, r ealmente o 
nobre deputado pela. Ba.hia. me põe em sério constrangimento. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - E' o Regimento quem põe V. Ex. em con-
strangimento, não sou eu . 

O SR. FRANCisco Gr,ICERIO- Sr. p residente, quer me pa.recer que o nobre · 
deputado Sr. Freitas não tem ra.zão. O ter eu merecido as attenções d a Mesa 
não é pr ivilegio para mim, nem desconsideração para S. Ex. Esta é que é a. 
verdade. 

Pedi a palavra no interesse ele encaminhar a di scussão e o nobre depu-
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tado pela Bahia vae ver que eu vinha justamente navegando nas suas aguas. 
O Stt. AuousTo DE FREITAS - Mas chegava tarde. 
O SR. FRANCISCO GLtoERIO - Si interrompi a votaçiw, não tive intençw 

de inventar um privilegio para mim; pedi a pa.Javra. muitíssimo antes da 
votação, como póde dar testemunho o nobre deputado, o Sr. Zama.. 

Eu achava, Sr. presidente, que havia um meio de conciliar as duas pro-
postas. V. Ex. podia nomear a couunissão mixta, por. parte da üa.mara., já, 
e quando se apreciasse o requerimento do nobre deputado. pela; Bahia, o 8r. 
Zama, o requerimento seria enviado á mesma commissão mixta para tomar 
conhecimento delle, e em vez de legislar-se para o caso especial de Sergipe, 
regulava.-se o art. 6° da Constituição, de um modo geral. 

A commissão mixta., que vae regulaJ· o· art. 6°, em relação a Sergipe, não 
legisla só pa.ra Sergipe, prova.v·elmente faz uma lei, regu!a.nclo o art. 6°, ':!e 
fórma a poder ser applicada a todos os estados. 

Por consequencia., acho que V. Ex. póde perfeitamente nomear a com-
missão mixta para a ella ser opportuna.mente encaminhado o requerimento 
do nobr-e deputado pela Bahia. 

Consultada, a Oamara approva o pedido do Senado., para a nome·ação de 
uma commissão mixta de tres membros, para deliberar com a do Senado em 
relação ás medidas do projecto• n . 43, de 1894 (do Senado). 

O Sr. Zama - Sr. presidente, á vista desta resolução da Camara creio 
que já niio tem razão de ser o meu requerimento, e nesse caso peço a V. JJ;x. 
que, pelo simples expediente, submetta a essa commissão a representação· da 
Bahia com os documentos. (Apoiados.) 

O Sr. Presidente - Não posso attender ao pedido do nobre deputado 
sem alterar a ordem dos trabalhos. A Cama1·a acaba. de. deliberar sobre objecto 
determinado, que é um oflicio do Senado convidando esta üamar(l. a nomea-r 
uma commissão· para com ella co.Jla.borar em relação ao projecto n . .43, quo 
trata exclusivamente do estado de Sergipe: 

O SR .. AuGUSl'O DE FREITAS - Não apoiado. V. Ex. não leu o projecto. 
O SR. PRESIDENTE - Pende ainda de de-liberação da üamara um reque-

rimento· do nobre deputado, Sr. Zama; e emqua.nto a Camara não se pro-
nunciar por esse 1·equerimento, não posoo por mim deliberar sobn; qualquer 
outra materia, ·sem chamar a mim attribuições que me não competem. 

O Sr. Augusto de Freitas (pela onlem) - Sr. presidente, o pedido do 
nobre deputado pela Bahia; Sr._ Zama, tem, ao envés do que V. Ex. diz, 
inteiro cabimento·. 

O Sena-do ofliciou á Camara remettendo o projecto', que a Mesa não leu, 
do· Sr. João Barbalho· e outros senadores, projecto que não é feito para deci-
dir o caso de Sergipe ... 

UM SR. DEPUTADO - Nem pócle ser, o· caso é geraL 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS - ... como erradaine.nte aflirmou a presidencia. 
O SR. PRESIDENTE - Erradamente, não; em vis.ta do officio. do Senau·o, 

que é do que a Mesa tomou conhecimento. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - ... projecto que não é feito para resolver 

o. caso· de Sergipe, porquanto ence.rTa J.ogo no- seu art. 1° esta providencia: 
"nos casos de duplicata do P oder Legislativo e do governador»; isto é, pro-
videncia de caracter geral que tanto a.ffecta Sergipe, como a Ba.hia, como 
Alagoas, como talvez a Pernambuco. 

O projecto, por consequencia, disse eu, não affecta o caso de Ser.gipe 
especialmente, si bem que o officio da Mesa elo Senado refira-se a esse caso 
de Sergipe, porque foi elle mesmo que determinou a elaboração desse pro-
jecto : a. esta commissão póde ser remettida. a. representação apresentad:t 
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pelo Sr. deputado Zama., porquanto ella. trata de um caso de duplicata do 
Pod~r Legislativo da Ba.hia, ,o esta commissão nomeada para dar pa.recer 
sobre este projecto, trata exact.amente de duplicatas de assembléas. . 

Portanto, V. Ex. póde acceitar o pedido do Sr. Zama, isto é, o pedido 
de desistencia de seu requerimento para a nomeação dessa commissão, accei-
tando o outro pedido, que S . Ex. agora faz, pa-ra ser remettida a essa com-
missão a representação da Bahia, po·rqua.nto trata de duplicata de fiSSem-
bléas. 

O pedido de S. Ex. não é um caso novo; é um deputado que desiste de 
um 1·equerimento a.presentado, para faze.r outro .requerimento, isto é, para 
pedir á Camara, que em vez de nomear outra commissão, ella concorde ~m 
que esta representação, que foi dirigida ao· Congresso e que primeiro foi 
apresentada á Camara dos Deputados, seja. dirigida a. essa commissão ha 
pouco nomeada para tra.tar do·obj.ecto de que trata a mesma commissão. 

Si V. E.x. insistir na deliberação tomada, o que tení fatalmente de suo-
ceder é, na primeira sessão, a Camara t.omar conhecimento do requerimento 
do Sr. Zama, para afinal votar contra elle, por pedido· elo mesmo senhor, 
isto é, para np,o nomear a commissão mixta, porque a commissã•o já está 
nomeada, e tomar a deliberação de remetter a esta commissí1o a represen-
tação apresentada a esta Camara por S. Ex. 

Espero que V. Ex. não insista na deliberação que tomou, como não 
insistirá em affirmar que o Senado pede autnrisação para tratar só do Estado 
de Sergipe. 

O Sr. Francisco Glicerio (pela ordem) - Sr . pi·esidente, me perdoe o 
nobre deputado· pela Bahia. 

V. Ex. é testemunha que abundei exactamente nas mesmas idéas do 
nobre deputado. Acho que não ha inconveniente algum em que se faça a 
remessa á Commissão -Mixta da proposta do nobre deputa.do pela Bahia, cl 
Sr. Zama. 

Mas é mister que a Camara encerre a discussão do requerimento do nobre 
deputado pela Bahia. ( Apoia.clos.) 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Mas si elle retira o seu requerimento·[ 
O SR. FRANCISCO GLIOEmo - Si o nobre deputado retira o seu requeri-

mento, a Mesa só tem de consultar a Camall'a sobre a sua retirada;· mas não 
tem o poder de encaminhar por si os papeis ela commissão. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS -- Estamos de accõrdo; mas o que a presi-
dencia da Mesa não póde fazer é não acceitar o pedido feito pelo nobre 
deputado, o Sr. Zama. 

O Sn. FRANCisco GLIOERIO - Perdão, V. Ex. est~í apaixonado. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS - V. Ex. é que nunca está! ... Parece que 

·não tem nerv-os ! ... 
O SR. FRANCisco GLIOERIO - Não tenho mesmo. 
Estou de accorclo que os papeis sejam enca.minhadDs pa.ra a Commissão 

Mixta; mas o que é mister é que se encerre a discussão do requerimento do 
nobre deputado. (A.poiados.) 

Eis toda a questão. 
O expediente de hoje está encerrado·; só amanhã, por occas1ao da. discus-

são do requerimento do· nobre deputado, é que S. Ex. pode r.equerer a reti-
I'a.da do mesmo. 

Appello para o Sr. Zama mesmo, que é um regímentista de força. 

O Sr. Presidente- A Me13a mantem a deliberação que tomou. 
A Camara pronunciou-se sobre um o.bjecto fixo e determinado. 
Não é occasíão oppo.rtuna, depois de adiada uma discussí1o, como fai 

adiada a discussão do· requerimento do Sr. Zama, para a Camara deliberar 
sobre a retirada ou não retirada do mesmo requerimento. 



A M.esa. não cogita em oppôr-se a que a r epresentação de S. Ex. va a 
commissilo mixta; mas espera que S . Ex. apresente o seu r equ erimento de 
retirada em occasião opport una . 

O Sn .. ZAMA - Pois, Sr. presidente, amanhã eu o faço. ( R'i.sos.) 

O Sr. Presidente - A' vista da del ibera~:ão da üa.ma.ra, noineio para 
fa.zerem parte L1a commissã.o, que t em de co.Jlaborar com a. do Senado, os S ra. 
Vaz de Mello, Benedicto L eite e Paulino ele Souza Junior. 

Neste sentido, vae officiar-se ao Se:nado. 

SRSSÃO DE 31 DE MAIO. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras - Sr. presidente, não como 1:epresentante 
do Estado-, por um ele cujos districtos fui eleito, mas como. um dos represen-

t antes da Nação-, pois que, por direito constitucional brazi-
Discussão do leiro, em contrario do que hoje ouvimos de nosso illust re 

collega o Sr. Francisco Glicerio·, não nesta ()amara, mas 110 

requerimento Senado. é que os estados t eem a sua repr.esentação, venho· á 
tribuna solver o compromisso. que contrahi de replicar á 

contestação do honrado deputa-do o Sr. Vergne de Abreu a<> brilhante dis-
curso com que o mustre deputado o Sr. Cesar Zama fundamentou o reque-
rimento, que se acha em discussão; e pa.ra solvel-o, Sr. presidente, basta-me 
demonstrar: 1°, que o Estado da Bahia está fóra da lei (não apoiados do 
81· . Paranhos iliontenegro e o1dros), isto é, está fóra da. ordem constitucional 
da fórma republicana fede rativa dos Estados Unidos do Brazil (não apo·ia-
dos); 2° que a. impassibilidade de S. Ex., o honrado Sr. President•e ela l'tepu-
blica, como Chefe da Nação., que se compõe de todos os Estados Unidos, c,m 
face de t ão grave perturbação política, que affecta profundamente o'~ destinos 
gloriosos da nossa Patria , a pretexto de d.uvidas quanto à boa hermeneuticu. 
do art. 6° da Constituição F.ederal, nã.o póde ser justificada, quer em face 
das proprias disposições dos differ entes para.gra-phos do art. 6° da Constitui-
ção Federal, quer em fa ce de certas disposições da. 1ei n. 30, de 8 de j anei1·o 
de 1892, que é a lei crimi nal da responsabilidade do Presidente da R.epu-
blica, ·quer, fina.lm ente, pelo exemplo, que deu S. Ex., intervin do nos nego-
cios políticos do Estado de Ala.gôas, por meio da força publica federa.] esta-
ciona.da na capital desse Est a-do, para manter no governo estadoal um presi-
dente, contTa a legitimidade ele cuja eleição o Superior Tribunal de Justiça 
do mesmo Estado, no uso de uma de suas attribuições constitucionaes, se 
havia pronunciado por sentença. em virtude de um recurso legal; 3°, que o 
Congresso Nacional, obrigado, como o Poder Executivo- e o J"udiciario cl.a 
União, cada qual na esphera de sua•s attribuições, a velar na guarda. c!:t 
Constituição e da,~ leis e pro-videnciar sobre as nec.essidades da Hepublica, 
deve eorrigir essa indifferenç.a. de S. Ex. o Sr . Presidente da J:tepublica a0s 
attentados dos governadores ou presiclent,es de Est.ados cont.ra as suas Consti-
tuições e leis orga.nicas , r·esolvendo, cum urgencia, sobre o meio de resta-urar, 
se em qua.lquer Esta-do a ordem consti t ucional do regimen f eder.ativo, quando 
offendida por taes attentados. 

Começo por desPnvolver a primeira das proposições . 
Sr . president e, as disposições funda.me·ntaes ele todas as Constituições 

estadon.es sã,o, ·evidententmmmte, in st itnições do r e.gimen 1·epnblic.a.no f e.do-
rativo. 

A fórma. re·publica federativa. ele uma organ isaçã.o politicn. se traduz po L' 
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uma Constituiçii.D Federal, que é o seu estatut<> fundamental , a primeira das 
leis do re.gimen, e por t.uclas as Constitui~·ões estado·a.es, que em sua. contex-
tura tenham respeitadD os principias constitucionaes ela União·. 

Assim, Sr. presidente, si as disposições fundamentaes de todas as Co u-
stituições estad.oaes são instituições da. fórma r epublicana federativa., é evi-
dente que qualquer attentado contra qualquer dessas disposições fundamen-
taes de uma Constituição· estadoal é um attentado contra a fórma republi-
cana. federativa (apoiados e apartes) . Bem sei, Sr. presidente, que ha quem, 
confundindo· instituições de regimen federativo com instituições de regimen 
confederativo . .. 

O Srt. M.All.TINS JuNIOR - Perfeitamente; ahi é que está o gra.nde erro . 
O SR. LEOVIGrr,Do FlLGUEIRAS ... julgue que os Estados, · or.ganisando->se 

politicamente, apenas cedem a um poder central, que se obrigam, no interesse 
oonmmm, a resptlitar, uma parcelht da soberania de cada um deUes; isto é, ha 
quem pense qne os Estados, nas organisações republicano-federativas, são 
so berauos. 

Mas, . Sr. presidente, nós que sa.bemos como a. grande Republica. Norte 
Americam~, que teve, aliás, uma. O'l'Ígem differente ela. bra~ileira, quanto· ti 
sua organisitção federativa, constituiu-se pelo· accordo geral daquellas anti-
gt~ colonias inglm!:as, zeiosa cada uma ele sua indepeudencia oonquistacla por 
ingentes sacrificios e esforços·, ·e·, ainda assim, só pela necessida.de da defes<t 
de interesses communs, mesmü de ·ordem politica, começando por uma orgn.-
nisação propriamente confederativa; nós, que sabemos que no regimcn f ed<l-
rativo adaptado pela Constituição elos Estados Unidos ela America do Norlie 
foi respeitada a cada uma das unidades federaes dessa grande republica o 
maior somma possível de direitos ·e liberdades locaes, a ponto de se lhes 
ma.nter a faculdade ampla. de legisla1· sobre todos os ramos de direito, quer 
publico quer privado, que antes da união j á exerciam; nós, que sabemos, 
em summa, rrue o cida.dã.o norte-americano é simultaneamente memhro de 
duas ·Sociedades políticas clifferentes; - nós commetteriamos, ·entretanto, um 
erro imperdoavel ele onnstitucionalismo america.no, si dissessemos que o regi.-
rnen fede.rativo a.dmitte duas soberanias em uma mesma Na.ção' : uma sobe-
rania federal e uma soberania estadoal. 

Só ha, com éfeito•, uma soberania, que é a nacional e que reside na von-
ta.de do poV'o, que .e uma., porque só um é o povo de uma Nação. 

O dualismo peculiar ao regimen federativo consiste apenas na divisão 
das fnncções políticas e administr ativas da soberania naciona.l, cuj os appa-
relhos de orgãos são -o governo· central e os governos loc3Jes . 

Isso que, entre nós, parece ainda objccto de discussão, posso assegm·ar 
aos nobres deputados que até as crianças na America do Norte o sabem, por-
que aprendem nas escolas as noções elemontares do direito constitucional 
dessa colossal Republic<t e entre as noções element.a.res que se encontram em 
obras de direito constitucional destinadas a collegiaes, lê-se, em termos bem 
claros, essa doutrina. 

'J~enho, pm·a exemplo-, <Í, mão, uma obra de Pomeroy, intitulada; IntTo-
duction io the constit·u.tio11al law of the Unitcd States (jo1· st·tbdents), á cuja 
pag. 103, lê-se o sE'guinte, que peço· á Cama.ra permissão· para traduzir : 

"A expressão Tights of the statcs nã.o significa so·ve1·eign states. 
A qualidade ele sober aHia nã•) se appli ca ás communidades locaes. Geria, 

além de contrario á verdade hist-orica, absurdo e illogico attribnir a ( a<>a 
Estado da uniã-o uma soberania. 

Embora QS direitos de cada Estado, na esphera p•ratica e administrativa 
de cada um, sejam tão respeita.veis e perfeitos quanto os da Nação, todavia 
OG poderes publicos esta.doaJes baseam-se nQ mesmo funda.mento· politico e pro-
cedem da .mesma ori,gem const :tuci·onal que os poderes publicos federa es, 'l 

dahi a mcama in violabilida.de de :l ns e outros. 
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Esse fundamento commum é o povo; essa origem commum é a soberania 
nacional.» 

Toda a est.ructura polit.ica da grande na.ciona.Jidade americana, resui-
tante da sua propria hist.mia., resume-se no seguinte : Os negocias peculiaroo 
á Nação, isto é, os que affectam á corporação dos cidadãos, são dirigidos só 
por um governo central CI"eado pelo povo, e que se compõe de tres departa-
mentos : o legislativo, o executivo e o judi<üario federae:>; e os negocias pecu-
liares aos Estados, isto é, os que affecta.m os cidadãos, consiclerados em sua 
capacidade privada Cüm relação aos interesses loca.es, absilrahindo-se de suas 
relações com a m·dem política geral de toda a Republica., são dirigidos pelos 
governos loca.es, quer est.adoaes, quer municipaes, segundo a natureza de 
taes negocias, que se fundam _no mesmo. principio da existencia do governo 
geral, que é a soberania nacional e existem pela mesma Constituição política. 

Nessa grande Republica, portanto, Sr. Presidente, a sobera,nia é nacio-
nal e reside no povo americano. Os seus poderes publicas, quer federa.es, quer 
estadoaes, teem uma origem commun, embo·ra com um duplo elemento tradi-
cional : o elemento sa.xonio do loGal self govermnent, e o elemento roma.no da 
centralisação. 

O problema da harmonisação desses dous elementos, em cujo contlicto 
consiste, por assim dizer, a historia política do mundo inteiro, foi alli reso.J-
vido, estabelecendo-se uma descriminação methodica dos diTeitos propria-
mente de interesse .gm1al e dos direitos propriamente dte interesse local. Dos 
direitos propriamente d~ interesse locai constituiu-se o· principio· do governo· 
de cada unidade federal, e dos direitos propriamente de interesse geral con-
stituiu-se o principio do güv·erno nacional. 

Pois bem, Sr. Presidente, na R.epublica Brazileira, qn.e proveio de uma 
organisação política unitaria, que no art. 2° da sua Constituição converteu 
em Esta.dos unidos, com os mesmos limites, as antigas províncias do imperio, 
pan·tindo de um regimen de quasi absoluta centraJisação @OVernamental para 
um regimen quasi opposto de autonomia política de cada uma daquellas 
partes componen1Je1s da nossa nacionalidade, tão zelosa da sua integridade 
que proclamou "perpetua e indissoluv.el a união dessas antigas províncias"' 
nenhum brazileiro- tem o direito de aspirar, quanto mais o de apregoar a 
existencia dessa fragmentação de soberania, que apenas poderia servir de 
estimulo a uma revolução separatista. 

Só por erro de idéa ou equivoco de expr·essão é que nas Constituições de 
alguns Estados se os qualificou de soberanos, constituindo-se os seus Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciario como orgãos de uma soberania local on 
parcial, quando taes poderes estadoaes são, como os seus coiTespondentes 0n 
lwmonymos federaes, o!·.gãos do grande a-pparelho governamental . da Repu-
blica, pela qual .o povo brazileiro exerce a sua ooberania. (Muito bem.) 

Com e:ffieito, distinctos um do outro, como são, o regimen f·ederativo e o 
regimen confederativo, é evidente que, em uma Nação, adoptado o xegimen 
republicano federativo, o Poder Publico,- quer estadoal, quer federal, não 
passa de uma dupla manif.estação do mesmo principio, isto é, da soberania 
do povo. (Muito bem.) 

E a sobera,nia. do povo braziJe1ro, portanto, senho·l'es, se concreta em um 
apparelho de orgiios de governo nacional e de orgãos de .governos locaes, 
pelos quaes ella funcciona, e a respeito de cujas funcções não póde ser 
indifferente o orgão central do poder public-o, porque o regimen feder.ativo 
consiste exactamente nessa ha.rmonia de princípios, de interesses, de deverPs 

·e de direitos, que formam de uma Nação, dividida política e administrativa-
mente em diversos departamentos, um todo complexo e heterogeneo, é ver-
da.de, mas um só organismo oodal. 

E é para ma.nter-se essa harmonia que, no regimen republicano federa-
tivo, se estabelecem quatro oathegorias de estatutos, em cuja hierarchia 
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reside'-o ·segredo da solução de todos os confiictos possíveis .. entre instituições 
gera.es e instituições locaJes; o 1° é a Constituição Federal, a lei sup~·ema; 
o 2° é a lei federaJ; o 3° é a Constituição estadoal ; e o 4° é a. lei estadoal. 
Assim, dado um oonf!icto entre a disposição de uma lei federa.! e uma dispo-
siç~o da Constituição Federal o Poder competente para resolvei-o , seja o 
Executivo, o Legislativo ou o Judiciario, é ·obrigado a pronunciar-se pela. 
predomin.ancia da disposição constitucional da União, segundo é por cada 
um delles interpretada. 

Si o confiicto se dá entre uma disposição ela Constituição estaclo.al e uma 
disposição da Constituição Federal ou de lei federal , o Poder oompetente 
para resolvei-o, seja o Execiítivo, o Legislatevo ou o Judiciario, é o·brigado 
a fazer prevalecer a da Constituição ou da le i federal. 

Dando-se entre uma lei esta.doal e disposição da Constituição estadoal, 
o poder competente para resolvei-o, f ederal ou estadoal, deve fa.z;er trium-
phar a dispósição constitucional do Estado. · 

Dessa doutrina, pois, resulta o grande principio da harmonia nas rela-
ções políticas dos poderes locaes com o poder·- Centra.J da Republica, que 
adopta como fórma de seu governo o regimen federativo representativo . 

Assim, Sr. Presidente, dado um attentado contra uma disp.osição funda-
mental de uma Constituição estadoal está, ipso facto, violado esse grande 
p.rincipio e, portanto, temos um attentado contra uma das instituições da 
fórma, republicana federativa. (Apoiados.) 

Mas, ex facto jus oritu1·, e, por isso, Sr. presidente, pa<;so a expoa· os 
factos qu e se deram de 28 de março a 24 de abril do coTrente anno, no Estado 
da B a.hia, para demonstrar a primeira de minhas proposições, isto é, que o 
Estado da Bahia está fóra da lei, está fóra da ordem constitucional ela fónna 
republica.na federativa do paiz. 

O Sn. MARTINS JuNIOR -E que se dirá d~ Pernambuco? 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Esse está fóra de tudo. 
O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS - Sr. presidente, não foi sinão dominado 

por aquelle principio, que serve de norma para os povos que adoptaram o 
regimen que adoptámos, que o nosso Congresso Constituinte, no artigo 63 da 
Constituição Federal, determinou que cada Estado se regesse pela Constitui-
ção e pelas leis que adaptasse, respeita.ndo nellas os principiós constitucio .. 
naes da União. 

D ahi vem, Sr. presid~nte, que o Poder Publico Federal não deve ignorar 
nem ser indiffN·ente ao que consta~· de uma Constituição ou elas leis de um 
Estado. 

Dahi vem ainda, Sr. P1··esidente, que, si uma Constituição ou lei esta-
doai estabelecel' qualquer norma política incompatível oom qualquer dos 
princípios fundamentaes da Constituição da União, o governo f ederal , por 
seus m~gãos, o executivo o legislativo ou o judiciario, ca.da um n.a alçada de 
sua competencia, n ão póde ser indifferente a essa incompatibilidade, não 
póde deixar ele providencia.r no interesse geral da Republica no sentido de 
assegurar os direitos dos cidadãos brazileir.os com relação aos seus interesses, 
quer de ordem federa.), quer de ordem local. 

Assim, Sr. Presidente, si um Estado se lembrasse de estabelecer na sua 
Constituição o regimen dictatorial, ou o da democracia pura, dispensando o 
Poder Legislativo ou o Poder J udiciario, o gov·erno federal não poderia con-
senti r nessa or.ganisnçio politic.a de tal Estado com uma Constituição, em que 
não foss·e respeitado um dos princípios constituciona.es da União, que é o 
principio representativ-o ...... 

O SR. AuGUSTO DE Fn.EITAS - Isto pouco adeanta. Em Pernambuco, a 
ConsEtnição é muito livre. 

O S.tt. LEovmu,no FrLGUEmAs - Não precisamos discutir o caso de Per-
nambuc-o . Tratemos do da Bahia· ... 
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O Sn. FltANOrsco GLICERIO -E a Constituição· da Bahia tarnbem é muito 
.livre. 

O Srt. LEOVlGILDO FrLGU1liRAS - ... onde a Constituição é uma da,s que 
mais respeitam os princípios oonstitucion::w.s da Uniã.o. Si uma Constituição 

·ou lei ostadoal, Sr. Presidente, subvencionar uma religião qualquer ou esta-
belecer ou embaraçar o exercício de qualquer culto r el igioso, o governo fed~
ral, não póde deixar de intervir para restabelecer a ordmn constitucional 
ferleral, pa.ra fa.zer respeitar um dos principias consagrados na Constituição 
da União, embora elo celebre art. 6° não conste terminantemente que o 
governo federal é obrigado a intervir , em tal caso, em negocias elo Esta.do! 
Mas, si a Constituição ou lei esta.doal r espBita os principias consagrados n:t 
Constituição Federal, é evidente que as suas disposições, como já demonstrei, 
constituem verdadeiras instituições ·da fórma r epublicana f ederativa. 

Nest::ts condições, todos os aüentn,dos contra qualquer dessas disposições 
eonstituciona.es ou legaes de um E'stado são at tentados contra unm das insti-
tuições da fórnm r-epublicana f ederativa .. (Muito bem.) 

Ora, Sr. Presiclente, segundõ u, Constituição do Estado da B.ahia, qu o 
respeitou todos os principias constitncionaes da União, a soberania nacional 
ali se exerce por tres orgãos clist inctos, independentes e harmonicos : o· Exe-
cutiv.o, o L egislativo e o Judiciario. 

O Executivo é constituído por escolha directa do eleitora.clo elo todo o 
Estado, competindo ao Congresso Estadoal a apuração ela eleição e ao pre~i
dente do Senado a proclamaçã.o do candidato que tiver obtido maioria abso-
luta ele vo·tos. 

O Poder Legislativo é composto de dons ramos, exactamente como se da 
com relação á União : -uma Camara de deputados e um Senado. A <Ja.mara 
elos deputados compõe-se de 42 membros, eleitos pela fórma que determina a. 
lei eleitoral elo Estado. O Senado compõe--se ele 21 membros, metade dos de 
que se compõe a Cama.nt, eleitos por turmas de dous, quatro e seis annos, 
r enovando-se biennalmente pelo terço, seguindo-se a mesma norma eleitoral 
e o mesmo processo de V crifioação de Poderes que no Senado F ederal. 

O presidente desse ramo do Poder Le.gjs]a.tivo, que é eleito annuabnente 
por seus pares, é o 1° subsit uti.o legal do .governador, sendo 2° o· da Ca.mara 
o 3° o do Superior Tribunal ele Justiça. 

Finalmente, o P.oder Judiciario, gue é orgão ele applicação elas leis fede-
. ra;es, civis, criminaes e commerci aes, foi lá organisado de accordo com uma 
. le i vota.cla pelo Congresso, cujos defeitos .tem dado Jogar á maior balburdia 
forense que se pode imaginar, chegando mesmo a conter diversas disposições 
offensiva.s da Constituição Federal. 

Quanto ao Poder Executivo, Sr. Presidente, sou dos que pensam que o 
cidadão, a quem, em virtude ela renuncia do primeiro governador eleito·, foi 
conferido o mandato para exercei-o em substituição daguelle, vae exercei-r, 
do dia 2 ele julho elo corrente anuo em diante inconstitucionalmente, sem 
poder kgitimo para exercei-o, e, portanto, como um mero detentor elo go-
verno do Estado da Bahia, que se acha, assim. ameaçado dessa dict;Ldura, 
imposta ao povo pela força armada ele que S. Ex. dispõe, só porque S. E•x. 
entende que o seu ma-ndato ainda ha de expirar de hoje a um a .nno, quando 
o primeiro período governamental, dentr.o do qual S. Ex. foi eleito, te1·mina , 
de acoordo oom o art. 2° das di.1z10sições t1·ansi to1·ias da. Constituição da 
Bahia., no di a 2 de julho do corrente am1o. A eleição de seu successor, po·is, 
j á devia. ter sido f eita descle o dia 2 de março elo corrente anno, isto é, qua-
t.ro mezes antes ele findo o período go-v·erna.mental, ele acoordo· com o art. 42 
da lei estadoal de 21 de janeiro de 1892. E. porque não se a fez? Porque o 
hon esto governador ela Dahia inte1·preta a Constituiç:ão do E stado· como 
ap1·az aos seus inte'resses particnl::tres, quando pelos chefes elo seu partido 
não é constrangido a i11 terp re.tal-a no sentido de su::ts pelTersas insinuações 
contra o;s direitos ele seus advcrsarios 
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E, si o Presidente ela Republica entendo que tal negocio é um elos pecu-
li ares elo Estallo, em que elle n i"io pôde intervir, por não e~tar oomprehcnclido 
om nenhum dos cas·os do •~rt. 6° da Constituição Federal , segundo. a. sua hcr-
meneutica, é e.viclente que o g.ove.rnauor ou presidente elo E~tado·, quo di sp n-
zer de forç-a armada para susteutal-o no cargo, póde continuar a excrcel-o, 
depois de findo o seu pcriodo governa,mcntal, constituindo-~c um dictador, 
porque o seu successor, quando eleição tenha havido, ou seu substituto lHga L 
não a tendo havido, não t em o direiu1 J o rodamar do Governo F ederal , 11a 
opinião do a.ctual Presidente cb H.epnbl ica, a sua intcrvonçã{) para forçar 'J 

usurpador a res12eita.r :1 Constitui~·,ão de seu lDstado . 
Que doutrina edificante! Que sorte está r eservada ao regi meu republi-

cano federativo do Braúl com essa liberdade absoluta, garant ida por uu1 
Chefe da Nação, aos governadores ou presidentes do Estados federados par;.L 
abusos, cr im es e golpes de Estado ! 

l~ s í o sub~tituto lega l Llo governador da Bahia, que ó o vresiLlcnte d•J 
Senado, assumir o govenJO 110 dia em que findar o período governamental du 
S r. Rodrigues Lima, consentir (~ 8 .Ex. o Sr. Presidente da ltopublica, rJilll 
fiquem lá exercendo o l'oder E:x;ecutivo dous indivíduos? E, si intervier par<L 
manter no governo a um delles, isto é, para est:tbelecer a ordem politica w> 
Estado , não terá de se pr.onunciar sobre estas dun,s questões de direito consti-
tucional do mesmo Estado : 

I a, si o período governamental do Sr. l'todr igues Lima é o prcmeiro- pe-
Tiodo, de que trata o art. 2° das D-is1Josiçues 'l'mnsitorias da Constitui ção, 
·ou si oomeçou um novo período governnmental no dia em que tomou pos;;c 
do g·overn.o aquell e cidadão; 

za, qua.l dos dons Senados, que estã.o fnn ceionando no Estado da Bahia, 
é o legitimo, para se saber qnal dos dons cidacliios, o que está presidindo um 
ou o que está pres1dimlo o outro, é o actnal substitut.J legal do· .goven1ador r 

Porque, então, não p revc.11iu esse embaraço futuro, intervind-o pa.ra man-
ter em suas funccõcs o legit imo Senado cbquclle J<:stado? 

Passemos a, t ratar d ~L situaçã,o em que Já se aeha bmbcm, e principal-
mente, o Poder Legislatii'O, que, como disse, compõe-s::: do dous n1mos: a. 
Ca.mara dos deputados e o senado. 

Comecemos pela, Cttmara dos deputados. 
S·egundo a cibda lei eleitoral do Estado ela Ba.lúa., a Canwra c~os clc,p u-

tados constitue--se com r epr·esentantcs ele tres grandes circumscripções : 
A primeira, que se compõe dos anti.g·os 1° :t 1Y clistrictos e leitor aos c tem 

por sédo a Capital do Esta.do; '" 2"', que se fórma elos antigos 5°, 6°, ?o, 1Qo e 
11° districtos e t.em per séde a cidad~ da F eira de Sant'Anna; e a 3a, qthl 
compreheude os antigos 8°, 9°, 12°, 13° e 1<t0 clistriot.os e t em por sóde a 
cidade do Bomfim. 

Nas sécles dessas circnmscr ipções, determina a. mesma lei eleitora.!, de 
a.ccordo c.om a Ovnstituiçã,o do· Estado, quo se faça, dentro do prazo maximo 
ele 60 dias, a. apura.çii·o das respectivas eleições para 12 r epresentantes da 
primeira, 15 da segunda. e 15 da terceira. 

Para e.s~e effeito determina a mesma lei eleitoral que, dentro de 15 dias 
depois da eleição, cad[l, . conselho mnuicip[l,l, pertencente ti circu mscripçã.n 
el0itoral , proceda á •11Hlr.a.ç.ão parcial das eleiçõet; elas secções em que sB 
divicle o município, hwra;ndo do.;;sa apuração, consistente a.penas na somma 
elas votações constante:; elas ~>.ctas parcútes, uma acta geral , de que extraia 
duas cópias, no mesmo dia , remettenclo uma dellas para a Camara dos de.pu-
tuclos e a outra para o conselho municipal da sédo ch circumscrip?ão. 

Entro as disposições penaes da mesma lei se estabeleceu penalichcle para 
a;;; juntas apuradoras dos mnuicipios, que cleix~ rem ele remetter csms copia~ 
ele apurações parciaes a.o co nselho municipal da séde da circum8cripção qne 
os comprehender, afim elo que possa, dentro do prazo lega l, proceder por elbs 
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á apnraçao geral da eleição de tDda a circumscripção e expedir a cada um 
dos eleitos pela circumscripção o r espectivo diploma, que é, como define ' J 

art. 45 § D<> da citada lei eleitoral, uma cópia da acta dessa apuração geral 
feita pelo conselho municipal da séde de cada circumscripção eleitoral. 

O SR. P ARANHOS MoNTENEGRO dá um aparte. 
O SR. LEOYIGILDO FrLGUElltAS - O prazo para essa apuração .geral é de 

60 dias . 
O SR. PARANHOS MoNTENEGIW - Muitos oonse.!hos mummpaes não re-

metteram aos das sédes das circumscripções as cópias das actas das apura,.. 
ções parciaes. 

O SR. LEOVWILDO FrLGUEillAS - Mas já fiz ver que taes conselhos muni-
cipacs são criminosos em face da lei eleitoral do Estado, e o crime nã,o póde 
ser um titulo de direito. 

O SR. P ARANnos MoNTENEGIW - hto não se póde responder em a.parte. 
O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS - D enh.o do prazo de 60 dias os conse-

lhos munic.ipaes das sédes de todas as tres circumscripções funccioua.rarãu, 
procedendo á apuração em face das authentic11s recebidas . 

O SR. PARA;-mos MoNTENEGRo -Tenha paciencia, dentro de 60 dias não, 
dentro de 30. 

O SR. ZAMA dá um parte. 
O SR. LEOVJGILDO FrLGUEIRAS - I sto. é uma questão de arithmetica. 
O SR. PARANHOS MoNTENEGRO dá um aparte. 
O SR. LEOVJGILDO FrLGUE.IRAS - Sr. Presidente, não- procede o aparte 

do nobre deputado, que deve sa.ber quo um numero menor est<í comprehen-
dido em um maior. O que S. Ex. aca.ba de dizer é que 30 não está compr·ehen-
dido, isto é, nã0' e-;tá dentro de 60. Póde haver maior absurdo· do que dizer-
se que o numero 2 não está oomprehendido no numero 4, o numero 10 110 

numero 20, o numerD 30 no m1mero 60?! ( Apm·tes.) 
Era. pr·eciso que a lei tivesse decla.r aclo que tal ap uração se fizesse J.lO 

prazo maximo de 60 dias, mas só depois de 30, para ter fundamento· o aparte 
do nobre depu tato. ( Apa1·tes.) A primeira circumscripção compõe-se de mu-
nicípios tão proximos da eapit.al que em menos de 15 dias todas as authenti-
cas das apurações parciaes podiam ter sido recebidas, e me admiro de que 
S . EJi:. traga isto como um arg umento importante, quando sabe qu·e nas 
eleições federaes pa.ra senadores, que se fazem em todo o Estado, o prazo 
dentro do qual o conselho municipal da capital dev·e começar a a.puração é 
de 30 dias, quae.<>quer que sejam os Estados, pequenos ou grandes, sem atten-
der-se ás distancias de certas localidades do interior para a capital. 
(A ]Ja1·t es.) 

O que o legislador quiz foi prevenü· que se viesse al!egar a impossibili-
dade da reme.<JSa de aotas de certos pontos longínquos, e, por isso, estabeleceu 
que dentro do prazo maximo de 60 dias se fize.<>se a apuraçã,o geral das actas 
remettidas pelos conselhos de cada município ao da sécle ela circumscripção. 
(Apartes.) 

Então, o prazo maximo de 30 dias é sufficient.e pa.r a se- começar a apu-
r ação da eleição de senadores fed eraes e não o é para começar-se a apuração 
el e eleições feitas em municípios proximos á capital? (Apartes .) 

Sr. Presiden te, 10 conselhos municipaes da Ia circumseripção, que se 
compõe de 12, r emettera.m as copias das apurações pa·rciaes ao ela capital... 

O SR. PAR.ANHOS MoNTENEGRO dá um aparte. 
O SR. LEOVIGILDO FrLGUEillAS - Por estas authenticas procedeu-se á 

apuraçã,o geral e como faltassem apenas 2 authellticas, cujas votações não 
poderiam alterar o r·esultado, foram conferidos os diplomas aos 12 cidadãos 
mais votados. A esse conselho não competia indagar si para cada eleição sec-
cional .h avia o partido adversario mandado arranjar duplicatas para, c :n 
face .dellas, proceder-se á uma out ra apuração. (Apcwte s.) 
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Mas, Sr. Presidente, conhecido aquelle resultado da apuração feita pelo 
conselho municipal da capital, que foi publicado immediatamente por tele-
grammas nas gazetas desta Capital F ederal, os nossos adversarios, der rota-
dos nas urnas, mandaram fabricar duplicatas, (não a.po'iaclos e apaTtes) reu-
niram as copias de taes actas e procuraram um conselho municipal da mesma 
ciQ·cumscripção que se pn.-stasse ao indigno papel de junta apm·a.dor.a de taes 
pseudo-eleições para diplomar os seus oito C<tndida.tos de rrotados. · 

UM SR. DEPUTADO ·- Não apo-iado. 
O SR. L·EOVIGILDO Fn,GUEIR.AS - Primeiro, t entaram seduzir os membros 

do conselho do município de S. F elix , aliás composto, em sua maioria, de 
correligionarios dos dnplicat istas, mas esse conselho r epelliu a proposta, 
aconselhando aos proponentes que encommendasem esse serviço ao conselho 
municipal de Cachoeira. 

Dias depois , corr.eu a noticia ele que o vice-presidente elo conselho muni-
cipal de Cachoeira havia convocado os membros desse conselho para procede1· 
á apuração das authenticas eleitoraes que lhe havi-am &ido remett.idas por 
a1guns conselhos munici p'aes da primeira circumscripção. ( AzJaTtes.) 

O nobre deputado o Sr. Milton bem .sabe que, tendo-se tornado publica 
essa convocação, o presidente do conselho de Cachoeira, indignado contm 
essa affronta aos brios tradicionaes elo povo cachoeirano, r enunciou o seu 
cargo, publica.ndo na imprensa local essa. sua r esolução. 

Tambem o clelega.do de policia, nomeado- pelo· Dr. Rodrigues Lima, go-
vernador elo Estado, que foi snrprehendido com a presença. ele força. public.t, 
no dia da tal apuração, sem sua requisição·, sem sua autorisação e sem que 
fosse ouvido a respeito, deu a sua demissão. 

E os nobres deputados bem sabem que esses honrados cidadãos são· seu-; 
correligiona.rios . polít-icos. Pois bem; apeza.r de tudo isto, no dia marca.do 
pa~·a a apuração, chegando a Cachoeira um vapor especial com o illustre 
:;enador Dr. Severino Vieira e alguns canclidatos derrotados, acompanhado:; 
de força policial, já encontra.ra.m r eunido· o conselho municipal oom o numero 
integral ele seus membros convocados, isto é, seis do p•a.rt ido c.onstitucional e 
apenas cinco do pa.rtido do g ov·ernaclm·. A decepção do Sr. Severino Vieira 
foi tal que, para não perder a. sua viagem, maú.dou seus cinco membros do 
conselho retira.rem-se para uma saJa r-eservada e ahi fa.zerem a deseja.da 
apuração de duplicatas eleitota.es, com exclusão das eleições dos munioipios 
da Ca-pital e de Abrantes, onde não puderam arr.anjar tambem duplicatas. 
Ao mesmo tempo, no sal i'io· das sessões do conselho, a maioo·ia deste, isto é, 
os seis outros membros reso-lv-eram r emetter os papeis recebidos para a 
Cama.ra dos deputad:os e disso lavraram uma a.cta ... 

O SR. ARISTIDES MILTON- Os supplentes que lá appa.receram. 
O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS - O no·bre deputado. sabe que o presidente 

elo conselho, não- se querendo prestar a isso, renunciou o cargo, e, portanto, 
o vice-presidente, que fize•ra a convocação,era obriga.do a convoca.r pelo· me-
nos um supplente para completar o numero legal. (TTocam-se va . .,.ifls 
apa1·tes.) 

Mas supponhamos que tudo correu muito r egularmente; supponhamos 
que no conselho municipal elo Oachoeira houve maioria de membros do pa.r-
tido do gov·el'nador e que todo~ esta.v.am de accordo para procederem a tal 
a.puração. Respondam-me os nobres deputados si os membros desse conselho 
municipal, assim procedendo, incorreram ou n ã.o na penalidade do a1·t. 177 
do Codigo Criminal, que estabelec-e o seguinte : - "Fazer pa.rte ou concor-
r er para a formação de uma junta apuradora· illegitima n? (Apoiado s.) 

Temos ahi já, portanto, senhores, duas turma,s de candl.datos diploma-
dos : uma, de ?andidat_os diplomados por u_ma junta apurac~ora l~gitima, e 
outra, de ca.nd1datos cl1ploma.dos po,r uma JUI~ta apura.dora Jllegitlma. 

O Sn.. P ARANHas MoNTENEGn.o - Mas os diplomas eram le.gaes. 
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O Sn. LEOVIGILDO FILGUEmAs- Si essa junta apuradora illegitima com-
metteu um crime, em face da lei penal, pergunto eu, quo legalidade podit1 
ter conferido essa junta apura.dora a ta.es diplomas? 

O Sn. ZAMA -Levaram o esca.nclalo até o ponto ela excluir a eleição Ja 
capital, a mais legitima de todas as eleições. 

O Sn. P.rnANHOS Mo'NTENEGllO - A mais legitima, na opinião de V. Ex. 
O SR. ZAMA - O que se fez em Ca.choeint não se qualifica., na l inguagem 

ele homens que saibam o que é moralidade. 
O Sn. MwroN- Na opini5.o de V. Ex . 
O D.Lt. ZAiiiA - Na minha opinião, que vale tanto quanto a. de V . l!:x. 
O SG.. MILTON - Mas não vale mais. 
O Sn. PitESIDENTE - :Peço a.os nobres deputados que não interrompam 

o orador. 
O Sn. JosÉ CARLOS -Mora-lidades eleitora-os ! ... 
O SR. MILTON - Si eu fosse fallar n a. mora.Jidado elei toral do partid') 

clo nouro deputa.do peb Bahia, teríamos muito que ver. 
O S1t. · ZAMA - O pa~·tido é o mesmo a que V. Ex. pertenceu. Hontem 

fodos os membros desse pa.rtido er.am muito bons, mas hoje são ca.nalhas, 
porque não so pr·esta.m ás pa.tifarias dos chefes políticos do nobre deputado. 

O Sn. PnESIJJENTE - Peço a attençã.o dos nobres deputados. 
O SR. LEOYICJLDO FrLGlJEIHAS - 'l'ratemos agora da apura.ção das elei-

ções da 2a circumsc.ripção cuja sédo é a cidade da Feira de Sant' Anna e 
cnjo conselho municipal é composto quas i unaninH:'monte de membros a.dhe-
sos ao partido do governador. Pois bem, Sr. Presidente, consta da. Gazeta 
official da Bahia que esse cons·~lho municipal r eun iu-se ... 

O Srt. PAJJANliOS l\foNTENEGno - Com toda a publicidade. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEITIAS - r,.sQ é falso. A ma.ior ia dos membros 

desse sonselho reuniu-se, apuro u as auth enticas quo dissera haver r ecebido 
de a lguns conselhos de municipi{ls da cü·cumscripçã-o, conferiu diplomas a 
todos os 15 candidatos do partido do govemador , sem r espeito ao princip io 
co nditucional do dire·ito á. represeutas·ão das minorias, e nem siquer man· 
dou publicar o resultado dessa clan destina apuração, para. assistir e fisca.lisar 
á qual diversos candidatos eleitos do partido constituci-onal achavam-se na 
cidade da Feira de Sant' AnJJ •t com a precisa anteeedencia, e onde pe.rma-ne-
ceram até dias depois de findo o pra.zo lega l dos 60 dias para tal apuração. 
som que lhes tiHlSSe constado tal reun ião da junta apurador<t no edifico da 
muni cipalidade. 

O Sit. MILTON - Fizeram o mesmo em Villa Nova., que pertence :J.·O 
nobre dep utado. 

O Sn: LEOYJGIJ,DO Frr,cuEmAs - I sso é uma ealumuia., de que o nobre 
deputado está se prestando a ecbo . 

Demonstntrei o contrario, quando tn;.tar da apuração das eleições da 
3~ circumscripção . 

O Sn. PAn.ANHOS MoNT.ENl~Glto - Vamos á prova. 
O SR. L:movJGlLDO FILGUEIRAS - Apresentarei a prova. I'.or emquauto 

estou trat.ando do que fizeram alguns membros elo conselho municipal ria 
cidade da F eira de Sa.nt' Anna pa.ra não cl ip loma rem os sete candidatos ,lo 
partido constitucional, que fora.m eleitos deputados pel<t 2a c.ircumscripção. 

A 2a. ci.rculllScripção eleitoral ela Bahia, rruo é das tres a gue se compõe 
de maior numero de municípios, comprebende 64 mnnicipios. Todos os con-
selhos municipaes, em que o partido consti tucion al tinha maiorias de mem-
bros, procederam, no pra01:o legal, a. apurações parciaes das r espectivas 
e;l.eições secciona.es, de qJ.Le lavrar :un as c.:ompetentes actas, a·emettendo 
có pins á secreta ri a da Oama.ra dos deputados e ao conselho municipal da. 
cidade da Feira de Snnt' Anna , que a lei desig nou para Eéde d a circumserip-
ção . E' do presumir-se que os conselhos municipac:; Lles:,;a ci rcumscripção, em 
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que o partido do governador tinha ma.ioria de membros, houvessem proce-
clido do mesmo modo, desde que os chefes desse partido contavam com a 
maioria dos membros do conselho d a cidade da Feira paru, qualquer arranjo 
de apuração que lhes conviesse. · 

Pois bem, de uma public[!çã.o feita na Gazeta official, não da localidade, 
o-nde existe ma,is de um oi·gão de imprensa local, dos quaes nenhum jamais 
publicou cousa alguma a r espeito., mas da capital do Estado, e isso muito 
t .empo depois de findo o prazo legal d.a apuração, verifica-se que a junta 
apuTadora da séde da 2a circumsc.ripção deixou de c.omputar na apuração 1\S 

votações constantes de authenticas, que havia recebido dentro do prazo da 
lei, das apurações parciaes de mais da metade dos municípios des..s u, circum-
scripção, só para cumprir a recommendação official de expedir diplomas do 
d.eputados a todos os 15 candidatos do partido do governador, quaJldü pela 
oomma real das votações constru1tes de todas as authenticas I'·ecebidas, era 
sabido, e a imprensa da capital havia annunciadü muito tempo ante,q, que 
deviam ter sido diplomados pelo menos sete elos candidatos do partido con-
stituci.onal por essa circumscripção. 

Todavia, com os precisos protestos desses deputados eleitos, mas esbul-
hados dos seus diplomas pela junta apuradora ela, cidade da Feira, não recor-
reram os chefes d.o partido constitucional ao criminoso expediente de uma 
apura.ção posterior p·or uma junta illegitima, como fizeram os seus a dver-
sários com relação ás eleições da lo. e Sa circumscripções . Aguardaram-s~ os 
esbulha.dos para disputarem o seu direito perante o p-oder competente para 
julgar da legitimidade ou illegitimidade dos diplomas conferidos pelas jun-
tas apurad.oras. 

Pela 2a circumscripção eleitoral, pois, não houve duplicatas de diplomas, 
g raças ao- respeito que o partido co nstitucional vota á Uonstituição e ás l eu:~ 
do Estado, unicas armas com que defende a sua bandeira. 

Pa-ssemos a expor o que passo.u-se na. ga circumscripção . 
Na séde cle.~sa ci.rcumscripção, como na ela primeira., o partido do gove,·-

nador não podia c.ontm·, para arra.njos de apuração, com membro algum do 
conselho municipal, que é composto só de constituciona.es. 

Premedita.ndo o crime, que mais t[u·de executaram, os chefe c!o pa.rtido 
do governadoT ni1n consentiram que os conselhos municipa.es, em que dis·· 
punham da maioria. de membros, remette.ssem ao conselho municipal da séde 
Lla circumscripçã.o as authenticas das apurações parciaes das respectivas elei-
ções secci.onaes, de modo qu e, <'ompondo-se essa circumscripção. de 48 muni-
cipi.os, foram recebidas pelo conselho municipal competente para a apuração 
geral da circumscripção ele 48 municipins, as authenticas de 32 municípios, 
faltando apenas as de 16, unicas em que podia o pa.rtido do .g.overnad.or con-
seguir dos r espectiv.os cci·nselhos a realisação daquelle criminos-o plano. 

Mas, faltando poucos dias para expira.r o pra.zo legal da apuração geral, 
e estando o c.onselho municipal da séde da circumscripção de posse de au-
thenticas de dous terços de municípios da circumscripção, não podia deixar 
de pr.oceder á apuração por essa,s authenticas recebidas, e diplomar os can-
dida.tm; mais suffragados em numero de quinze., e assim o fez, em dons dias 
consecutivos, publicamente, com a assistencia de muitos candidatos ele.itos . 
e de grande multidão de cidftdãos qualificados daquella prospera região. 

Foi, porta.nto, uma apuraçiio regular, legal, legitima e honesta .. 
O SR. PRESIDENTE observa ao n<>hre deputado que a ho-ra ela sessão já 

fmclou ha muito tempo. 
O. BR. LEOVIOILDO FILGUEIRAS- Neste caso, peço a Y. Ex. qne me con-

sinta proseguir amanhã ... 
O SR. PnEsiDF.N'I:E - V. Ex. ftc::n-ií com a. a · pala.vrn. para continua.r na 

sessão ele ama.nhã. 
F·ica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 1° DE JUNHO. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras - Sr. presídente, inter.rompido, hontem, 
em meio da demonstração da primeira das proposições, que me pi·opuz desen-

volver, isto é, ql!e o Estado da Bahia se acha fóra da lei, 
Discussão do fóra da ordem constitucional da 'fórma republicana fede--

rativa., por me haver V. Ex. avisado de que tinha já dado 
requerimento a hora, p1·osigo, hoje, na exposição dos factos, de que de--

pende a deducção da. formula da mesma proposiÇão. 
Se bem me reco·rdo, o ponto dessa demonstração, em que fiquei, por ter 

dado a hora regimental da terminação dos nossos trabalhos, foi o da expedi-
ção de diplomas aos candidatos a deputado.'! pela 3"- circumsc.ripção, que o 
conselho municipal da cidade do Bomfim, séde _dessa circumscripção, v·erili-
cou, pela apuração das authenticas de dous terços dos municípios compo-
nentes da mesma circumscripção, terem sido os mais votados na eleiçã.o d~:~ 
4 de novembro. 

Algum tempo depo:is, a Gazeta OffiC'ial do partido do governador noti-
ciou que constava ha.ver-se pr.ocedido a uma outra apuração-de eleições de tal 
circumscripção na villa do Remanso ... 

O SR. JosÉ loNAOIO - A Gazeta Official de 7 de ma.rç.o do eorrente 
anno disse constar que a 28 de dezembro do anno passado, se tinho feito 
essa apuração na villa do Remanso. 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS - Esse orgão official noticiou, a 7 de 
ma.rço do eorrente a.nno, que na villa do ltema.nso o respootivo conselho mu-
nicipal havia procedido a uma outra a,puração de authenticas que não- tin-
ham sido remettidas pmpositalmente ao conselho municipal da séde da cir-
cumscripção. 

Convem notar que, lo.go depois de saber-se na capital, .em virtude de um 
telegra.mma do Dl'. José Gonçalves da. Silva, que se ha.via procedido á a.pu-
ração das eleições ela ga circumsripção pelo conselho municipal da séde da 
mesma circumscripção, coneu o boa,to, que realisou-se poucos dias depois, de 
estar projectada a viagem de um -emissa.rio especial do partido do governador 
tí cidade do Bomfun, paQ·a tentar ali, com o emprego da fo-rça policiai, no pro-
prio edificio do conselho municipal dessa cidade, uma nova a-puração das 
eleições da 3" circumscripção, em ord()m a se.rem expedidos diplomas aos can-
didatos de tal partido, que nessa circumscripção, haviam sido derrotados no 
pleito de 4 de novembro. 

Chegando, porém, á cidade do Bomfim esse emissa.rio, que er.a. um ex-
ca.pitão do corpo policial, aeompanhado de um forte destaca-mento de po.Ji-
cia.es, a-rmados e municiados, toda a população, indignada e revoltada cone 
tra essa tentativa de violencia aos seus direitos, reuniu-se e intimou-.o a 
retirar-se da cidade, caso tivesse o intuito propalado de alli promover escan-
dalo identico ao que os agentes do gov-ernador haviam promovido na cidade 
de Cad10eira. oom rela.çã<J ás eleições da la circumscripção, e a.pesao: de ter .o 
governador <lo estado ma.ndado fretar um trem de ferro, por conta do the-
som·o, para conduzir um destacamento de 200 praças poliei,a.es, que deve-
riam auxiliai-o em tão infame diligencia, a pretexto ele ir garantir a vid>t 
ameaçada desse emissario, candidato do seu partido ... 

O SR. PARANHOS MoNTENEGno - O meu silencio .importa a condemnação 
das asserções de V. Ex. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEJRAS - Na Bahia ninguem ignora que durante 
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dous dias, á custa dos cofres esta.doaes, esteve de fogos ncc.esos uma locomo-
tiva com dQus vagões para c.ouduzirem essa força oolicial :i cidade do Bom-_ 
fim , onde deveria a.uxilia.r a r ealisação do infame plano, de que foi portador 
aquelle individuo; mas é que, em virtude da attitnde energioa da população 
daquella cidade, esse candidato derrotado j á havia. tomado passa-gem em uru 
carro de car.ga, que desceu, no mesmo dia, p.ara a capital, onde elle appare-
ceu, com surpresa geral de seus amigDs1 que o julgaram um valentão, capaz 
de áfronta.r todos os perigos ... 

O SR. VERGNE DE AnnEu - Como os intuitos pacíficos de V. Ex. se estão 
revelando! 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEillAS - Cont-ra revoltosos eu semp.re fui um 
revoltoso. 

O SR. JosÉ lGNACIO - ]l:lle fôra lá com o intuito muito pacifico de pe; -
trurba.r a ordem e a tranquillidade que sempre reina.ram naquella cidade. 

O SR. LEoVIGILDo FrLGUEillAS - N ão con seguindo realisar a.lli .o infame 
plano de seu partido, isto é, obter uma outra apuração das eleiçeõs da. 3a 
circumscripção, ainda mesmo com individuas que não fossem mt~mbros do 
conselho municipal, voltou á capital, onde os proceres de seu partido delibtr 
rar.am r eproduzir e -em algum município longínquo da 3a circumsaripção 0 
escandalo que haviam j á praticado impunemente n a. cidade da Oa~hoeira 
com relação ás eleições da Ia circumscripção. A unica difficuldade er a a 
falta de tempo, por já se haver esgotado o prazo legal dentro do qual deva-
riam ter sido feitas as apurações geraes de todas as tres circumscripções . 
Mas para · o cynismo de certa gente nã.o h a difficulda.des invencíveis. Basta-
Ya-lhe contar com um conselho municipal, cujos membros se prestassem a 
lavrar e assigna.r uma acta. de apuração com data anterior á .do ultimo dia 
daquelle ·prazo. 

O SR. VERGNE DE ABnEu - Nas c.ondições do ela Villa Nova d:a Rainha. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEillAS - D evo ponderar, Sr. presidente, que .-só 

em uma das infelizes villas do a.n tigo I 4° districto, onde o eleito-r não teiO 
o direito de fa-zer valer su a vontade, só ahi se poderia arranja,r uma apura-
ção em ta.es condições, si é que tal causa foi realmente feita na villa do 
Remanso, como disse o mgão offi cial , e nã,o em alguma casa paJ.·ticular mesmo 
na capita.l do estado, como é mais crível. 

O SR. VERGNE DE AnREU - E.' tão boa a. a-puração d a :v illa do 1.-ema.nso 
quanto a da cidade do Bomfim. 

O Sn. LEOVIGILDO FrLGUEmAs - Respondo ao aparte do 110-bre deputado 
com o .art. 177 do Oodigo Penal, que ca-pitula. de cr ime "fa.zer parte ou con-
correr para a formação de junta apuradora illegitima de eleição• n e com o 
art. 50 da lei eleitoral do estado da B ahi a, que pune com a multa de 600$, 
além das penas em que incorrerem pela Oodi.go P<ma.l, os membros de con-
selhos municipaes que t.ransg.redirem suas disposições n a parte que lhes tocar, 
entre as ques se acha a obrigaç.ão de remetterem cópias d as actas de apura-
ção das eleições seccionaes aos con&elhos das sédes das circumscripções, de n . 
tro do prazo preciso para a apuração .geral, a que são estes obrigados. Ora-, 
um crime nunca póde ser equipa~·ado ao cumprimento de um dever, que é 
uma virtuue. 

Mas, Sr. presidente, si essa.~ juntas apuTadoras da capital e d~;t cidade 
de Bomfim não foram as legitimas, n ã,o é evidente que o gov.erna.dor do estado 
tinha obrigação de a.pplica.r-lhes a pena administrativa estabel~ida na lei 
eleitoral do mesmo estado, em seu aJ:t . 50, § I 0 ? 

E' ou n ão verdade, Sr. presidente, que, si o conselho municipal da oap:-
tal, por exemplo, não se tivesse r eunido para, de acoo·rdo com a lei , proceder 
á a-puração, dentro do pra.zo legal, das eleições feitas nos differentes mun;-
cipios que compõem a Ia circumscripção, teria inc.orriclo nessa penalidade 
pela lei estadoal , que r egula o processo eleitoral do estado? 
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O SR. EDUARDO RAMOS - Mas era ao .govern[ldor quo competi::~ impô1 
p~u? . 

O SR. LEOYJOILDO FrLOUJCIRAS - (lê): "Art. 50, § 1° - Os conselhos 
muuicipa.e:s, que não cumprirem as disposições estabelecidas nesta lei, serão 
multados pelo governa.dor na quantia ele 300 a 600 mil reis, além elas penas 
em que inconerem pelo Cocligo Penal. ela RepubliCf!·· >> 

O governador ainda impõe multas sobre as juntas districta.es e sobre 
os intendentes, quando transgridem, na parte que lhes toca, qualquer di~
posição ela. mesma lei. 

O SR. EDUARDO RAMOS - Mas o que quer concluir V. Ex. da não a.p.pli-
ca.ção da. ponp, pelo governador? 

O SR. LEOVIGILDO FILCWEIRAS - Quero concluir que, si os conselhos mu-
nicipaes da capital e cida.de elo Bomfim nã,o se tivessem reunioo·, dentro dn 
pra:>;o legal, pa.ra. p1·ocederem tí. apuraçii:o, como procederam, teriam infrin-
gido a lei eleitoral, e o .governa.dor lhes teria applicaao essa. p·enalidade, :~ 
menos que nã.o incorresse em prevaricação. 

M.as, reuniudo-se, isto é, cumprindo a lei, o partido dos nobres deputa-
dos, considerando que essas juntas apuradoras era.m illegitimas, ma.nchtram . 
proceder a outras apm·a.ções po·r conselhos muni cipa.es, que não· eram das 
sédes da la e da 3a circmnscripções e, portanto·, não ha paJ:a onde fugir : ou 
eram legítimos, para conferirem os diplomas aos candida.tos mais votados 
em face das authonticas, os co·nselhos municipa.es da capital do Estado e da 
P.ida.de do Bomfim, sédes das l a e 3a circumscripções, ou não- eram. 

Si nã,o eram, e reuniram-se, deviam se.r punidos, não sú de accordo com 
o Coàigo Penal, art. 177, como pelo, art. 50, § 1°, da lei eleitOQ·al do estado. 

Si não se tivessem r eunido e não tivessr;m procedido :i apuração dentro 
do prazo legal, não escapariam á penalidade, porque uma das suas obriga-
ções, e-stabelecidas na mesma. lei, é r eunirem-se dentro do prm~-o lega 1 de 
60 dias para. cada uma proceder lÍ apuraçã.o das ele.ições da respectiva, ci r-
cumscripção. 

Dahi veio·, Sr. presidente, que, com relação á 3a circumscripção do 
estado ela Bahia, t.a.mbem deu-se a a.nomal ia ele · duas turmas de ca.ndid·atos 
diplomados, uma de candidatos diplomados pela junta apuradora legitima, 
outra, ele candidatos cliploma.clos por uma junta apuradora illegitima .. 

Annuncia.va-se, e com razã,o, Sr. Presidente, em fa.ce da attitude indign:t 
dos chefes do pa.rticlo do goven1ador, que não passa. de um títere, e pelo 
facto dessas duplicatas de diplomações, que todos esses candidatos diplo-
mados, quer po11: juntas legitimas, . quer por juntas illegitimas, haviam r.le 
reunir-se no r·ecinto do edificio ela. cama.ra dos deputados no dia desi gnadü 
pelo r·espectivo regimento·, para, fazerem vingar os seus diplomas, mas uns 
co-m a esperança ele f.azea:em valer os seus direitos, fundados em titul-as legí-
timos, e outros com o intuito de perturbru:em a. ordem e só com a esperança 
de se fazerem reconhecer deputados pela fmça policial. 

Com r elação ao senado·, Sr. presidente, que é um r.amo elo p-oder publico 
constituído, como o Exec.utivo e o Jucliciario, pOTque, renovando-se bien-
rualmente pelo terço, mantem perpetuamente suas attribuições desde que 
existam membros em numero su:fficiente para o seu funccionamento, ind P.-
pendente el a. p.r.esença desse terço, com relação ao sena.do da Bahia., Sr. pre-
sidente, cujo regimento é r eproduziào em quasi todas as suas disposições, 
especialmente sobre verificação ele poderes, elo regimento do senado federa.!, 
a, lei eleitora.! c1o esta.clo da Bahia estab.elcoe que, quer nas vagas em virtude 
de renuncia ou morte de qualquer de seus membros, quer por occasião dn. 
renovação do· seu terço, a-s eleições se façam por todo- o estado, e não por 
oircumscripção, ·procedendo cada conselho municipal de cada município, 15 
dias depois do da eleição, que é no mesmo dia da. eleição paTa deputados, 
a uma apuração das re.<>pectivas eleições secciona.es, e que, em vez ele pro-
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ceder oomo p·rooode com relação á eleição para membros da Camara dos 
deputados, rernetteudo duas cópias extrahidas da acta. da apun:ção pa.rcial , 
uma para a oamara de deputados e outra para o conselho mtmicipal d>a séde 
da circumscripção, a junta apuradora de cada município lavre uma acta da 
apuração da eleição senatorial, extrahindu apenas uma cópia para remetter 
ao Sena.do; porque só a este, em virtude de outra disposição ela mesma lei 
eleitoral, que não autorisa a expedição de diplomas a senadores eleitos, é que 
compete., 10 dias antes da a.Lertura do cong)resso, em sessão preparatona, 
proceder á apuração das eleições para o preenchimento das vargas do sen 
terço, reconhecendo os poderes dos eleitos e julgando da validade ou legiti-
midade das mesmas eleições. 
· Dahi vem, Sr . presidente, que o resultado de uma eleição senatoriaJ., ·w 
Estado da Bahia, não póde se[· conhecido officialmente sinão depois desta 
a.puração feita pelo proprio Senado, assim como o· resultado das eleições rie 
deputados, feitas em cada. circumscripçw, só póde ser conhecido officia.Jmente 
depois d.a apuração feita pelo conselho municipal da séde da respectiva 
circumscripção e da expediçw dos diplomas a.os candidatos mais votados, 
em face das authenticas apuradas. 

Sr. presidente, antes de se observar a recommendação elo regimento do 
Senado da Bahia., com relaçw á apuração, antes do exame das actas das 
eleições dos candidatos votados para o preenchimento do seu terço, a nen-
hum dos candidatos cabia o direito de julgar-se eleito e muito menos de 
preparar meios violentos para se fazerem reconhecer senadores. 

Comprehende-se que, conhecido o facto da expedição de diplomas a duas 
turmas de candidatos, quer na la, quer na ?a circumscripção eleito·raes da 
Bahia, e tornando~e publico, por artigo editm·al do prop:rio orgã,o o.flicia.J 
do partido do governador do Estado, que se pretendia obte·r dentro 1lo 
Senado o reconhecimento de todos os candidatos desse pa:rtido,fossem quaes 
fossem os meios a empregar, é evidente, Sr. presidente, que a imprensa da 
Bahia não podia deixar de occupar-se de tão gJ'ave assumpto, e dahi , Sr. pre-
sidente, o alarme da população, po.rque dessa lucta entre os que comba.tiam 
pelo seu direito e os que estavam dispostos a empregar a força aTmada contra 
os titula.res desses direitos, devia r esultar a perturbação da ordem publica, 
alarme, que, aterrando .as famílias, fez com que, já muitos di,as antes em 
que devia ter logar a primeira sessão preparatoria ela Camara e do Senado, 
se realisasse um verdadeiro exodo par.a os suburbios e reconcavos, tornando-
se aquella capital, eomo tive a tristeza de presencia.r , quasi deserta. 

O Sn. EDUARDO RAMOS -Nós deixamos que V. Ex. nas sua.~ conjecturas 
e hypotheses falle de direitos e de violencias por nós praticadas; nós conce-
demos esse direito a V. Ex., porque vemos que V. Ex. tem necessidade desses 
elementos. Por isso nã,o o interromperemos. 

O Sn. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - O dia 28 ele março, Sr. presidente, ,;,ra 
o designado por lei para essa la sessão pre-paratoria, quer ela CamaTa, quer 
di;> Senado. 

A's 11 horas desse dia, iniciaram-se as ses~ões preparatorias do Senado, 
a que estive presente, que cowr.eram com a maior calma, observando-se todas 
as nórmas regimenta.es dessa respeitavel corpo-ração, concorrendo., Sr. pre-
sidente, todos os 13 senadorres existentes, numero mais que sufficiente para 
o funceionamento do Senado, mesmo em sessões orclinarias, independente-
mente de reconheeimento dos novos senadores .eleitos. 

Determina, além disso, o regimento elo Senado que, sob a mesma pre-
siclencia da sessão anterio·r , se proceda, no primeiro dia de sessão prepa.ra-
toria., á nmneação, pn·r sorteio, de uma commissão de cinco membrDs para 
examinaJ· todas as notas eleitoraes, todos os protestos havidos , todos ns 1•eela~ 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOT,. H. 22 
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mações dos cand idatos, e, feita a respectiva apuração, concluir por um 
.relato rio de inquerito juLgando válidas ou não as eleições consta-ntes da~ 
a.uthenticas, e propondo1 ·O reconhecimento dos candidatos que enbender tcre.tn 
sido legitimamente eleitos. 

Em vista disso, o Sr. presidente do Senado, logo depois de aberta. a 
sessão, p1·ocedeu áquella formalidade regimental, sendo eleitos para tal com-
missão quatro senadores do partido constitucional e um sena,dor do partido 
governista, que quiz a sorte fosse o proprio chefe desse pa;rtido., o Sr. Luiz 
Vianna. 

Entregues a essa commissão todas as actas e papeis relativos ás eleições 
senatoria;es do dia 4 de novembro do anno passado, iniciou ella, no dia, 
immediato, os seus trabalhos, comp~J,recendo sempre a todas as conferencias 
o illustre chefe do partido governista, o Sr. Luiz Vianna, Illembro da mesu:a 
com missão: 

Dei~ando de parte cer tas oocurrencias durante a discussão travada no 
seio da commissão, quanto ao modo de se proceder á apuração, isto é, BO 
devia ser pelas actas gera.es da apura.çã.o dos conselhos municipaes, ou si 
pelas actas parciaes, das secções de que se compunha cada município, passo 
a informar á Oamara que, de 29 de março até o dia 22 de abril, isto .>, 
durante o período de quasi um mez, essa commissão procedeu com o maior 
cuidado ao exame e analyse c1e todas 3!8 a.ctas e papeis eleitoraes submettidos 
á sua apuração, havendo algumas reclamações da parte do Sr. Luiz Vianna, 
que eram a.ttendidas pela maioria da commissão, e outa·as de alguns dos 
membros da maioria da commissão, que eram tambem a.ttendidas pelo Sr. 
Luiz Vianna. 

Tudo isto se fez com a maior impaa·cialidade, a maior cordialidade pos-
sível entre adversarios politicos, até 22 de abril, quando resolveu a commis-
são lavrar o respectivo pa;recer. 

Na Camara dos D.eputa.dos, no mesmo dia 28 de março, apresentaram-se, 
para invadirem o recinto da assembléa, não os 42 candidatos diplomados 
pelas juntas apuradorM legitimas mas ce-rca de 80 candida.tos diplomados, 
que se julgaram todos com i.gua.l direito a. tomarem pm·te naquella. Hessií.o 
prepa.ratoria. 

Mas, desses 80 candidatos, Sr. presidente, quaes os 42 que deviam tomar 
parte na primeira sess·ão preparatoria, em que apenas se tem a observar, 
segundo o regimento da Oama;ra, o seguinte : " orga.nisação de uma mesa 
interina composta de um presidente e dous secretarios, devendo assumir a 
presidencia o ca.ndidato diplomado que for mais velho, sendo por elle convi-
dados dous out1·os ca.ndidatos· diplomados para 1° e 2° seocetarios )) ? 

Nesta cmnara federal, a mesa que se organisa no 1 o dia da sessão pre-
paratoria serve até o dia da abertuTa do Congresso e é tambem presid·ida 
pelo deputado presente mais velho. No e'>tado da Bahia, na camara elos 
deputados, na }a sessão preparatoria, assume a presideucia o candidato 
diplomado mais velho, só para presidir immediatamente á eleição da mesa, 
provi&oria .. na qual só podem vo-tar os candidatos diplomados legitimamente; 
essa me.~a provisaria é quem tem de servir até o dia da a.bertura do con-
gresso. Pois bem, Sr . presidente, nesse dia, assumiu a presid-encia um doi! 
oa nciid-atos diplomados pela junta apuradora legitima da 3a cricumscripção . .. 

O SR. Auaus•ro MoNTENEGRO - Que não era o mais velho. 
O SR. VERGNE DE AnnEu - - Ha.vendo outros, igualmente legitimas, mais 

velhos. 
O SR. LEOVIGILDO Fu,ouEmAs - ... qne era effect.ivamente o mais velh<, 

dentre os candidatos legitimamente diplomados, qu e se a.çhavam presentes, 
e que cha,mon para seus secretarias dous outTos deputados, em ol1servanoia 
do regim!'nto interno da. Onma.ra, depois da recepção dos diplomas de 27 can-
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dida.tos, que os exhibiram e reconheceu a. mesa terem sido expedidos pelas 
juntas apuradoras das sédes das 1 ~ e 3a circumscripções. 

NiW sei, Sr. presidente, si, por desconfiança ou outro qualquer motivo, 
os candidatos diplomados pela junta apuradora ela za circumscripção, e que 
se achavam presentes, não quil'leram apresentar á mesa interina os diplomas 
que lhes haviam sido oonfericlos. Em numero de 15, e, portanto, constituindo 
minoria dos diplomados presentes não podiam oonstituir-se em outra asseru· 
bléa., porque eram obrigados por lei a submetterem-se ás deliberações da 
mai·oria dos portadores de diplomas tão legaes e ].e.gitimos quanto os seus. 

Quanto aos portadores dos taes d·iplomas de Cachoeira e villa do 
Remanso, esses pareciam no recinto da Camara, antes uns auxiliar.es dos 
diplomados pela junta apuradora da za circumscripção do que ca.ndidatos 
confia.ntes em seus direitos e, por isso, nem se animaram a exhibir os papeio~ 
sujos que lhes impingiram como diJJlomas. E quando os apresentassem á 
mesa interina, é evidente que não poderiam por eila ser aceitos como diplo-
mas, porque o regimento da Camara det ermina, no pa.ragrapho unico do 
art. 3°, que "só poderá ser considerado diploma, para ter o seu portador o 
direito de intervir nos trabalhos das sessões preparatorias, o titulo ou docu-
mento que for como taJ definido pela lei eleitor.al >>. 

Ora, em face da leri eleitoràl, § 9° do art. 45, é definido diploma, ou 
titulo, que dá ao candidato o direito de fazer parte da Camara Estadoal (lê) : 

"A cópia da acta da apuração geral feita pelo conselho municipal Ja 
séde de .cada circumscripção , em face das autbenticas recebidas dos conselhos 
dos municípios componentes da respectiva circumscripção, dentro do prazo 
ma.ximo de 60 dias, a contar ela eleição. >> 

Eis, de accordo com o § 9° do art. 45 da lei eleitoral do Estado da BaJ1 ia 
o que é um diploma de deputado. 

E' evidente, pois, Sr. presidente, que essa mesa interina, presidida por 
nm cidadão eleito e diplomado por uma junta apuradora legitima, não podia 
acceitar como diplomas - títulos ou documentos, que lhe fossem apreseu-
ta.dos e que não consistissem ecxactamente em cópias de actas de apurações 
geraes, feitas pelas juntas apuradoras das sécles das tres ci rcumscripÇÕel! 
eleitoraes do estado. 

O SR. JosÉ !GNAOIO - Apoiado. 
O SR. L·EOVIGILDO FrLGUEIRAs - Si, em cnmprimento da lei, essa mesa 

interina não tinha o direito, nem podia acceitar como diplomas essas cópias 
de acta,s de apurações feitas na cidade da Cachoeira e na villa do Remanso, 
é ~vidente que os candidatos do partido do governador não podiam perrna-
neoor no recinto da camara. -e, por isso, recorreram ao expediente de organi-
sarem, auxiliados pela força publica, dentro do mesmo recinto, uma outra 
mesa., presidida por um cidadão, que diúam ser ma is velho do que o outro. 

O SR. VERGNE DE ABREU- Porque a mesa elos amigos de V. Ex. era 
illeg.al e nulla. Ahi está porque se organisou outra pr.esidida por um cidadão 
mais velho. (Ha outros apm·tes.) 

O SR. LEOV!Gl'LDO Frr.GUEirtAS - E tanto os nobres deputado-s sa.biam quo 
na la circnmscripção não dispunham de elementos para ele.ger·em maioria J.e 
candidatos que, ao passo que nós apTesentamos uma lista completa de candi .. 
clatos do nosso partido, o dos nobres deputados apresentaram uma lista. 
incompleta de dons terços. 

Levantou-se, é verdade, Sr. presidente, nessa primeira sessão prepara-
toria, a questão de saber-se qual dos dous cidadãos, o que se achava senta.do 
na. mesa principal da Camara dos Deputados, ou o que se serviu da mesa de 
um tachygrapho para organisar uma outra mesa interina dentro do mesmo 
salão da ca.mara, era o ma.is velho . Munido, como se muniu um dos interes-
sados, de duas certidões de edade, uma do cidadão que presidia. a mesa prin-
cipal e outra do que tornou assento na. mesa do bchygra.pho, ficou provado 
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por taet> cortídões que o Sr. eoronel Martins Duarte, qUB· assumiu a presi-
dencw da mesa principal, er a realmente o ma.is v~lho em edade dent•re os 
presentes deputados diplomados pelas juntas apuradoras legitimas. 

O SR: VEitGNE DE Ann.Eu :_ Cer t idii o que llllnca foi exhibida. em publico 
que nunca sahiu da secr etaria elo arcebispado. Ningtwm sabe de oude eUa. 
-~Jurgiu. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEiltAS - Sahin do livro de baptismos da ma.tnz 
d;a parochia, onde na,sceu, ba.ptisou-se e sempre residiu o cidadão eleito, que 
assumiu, de direito, a presidencia interina da camara. 

Trouxeram a pello, depois, o a.rgumento de que o outro cidadão, que 
havia organisado uma segunda mesa., era mais velho do que o primeiro, por-
que., na sessãO' anterior da Camara dos Deputados, nessa qualidade de mais 
velho, elle havia assumido a presid~nçia, oomo mais velho, achando-se pre-
sente o c.oronel Duarte. 

Sr . presidente, V . Ex. sabe, antes de tudo, o escrupulo que tem certos 
homens velhos de se dizer em mais velhos dú que outTos.,, 

O SR. VEIWNE DE ABREU - Ah! é esta a razã,o? (Riso.) 
O SR. LEOVIGILDO FrLGUEillAS - Sr . presidente, esses dous velhos cida-

dãos, que, na primeira sessão preparatoria, pleitearam a presidencia, só 
agora. viram-se fo-rçados a ta.! pleito, porque essa questão d·e idade, na. leg i~
latura anterior, não tinha ra.zão de ser ventilada. Ambos pertenciam ~10 
me~mo paJ·tido politieo e, portanto, ninguem cogitou de inda.ga,r qual deLes 
era o ma.is velho. 

A Camara eles Deputados era, então, eomposta unanimement~ d () corre-
li gionarios e todos os trabalhos das sessões prepar atorias s·e realizaram na 
melhoT harmonia .. Accresce que, então, havia deputado ainda mais velho· :Jo 
que elles dons, e ninguem fez qu•estão de ser ou não por elle presid:ida a pri-
meira sessão preparatoTia. 

O nobre deputado, Sr. Vergne de Abreu, que fazia parte da Camara 
Ilel!Se tempo, sabe perfeitamente que nã.o havia para a opposição sinão tres 
deputados do partido nacional, e esses tres deputados, na la sessã;o preparJ,-
toria, não compar eceram. Sabe majs que essa mesa interina não tem impol·-
tancia., porque procedeu-se incontinenti,, na mesma Ia sessão prepara.t.oa·ia., 
á eleição da mesa provisoria, para cuj a. presidencia não exige o regimento 
condi ção de ser o eleito o mais velho em edade, e a mesa interina só serve 
pa.ra pr·esidir a e•leição· da provisoria, que tem de servir até á eleiçã,o da 
definitiva para. os trabalhos das sessões ordinar.ias. 

Assim, para a mesa principal foi eleito o deputado Antonio Bahia e para 
a outra foi eleito o sogm do Dr. chefe de policia .. (Apartes.) 

O que é certo é que o r esulta.de desta duplicata de eleição foi o seguinte : 
um qua.rto de hora depois de iniciados os trabalhos, entra.va no r ecinto ,;la 
Ca.mara o Dr. chefe de policia, que se achava. na praça ... 

O Sn. MoNTENEGRO - COm uma espora. só e de chicote 11a. mão . 
O Sn .. VERGNE DE Ann.Eu -- Esta questão j á fo.i esclarecida aqui . 
O SR. LEOVIGU,DO FILGUEillAS - ... . e dirigindo~se ao presidente da mesa 

principa.J , declarou trazer ordem do governador do estado para intima.r os 
membros daquella mesa, assim come os deputados que haviam eleito a 
mesma mesa, pa.ra se retirar em do r ecinto·, porque estavam perturbando os 
t rahallws da mesa legitima, que era presidida. por sou sogro, sob pena de 
empr·egar a. força, para o qu e estava preparado e tinha dado as precisas pro-
vide ncias .. ( ,-i partes.) 

n .ealm ente, Sr . presidente, começavam a. appar.eoor pela praça do pala-
cio piquetes ele ca.vallaria e infanteria de poHcia commandados pelo b:r:avis-
simo coro·nel Ma~imia.no dos Sa.ntos Marques, qu.e já recebeu a r ecompensa 
do importa.nte serviço, que pr.estou ao partido do g<werna dor . 

Graças, S r . pn;,qifl ente. ií. pruclen P-ia e energia. de nossos amig.os, que 
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ha.viam eleito previamente uma. cowrnJs~a.o de cidadãos qualificados daquella 
capital para ~e entender uom o governador do estado sobre o que fosse preciso 
para evitarem-se scena.s sanguinolentas, foi ella communioar a occuTeneJa 
ao governado-r, que mandou incontinenti ordem ao ehefe de policia para que 
fizesse retirar da praça do Palacio e da camara a força publiea que al.li_havia 
collocado, deixando os ea.ndidatos legitimamente diplomados ou não procedei' 
como entendessem á verificação de seus poderes, ficando-lhe reservadQ. o 
direito de, no dia da abertura do congresso, usar da f.orça prura fazer pre-
valecer a camara qu.e elle julgasse legitima. 

O SR. VERGNE DE ABREU - Não .apoiado. (Ha outTos apa?'tes.) 
O SR. LEOVIGILDO F!LGUEillAS - Bom, eorrijo esta parte·; (apa1·t es) 

reservando para si o direito de, no dia 7 de abril, mandar sua polieia fa:t<er 
a guarda de honra ao congresso que elle considerasse legitimamente consti-
tuído. 

O Sa. SANTOS PEREIRA dá um aparte. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - V. Ex. fez parte da commissão e póde 

ratificar ou rectificar esta declaração. 
O SR. SANTOS PEREIRA - Foi isso mesmo que elle nos declarou. 
O S1t . LEOVIGILDO FILGUEIRAS -· Desse dia em deante, Sr. presidente, 

ficou encarregado o Dr. ehefe de policia pelo governador do estado de ga.ran-
tir creio que a vida de todos os deputados que se achavam no recinto da 
camara., legitimamente diplomados, procedendo á verificação dos poderes 
dos cidadãos votados, quer de um, quer de outro pa.rtido, sem prejuízo de 
trabalho parallelo feito pelos diplomados das juntas apuradoras de Cachoeira 
e villa do Remanso. 

Isto deu-se até ao dia 4 de abril, em que, tendo sido ja reconhecidos 
27 deputa.dos por uma dessas duas Camaras, communicou a respectiva mesa 
á do Senado que havia numero Je,gal de deputados, reconhecidos e presentes, 
pa.ra a abertura do Congresso no <;lia constitucional, reoobendo no dia 
seguinte, 5 de abril, a resposta da mesa do Sena.do, declarando haver presen-
tes senadores em numero legal, para effectuar-se a abertura do congresso 
naquelle dia, que era o 7 de abril. Só na vespera desse dia 7, foi que a mesa 
da camara dos diplomados pelas juntas illegitimas resolveram r.econhecer-se 
deputados e fizeram, segundo diz o 1° sec1·eta.rio da mesa proviso·ria, uma 
communicação á mesa do Senado, á hora em que já este não podia estar 
ma.is funccionando, de sorte que não t ev-e elle conhecimento- de outra eom-
muniea.ção sinão da. que, no dia 4 do mesmo mez, lhe havia sidü feita pela 
mesa provisoria. presidida pelo deputado Antonio Bahia . 

. No dia 7 de a.bril, porém, Sr. p•residente, dia designado na oonstituiçií.o 
do estado para. a abertura solemne do seu Congresso ami.ualmente , e indepen-
dentemente de oonv•ocação, foi que começou a pandega policial do go-verna~ 
dor do estado, para obter uma camara e um senado compostos só de amigos, 
que encampassem p.or bills ele ·imclemniclade todos os escandalos políticos e 
finan ceir-os, já commettidos por S. Ex. dm·ante mais de um anno, com o 
plano preconcebido de trahir o chefe do partido, que o havia eleito seu sue-
cessar no go-v-erno do esta.do e fundar um outro partido , não autonomo . no 
estado, mas subordinado ao r epublicOJno federal , que o general Fra.nc·iseo 
Gliceri?, quando esta.va, já a. expirar o seu mandato de deputado, or.ganisara , 
em uma. reunião noctm·na neste recinto, de que se lavrou uma. :wta, :1 qnc , 
felizmente , não prestei minha assignatura. 

Não quero, entretanto, servir-me de palavras minhas para descrever 
esse proJ.ogo de patifa-rias politiqueiras, em que foi protogonista o chefe de 
policia, mas de que prestou-se a. serr machina occulta de seenographia escan-
dalosa um animal , que acóde pelo nome de Joaquim Ma.noel 'Rodrigues Li~a. . 

Vou descrevel-o com as pa.Javras d(' um ti.mid<J r esumo dos a.co·ntecimen-
toc~, no dia .seguinte, por um o-rgão da "impr-ensa da Bahia , syrnpathico no 
partido do governador, embora se a.pregôe de ne1d1·o .. . 
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UM. Sn. DEPUTADO -Talvez ueutro como o Sr . Salda.nha da Gama. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não; é um orgão neutro qua.nto ~.o 

titulo, porque é um Jornal de Noticias, e quanto aos interesses do commer-
cio, aos quaes serve com dedicaçw, probidade e independencia, e é, por isso, 
com jJls:tiça muito conceituado; mas o seu principal redactor é o Sr. Lelis 
Piedade, político extremado da parcialidade do governador do estado, além 
de ser um dos t aes pseudo-deputados diplomados pela celebre junta apuradora 
illegitima da 3a circumscripçoo, e que está fazendo paJ·te da camara placa 
n. 2, or.ganisada e r econhecida pelo governador, não- de accordo com o regi-
mento da camara dos D eputados, mas de accordo com o regimento de policia, 
que é a lei do governo civil no estado da Bahia. Afém disso, a gratidã,o não 
póde fi car de parte nesses negociüS de imp1·ensa, e o director do Jo1·nal ·le 
Not icias, exímio e espirituoso poeta que se exhibe modestamente eom o pseu -
donymo de Lultí-Pa1·ola, foi nomeado- pelo mesmo- governador para o impor· 
tante cargo de inspecto·r litter ario da capit.al da Bahia. 

Dahi se vê que não póde ser suspeito de parcialidade politica a favor 
do partido constitucional esse orgão da imprensa da Bahia, e, por isso, vou 
ler o que, a .r espeito do que se passou no dia 7 de abril , foi por elle noticiado 
ao publico ( lê) : 

«Ao noticiarmüS r apidamente os acontecimentos de hontem com relaçã.o 
á política estadoal, é-nos bastante .grato tornar publico·, que a paz da fami!ia 
bahiana não foi alter,ada, e que nenhum prejuízo tiveram os membros das 
classes laboriosas, que constituem o sustentaculo da JJüSsa vida social. 

O povo, e esse em limitado nume ro, compareceu á praça do Palacio, por 
simples curiosidade, e não interveio nos acontecimentos políticos, sinào 
manifest ando em grupos suas opiniões sobre os fact.os que se desenrolavam 
á.s vistas publicas. 

A indifferença do povo nestas occasiões deixa transparecer a falta de 
confiança que lhe inspiram os partidos políticos, os qua.es, longe de impul-
sionarem as forças vivas do estad.o, de promoverem o bem ela oollectividade, 
desvirtuam os nobres int uitos de que deveriam estar animados, em qu estões 
puramente pessoaes. 

Os f actos de hontem prendem-se, com toda a verdade, a estas lige iras 
linhas que traçamos ao ver a desunião que separa os partidos políticos da 
Bahia, infelicitando um estado como o nosso, digno de todo· o progresso, de 
inteira paz e de real prosperidade. 

Eis .o quanto nos foi pos:sivel colher : 
Desde as 8 horas da manhã, o Dr . 1\ntonio Barbosa, chefe de policia, 

acha.va-se na praça de PaJacio. 
A's 11, chegaram : um piquete de 20 praças de cavallaria e outro de 35 

de infanteria . 
O edificio da municipalidade achava-se aberto e o em que funcciona a 

assembléa legi slativa fechado. 
Pouco depoi.s de 11 horas o piquete de infantaria que se achava na 

praça, foi mandado p.ostm· no atrio do edificio municipal, lado da assembléa. 
Dessa hora em deante começa1·am então a dar entrada no paço da (n-

tendencia, os conselhei.ros municipaes, Dr . indendente, influencias políticas 
do partido constitucional, empregad.os municipaes, memlu·os da junta apura-
dora. elos votos á cade ira de senador federal (que não funcci.onou ainda. hon-
tem), diversos cidadãos, representantes da imprensa e os S.rs. Senadores José 
Gonçalves, Emygdio dos Santos, R,ibeiro dos Santos, Freire de Carvalho, 
Geremoabo, Augusto Guimarães e cor onel Aristides Borges; além destes, 
eidadãos cliploma.dos do sen ado bahi ano e pelo partido co·ns·titucional a.Ui 99 
::whavam. 

Dos deputados tambem diplomados por aqnelle partido, vi1110s os Bt·s. 
Dr . .Jambeiro, Salvador Pi11to, Ubaldino, Cosme Moreira, Ca.bussu, F ernando 
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Koch, Antonio Pires, Frauc.isco Via-nua, Buloão, La.go, Muniz, oonego No-
vaes, prO.fessor Antonio Bahia e muitos outros. 

Dos deputados á União alli se achavam os Srs. Drs. Oesar Zama, Santos 
Pereira e Flavio de Araujo. 

A entrada no edifioio da intendeuoia augmentava de momento a mo-
mento, emqua.nto na praça o Sr. Dr. chefe de policia com toda a prudeucia 
solicitava a dispersão dos grupos, no que o povo accedia, indo posta.r-se 110 

E levador e Esmero. 
A's 12 horas, cahiu ligeiro aguaceiro , isso emquanto o povo se -retirava 

e atravessava a praça o grande seminario, de volta da cathedral. 
Continuando fechado o edificio da assembléa, os membros do partido 

constitucional resolveram enviar ao governador uma commissão para soien -
tifical-0 não ~ó daquella fa.lta, como ainda de que se achava uma gua.rda no 
atrio do edificio. 

Essa commissão foi eomposta dos STs. Drs . Cabussú , Ribeiro dos Sa.tlbs, 
Freire de Carvalho, Antonio Pires e cone.go Aggripino Borges, e sahiu, com 
destino ao palacio, ás 12 e 15. 

A's 12-35, o Sr. Rodrigues Lima recebia essa commissão e fa.zia-lhe 
sci.ente de que as chaves daquelle Edificio se achavam eru pod ~ , · ile pessoa 
competente, que era o secreta,rio da Camara transacta; que já havia officiado 
ao presidente do Senado sobre qual a Camara que ei!e governador reconhecia 
como constituída legalmente, e que quanto á força no interior do edificio ia 
mandar ordem para ser retirada. 

A' 1-15, voltava a commissão. 
Pouco depois, o alferes Fral'icellino, por ordem do Dr. chefe, retirou :t 

força do atrio, collocando-a na praça ao lado daquelle mesmo edificio. 
Scientes os membros do partido elo resultado da.quella commissão , o Sr. 

barão ele Geremoabo, acompanhado elo secretario ela Camara do pa.rtido COll-
stitucional, desceu a escadaria da municipa.lidade para subir a da assembléa; 
quando, presente o Sr. Dr. chefe de policia, foi-lhe perguntado pelo Sr. 
barão de Geremoabo se havia intimação para elle não abrir aquella porta. 

O Dr. chefe responde-lhe que sim. 
-A' ordem d·e quem? retorquiu o primeiro. 

-Pela requisição do 1° secretario da Camara tra.nsacta, solicitando- a força, 
pa.ra garantir o edificio que alli se achava sob a sua guarda. e que por isso não 
podia ser violentado. 

O S.r. barão voltou a<J salão da intendencia e u Dr. chefe á praça rlu 
Pa.lacio. 

NA MUNIOIPALIDADE 

Em virtude de qua.nto fica acima exposto, o Sr. barão de Geremoaho •.-e-
Bolveu occupar a mesa dos trabalhos da municipalidade, chamando para seus 
secrotarios os Srs . sena.dores esta.doaes Dr. Ribeiro dos Santos e coronel 
Aristides Borges. 

S. Ex. então declarou que; em vista do offi cio do D1·. governador, decla-
!'ando não reconhecer a ca.mara constit.uci<mal, do fechamento do edifi cio (3 

das pala.vras do DL chefe de policia, ia convocar alli o Congresso do Estado . 
O Rr. Dr. José Gonçalves falia energicamente cont.ra essa abertura. a.Jli , 

lo@ar que o orador não julga legal. 
Um outro orador decla.ra-se de accordo com a.quelle senador bahiano; 

faliam ainda os Srs . diplomados Alfredo Cabussú e Antonio Pires. 
O Sr. Dr. Alfredo Cabussu é de opinioo, que uma commissão vá de novo 

nü Dr. Rüdrigues Lima scientifica,r-ll1e do occotrido. 
O Sr. barão de Geremoabo põe ~í votação a idéa., que foi approva.da e 

nomeia uma commissão para entender-se com o Dr . governa.do•r elo estado , a 
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qual ficou assim composta: senadores Lea.! Ferreira, Agripino e Drs. ~sme 
Moreira e Alfredo Cabussu. 

Ao ser proclamada essa commissão, o povo que enchia o salão da inten-
dencia declarou querer acompanhar a commissão ao palacio, no que foi 
obstado por espíritos moderados. 

A commissão sahiu só, em carro, e chegou á Victoria á.~ 2 hona.s e 
25 minutos. 

Devido a já haver se recolhido o Sr . Dr. Rodrigues L ima, o seu officia.I 
de gabinete, Sr. Dr. João Pedro dos Santos, recebeu a commissão. 

Esta communicou o seu fim e S. S . disse-lhe: que o Sr. Dr. gQ·verna.dor 
agradecia a communicação da mesa que se havia installado no paço da muni-
cipaliadde, sob a presidencia dQ Sr. barão de Geremoabo; que com o facto 
dessa mesa instaJlar-se em uma ou em outra sala, nada tinha o .governo a ver 
e que quanto ao mais S. Ex. já havia enviado officio ao Sr. barão de Gere-
moabo. 

Dito isto, a commissão resolveu retira-r-se. 
Ainda desta vez a commissão teve de voltar á camara, onde chegou <ls 

3 horas e 15 minutos da tarde. 
Na praça do Palacio já se achava então a gua.rda ele honra do regimento 

policial, sob o commando do capitão Vir,gilio e um piquete de cavalla.ria, 
que, com o que já se 1J.chava alli, formava um todo de 60 praças desse corpo. 

Além disso, viam-se mais os Srs. officiaes coronel Caldas e capitães Bo-
telho e Amaro, todos so-b o comma.ndo do Sr. coronel Santos MaTques, com-
m<tndante do regimento . 

Nessa occasião 3--40, o povo affluiu á praça, por curiosidade, á espera 
de qualquer grande movimento. 

Na municipalidade, então, o Sr. conego Agrippino expoz o resultado d lt 
commissão, dizendo justamente o que fica acima annunciado. 

Terminando, pediu a .palavra um outro orador. Quando começou a fazer-
se ouvir, sentiu-se forte rumor em toda a sala nobre da intendencia. 

Eram os senadores federa,es e os cidadãos diplomados do mesmo partido, 
que acompa-nhados de amigos, subiam a escada do edificio da assembléa. 

A concurrencia naquelle salão dominou l-ogo augmenta.ndo á do outro. 
Caprichos d-o povo ... 
Curiosidade política ... 
Voita.ndo-se á calma, o Sr. barão deola.rou instal!ada a;, sessão sole:rpne rlo 

CongJ·esso L egislativo sob a sua presidencia, e isso na qualidade de presidente 
do senado da Bahia. 

De tudo isso, lavrou-se acta, que não nos foi possível obter para. publicar. 
Depois, retiraram-se todos os diplomados e senadm·es, os qu.aes, ao des-

cerem a escada da municipalidade, pareciam ir subir a da. assembléa; porém, 
não; SS. Exs. r esolveram retin1.r-se do ·edificio a pé e em carro. 

O Sr. Dr. Gonçalves, ruo retirar-se do edificio, most.rou-se um tanto indi-
gnado e perguntando-lhe o Sr. Dr. Augusto Guimarães si o digno senado·r 
bahiano ia ao Dia?"io, S. Ex. respondeu-lhe: Ao Dia1·io! ... Eu? Eu vou pa1YJ, 
minha casa. --

E tomando o seu carr-o, puchado a quatro cava.llos, disse para um a das 
a.uctoridacles : A.ba.ixo a -tymn.n·ia; e ao povo perguntou : Onde a vosw . .<obp, .. 
Ta.n·ia? 

Depo is disso, sahiam 'uns da intendencia e entra-vam outros para a as-
sem bléa federa.[, qne estava funccio-nand-o. 

A OAMARA FEDERAL 

Na residencia do Sr. Dr. Francisco Muniz, r euniram-se hontem desde 
pela manhã deputados fcderaes á União, senado·r es estadua es e cidadãos dJ-
plomados pelo partido federal ao congresso do estado. 
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Dahi S. S. I<;xs. ~ahira.m iucorpm·ados para a praça do Palacio. 
A's 3 horas e 20 minutos det·am entrada solemne no recinto da Oa.mara 

dos Deputados os senadoa·es e deputados federaes, acompanhados de uume-
rosa multidão que se dividiu pelo recinto, portas lateraes e galerias. 

Occupou a presidencia o barão de Camaçary, seuador, secretariado pelos 
D:rs. Manoel Melgaço e Deocleciano 'l'eixeira, tambem senadores. 

Annunciada a presença do Dr. secretario do Estado, p01·tador da mensa-
gem do Dr. governador, foi nomeada uma commissão composta do senador 
Luiz Vianna e deputados '.rheodosio Dà.ntas e Laurindo Regis, para 1>ecebel-o . 

Cerca de 3 1/2 deu entrada no recinto o Dr. Antonio de Mello, que sen-
tou-se á mesa da Camara; cujo 1° secretario procedeu á leitura da mensa-
gem, de que damos os principaes topicos mais acleante. 

Finda a leitura, retirou-se o Dr . secretario com as formalidades do 
estylo. 

Em seguida, foi lavrada a acta da sessão solemne. 
Ao annunciar o presidente que. estavam abertos os trabalhos da asse.m-

bléa gera1 do Estado, os cidadãos que estav.am nas galerias e no recinto il:Olll -
peram em vivas e acclamações, que se prolongaram á tarde. 

Ainda incorporados, os me mbros da Camara Federal seguiram, acom-
panhados de muitos amigos, P-ntre os quaes muitos negociantes da nossa 
praça, para o edificio do Cor1·eio de Noticias, onde novos vivas e acclama-
ções se fizeram ouvir . 

Em sua passagem, na praça do Pala.oio, a banda de musica da guarda 
ele honra fez-se ouvir. » 

Não devo, porém, s;.-. presidente, passar a outro ponto, sem ler tambem 
a noticia, que, no dia se.guinte, deu um outro orgão da imprensa neutra dtt 
Bahia, a mais a.ntiga e a mais importante das gazetas neutras babianas, o 
Dia1"io de No ti c ias : 

" Congresso es·tadoal. - Bem quizera.mos podeo: poupar aos leitores a 
vergonha - é o termo - da descripção dos factos hontem occorridos no 
interior do paço municipal e suas immediações. 

Ao menos lá fóra, nos outros estados e no estrangeiro, onde chega o nosso 
Dia1·io, :ficariam ignorando a maneira porque foi aberto o congresso do 
estado. 

A nossa posição, porém, de folha. noticiosa impõe-nos a doLorosa obriga-
ção de narrarmos fielmente o que se passou. 

Entretanto, é bem possível, é provavel mesmo, que amanhã sejamos inti-
mados a guardar silencio; o que não nos causará assombro desde que hontem 
á imprensa negou-se o direito de assistir na praça elo Pala<Jio a<> acto da 
a.bertura do Congresso . 

Nã.o phantasiamos : hontem officiaes e sold ados de policia., é verdade 
que com boas maneiras e como que constrangidos, intimavam os .grupos, onde 
se achavam os representantes da imprensa, a dispersar-se! 

Havemos, porém, de ap-roveitar os ultimos momentos que tivermos de 
liberdade. 

E assim comecemos. 
Era hontem, como se ,~abe, o dia ma.rca.clo para a abertm·a do congresso. 
Era na.tural que tal facto e as peripecias, que nestes ultimüs dias se 

t-m desdobrado no nosso scenari.o político, attrahissem -o povo á praça do 
Palacio . 

E assim suceedeu; ma.s a policia, antes das 10 ho.ras, fez posta.r alli um 
piquete de ca.vaJlaria., tle ponto em hranco, e pelos seus agentes intimou o 
povo a dispersar-se . 

F ez mais : mandou patrulhas de soldados percorret· as ruas q11e d cRO il1· 
boca.m na. praça, desmanchando o ajuntarnento d o; povo. 
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Mais tarde alli comprureceu o Sr. Dr. chefe de policia com o Sr. com-
mandante do regimento policial, aoompanhados de ordenanças . 

E, no emtanto, o povo que a.Jli se ia agrupando era, em sua qu·asi una-
nimida.de, con·stituido por pessoas, que de modo algum poderiam ser suspei-
tas : eram negociantes, proprietarios, academicos, empregados do commer-
ci·o e funcci-onarios de diversas cathegoria.s. 

A's 11 horas, comilçaram a dar entrada no paço municipal os Srs. sena-
do~·es e deputados do partido constitucional, os qua.es, encontrando fecha.d:t 
a secretaria da camara dos deputados, di.rijiram-se para o sa.Jã.o do conselho 
municipal. 

A entrada do edificio, do lado onde funcciona a assembléa, estava tomada 
por 36 praças, sob o oommando de um alferes. 

Deante deste appa.ra.to militaJ·, resolveram os Srs. senadores e deputados 
mandar uma oommissão ao Sr. D.r. governador, expondo-lhe a coacção em 
que se achava o Congresso, que não podia pene·trar no recinto de suas ses-
sões, por estar fechada a porta e achar-se a escada guarnecida pela fo-rça 
publica. 

A commissão compunha-se dos Srs. senadores l~ibeiro dos Santos e 
Agrippino e dos deputados Antonio Pires e üabussü e do presidente do coll-
selho municipal S.r. Dr. Freire Filho. 

S. Ex. o Sr. Dr. go-ven1.ador, segundo nos consta, declarou á commjssão 
que ignorava a.s medidas tomada-s pela policia, e que ia providenciar a tal 
respeito! 

Meia hora depois do meio dia a chegava uma ordenança trazendo um 
officio, em que o Sr. Dr . .governador respondia á communicação que lhe fôra 
feita no dia 4 pelo Senado, dizendo que reconhecia oomo legitima a Camam 
presidida pelo deputado Pedro Ribeiro . 

Logo depois de uma hora, o Sr. barão de Geremoabo, na qualidade de 
presidente do Sena.do, acompanhado dos seus collegas, dirigiu-se para a 
escada, que dá ingresso para a secretaria da Camara dos Deputados, sendo-
lhe, porém, ob:;ta.da a entrada pelo official commandante da força alli pos-
tada., o qual declaa·ou que obedecia as ordens do Sr. Dr. chefe de policia. 

Chamada esta autoridade, c-onfirmou a declaraçã.o do officia.l, dizendo 
que para alli mandára a. força á requisição do Sr. Dr. Ada.Jberto Guimarães, 
secretario da Cama.ra. dos Deputados do anuo passado . · 

A'vista. do exposto, voltaram para ·a sala do conselho municipal, que se 
achava. repleto de representantes de diversas classes sociaes, e a.hi foi aberto 
o congresso pelo Sr. harão ·de Geremoabo, que expoz os motivos pm·que alli 
se achava. 

Em seguida fizeram-se ouvir os Srs. Drs. José Gonçalves, Freire de Ca.r-
valho, Antonio Pires, Cabussu e Antonio Bahia. 

Depo·is de div.ersos alvit.res lembrados, foi enviada uma segunda com-
missão·, composta dos S[·s. Leal Ferreira, Ágrippino, Antonio Pir.es e Cabus-
su, pa.ra de novo expõr .:w Sr. Dr. governa.doT a. situação em que se achavam. 

Durante o tempo em que a commissão se entendeu com S . Ex. conser-
vou-se o congresso em sessão permanente. 

· A commissão não fo.i recebida, por achar-se incommodado o Sr. governa-
dor , conforme declarou o B.r . Dr. secretario do governo. 

A' vista disto, a. commissão, por interme dio do Sr. Dr. secretario, fez 
chegar ao conhecimento ele S. Ex. o fim que alli a. levav.a; ao que respondeu 
o Sr. Dr. governado·1·, dizendo que o que tinh tt n. dizer já o fizera em o.fficio 
dirig ido á mesa do Senado. 

Ao tempo em que isto se passava, era reforçado o piquete de caval!n.ri.a., 
q11 e occupava quasi toda a. largura da praça. 

Ainda a. commissã.o não conolni!l'a a exposição do seu ma.ndat.o , qua.ndo 
entravam na praçtt de .Palacio, a titulo de guarda de houra, cerca de 150 pra-
ça.s do regimento p<>lioial, que se postaJ'am em frente ao paço municipal. 
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Em seguida, ás 3 horas em ponto, chegaram encorporados o~ .deputados 
e senadores federalistas, acompanhados do Sr. Dr. chefe de pol1c1a, com as 

·suas ordenanças, empregados da secretaria da Oamara e alguns correligion'l-
rios. · 

A força publica tomou todos os degráos da escadaria., abrindo a.Jas para 
deixar passar unicamente os senadores e deputados governistas e as pessoas 
que os acompanhavam. 

Voltemos ao Con0resso aberto no edifico do conselho municipal. 
Sciente o Congresso de que o Sr. Dr. governador não ma.ndava a sua 

mensagem, o Sr. presidente do Senado deu por aberto o congresso e leva.nton 
a sessã-o. 

De outro lado, os Srs. senadores e deputados governista{! tomaram 
assento, sendo aberta a sessão pelo Sr . !'enadüor barão de Camaçary, sect·e-
tario do Senado. 

Introduzido no recinto o Sl' . secretario do governo, foi lida a respectiva 
mensagem. 

As galerias estavam vasias; no recinto, porém, achavam-se diversas pes-
soas, que haviam acompanhado os Srs. senadores e deputados gov.ernistas. 

A's 41/2 retirou-se a guarda de honra e parte do piquete de cavallann , 
ficando, porém, alguns soldados que, por ordem superior, intimaram o povo 
a dispersar-se t t » 

Do que acabo de ler vê-se que, effectivamente, o Sr . barão de Geremoabo 
era o presidente da mesa do Senado, de que fariam parte, como secretwrios, 
os Srs. senadores Aristides Bo-rges e Ribeiro dos Santos. Ora, por lei do 
Estado da Bahia, a abertura solemne do Congresso, no dia 7 de abril de cada 
anuo, é presidida pelos membros da mesa do Senado·, que tenham servido na 
sessão legislativa do anuo anterior. 

Uma das attribuições dessa mesa do Congresso, no dia. de sua abertura,, 
é exercer a policia interna do edificio da Camara, e, portanto nesse dia, s.S 
á mesa do Senado competia o direito de exerce·r a policia no interior do 
edificio, pa.ra manter a ordem e inaugurar os tt·.abalhos da nova sessão legis-
lativa da Bahia. ·· · 

Pois foi exactamente aos membros dessa mesa. legal, á qual competin. 
presidir aos trabalhos da abertura solemne do Congresso, que foi pelo Dr . 
chefe de policia vedada a entrada no recinto do edificio, em que se devia 
procede r a essa solemnidade. 

Soube-se, no dia seguinte, que o Dr . chefe de policia, arompanhado de 
quatro senadores com os taes cidadãos diplomados por juntas apuradoras 
illegitimas, havia aberto uma das portas do edificio da Camara, por onde 
entraram e, assumindo a mesa do Congresso tres daquelles quatro sena.dq-
res, simularam uma recepção do secretario do governa.dor , que havia ido 
conjunctamente com elles, guarnecidos por soldados de policia, o qual leu 
um papelucho, que se disse ser a mensagem assi.gnada pelo governador. 

Soube-se ainda, no dia seguinte, que, assim, se haviam inaugura.do, no 
dia antecedente, dons Congressos estadoaes, um presidido pelo presid<'!ntoe 
real do Senado, com os seus dous legitimas secretarias, á 1 hora da t.a.rde, 
hora designada pela lei para a abertura solemne do Congresso, e á qual 
estiveram presentes magistrados, consules e diversas autoridades, previa·-
mente convidadas paJra assistirem-a, além de grande multidão popular. 

O S:a. PARANHOS MoNTENEGRO - Não em Jogar proprio, mas em outro 
sa.Jão do edificio. 

O S:a. LEOVIGILno FILGUEIDAS - Responde-se a este a.parte com as pro-
prias palavras do governador do estado, que dissera á commissão ser indif-
ferente ao g.overno o facto da installação em uma ou outra sala do mestnG 
ed ifi.cio . (.1partes.) 

Esta camara. federal já [unccionou no edificio do Senado duraute alguH s 



--~48 

dias, 119 oomeço da revolta de 6 de setembro, assim oomo as sessõe.s prepa.ra-
torias do Congresso ooustituinte tiveram Jogar em um dos salões do Ca~ino. 

O Sn. P ARA~mos MoNTENEGRO - Da um apaa·te. 
O Sn. LEOVIGILDO FILGUEffiAS- Respondo ao nobre deputado; si o facto 

de funccionar nesta ou naquella sala elo mesmo edificio muito importa para 
estabelecer a legalidade ele actos de um dos ra.mos elo Poder Legislativo, 
tenha a bondade de dizer-me qual é o Senado legal no ' estado da Bahia ? 

E' o Sena.do de 12 membros oonstituido por tres senadores, no gabinete 
reservado da secretaria do governador do Estndo, ou o Senado que estava, 
no mesmo dia, funccionando regularmente na sala destinada aos seus ti·abal-
bos ordinarios? 

O Sa. ZAMA - E agora Sr. Montenegro ? ... (Risadas.) 
O Sn. P ARANHOS MoNTENEGRO - Responderei. . 
O Sn. LEOVIGILDO FILGUEmAs - O caso não é para rir, Srs. deputados! 

Quem ri-se de uma desgraça destas, ri-se do perigo que correm as institui-
ções republicana,~, e quem ri-se do perigo quo oorrem as instituições republi-
canas, não é um patriota sincero. 

No dia seguinte, senhores, vindo-se a saber que se havia aberto este 
outro oong:resso em um edificio f echailo, po?' u.m officio de um senador, que 
que se dizia supplente do 2" sooreta.rio , mas que não havia oomparecido a 
uma só das sE\SsÕes preparatorias do Sena.do, porque o seu chefe o estava 
preparando para representar, no dia 7 de abril , esse ridículo papel de come-
diante politioo ... 

O Sn. PARANHOS MoNTENEGRO - Segundo secretario . 
O Sn. LEovrGILDO FrGUEmAS - O 2° secretario do Senado, na sessão 

legislativa do anno anterior, era o Sr. lldefonso de Araujo, que havtn. per-
dido o mandato; e, por isso, estava. servindo de 2" secretario o Sr. Ribeiro dos 
Santos, que era o 1° supplente. 

O Sn. VERGNE DE ABREU ·- Esqueceu-se que, em dias anteriores a sessão 
foi aberta sob a presiclencia do secretario. (Outros apartes.) 

O Sn. LEOVIGILDO FILGUEmAs - Os secretarias teem dous supplentes : 
o primeiro era o Sr. Ribeiro dos Santos, senador eleito por seis annos para 
o C'-ongresso Constituinte; o segundo é que era o Sr. Barã.o de ü'ama.çary. 

Quem estava funccionando , portanto, na vaga que se deu de 2" secre-
trio, oomo legitimo secretario, ·era o 1° supplente, o Sr. Dr. Ribeiro dos San-
tos, que foi quem, oomo tal funccionou na mesa, que presidiu a abertur:t 
solemne da assembléa g~ral , no dia 7 de abril. 

. Mas, constando desse officio do Sr. Senador Barão de Camaçary que, no 
dia anterior, havia, oom as formalidades legaes, presidido a. abertura do Con-
gresso do Estado, por não ter compaa·ecido nenhum dos me.mbros legítimos 
da mesa do Senado, o Sr. Barão de Geremoabo, que estava p.residind<Jo a pri-
meira sessão ordinaria do Senado, n<J dia 8 de abril, não podia deixar de pro-
testar contra essa mentirosa a.ffirmação do Sr. Barão de Camaçary. 

Pois, si S . E.x. e seus dons secretarias estiveram á porta do edificio em 
que tinha de ser aberto o Congresso até quasi 2 horas cl.a tarde, entendendo-
so oom o Sr. chefe de policia, que lhe dissera ter ordem para. não oonsentir 
que se abrisse aquella porta, pois, si SS. Exs. estiveram presentes, podiam 
ter sido oonside rados pelo Sr. Ba.rão de Camaçary como ausentes, para assu-
mir elle a presiclencia do Con-gresso? 

Não mereoou , portanto, tal officio nem a honra de ser arch1vado. E , com 
effeito, para. hom·a da Bahia tal objecto indecente nunca deveria fazer parte 
elo :wchivo do senado ba.hiano. 

Emqnanto ist.o se passava no Senado no dia seguinte ao da abertuna do 
Congresso, um forte destacamento ele policia, postado á porta do salão da 
Camara, impedia n. entrada dos cleputndns legitimamente diplomados e !'e-
conhec idos, assim como de pes~oas do povo, só permittinclo <jll e entrassem os 
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deputados que o chefe de policia havia reconhecido como t.aes, em virtude 
da-s sessoes preparatorias pres-ididas por sEm sogro. 

O Su. VEIWNE DE ABREU- Tão legitiniots quanto os do pa rtido de V. Ex. 
O S.n. LEovrGTLDO FILGUEJI.1A8 - E ' que V. Ex. acha legitimo aquillu qutJ 

u Codigo Penal ca-pitula. como crime (apoiadosj e a JllQral condemna oomo 
deshonesto. 

Dahi por deante, Sr. presidente, os deputados du cama.nL legitima., impe-
didos, todos os dias, por ordem do chefe de policia, de entra-rem na sala rlo 
edificio, onde deviam funccionar, reuniram-se no sa.Jão nobre da intenden-
cia, onde haviam funccionado no dia da. abertura, e a.hi proseguiram em seus 
trabalhos. 

Dalú, Sr. presidente, dua-s camaras de deputa.dos constituida.s no Estado 
da Bahia, exercendo as mesmas funcções legislativas, uma em um salão c 
outra em outro salão do mesmo edificio. 

No Senado, continuavam os trabalhos de exame e apuração das actas 
eleitoraes pela commissão sorteada logo na Ia sessão preparatoria. Mas, um 
grande obstaculo, Sr. presidente, se apresentava a.o chefe do partido do 
governador. 

De que serviria ao governadm· do estado haver reconhecido a Camara 
composta de correligionarios seus, qua.nclo, de a.ccordo com a Constituição do 
estado, o conflicto entre as duas camaras seria resolvido perfeitamente, 
desde que o Poder Legislativo era composto de dous ramos ? 

JiJffectivamente, Sr. presidente, desde que a maioria do Senaclto, que é 
nm poder constituído, só se entendesse com uma das Cama.ras, evidentemente 
só os actos dessa Camara se converteriam em leis . .. 

O SR. SAN'l'OS PEREffiA- EUes queriam ir além. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEffiAS - Era preciso, portanto, Sr. presidente, 

evitar esse obstaculo ao pla.no por elles preconcebido de aniquilarem os n.U-
versa.rios. 

O SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEillAS - Este é O nosso infortunio. 
Os brazileiros queriam a R.epublica com o regimen federativo . 
Tiveram-na, mas ainda não se adaptaram a isso ou nã,o querem que esse 

regimen se realise nas condições em que funcciona na grande H..epublic.-1. 
Norte-Americana, cujas instituições reclamavam para. o no&<Jo paiz. 

Querem as garantias ela lei, mas não querem o respeito á. lei. 
Querem a liberdade para. os cidadãos e, ao mesmo tempo, a.pologiam as 

violenoias do governo e da. policia contra os direitos individuaes·, que a. Con-
stituição proclamou. 

Em summa, tra.nscreveram nas leis funda.mentaes da União e dos Esta.-
dos as instituições fe.derativas e representativas dos povos que a.doptaram 
esse regimen, mas, sem os mesmos habitos desses povos, educados no principio 
ela justiça, que gera no ooração o sentimento do respeito aos direitos dos seus 
oonC"ida.d.ãos, deturpam o systema, desmoralisam essas instituições, attentam 
contra os ideaes democ.raticos, convertem-se, quando no poder, em tyraJmos, 
só pelo egoísmo político de g<>sa.rem das posições officiaes , verdadeiros iconn-
clastas doa R.epublica, por cujos d e.<Jtinos sã,o incapazes do mP-nor sacrific<i(j, 
comtanto que se vinguem, por qua-lquer meio , dos que tentam embargar-lhes 
o passo dest1·uidor da honra da patria. (Muito bem; apoiados.) 

Porque não vos confo-rmais com os habitos americanos, r-elativos ás insti-
tuições republicano-federativas, e do u·e..gimen representativo, que tanto· pre-
conisaveis pelo temor do regimen dictn.toriaJ? 

Porque não imitaes os edifica.ntes exemplos de respeito ás leis e aos di-
reitos, quer dos cidadãos quer dos partidos po.Jiticos, com que não só o poder 
publico da União como os podere'! locaes dos Estados se teem imposto á ad-
miração do~ povos rultm? 
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Não estamos observando, de certo tempo para cá, de quatro em quatro 
annos, inva.riavelmente, a sucoessão de dous representantes dos dous pa.rt.i-
dos americanos na presidenci.a da Republica., sem que o que se acha no poder, 
por occasião do pleito eleitoral, e apesaa· de concorrer como. candidato :í 
reeleição, empregue a . viole-ncia para impedir a posse do candidato vencedor, 
seu adversario politico; a pretexto de nullidades ou fraudes de eleições do 
partido tri umphante? 

Com relação á política estadual dessa g.rande republica, basta-me ler-
vos, senhores, uma pagina de Adolpho Chambrun, para mostrar-vos qu~~ 
muito felizes seríamos si, pelo menos, imitassemos os habitos republicanos, 
os sentimentos democraticos dD povo do estado de New-York. Eis o que diz 
esse eminente publicista., á pag. 160 da sua obra. intitulada D1·o-its et z.ibwrtés 
aux Etats-Unis: · 

«Eis em poucas palavras a applicaçãõ do systema ~ no mesmo dia, por 
exemplo, fazem-.se as eleições de governado·r do estado, de uma metade i!o 
senado (porque o senado se renova pela metade) e de toda a assembléa ( ca-
mara baixa). O governador é eleito pela. maioria dos suffragios de todo o 
estado: os grandes centros democraticos da cidade de New York e, em geral, 
os grupos de população ao sul da cidade de Albany, dão uma maioria. demo-
cratica; mas os condados do centro do Estado, alguns dos condados do Oeste 
e sobretudo os do norte dão mwiorias tambem decisivas a favor do partido 
republicano. Si esses condados empregam todas as suas forças, o partido 
republicano póde ter maioria, apezar daquelle enorme contingente demoora-
tioo; mas supponhamos que o não faça, então o governador do partido demo-
cratioo será eleito; mas o successo é unicamente este, porque a grande ma•iorla 
dos districtos, que escolhem os senadores e deputados, estão situados no inte-
rior do Estado e elegem quer pM·a o Senado quer para a Assembléa, os call·· 
dida.tos republicanos. · 

Outr·a consequencia : a legisla.tura assim escolhida elege os senadores 
federaes : republicana em New York, envia naturalmente senadores republi-
canos a Washington. Eis, presentemente, como está governado ou a·.epresen-
tado esse Estado : governador democrata, senado e assembléa republicanos; 
senadores federaes dous republicanos. 

E' inconveniente esse estado de cousa.s? 
Mil vezes não. A política nada tem que ver com a geometria e a a'rith-

metica. E' mesmo bom que os partidos se contrabalancem o mais possível. » 
Compare-se isso, que se passa muito naturalmente no Estado de NN\'-

York, com o que se está passando no Estado da Bahia., onde os governistas 
consideram um crime a victoria do partido adversario nas w·nas e desfor-
ç::un-.se da derrota, or.ganisando um exercito polioial para impedirem pela 
violenoia que os vencedores gozem de seus direitos, contribuindo com os pa-
trioticos esforços, na corporação legisla.tiva do Estado, para a prosperida.de 'e 
engrandecimento do mesmo, de accordo com a vontade da maioria do po,vo, 
que os elege, não obstante toda a pressã,o official exercida oontra a. liberdade 
eleitoral. (Apoiados e apaTtes.) 

Devo, Sr. presidente, proseguir na narração dos factos . Passaram-se ,'-'s 
dias de sessões ordinariifs do Senado, sem que f.osse possível a eleição da sua 
nova Mesa, porque, propositalmente, a facção governista, composta apena.s 
de tres sena.dores,_ não concorria ás sessões para esse acto, antes do qual nen-
huma deliberação podia tomar esse ramo do Poder Leg.islativo, do Esta.do. 

Ora, é da índole do regimen representativo que a vontade da maioria. 
prevaleça sobre a da minoria, e, uma vez a.bea·ta uma. sessão legislativa de 
qualquer Camara, o seu primeiro acto é a eleição dos membros de sua Mesa., 
sem o que nã,o póde fnnccionar r egimentalmente. 

Antes, com effeito, da e,leição da Mesa de uma Camara, em sessão ordi-
na.ria, como deliberar sobre outro qualquer assumpto? 
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Entendendo a ma.io;ria de senadores, Sr. presidente, que não devia deli-
berar sobre o reconhecimento dos cidadãos eleitos para completarem o nu-
mero integral de senadores, antes .da eleiç-ão da Mesa, resolveu a maioria 
da Oomm1ssào de Verificação dos Poderes dos eleitos não dar precipitada-
mente um parecer sobre· as .respectivas eleições sem um acurado estudo de 
todos os papeis. 

No dia 22 de ab1·il, porém, depois de eucerra.cla a 12.a ~essão ordinaria du 
Senado, soube-se que reuniram-se no gabinette reservado do gov-ernador do 
Estado tr·es senadores, figurando um delles de presidente e os outros dois 
de secretarias, e um quarto sena.dor, mais infeliz do que eu, que a.inda sou 
ouvido por uns dose deputados, inclusive V. Ex., pediu a palavra. e declarou 
que, não· tendo concordado com a ma.ioria da Commissão Verificadora. dos 
Poderes dos senadores eleitos para pi,eenchimento do te1·ço do Senado e da 
vaga do finado Sr. '1' . Soar.es, vinha pr.opôr á Mesa a a.pprovação de um pa.re-
cer por elle lavrado, annullando as eleições feitas -em 35 municípios, para 
serem reconhecidos por elle mesmo e pelos dous secreta.rios da Mesa os can-
didatos do seu partido .. . 

O SR. ZAMA - Oomo tudo está uos mo-ldes representativos! 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEillAS - O a.rvorado 1° secretaJ·io dessa Mesa 

comica leu o seu parecer, sendo consultado o Senado, que se compunha só do 
proprio senador, a.utor de tal pm,ecar, que por elle mesmo e os dous membros 
de tal Mesa foi approva.do, e, assim, foram declarados senadores pelo Estado 
da Bahia ma-is 8 indivíduos, que já estavam no gabinette do secretario do 
governador á espera de uma commissão, que por estylo e pelo Regimento 
deveria ir reoobel-os e introduzil-os no recinto para prestarem o compromisso 
constitucional . 

O SR. ZAMA -Nada mais natural do que o pae zelar os filhos. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' a:inda com o proprio Jo1·nal de Not·t.-

cias, ·orgão semi-official, que, no dia seguinte, noticiou mais esse escaJJdalo 
politico de minha terra, que vou provar essa triste allegação (lê:) 

« Assem bléa do Estado - Senado - Na. sessão de hont-em dessa. Casa do 
Parlamento bahiãno, os senhores membi'OS do partido constitucional nmni-
ram-se em numero de oito, no logar do costume, sob a presidencia do Sr. 
barão de Geremoabo, e, depois de aberta a sessão ordinaria, os sena.dore~ 
membros do partido f.edera.lista reunira-m-s-e no salão da secretaria do go-
verno, no mesmo edificio, 'e em numero de quatro, sob a presidencia do Sr. 
Barão de Oama.çary, orga.nisaram a sua Mesa de trabalhos . 

O Sr. Luiz Via.nna. deu então o seu voto em sepa.rado, na qualidade de 
membro da Oommissão de Ver.i fi c:v(ão de Pode!'e-s , sendo a.pp.rovado pelos 
presentes o pa recer reconhecendo senadores eleit-os para o terço os cidadãos 
Dr . .José de Aquino Tanajura, Dr. Augusto Ferreira França., Dr . .José Ma.r-
cellino de Souza, Dr . .J.oão dos R e·is de Souza Dantas, Dr. Antonio Hodrigues 
Teixeira, desembargado-r Dr. Pedro Francellino Guimarães e o Dr. Horacio 
Oeza.1', sendo reconhecido senador eleito para. preencher a va.ga deixada pelo 
Dr. Ma.noel Teixeira Soares o Dr . .Juvencio Alv·es de Souza. 

Achando-se presentes, os Senad01res proclamados foram empossa.dils com 
as solemnidades da praxe parlamentar. 

Emquanto isto se passava, o senado constitucional termin ava. os seus 
trabalhos. 

Apreciando esses acontecimentos, os jornaes politicos do Estado editadüs 
hoje Ja.nçaram artigos editoriaes. n 

O proprio orgão do governador elo Estado, o Con·eio de Noticia.~, publi-
cou em sua inte01·a a acta dessa sessão clandestina, que elle de-nominou de 
12a sessão ordinaria do Senado da Bahia. 

Antes dessa sessão, portanto, houve 11 sessões ordinarias do Senado, ás 
quaes o Sr . Luiz Via·llna Cilmpnrecen, deixando os outros seus tres compan-
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heiros de oomparecer, por ordem sua, para impedir, por falta -de numero 
legal, a eleição da Mesa definitiva. 

Mas, essa 12• sessão o:rdinl~ria de 22 de abril , de que tra.ta ta.! acta , é 
uma segunda sessiio ordinaria do mesm<J dia., porque o senador Luiz Vianna 
que fez parte dessa segunda. sessão ordirmria, respondeu á chamada da pri·· 
meira sessão, que se abriu á hora regimenta.] do mesmo dia ... 

O SR. JosÉ lGNACIO -Isto é celebre. 
O SR. LEOVlGILDO ]'rLGUEIRAS - ... presidida pelo Sr. Barã,o de Gere-

moabo, e ainda colaborou na Commissão de Verificação de Poderes dos mem-
bros do Senado eleitos para o preenchimento das vagas. 

'l'endo, porém, nesse dia em que foi lido o pa,xecer da maioria da oom-
missão, discordado desse parecer, em vez de apresentar o seu voto em sepa-
rado, retirou-se e d-irigiu-se par'a o gabinette reservado do governador do 
Estado, onde, oom os a.Jludidos tres senadores governistas, promoveu aquella 
duplicata de sessão o·rdinaria., cuja acta, publicada no orgão official de 3 de 
maio, não devo deixar de ler á Camara, porque é a coisa mais curiosa que 
poderia oonstar dos Annaes de um pa.rlamento. 

E' preciso notar que essa acta. não declara onde se achavam presentes os 
memb1·os do Senado reunidos, nem a hora em que começaram a funccionar. 
Della consta apenas que, pTesentes os STS . barão ele Camaçary, oomo pJ·esi-
dente, Deocleciano Teixeira, servindo de 1° secretario e Melgaço, servindo 
de 2<' secretario, faltando nove senadores, abriu-se tal sessã,o n. 

Convem ouvir-se a leitura dessa peça oomica. (lê): 
Senado - 12a sessão ordinada em 22 de abril de 1895. - Presidencia <lo 

Sr. Barão de Camaça.ry, 1° sem·etario o Sr. Melgaço, 2° secretario o 8r. Deo-
cleciano Teixeira. 

Presentes os Srs. Barão de Camaçary, Doocleciano Teixeira, Melgaço e 
Luiz Vianna, faltando os Srs. Barã.o de Geremoabo, Ar.istides Borges, Ri-
beiro dos . Santos, Augusto Guimarães, Fem·eira de Moura, A.grippino Bor-
ges, Leal Ferreira, José Gonçalves e Freire de Carvalho, o Sr. Ba.rão de 
Camaçary, na qualida.de de 2° secretaJ·io da mesa do senado, occupà a 
cadeira da presidencia, e convida para secretarias os Srs. Melgaço e Deo-
cleciano Teixeira. Constituída a· Mesa, abre-se a sessão. 

O Sr. 1° Secretario - Nã,o ha expediente. 
O SR. L-urz VIANNA -(Não devolve1L o seu cl·iscu:rso.) 
Vai á Mesa o seguinte relatOirio e o parecer, que, a. requerimento do 

Sr. senador Luiz Vianna, é dispe-nsado de leitura e impressão para se;· 
incontinente submettido á votação. 

VERIHCAÇÃO DE PODERES 

POJrece1· 

Das authenticas dos diversos collegios eleitoraes, submettidas á aprecia-
ção da Com missão V erificado.ra de Poderes do Senado, as guaes f.ora.m aber-
tas perante ella, verifica-se que figuram t er votado. no pleito eleitoral de 
4 d~B novembro do anno findo cerca de duzentos e vinte mil eleitores· 
(220.000) . 

Esta cifra. por si só é sufficiente para dar idéa de que, em muitos · dos 
collegios eleito-raes, o resultad-o da votação nã,o é absolutamente a expressãa 
do concurso real ás urnas do eleitorad-o registrado com obseTvancia fiel da 
lei em um alistamento regular e verda.deiro, o que se evidencia, ainda ·maü , 
confJ·ontando-se nos alludidos collegios o resultad-o dessa eleição com o da3 
anteriormente nos mesmos verifica.dos. 

Em qualquer dos pleitos a.nteriores, jamais excedeu o eleitorado deste 
Estado a cento e dez mil eleitores (110.000). 
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Vê-se, pois, que o excesso neste de 4 de novembro conesponde a cem mil 
eleitores (100.000). 

Este facto de maxima importancia, não podia .deixar de prender a 
wttenção de quem quer que quizesse aprecial-o com calma, de<>prevenida e 
imparcialmente, em exame L1etalhado o minucioso de ca.da. uma da.s authenti-
cas dos oollegios e1eito·raes, afim de, por meio de um estudo consciencioso, 
chegar-se a uma wpproximação na a.puração da eleição alludida, tanto quanto 
possível, da yerdade eleitoral. 

Do exame procedido com essas cautellas, nas authenticas apJ·esenta.das 
decorre que as eleições que se mostram menos contestaveis, .e mais proximas 
da verdade, sã,o as seguintes : 

As do município desta ca.pital; a,s de Saubara, Lustosa, Rio Fundo, 
Bom Jardim, do município de Santo AmaJ·o; as dos municípios de Ourra~ 
linho, Ma.ragogipe, Conceição do Almeida; as dos municípios de S. Felix, 
AbraJrtes, Nazaret, Itaparica, Coração de Maria, S. Gonçalo dos Campos, 
Olivença, (primeira e segunda secções), Oaitetité, Purificaçllio dos Campos, 
Gamelleir.a do Assuruá, Baixa Grande, Oondeub, Minas do Rio de Contas, 
Agua Quente Correntina, Sant' Anna dos Brejos, Ba.n·,a do Rio Grande, 
Chique-Chique, S. Antonio de Joous, Monte-Alegre, Urubu, Amargosa, 
Riacho de Sant' Anna, Remanso, Afmas, BaJ·reiras, Maracás, F .eira de Sant' 
Anna, Angical, Pilllio Arcado, Casa Nova, Campo Largo, Brejo· Grande, 
Camisw, Monte Alto, Viçosa, Umburanas, Matta de S . João, llhéos, (sec-
çõoo do distrrcto de Iti!_hype) l'tiachão de Utinga, Wagner, do município do 
Morro do Chapéo; Ol.iv.eira dos Brejinhos, Nova Boipepa, Riachão de Jacu-
hype, Remedios, Bom Jesus dos Meiras, Bom Jesus da Lapa, Mundo· Novo, 
Queimadas, Bomfim, Pombal, Palame do município do Conde; Inhambupe, 
S . Miguel, Santo Antonio da Gloria, Victo-ria da Conquista, S. Francisco 
Catil, Conceição do Coité, Barração, Carinhanha, Palmeiras, Villa Verde, 
J .ussiape, L,ençóes, J agu.aripe, Tranooso, Brotas de Macahubas, Campestre, 
Alagoinhas, Caravellas, S. João do Para.guassu; e bem assim os votos expres-
Eos em cartorios, como os de Curaçá, Andarahy, Santa Rita de Maca.hubas, 
Pedrão, Patrocínio do Coité, Purificação, Santa.rem, Macahúbas, Conde, 
Ouriçangas, Santa Sé, Joazeiro·, Bom Conselho, Jaoobina, S. Gonçalo· i!(l 
S. Francisoo e tamhem a eleição da freguezia de S. Estevã.o, município 
de Oa.choeira, e a secção de Cajueiro de S. Fra.noisoo, que não- foi oon-
tl"sta.da, não obstante ignorar-se a que município pertence essa localidade. 

O resultado total destes collegios é o seguinte : 

Para 1·enovação do teTço do Senado 

Dr. José de Aquino 'l'aJrajura 
Dr. Augusto l!'erreira França 
Dr. José Marcellino de So·uza 
Dr. João dos Reis de Souza Dantas 
Dr. Antonio Rodrigues T.eixeira 
Dr. Pedro Franoellino Guimarães 
Dr. Horacio Cesar 
Dr. José Luiz Almeida ÜO·uto . 
Dr. João Ferreira de Araujo Pinho 
Dr. Ildefonso Jo-sé de Araujo . 
.Joa.quim da Costa Pinto . 
Dr. Augusto Pedro Gomes da Silva. 
Dr. Emygdio Joaquim dos Santos . 
Dr. Joaquim M. de Castro Rebel1o 

DOCUMF.~TOS PARLAMENTARES. - VOL, IT. 

59.945 
57.126 
56.243 
56.218 
55.925 
55.845 
54.582 
33.529 
29.777 
26.10~ 
25.177 
19.874 
17.501 
17.310 

23 



~ 354-

Pa1·a a vaga do D1·. Tei.xeú·ct Soan~ 

·Dr. Jnvencio Alves de Souza. 
Dr. Fraucisoo P. de S . Paraiw. 

78.5()!1 
35.057 

O mappa sob n. 1, que or.ganisei , demonstra detalhadamente os v.otoa 
obtidos pelos candidatos em cada um desses municípios. 

Não dev.em nem podem ser contados pa.ra o effeito da. ooiloca.ção dos can-
didatos os oollegios dos seguintes municípios : Valença, Marahíi, Porto Se.-
guro, Itapicurü, Geremoabo, Amparo, Giboia, Bom Conselho, Santa Cruz, 
Barra do Rio de Contas, Ilhéos, menos a secção de .Itahype, Seninha, J.o.a-
zeiro, Campo Formoso, Taperoá, llrado, Curaçá, Una, Som·e, Monte Santo, 
Andarahy, Belmonte, Canna.vieii:as, Jacobina, Alcobaça, Cachoeira, Abbadia, 
C.onde, menos a secção do Palame, Entre Rios, 'fucano, Jequiriçá, morro do 
Cha.péo, menos a.s secções de 'V a.gner e Utinga e bem assim as secções em 
duplicata de Purificação e do Rosario do município de Areia, e os vptos 
expressos no ca,rtorio. de Nazarc:;th e em um dos cartO!rios de Macahubas. 

O resultado eleito.ral dos collegios excluídos é o con·stante do mappa n. 2. 
O município de Valença, cuja população é de 18.439 habitantes, apresen-

tou pelo resultado de suas actas parcia.es 5.284 eleitores presentes, isto é, 
28 % de sua população, porcentagem esta que j.amais se verificou nos nucleDs 
de população mais condensados e instruidos de todo o paiz. 

Essa fraude evidente na multiplicação do eleitorado é corroborada pelo 
facto de apresenta.r-se uma acta da a.puração das secções do mesmo município, 
representando votos d€l cerca de 8.000 eleitores! 

O intuito dessa nova multiplicação, á ultima hora, de eleitores e votos 
da apuração do conselho municipal, não é difficil de penetrar. 

Recahindo toda a votação exclusivamente nos candidatos do partido con-
stitucional, e oontando-se préviamente que esse pa.rtido teria a todo transe 
maioria. na cornmissão verificado-ra., p.resumiram os autores dessa apuração, 
qu e essa maio~·ia se prestaJ·ia á apurar o resultado da ultima eleição, por ser 
elle ma.is favoravel is oonvemiencias dos candidatos desse pa.rtido-. 

. A qualificação eleitoral deste município é de pouco• mais de tres mil elei-
torP.s, conforme se vê das copias enviadas á secretaria. do governo estadual; 
no emtanto, as authenticas remettidas á. commissão representam um eleito-
rado duplo. 

O município de Marahú, com uma população de t,l'es mil seiscentas e 
noventa e cinco almas, apresenta um resultado de quatro mil novecentos e 
rincoenta eleiton~s presentes, vota.nclo todos nos candidatos do partido oon-
stituci.onal. 

Deste simples confronto, vê-se que o numero de eleitores excedeu ao da 
popula.ção em 1.255. Nas duas ultimas eleições passadas os .resultados da vota-
çã·o de Marahü representavam o nume.ro de 2.010 eleitores para os candidatos 
constituciona.es. Commentado pela imprensa tão surprehendente numero rle 
votos, talvez para provocar as iras dos commentadores e exhibir a amostra de 
demazia.da. eooragem, .elevou-se pelo fiat miTacu.loso da fr.aude a mais. do duplo 
o numero dos .eleito-res que naqneHe tempo já era maior do que a população 
masculina. 

Porto Seguro, cujos vota.ntes nunca excederam a 300 eleitores, com uma 
população de 4.246 habitantes, apresentou o resultado de 2.240 eleitora.~ , istu 
é, qua.ú metade da. sua população·, reca.hindo todos os votos n.os candidatos Jo 
pa.rtido constitucional. 

Santa Cruz, com uma. população de 1.770 habitantes, apresentou um re-
sultado de 1.360 eleitores, que v.Ootara.m ta.mbem nos candidatos do partido 
constitucionaL 

O município ele Gihoia, ruja. 1•otação nas eleições anteri.a.res nunca excedeu 
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dos suffrll!gios de 600 eleitores, apresenta um resultado de 3. 749 eleitores, isto 
é, seis vezes mais do que nos pleitos anteriores . · 

Basta dizer que só a frcguezia de P edra Branca, pertencente a est e muni-· 
oi pio, com uma população de 1.825 habitantes, deu LJ 74 eleitores, r ecahindo 
toda a. votação , nos oaudídatos do part ido eonstitucioua.J. 

Oampo F'o.rmoso com uma populaçã<> de 5.162 habitantes, apr-esentou um 
resultado unanime, ta.mbem para os candidatos do partido constitucional ele 
2.201 votantes, presentes, isto é, cerca de 50 % de sua populaçã<>. 

Deve n<>tar-se que corre impr·essa, sem contestação, uma oeTtidão passa.cta 
a 5 de março proximo findo, pelo secretario do respectivo conselho, de ser de 
1.186 os eleitores estaduaes desse município. 

Taperoá, com uma populaçã.o de 3.516 habitantes, ap~·-esentou um resul-· 
tado, ainda para .os candidatos do partido constitucional, de 5.952 eleitores, 
isto é, quasi 200 % de sua popu1ação! ! 

Oonvem notar tambem que nesse município em 20 authenticas, das 
24 apresentadas, figura-se comparecer em cada uma dellas 250 eleitor.es, ma-
ximo de que se póde compor uma secção -eleitoral, .o que significaria que 
não faltou um só eleitor em todas essas 20 secções. 

Prado, com uma população de 4.974 habitantes, apresentou um resul-
t.ado para os candidatos do partido federal de 3.695 eleitores. 

J equeriçá, tambem com uma populaçã<> de 6.612 habitantes, apresentou 
um r-esultado de 3.722 eleitores, isto é, mais de 50 % de sua população. 

Amparo, oom uma população de 4.981 habitantes, apresentou um r-esul-
tado de 2.198 eleito·res, cuja votaçã,o recahiu toda nos candidatos do partidrJ 
constitucional. 

Bom Conselho, com uma população de 9.544 habitantes, apresentou um 
resultado de 4.800 e1eitores. 

Geremoabo, com uma população de desesete mil (17.000) habitantes, 
apt'esento-u um resultltdo de cinco mil e noventa -e dous (5.092) ·eleito·res, cujn. 
votaçi1o recahiu exclusivamente no partido constituoiona.l. 

Oannavieiras, com uma população de pouco mais de 4.000 habitanw.a, 
apresentou um resultado eLeitoral, dividido pelos candidatos de ambos os 
partidos, de (2.559) dons mil quinhentos e cincoenta e nove eleitores, 60 % 
de sua população. 

BarceJl.os, oom a diminuta população de (2.692) dons mil seiscentos e 
noventa e dons ha-bitantes, ap1·esentou um resultado eLeitoral, dividido por 
ambos os pa.rtidos, de (2.537) dous mil quinhentos e trinta e sete eleitores, 
·qua;gi cento por cento de sua. população. 

Em Una, a propo·rção entre os habita-ntes e o eleito·rado co-nsta nte das . 
a.uthenticas é de oerolli de 53 %. 

Alcobaça., com uma população de 4.637 habitantes, deu 2.115 ·eleitores 
presentes , mais de 45 % de sua populaçã<>, r ecahinclo todos Ds votos nos can-
didatos do partido constitucional. 

Jacobina, apresentou um resultado unanime para o partido co-nstitucio-
nal de 1.225 eleitores. Fioo·u, entretanto, exuberantemente provado, não só 
por attestados de todas as autoridades locll!8s, como por uma justificação 
produzida perante o juiz de direito e por elle julgada procedente, que n.lli 
não tinha havido- eleição, deixa.ndo as mezas de comparecer, pa-ra. r eceberem 
os v<Jtos do eleitorad<J, que em grande parte f.oi vo-tar nos ca.rtorios, conforme 
o recurso estabelecido pelo a.rt. 41 da lei n·. 10, de 21 de janeiro de 1892. 

O documento consistente na. justificação produzida, é 'de tanto maior 
valia, qúanto o juiz de direito, p-erante quem foi eJla pu·<>movida., é n.otoria · 
mente pertencente ao partido constitucional. 

Em J'oazeiro, além de attestados elas autoridades loeaes, mostrando não 
ter havido alli ele:iç.ão, por não tet,em as mesas eleitoraes se reunido , o elei-
torado compareceu no cartorio pa.ra votar, escondendo-se o r espectivo nota-
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ri o, pa.r a nã.o toma.r os seus votos, o que deu Jogar ao mesmo eleitora do recor-
rer ao juiz de direito da oom aroa , pedindo pa,r a designa.r um out ro not ari •J 
ou nomea r substit uto ao notaria occult o, afim de que 1;)111 car torio podessem 
ser tomados os seus votos, como lhes gaTautia a lei . 

Assim aconteceu , confirmando o Dr . juiz de direito da comarca todas 
est as oocurrencias em attest ado cin:umst a nciado. Em Se1·inha a ele ição das 
diversas secções acha-se inquinada da,~ mesmas faltas , conforme está t udo 
comprovado por documentos extra.hidos dos cartorios e attestadros das res-
pectivas auto;ridades lücaes, inclusive do Dr. juiz d~e direito, com a di;fferença 
unica de ter sido encontrado o not ario em oartorio, .para tomar as declara~ 
çeõs dos votos. Alem disso, ahi o eleitorado foi ficticiamente eleva.do a 36 % 
da população. 

Em Andarahy, desde que a eleição const ante das authenticas r ecahia. 
nos mesmos candidatos que for am suffragl!J<los pela declaração· de votos em 
ca.rtorio se bem que houvesse desproporção entre o eleitor a.do que fez a decla -
ração em cartorio e o especificado nas authenticas , que é deouplamente 
ma.ior , entendi que deviam ser preferidos os votos exp,ressos em cartorio. 

Em Cáchoeirinha de Belmonte e Casca., r epresentando, cacJ.a urna destas 
localidades pequenos distriotos, perten centes aos municípios de Belmonte e 
Areia, not a-se um eleitora.dü·, n o primeiro de 2.208 eleitores e no segundo 
de 1.009. 

Demonstrando, assim, cada um d'elles, que os result ados a.present.ados 
são imaginaJ·ios, crea.dos em act as oonfeccionadas para fins especiaes, tanto 
mais, quando os municípios dos quaes fazem par te, não o;rganizaram mesas 
eleitoraes, nem apresenta.r.am resultado de eleição alguma. 

Em Monte Santo, ficou demonstrado n ão ter ha.vido eleição·, n ão só por 
um abaixo assignado do ele itor ado, mas t a.mbem por attest ados de autori-
dades looaes, e por CLespachos do proprio presidente do conselho municipal. 
t ão dispa·rat.ados e incongruentes, que bem demonstravam um plano assen-
tado de não r eunir mesa onde pudesse vota!!' o eleitora do· para depois apre-
sentarem-se actas oom resultado un.anime para o p artido constitucional. 

Em Entre-R.i os, cornquanto todas as authenticas parciaes apresentadas 
estivessem revestidas de formalidades Legaes, r ecahindo toda a votação nos 
candidat os do p a-rtido federal , foi apresentada. uma authenti ca da apuraçãü 
geral , com um resultado inteiramente contrario ás authenticas parciae.~ , 
a.ssigna.da por um oonselho municipal evidentemente a.pocripho, figurando 
a.pen as dons membros legítimos do oonselho respectivo . 

Sem me ios de apurar plenamente essa verdade, entendi dever separar 
as secções de&t~· mtl!licipio do oomputo ger al , p a r a a classificação dos candi-
datos. · 

Nos munioipios de Cachoeira , Conde, Abbadia, e n as duas secções de 
P urificação e Rosario, no município de Santo Amaro, apresentaram-se dupli-
catas, cada uma elas gu 3Jes suffragava exclusivamente os candidatos de cada 
um dos partidos. 

Com quanto as aut henticas que suf r ag avam os candidatos do· partido 
feder al , fossem aguell as que accusa.va rn numero de mesarios lega.es em rnaio·r 
qu ant id a.de, e men or numero de votantes, julgai mais acertado, em bem da 
verdade eleitoral, não cumputa.r t a.rnbem os coHegios desses municípios, 
deve ndo not a r-se que, no do Conde, foi apr esentado o r espectivo édital 
a.ssignado pela rnaim-ia do conselho municipal, que dividiu o municip~o t>m 
sete secções eleito·r aes. 

Na emt a.nto, oo.Uidindo oom esse documento de fé irrecusavel, foram 
apresentadas authentica.s de 11 secções assig n a.das por mesa.rios não oontem-
pla.clos no edita.! r eferido, r ecahindo toda a vota.ção nos candidatos do paa·tido 
ronstitncional, emqu anto que nas a.u t hent icas subordinadas ao edit al , são 
suffra.ga dos os ca.ndidatOs pertencentes a.o partido fe dera.! . 
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No Soure, ficou demonstrado, por u,ttest ados das autoridades locaes, não 
ter havido eleição e por um abaixo assignado do eleitorado, no qual figura 
em primeiro Jogar o nome do tenente-coronel Fraucisco Carvalho do Passo, 
cidadão de grande r·espeitabilidade e influencia legitima daqu.ella localidade, 
cujo prestigio e honorabilidade foram abonados pelo testemunho do presi-
dente da commissão verificadora, o Dr . Ferreira de Moura. 

Na Barra do Rio das Contws, ficou demonstrado por certidão do co·nselho 
municipal não haver qualificação eleito.ral regular e nem correspondente ;w 
numero de ele:ito·res que figuram t er votado mostrando assim que as authen-
ticas apr.esentadas comquanto suffra.gassem indistinctamente os candidatos 
de ambos os partidos, não representavam resultado real. 

Em Ilhéos, entre as authentícas apresentadas, tres dellas deram resultado 
inteiramente contrario ao apurado na authentica geral do município. 

Emquanto a authentica da apuração geral dava o resultado dessas tres 
authenticas parciaes para os candidatos do partido federal, ellas mostravam 
resultados contrarias, recahindo toda a votação .ahi contida, nos candidatos do 
partido constitucional, demonstrando haverem sido substituídas. 

No Raso, com uma população de 3.474 habitantes, votara.m 1.899 elei-
tores, mais de 54 % de sua população. 

Em Itapicurú, sendo a população de 15.127 habitantes, figuram ter 
votado 4. 719 que suffragaram unanimente os candidatos do partido constitu-
cional, mais de 31 % de sua população. . 

Quando a desproporção havida entre a população e o eleitorado apresen-
tado não fosse sufliciente para demonstraJ· a fraude ineluta.vel de taes eleições 
nos municípios acima referidos, bastava o facto extra.ordinario de ter a 
imprensa desta capital arguido a uns de terem feito eleições clandestinas, 
e a outros de não tffi·em feito eleições, como aconteceu com os collegas dia 
Vallença, Taperoá, Itapicuru, Amparo, Bom Conselho, Joazei.ro, Geremoabo, 
Tucano, Campo Formoso, Raso, Monte Santo e outros, não obstante ser pro-
vocado o partido con!ltitucional a publicar na · imprensa o resultado eleito,ral 
àe taes collegios, sem corresponder a este apello, para elidir as arguições 
levantadas, fazendo. á ultima hora recahir os milhai'eS de votos fictícios 
apresentados nas authenticas de taes collegios em candidatos seus, que delles 
necessitassem para encobrir a sua derrota. 

Nos _paizes de regimen democratico, a publicidade do resultado das elei-
ções, logo após a expressão do voto é condição essencial para sua inteirev.a 
e validade. 

E' assim que no espírito da nossa lei eleitoral, as exigencias de publi-
eidade começam 30 dias antes do dia designado para a eleição pela publica-
ção dos editaes, convocando os eleitores; e acaba, depois de uma série inter-
rompida de publicações, pela affixação de editaes, contendo os nomes dos 
votados e o numero ele votos obtidos por cada um dos candidatos, publicação 
que além desse meio deve ser reproduzida na imprensa, quando isto for 
possível. 

No emtanto, nesses co.Jlegios, não obstante a maior parte delles estar 
proxima desta capital , e a provocação constante, diar.i.a da imprensa, para 
se da.r á publicidade os resultados nelles apregoados, foram estes meticulo-
samente occultos, para surgirem sómente á ultima hor.a, perante a. commis-
são de ve·rificação com milhares e milhares de votos pwra os candidatos do 
pa.rtido constitucional, excedendo assim a espectativa de tudo quanto se 
possa imaginar em fraude eleitoral. 

Pa;ra tornai-a ainda mais patente, basta assignalar-se que qualquer 
dos municipj.os de Valença, Taperoá, Itapicurú, Bom Conselho, Geremo.abo, 
Marahú, que suffragaram unanimemente os candidatos constitucionaes, 
.excede em numero ele eleitores, ao eleitorado dos estados do Ama.zonas, Ser-
gipe, Espírito Santo, Goyaz e Matto Grosso, segundo o resultado da eleiçiw 
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C!e 1 de março de 1894. O resultado total dos oollegios do antigo 9° districto 
é i~al ao eleitorado de qualquer dos estados de Minas Geraes, S. Paulo, Rio 
de Janeiro, e superior ao eleitorado reunido dos estados do Amawnas; Ser-
gipe; Espírito Santo, Goyaz, Matto Grosso, Pará e Capital Federal. 

Este mesmo antigo 9° districto, oujo eleito•rado na eleição de 1890 não 
attin.giu a 4.000 eleitores, na eleição de 1 de março, subiu a perto de 9.000; 
e na de 4 de novembro que, o1·a se apura, attinge á cerca de 30.000 vo·tos ou 
elei to~·es ! ! ! 

Em quanto o município de Itapicul·ú ap1·esenta um total de 4.719 elei-
tores, suffragando os candidatos do pm·tido constitucional, o• município de 
Inhambupe, .seu visinho, muito mais importante em população, commercJU 
e producção agrícola, apresenta-se com 675 eleitores esposando mais de dois 
terços de seu eleitorado a chapa do partido federal. · · 

O rico e populoso município de Amargosa, cuja renda municipal attinje 
a 120 contos, suffraga as candidaturas do partido federal com 1.315 votos; 
no ··emtanto, seu visinho, o município de Giboia., sem importancia r elativa 
oom uma renda de pouco mais de 12 contos, apresenta um eleitorado que 
esposa em sua unanimidade as candidaturas do partido oon13titucional, 
fazendo llObre · ellas recalürem 3.759 votos!!!! 

Entendi levar á somma geral para classificação dos candidatos o resul-
t::tdo do município do Bomfim, por t er em sido os documentos apresentados 
contra a eleição dest-e município, meramente graciosos, não obstante provas 
presumptivas de que alü não houve eleição e dentre estas r-e.<>alta a. falta de 
publicidade do resultado eleitoral apezar da provoca.ção para isto da mt-
prensa desta capital. 

O pleito que acaba de se verificar neste estado para a eleição de um 
senado;r federal, dando-se esta eLeição em condições de mais tranquilidade e 
menos temor para o estado, bem poderia servir para demonstrar, de que 
lado está. a opinião do eleitorado do estado em uma eleição, cuj•o· numero 
de eleitores não fique a arbítrio dos interesses de occasião. 

Assim, sou de parecer que annulladas as eleições dos municípios e sec-
ções acima mencionados, pela evidencia da fraude de que se acham inquina-
dos, s-ejam approvadas as demais eleições que foram apuradas sem contesta-
ção attendivel e reconhecidos senadores para renovação do terço do Senado 
os Drs. : José de Aquino Tanajura, Augusto Ferreira França; José Mareei i no 
de Souza, João dos 11-eis de Souza Dantas, Antonio Hodrigues Teixeira, 
Pedro Francellino Guimarães, Rm·acio Cezar. E paTa a vaga do Dr. ·Teixeira 
Soares o Dr.· Juvencio Alves de Souza, por terem reunido a maioria dos 
vot,os. 

Sala da oommissão verificadora do Senado, 20 de abril de 1895. -
L1úz Vianna . 

O .SR. PRESIDE:c-<TE -- Na fórma do que acaba de. reso.Jvru·-se, v.<lu sub-
metter á votação o parecer, apresentado pelo Sr. senador Luiz Vianna, oom 
suas conclusões; entretanto, declaro que qualquer seuadQr póde apresentar-
llie emendas, caso em que, nos termos do l'tegimento, se abrirá discussão. 

Posto a votos o parecer, é approvado. 
O SR. PRESIDENTE - Estão proclamados ·e r econhecidos senadores, para 

preencherem o terço do Senado, os Srs. José de Aquino '.l'anajura, José Ma.r-
oollino de Souza, Pedro Francellino Guimarães, Augusto Ferreira França, 
Antonio Rodrigues Teixeira, HQQ"acio Cesar ·e João dos· Reis de Souza Dan-
tas, e, para a vaga deixada pelo Dr. Manoel Teixeira Soares, o Sr. Dr. Ju-
vencio Alves de Souza. · 

Estando presentes os Srs. senadores, convido-os n. presta,rem :i nrn.-
mento. 

Prestam juramento e tomam assento. 
O SR. PRESIDENTE- Vou proceder á eleição da Mesa. 

.. 
' 
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. Para presidente. -- Recebem-se· 12 cedulas. E ' eleito o Sr. barão de 
Camaçary, por 11 votos, obtendo o· Sr. Augu~;;to Fran~!a. I : 

Pa,ra v:ice-presidente : reoebem-se 12 oedulas. J<.J' eleito· o Sr. João 
Dantas, por 10 votos, obtendo os S rs. Pedro Francellino Guimarães e Deo-
clooiano Teixeira, um cada um. 

Para 1° e 2o. seci·etarios . ...,_ Recebem-se 12 cedulas. São eleitos : 1° se-
cer-etario, o Sr. Aquino Tanajura, por oito votos; obtendo o Sr. Melgaço 4; 
e 2° secretario, o Sr Rodirigues Teixeira, por 8 votos, obtendo o Sr. Deocle-
oiano Teixeira 4. 

O SR. PREBIDI!iNTE - Achandv-se vonstituida a Mesa do Senado, vou 
oommuuicar ao Sr. Dr. governador do Estado e -á Ca.ma.ra dos S r s. Depu-
tados. 

ORDEM DO DIA PAltA AMÀNHÃ 

Eleição das commissões permanentes. 
Levanta-se a sessãJo. n 
Agora, passo a demonst rar que, em face do Regimento do Senado, nen-

huma sessão ordinaria póde ser aberta com esse numero de quatro sena-
dores. 

' ' 

Para abrir-se uma sessão ordinaria. do Senado, exige o a.r t . 61 do seu 1 

Regimento que estej am present es, pelo menos, um terço ele senadores, e o 
art. 62 até pTohibe que, não h a.ve ndo esse numet'O, sejam Lidos pareceres e 
r-equerimentos, que devam ser votados. 0Ta, quatro não· é siquer o terço do 
numero 13, que era o dos senadores existentes, quanto ma.is de 21, que é o 
numero integral de membros do Senado. 

O SR .. JosÉ lGNACIO - Tem seus conformes. 
O SR. IM,;oviGILDO FILGUEIRAS - Admitto que não fosse necessario o 

terço dos 21 senadores, que é r ealmente o pensamento do Hegimento , para. 
haver urna s-essão ordina.ria. 

Mas, sendo 13 os sen adores existentes, é evidente que com quatro, isto é , 
tres occupando a Mesa e um sentado na bancada, não podia ser aberta urna 
sessão ordinaria do S,enado, so-bre tt1do depois de1 no mesmo dia e á hora 
regimental, ter-se aberto uma outra sessão presidida pela Mesa legal, e na 
qual haviam comparecido e resp-ondido á chamada nove senador-es, ent,re cs 
quaes um dos que fizeram parte da tal sessão clandestina no gabinete reser-
vndo do governado-r do Esta.do. 

VozEs - Que esca.ndalo! 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEffiAS - O que é certo, Sr. presidente, é que, 

em conseque-ncia dessa sessão clandestina, amanheceu , no dia seguinte, o 
edificio do Senado cercado de grande contingente de f-orça policial. Já, du-
rante a noute, haviam certos individuas entrado no edificio do Senado, para 
arrombarem todas as portas, porque as r esp ectivas chaves achavam-se em 
poder do 1° secretario, e substituirem todas as fechaduras como v-erificou-se 
d'epois. Vou ler, em noticias dos orgãos da imprensa neutra da minha terra , 
as occurrencias desse nef asto dia para á Republica Brazileira. 

E' do ,J o1·-nal de N otic:ia.1, orgão semi-dticial, a seguinte narração (lé) : 
«Hoje, logo pela rna.nhã, foram postadas praças de policia no edificio 

do Senado. 
A's 11 ho-ras, começaram a ter entrada diversos cidadãos que para alli 

se dirigiam , não sendo, porém, permittida a entrada no recinto da sala das 
sessõHs do Senado aos ca,ndidatos diplomados pelo partido constitucional. 

Destes só compar-eceram os Srs. Drs. A11gusto Pedro, Almeida Couto 
e Joaquim da Costa Pinto, que occupava Jogar nessa corporação até a,o en-
cerramento das sessões ultimas. 

Ao Sr. Dr . Cesar Zama, querendo entrar no recinto do Sen ado, foi 
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negada licença. S. Ex., então, dirigiu-se ao Dr. chefe de policia para que 
isso lhe concedesse, visto achar-se elle disposto a entrar ali. 

O Dr. chefe mandou então um official do regimento dar entrada a.o 
representante federal da Bahia. 

Eram 11 horas e 5 minutos quando entra.va no edificio do Senado o Se 
barão de Geremoabo, ao<impa.nhado de amigos e correligionarios seus. 

Ao chegarem ao alto da escada, e quando se .procurava saber quem tinha 
de entrar ou de ficar de parte, ouviu~se a detonação de um tiro, que não 
causou damno , algum. A procedencia desse tiro di&'leram-nos . ignorar-se. 

Effusão de partidarismo, que só poderia comprometter os adversarios 
do presidente do Senado bahiano. 

No recinto do Senado, viam-se então todos os Srs. senadores constitu-
cionaes, que se achavam espalhados pelas sa.Ias, e na sala dos trabalhos os 
senadores antigos federalistas e os proclamados hontem. 

Estes occupavam a ba.nc~-da da esquerda, emquanto na direita o sena-
dor o Sr. Dr. José Gonçalves achava-se sos.inho de frente para as galerias, 
já ch·eias de deputados estadullles, cidadãos de todas as classes sociaes e cinco 
praças de policia. 

Seriam 11 horas e 50 minutos quando um senador constitucional diri-
giu-se ao Sr. Dr. José Gonçalves, convidando-o para reunirem-se em outro 
logar. 

S. Ex. recusou-se a isso e, minutos depois, retirou-se para a sua resJ-
dencia, acompanhado dos Srs. Bahia, Lago, J ambeiro e outl'OS. 

Meio dia, o relo:gio parlamentar annun.cia vagarosamente a hora regi-
mental e o Sr. barão de Camaçary decla.ra aberta a sessão. 

O coronel Tanajura procede á chamada, pela qual verifica-se só se acha-
rem presentes os senadores federalistas, em numero de 12. · 

Havendo numero, o E1r. Dr. Rodrigues Teixeira· lê a aeta da sessão de 
hontem e declara não haver expediente. 

Passa-se á ordem do dia, a qual daremos amanhã. 
'l'odos .os senadores constitucionaes retiraram-se então e seguiram até 

o Dia1·io da BahÍa e dahi ao edificio da municipalidade ,onde se acham até 
á hora em que escrevemos. 

No salão da secretaria do governo, á Piedade, acha-se crescido numero 
de amigos e correli.gionarios do governado·r, bem como crescido numero de 
a.dversa.rios poJit.icos de S . Ex., que não .esta.va presente. 

Não houve a menor alteração da ordem publica. 
As casas de commercio e particulares nos limites do ·edificio do Senado 

conservaram-se fechadas. 
A força publica recolheu-se aos seus quarteis ·e o Dr. chefe. de policia 

esteve e.m sua secretaria. 
E' o quanto podemos dizer hoje, pelo adeantado da hora. " 
O SR. PRESIDENTE ohserva ao orador que já excedeu a hora da sessão. 
O SR. LEOVIGILDO FILGl!EIRAS - Sr. presidente, ainda me resta· muito 

a expor, e, por isso, peço a V. Ex. que me conceda, ficar com a palavra para 
proseguir, na sessão de amanhã, em minhas considerações sobre o requeri-
mento em discussão. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo. Fica a discussão adiada e V. Ex. com a 
pa.Iavra. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÁO DE 2 m~ JUNHO . 

O Sr. Leovigildo Filgueiras (pela o1·dem) - Na leitura da ordem do 
dia de hoje ve jo- que V . Ex. não observou o Regimento- desta Camara., po'nlo 

em primeÍiro logwr as votaçõe.~ da emenda do Sr. Moreira. da 
Questão de Silva e de um projecto qualquer que já estava encerràdo 

desde a sessão legislativa elo a'tmo passado . Em seguida, V . 
ordem Ex. collocou logo a discussão do r equerimento do :::>r. Zama 

que havia ficado a.dia.da, porque fiquei eu com a palavra 
ainda para discuti!-<> nesta sessão. Só depois da discussão desse requerimento 
foi que V . Ex. collooou a discussão do pmjecto n . 102 A de 1894; isto é, este 
pi·ojecto V. Ex. declarou ser de tal urgenc.ia que devia pret erir a discussão 
do .requerimento do Sr. Zama, que ficou adiado. 

Oomprehende V. Ex. que esta deliberação não é regimental , por !tuas 
razões : em primeiro lagar, po·rque a discussã.a adiada do projecto, requeri-
mento ou parecer, é a preferida mesmo na organisação da o-rdem do dia; e 
V. Ex. assim entendeu, de accordo com o Regimento, estabelecendo logo ' em 
primeiro lagar a discussão desse requerimento que ficou adiado; . em segundo 
lagar, V. Ex. por si não póde julgar quaes sejam os projectos cuja mat~rta 
seja de ta-l ordem urgente que possa preterir a discussão adiada de qua1qt:el' 
outro projecto, .requerimento ou parecer . E' esta uma elas attribuições que 
o 1·egimento confere á Camara dos Srs. Deputados. 

Portanto, só em virtude de requerimento de um deputado, approvado· 
pela maioria da Camara e depois da consulta immediata de que si a ma~&:ia 
é de tal ordem urgente que possa ficar prejudicada, não sendo immedia.ta-
mente discutida e votada, é que V. JI:x. póde resolver do modo por que re-
solveu, preterindo a continuação da discussão do requerimento do Sr Zama, 
que se refere a negocias da Bahia, ele que V. Ex . é repr esentante, devet1do 
po~: esse mo·tivo, ter o escrupulo preciso para nã.o pr ete,rir o dir.eito de quem 
quer que se achasse inscripto para prosegutr 1>a. discussão dru~e requeri 
menta. · 

Não depende, portanto, esta deliberação da vontade de V . Ex , mas da 
maioria da Camara. 

O Sr. Presidente- A Camara acaba de ouvir as iucrepa~;ões que o hon- · 
rado deputado pela Bahia dirigiu-me como seu presidente. 

Pelo tom aspero com que S . E.x. as proferiu, póde a Ca.mara inferir Je 
sua justiça. 

Hoje, logo depois da approva.ção da act a, informei á Camara de que o 
avulso contendo as materias dadas para a ordem do dia de hoje tinha uma 
omissão. Era a da 2a discussão do projecto n. 14, do corrente anno, conce-
dend<> um credito ao Ministerio da Marinha para pagamento de despezas já 
effectuadas. (Apoiados.) 

E' esse o projecto cuja discussão annunciei, guardando a ordem mar-
eada ou designada no livro das ordens do dia; não foi, pois, o projecto· n. 192 
que preteriu o requerimento do Sr. Zama, como affirmou inexaotament.e o 
nobre deputado. (Apoiados.) 

Como presidente da Camara, não exorbitei das attribuições que o hegi-
mento me confere coUocando o projecto n . 14 precedendo o requerimento do 
Sr. Zama; o Regimento no art. 22 § 7° é claro e não estabelece limitações a 
essa attribuição, que só póde ser modificada pelo voto da Camara. 

Quanto á accusação de pa-rcialidade com que -o nobre deputado terminou 
:suas observações, declino do juizo do nobre deputado para o da Camara, 
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que é testemunha do modo por que dirijo os seus trabalhos. (Apoiados 
geraes; mui.to bem.) 

O Sr. Leovigildo Filgueiras - Sr. presidente, poucas palavras mais 
para ultimar a demonstração da primeira das proposições, que me propuz 

desenvolver, a proposito do requerimento do nobre depu-
Discussão do tado pela Bahia o Sr. Cesru: Za.ma., isto é, que o Estado 

· da Bahia está fóra da lei, fóra da ordem constitucional da 
requerimento fórma r epublicana federativa. · 

, Mas, referindo-se a factos por mim já relatados, na 
ultima sessão, certas arguições do nobre deputado o Sr. Ve.rgne de A breu, a 
quem respondo, não devo proseguii· em minhas demonstrações sem da.r-lhes 
11- devida J'eplica. · 

A mais importante dessas arguições foi a seguinte (lê): 
" O 81·. V M·gne de A b1·eu reconhece que a solução da questão de veri-

ficação de poderes dós eleitos para o preenchimento do terço do senado e 
para a vaga do finado senador Teixeira Soares não foi legal, mas foi um 
c~tstigo mel'ecidamente infligido ao p<Lrtido da opposição pela maior fraude 
que já se viu na Bahia!>> 
. , ·, Este topico do discurso de ~· Ex. suggere-me muitas ponderações, quer 

<;lE;J ,çaracter político, quer de natureza jurídica, quer de grande valor histo-
r;i09, quer, finalmente, de ordem puramente moral. 

.Nesse extracto de toda a substancia toxica do pensamento de S. Bx., 
a ,ll-1\l!:lyse desoobre, com effeito, elementos de subida importancÜt· : 1°, o 
porito de vista político da violação da lei fúndamenta.] do Estado, só porque, 
co:r,no . disse S. Ex., "seria anti-patriotico oonsentir o governador do Estado 
q;ue, o. Senado se constituísse com maioria de membros do partido adversario, 
que: daria em resultado ser eleito presidente dessa corporação, e, portanto, 
se,q po~·imeiro substituto legal , um cidadão do mesmo partido que se acha em 
opposição ao governo de S. Ex.; 2°, o ponto de vista jurídico do fundaml:)nto, 
nelo qual se propoz a annullação de eleições feitas em 35 municípios, todos 
em q~e o partido adverso ao do gov·ernador obteve completo triumpho elei-
tqra.l no pleito, travado a 4 de novembro, a despeito da mais acendrada pres-
são official, _que jámais se viu na Bahia, só para se poderem reconhecer como 
senadores indivíduos estrondosamente derrotados nesse pleito; 3°, o ponto 
de vista historiou das fraudes eleito·raes da Bahia, em cujo quadro ver-se-ha 
apparecer a figura política do chefe do partido, que apoia o governador da 
Barua, o Sr. Luiz Vianna, que é, ao mesmo tempo, senador e presidente do 
superior tribunal de justiça desse Estado, como o homem menos competente 
pa.ra arguir de fraudul-enta qualquer eleição feita no mesmo Estado-; 4°, final-
mente, o ponto de vista moral do castigo, a que alludiu S. Ex., infligido por 
esse senador, seu chefe político, a.o partido da. oppo.siçã.o pela maior fraude 
que já se viu da Bahia. 

Senhores, houve um tempo em que se aprendia que " a violação de uma 
lei é um crime». Acabamos, porém, de a.prender, em pleno regimen republi-
ca.1no e do tã.o preoonisado .governo civil do Sr. Prudente de Mora.es, que se 
esfofa em de-clara . .r pela imprensa. e por telegrammas que o governo civil é o 
governo do respeito á lei, acabamos de aprend er, pela voz autorisa.da de um 
qeputado governista, o Sr. Vergne de Abreu, que a violação de uma. lei é 
um acto patriotico, porque anti-pa.triotico seria oonsentir o governador dD 
Esta.do da Rahia que n. maioria dos membros do Senado reconhecesse como 
senadores eleitos, no pleito de 4 de novembro , candidatos do partido em 
opposição a.o seu governo . (Risadas.) 

Mas, no regimen representativo, quer sob a fórma republicana, quer sob 
a fórma monarchica., qual é a deliberaçã.o que preva.lece nas corporações legis-
lativas pelo voto, com que exprime cada um ele seus membros a sua opinião? 
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Houve um tempo, em que se aprendia que a opmmo, que re unia o maior 
numero de votos, é a que no regimen representativo, deve prevalecer sobre a 
que é suffragada pela minoria. Pois bem; agora, em pleno regimen republi-
cano, sob o governo civil do Sr. Prudente de Moraes, os seus partidarios nos 
ensinam que o que deve prevalecer nas deliberações de uma corporação legis-
lativa é a vontade ou a opinião da minoria de seus membros. ( .:'Vão apoiados). 
Não apoiado, porque? O que foi que S. Ex. o Sr. Vergue de Abreu e com elle 
a maioria da bancada bahiana apoiaram e continuam a apoiar no Estado da 
Bahia ? Em um Senado, constituído, em sessão ordinaria, por 13 membros, 
oito votam pelo parecer da maioria da commissão de verificação de poderes 
dos eleitos para o preenchimento de seu terço e de mais uma vaga, reconhe-
cendo seis candidatos de um pa.rtido e dous do outro, e tres votam pelo 
parecer em separado de um dos membros da mesma commissão, annullando 
eleições feitas em 35 municípios e reconhecendo oito candidatos do seu par-
t .ido e nenhum do outro partido. 

O que fez o governador do Estado, a quem os nobres deputados apoiam 
e sustentam que praticou um acto patriotico, cerca,ndo de forç<t policial o 
edificio do Senado para impedir que tomassem assento no 1·ecinto os seis 
senadores r econhecidos pela maioria dos membros existentes dessa corpo-
ração? · 

Declarou que para elle os legítimos senadores er am os reconhecidos pelo 
parecer em separado do Sr. Luiz Vianna, approvado apenas por tres senado· 
res , inclusive o aut.or desse parecer , e não os reconhecidos pela maiori a dos 
membros da mesma corporação, em numero de oito! 

VozEs-- Que escandalo! (Ha outros apartes.) 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEmAs - E' com esse Senado, constit uído por 

quatro senadores e pelos taes oito candidatos reconhecidos pela n1inoTia, que 
S. Ex., o governador da Bahia, se communica officialmente, e cujos actos 
elle tem sa.ncmonado, cons·iderando, portanto, esses actos como constitucio-
naes, embora oriundos de um ramo legislativo inconstitucionalmente consti-
tuído (apa1·tes) e que est á inconstitucionalmente funccionando. 

E' o proprio Sr. deputado Vergue de Abreu quem o confessa, narrando 
o que passou-se na Bah1a: eis as suas palavras, que lemos no seu discu rso 
publicado no Diaro do Congresso (lê) : 

·u O Senado compunha-se de nove membros do partido· constitucional e 
quatro do partido federal , que é o do orador. 

Entende que tanto era o Senado um como o outro grupo, tanto mais 
qua.nto estes dous grupos estavam no firme proposito de não se unirem. 

O conselheiro Luiz Vianna, do partido do orador, r euniu os tres sen.t-
dores do seu grupo e reconheceu os Senadores seus amigos. 

Os oonstitucionaes, sob a presidencia do Barão de Geremoabo, reconhe-
ceram seis candidat os d{) seu partido e dous do partido federal. n 

Apreciemos este topico de ouro do discurso do t a lentoso deputado ba-
hiano. Na opinião de S. Ex. , a coexistencia de dous Senados no Estado da 
Bahia j á era um facto anterior ás eleições de 4 de novembro de 1894, em que 
for am votados candidatos dos dous partidos, o constit ucional e o federal, 
par a o preenchimento do terço, que tinha se ser renovado, e da vaga, por 
morte de um de seus membros, pois que, antes dessas eleições, j á havia clous 
grupos de senadores, um de um partido e outro do outro, e u tanto era 
Senado um como o ou tro grupo. n (Risadas.) 

I sso quer dizer que, segundo a concepção que fórma S. Ex. do 1·egimen 
representativo em uma r epublica federativa, uma Camara ou Senado, em 
que ha representa11tes de dons partidos politioos, niio é uma Camara ou um 
Senado, mas duas Cama.ras ou dons Sena.dos, porque « tanto é Camara 011 
Sen a.do um .grupo político quanto o outro"· (Risadas e apartes.) 

Senhores, essa opinião do nobre deputado bahiano parece. que oonstitulol 
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um dos artigos do programma do seu partido, porquo o seu governador diz 
quA não sabe governar sinão oom Camaras· unanimes'; para elle, o adversaáo 
é niais de que um inimigo, é um criminoso de leso-patriotismo. ( ApaTtes.) 
Si elle o não disse, os seus amigos dizem que ·elle o quiz, e é assim que justi-
ficam a infamia que, em nome e sob a responsabilidade delle, ooin o· emprego 
da vioJem:ia por soldados de policia., praticaram na Bahia, organisando uma 
Camara e um Senado, compostos unanimemente de corr~ligionarios, que lá 
estão inoonstitucionalmente funcciona.ndo, com p1·ejuizo do funccionameuto 
constitucio·nal e legitimo da CamarlJ. e do Senado bahianos, constituídos ·JIJ 
acoordo oom a Constituição e leis estaduaes. ( Apa1·tes.) 

Foi o honrado deputado o S.r. Vergne de Ahreu quem disse que o gover-
nador não podia consentir em uma organisaçào elo Senado eom maioria Je 
membros adversos ao seu governo, porque disso resultaria o perigo ele ser 
eleito p.r·esidente dessa corpor·ação um opposicionista, que teria ele substituil-
o, da,do qualquer impedimento seu ou dada a vaga por qualquer causa, e o 
seu partido, em tal caso, não poderia mais governar o Estado da Bahia. 
(Risadas .) 

Realmente, o caso é para rir. O partido do actual governador da Bahia 
é tão pujante e gosa de tanto prestigio nesse Esta,do (!Ue, substituído S. Ex. 
no governo pOT um substituto legal adheso ao partido constitucional, nunca 
mais viria.m a occupar posições officia.es os correligiona,rios de S. Ex. ! 
( Apa1·tes.) 

M·as esse receio do governador do Estado só appareceu este anno, por-
que, no anuo passado, a maioria dos membros do Senado já era, quandil 
abriu-se o Congresso, de adversarios de S. Ex., que elegeram para seu presi-
dente o Sr. Barão de Geremoabo, adquirindo este, desdi'} então, o direito de 
substituir o governador, em seus impedimentos ou em caso de vaga, por qual-
quer motivo, até o dia em que, no corrente anno, se procedeu á ·eleição da 
nova Mesa do mesmo Senado. 

E, po•rventura, no regimen representativo de partidos politioos, pelo 
qual é garantida a representação elas minorias, póde ninguem, quanto ma1s 
um governador de Estado, oonsiderar um perigo a substituição de um par-
tido por outro no governo, desde que um e outro se reputam igualmente pa-
triotioos e demonstram, por suas idéas e programmas, o intuito de promove-
rem o bem publico, e a maioria do povo político, qur; é o eleitorado, mani-
festa, por seus suffragios, a. soberana vontade de ser .gov.ernado por homeus 
de seu partido? (Apoiados geraes.) 

E si nesse regimen o que deve prevalecer é o r.espeito á lei, emquanto 
fór lei, por mais «iníqua, . informe e attentoria da liberdade"' que pareça 
aos que nella enoontru,m .embaraços aos seus caprichos e planos partidarios, 
é evidente que nada justifica o attentado que o partido do governador oom-
metteu e o golpe de Estado do mesmo governador, impeclindo pela força 
publica sob as suas ordens o funcciona.mento oonstitucional de uma Camara 
e um Senado legítimos, a que vem aquella coarctacla do nobre deputado o 
Sr. Vergue de Abreu, considerando anti-patriotica a eleição de um membro 
do Senado para seu presidente, que noo fosse da parcialidade política do 
governa.dor do Estado? ( .4paTtes.) 

Basta, senhores, a oonfissão de um dos réos, em uma causa, como- esta, 
para que a victima do crime se dê por satisfeita, ainda que a generosidade, 
em taes casos, possa comprometter-se oonfundindo-se oom fragilidade, e 
quaesquer que venham >1 ser as consequencias desse crime. 

Passemos, Sr. presidente, ao ponto ele vista juridioo das i1Illlllllações de 
el~Jições de 35 municipios para se e:onsicleraJ·em eleitos os candidatos do partido 
do governador. 

Este ponto de vista ela asserção do illustre deputado ba.hiano depende de 
um confronto entre o pa,recer da maioria da Commissão de Poderes do 
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Senado e o voto em separado do unico membro divergente da mesma com-
missão·, o Sr. Luiz ,Vianna. Já li esse parecer em separado do Sr. Luiz 
Vianna; devo, portanto, ler tambsm o parecer da maioria absoluta. dos mslll-
b:ros daquella commissão, que é o seguinte (l ê): 

« Pa.recer da Commissão de Poderes do Senado ·- A Commissão de Po-
deres examinou as .aotas que lhe fora-m presentes, e colllp ulsou todo o volu-
moso processo eleitoral de lllais de mil actas, concernentes á eleição, em 4 üe 
novembro ultimo, para o preenchimento do terço do Senado e da vttga, em 
virtude do fallecimento do Dr. Ma.noel Teixeira Soa.res, de saudosa e pura 
memoria, conforme tudo consta do relator io apresentado e publicado. 

Depois disso, em tres sessões publicas, teve de ouvir as reclamações doi! 
interessados e de diversos Srs. senadores e de sommar , a requerimento do 
Sr. senador Luiz Vianna., membro da commissão, todas as actas parciaes das 
diversas secções dos municípios da capital e do Gaetité, cujo resultado das 
apurações geraes dos respectivos conselhos havia já sido computado . 

Em reunião de hoje, com antecedencia a.visada a seus membros, a. com-
missão teve que estudar as actas, duplicatas e mais papeis, cujo resultado 
havia sommado pam facilita.r o trabalho. 

Deve a commissão observar que todas as deliberações expressas no pre-
sente parecer foram tomadas unanimemente, concorrendo mesmo para esse 
resultado o voto do Sr. senador Luiz Vian na, que só ao findar todo o tra-
balho, foi que declarou-se separado dos seus companheiros. 

A commissão julgou dever propo-r ao senado : 
Que, havendo algumas divergencias entre o resultado das apurações dos 

conselhos municipaes de Ca;etité e da Capital e os das actas parcia.es exa-mi-
nadas, fossem esses result-ados os preferidos; 

Que a duplicata nas freguezias do Rosario e Purificação , do município 
de Santo Amaro , feita pelo seu conselho municipal, qua.ndo já era conhecido 
o resultado verdadeiro das cinco unicas secções que se reuniram no dia · da 
eleição naquella cidade, fosse desprezada em virtude das provas allegadas 
contra essa eleição, e computados os votos expressos nas cinco secções qu~ 
reuniram-se e presidiram a.os trabaJhos eleitoraes de 4 de novembro naquelles 
districtos; 

Que fossem annulladas as eleições dos municípios de Chique-Chique e da 
Victoria, porque as actas remettidas não l?reenchera.rn as formalidades exigi-
das pelo art. 38 elas "instrucções eleitoraes n, que r egula.m o processo eleito-
ra.} vigente; 

Que as eleições dos municípios ele J equiriçá, Marahú, Uanna.vieiras, 
Barcellos, Prado, Paperoá, Andarahy e Belmo·nte não fossem a.pm:adas, não 
só porque apresentam nos seus resultados r espectivos um excessivo· augmento 
de eleitores, em quasi todos não correspondente á sua. população, como tam-
bem porque as actas r emettidas apresentam irregularidades qu e a.utorisa.m 
a se duvidar, com boa razão, de s•·Ja legitimidade. 

Que as eleições dos municípios ele Cachoei!·a, Abba.dia, Conde e freguezia 
ele Madre de Deus, deixassem de ser apuradas, po•rqne, tendo havido nesses 
collegios duplicatas, a commissão pnr earencia de provas , não conseguiu 
descob.rir quaes dessas eleições são a . verdadeira expressã.o do voto popular ; 

Que as eleições dos municípios de Olivença, Campestre, Ilhéos e Entre-
Rios tambem n ã.o f.ossem apuradas, porque a.s authenticas das secções remet-
tidas co.nteem re-sultado inteiramente contrario ao que resam as actas das 
apurações gera.es desses municípios; 

Que fossem annulladas as eleições elo município da . villa ele S. F.ra.u-
cisco, contra as quaes foram presentes á commissão documentos do . mais 
subido valor, como declarações ·B p.rotestos dos eleitores perante o notario 
publico, além do testemunho va.li oso de cidadãos altamente conceitnados que 
a.Jli residem e são eleitores; 
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Que aejam desprezados os votos declarados perante o funccionario <to 
cartorio de Macahubas, pela impossibilidade absoluta de haver quem, no 
espaço d·e 6 horas, escreva com toda& as formalidades legaes as declaraçõe~ 
de voto de 900 eleito·res; 

Que sejam, fina.Jmente, appl'ovadas toda~ as demais ~leições proce.did~s 
em 4 de novembro ultiJno, e reconhecidos e proclamados senadores, para o 
terço do Senado, os Srs. : · 

Dr. José Luiz de. Almeida Couto. 
Dr. João Ferreira de Araujo Pinho. 
Dr. Ildefonsn José de Araujo . 
Joaquim Costa Pinto. . 
Dr . Augusto Pedro Gomes da Silva. 
Dr. José de Aquino 'f anajura. 
Dr. José Marcellino de Souza. 
E para a va,ga do Dr. Manoel Teixeira. Soares o Sr. Dr . JPran-

cisco Prisco de Souza Paraizo 

77 .272 votos 
68.152 )) 
65.088 )) 
62.236 )) 
55.676 )) 
53.140 )) 
52.301 )) 

89.438 )) 

Ao terminar o presente tra.balho, a commissão entende dever dizer ao 
Senado que acha indispensavel uma reforma eleitoral, que venha substituir 
o actual regimen desde a sua base. 

Impedidos os alistamentos phantasticos, facilitado aos cidadãos o acoesso 
ás urnas, punindo o gov·erno· que alliciar votos por meio de emprego e do 
thesouro publico ou que perseguir o cidadão com a perda. do emprego, impos-
sibilitada a policia de influir pelo terror, com certeza não será. tão aeturpada 
a. base do nosso systema institucional. 

Para isso será, principalmente, preciso qne haja duas cousas : conhec.i-
mento pleno dos seus direitos pelo povo e respeito ás suas attribuições pelo 
governo. Só se faz um povo liv·re, diz um escripto·r, dando-lhe costumes ch~ 
liberdade, porque ha do.us impossíveis : fundar a liberdade em um povo· que 
a não comprehende, ou destruil-a em um po·vo que a comprehende . 

. Tivessemos nós arraigados esses princípios e nenhum governo, por mais 
desassizado, ousaria affrontar-nos com a serie de tropelias que temos pre-
senciado, attonitos desde que o .go•ve.rno tomou a si a empreita.da eleitoral e 
aspirou á triste gloria de inaugurar entre nós o systema. das duplica.tas·, 
levando-o até ás casas da representação do Esta.do. 

Bahia, 22 de abril de 1895. - João Ferreira de Moum, presidente. 
Dr. José Eduardo Frei7·e de CaTvalho. - Conego Agrippino Borges.- A .. A.: 

' Guimarães. » 
Dahi se vê que, qua.nt<O a 13 municípios (Marahú, llheus, Tapero.á, 

Prado, Andarahy, Belmonte, Canna.vieiras, Cachoeira, Abbadia, Conde, 
Entre-Rios, Jequeriçá e Macahubas), a maiÜ'ria. da commissão· de poderes 
propoz as annullações das respectivas eleições de acco·rdo com o membro 
divergente, o Sr. Luiz Vianna., que, em seu parecer em sepa.ra.do, ta.mbem 
as propoz. 

Sendo, pmém ., proposta pela maioria da commissãJo, a annullação de 
eleições de mais seis municípios (Chigue-Uhique,Victoria, Barc-ellos, Oliv.eira, 
Campestre e 8 Francisco), nã.o coneorclou com isso o Sr. Luiz Vianna .. 

Entretanto, annulladas as da.qnelles trese .municípios, e a.puradas ·as 
destes seis, a.inda assim nenhum dos candidatos d<O partido do Sr. Luiz 
Vianna lograria ser comtemplado entre os eleitores. 

Erlll preciso annullar tambem as destes seis ultimos municípios, julgando-
se válidas outras em id.enticas condições, como as dos municípios de Casa 
Nova, em que vota.ra.m sómente nos candidatos governistas 2.686 eleitores, 
quando a sua população é apenas de 5.136 a lmas; de Gamelf!'i7"C! do Asswruá, 
em que votantm sómente nos mesmos candidatos 1.887 eleitores, aendo sua 
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'população de 5.798 almas; da cidade da. Blt?T O, em que votaram sóinente nos 
mesmos candida.toS 2.670 eleitores, sendo sua população de 11.52ii a lmas; Cot\ 
So.nta Ba1·bam., em que vota.ram 2.0ll eleitores, sendo ~:;ua. pupula.\'ã.o d!! 
3.500 almas; de Oliveü·a dos Camp·i.nlws, ·em que vo·taram 1.495 eleitores, 
sendo sua população de 3.200 a.lmas; de Cn1.~ das tll:nw s, em que votara.m 
1.313 eleitores, sendo a sua. população apenas de 3.200 almas; do Bemansu 
(o celebre Remanso), onde votaram 1·.265 eleitores, sendo sua população de 
5.152 almas; de Barreú·as, em que votaram 1.740 eleitores, sendo a sua popu-
lação de 5.282 almas; de Oliveira do B1·e·ijinho em que votaram 1.639 elei-
tores, eom uma população de 4.325 almas, e de outros quasi em iguaes condi-
ções das regiões enfeudadas aos Srs. Rodrigues L·ima. e Luiz Vianna, pa.ra 
que pudessem ser reconhecidos sen adores apenas rlous dos oito candidatos 
governistas. 

Pois bem; pelo parecer em separado do Sr . Luiz Vianna fo.ra.m julgadas 
válidas, além de todas essas esca-n dalosas fraudes praticadas nos actuaes 
6° e 7° districtos, mais as daquelles seis municípios : VictoTia, em que vota-
ram 3.328 eleitores, sendo a sua. população de 11.408 a.Jmas; Barcellos, em que 
vo-tara,m 2.537 eleitores, sendo a sua população de 2.692 almas (!! !) ; Cam-
pestre, em que vota.ram 2.642 eleitores, sendo a sua população de 7.527 
almas; Olivença, em que votaram 2.013 eleitores, sendo a sua população de 
2.132 almas (!I!); Ch·ique-Ch-i.qv,e, onde votaram 1.455 eleitores, não a.ttin-
gindo sua população a 16.000 almas, etc ., e, a.inda assim, para figura.r elle uma 
r-otação para todos os seus candidatos superior á. dos ca.ndida.tos do partido 
constitucional, foi-lhe pi"eciso propor a annullação de todas as eleições de 
35 municípios, isto é, de mais 22 a.Jém das dos 13, sobre as guaes concordou 
com a maioria da commissão . · 

E' excusado dize.r que desses 22 municipios o Sr. Luiz Vianna propoz 
a annullaç~o de 12 do 5° clistri cto eleitora.] federal , qne represento nesb 
camara, e que se compõe apenas de 21, sendo os outros 10 pertencentes ao 
3° districto, e mais um elo 2° e outro do 4°, nos quaes todos f.oram quasi 
unanimemente votados os candidatos do pwrtido odnstituoional. 

Do 6° e do 7° districtos, em cujos todos os municípios , em numero de 41·, 
os eandidatos governistas fo·ram guasi unanimemente· suffragados pelo mais 
escandaloso bico de penna, que se pôde imaginar , o Sr. Luiz Vianna nã•) 
propoz a amlUllaçã.o de eleiçqes de nenhum! 

O princip).o, em que o Sr. Luiz Vianna se fundou, em seu parecer, pa.ra 
propor a annullação de tantas eleições foi apenas a pl'oporção entre o numero 
de eleitores, que votaram , e o numero de almas existentes em cada um destes 
municípios, segundo uma. estatística , que S. Ex . leu em um trabalho offiCial , 
que se publi cou sobre o estado ·da Bahia para figurrur na exposição de Chicago; 
mas dessa mesma ob1·a official foi que eu extrahi as notas estatísticas das 
populações dos municípios, .a_ que me r eferi , cujas e leições foram julga.das 
validas pelo mesmo Sr. Luiz Vianna em seu curioso parecer em separado, 
e ·cuja proporção entre a populaçã.o e o numero de eleitores, que consta da.s 
actas t erem v-ota.do, é muito mais esen.ndalosa do que a que S. Ex. tanto 
alambicou entre a popul:-tção e o -eleitorado dos municípios, de cuj as eleiçõe~. 
em seu parecer em separado, propoz a. a. nnullação, sob tal fundam ento . 

Esse parecer em separado do Sr. Luiz Via.nn a, pois, é o que se p6de 
qualificar ele «zelo phari saico pela verdade eleitoral n .. 

Nenhum valor jurídico, portanto, continha ta.J pa.recer em separado do 
Sr. Luiz Vianna pa.ra prevalecer sobre -os fundamentos do da ma.ioria da 
commissão, de que S . Ex. fôra. o unico membro divergente. 

Passo. agora, Sr. Presidente, ao ponto · de vista mais interessante da 
arguição de: mei.1 illustre collega., o Sr. Vergne ele Abreu, isto é, o ponto Je 
vista hist.ori co de fra-udes elei toraes na Bahia, e vou demonstra;r que ao chefe 
do pn.rtido, a qi1e se filiou S. Ex. o Rr. Vergne ele Abreu, o ·ex-secretari!) úo 
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governo do Dr. José Gonçalves da Silva, era justamente, dentre todos. fHI 
membros desse partido, a quem fallecia. competencia moral para inflingir aos 
seus adversarios qualquer castigo em virtude de fraude eleit-ora-l por elle!i' 
commettidas em qualquer pleito. 

Si eu carecesse de produzir uma prova testemunhal desta miulm asserr;ão, 
requereria a intimação de dous ministros do. aotual governo civil da Repu-
blica, os Srs. Gonçalves Ferreira e H.odngues Alves, do illustre presidente 
desta cama,ra, .o Sr. Rosa e Silva., do dignú deputado púr S. Paulo o Sr. 
Almeida Nogueira e do illustre senador por Sergipe o Sr. Cúelho e Campru;. 

Não poderia invocar mais insuspeitos depoimentos, nem escolher mais 
qualificadas testemunhas. 

Basta-me, porém, para provai-a, reproduzir a leitura. de um importante 
documento que consta d<Js annaes do parlament-o brazileiro, já lido na sessão 
de 24 de maio de 1888, e em virtude do qua.I aquelles a.ctuaes secretarias do 
governo republioaJlo, os Srs. Gonçalves F erre ira e Rodrigues Alves, o actua.J 
presidente desta Camara., o Sr. Rosa e Silva, o digno deputado por S. Pa.ulo, 
o Sr. Almeida Nogueira, que foi o rela.tor do respectivo parecer da CJommis-
são dte Constituição· e Poderes, e o honrado· senador por Sergipe, o Sr. Coelho 
e Campos, membro da mesma commissão, que subscreveu tal par€cer, vota-
ram pela annullaçã;o da eleição da Ba.rra. do R.io Grande, para ser reconhe-
cido deputado pelo antigo• 14° districto, cuja região se acha enfeuda.da a.o 
Sr. Luiz Vianna, o candidato libera.! Elpidio de Mesquita, julgando-se smn 
effeito o diploma QOnferioo a{) candidato Ba-rão de Pereira F~·anco, apesar dos 
esforços que para o reconhecimento deste empregou o prestigioso chefe do 
partido conservador, o Sr. Barão de Cútegipe, sendo como se sabe, então, 
quasi unanimemente, conservadora a Camara dos Deputados. 

Esse documento, tão escandaloso que pr-oduziu esse inesperado effeito, foi 
simplesmente uma cll!rta do Sr. Lniz Via.nna., que havia sidú juiz de direito 
da Barra do R.io Gra-nde, onde constituiu família, ao seu collega juiz de 
direito de Santa R.ita., e que nã-o se sa.be porque meios foi parar ás mã.os cio 
candidato Elp.idio de Mesquita, em vez de ser ent11e.gue ao seu destina.tario, que 
era o Dr. João Nepumuceno Torres , actualmente juiz do tribuna.} da pri-
meira instancia da capital da Bahia. 

Eil-o : (lê) : 
«Torres. 

« Barra, 21 de dezembro- de 1887. - Tenho presente a sua carta de 19, 
vinda pelo positivo. A leitura della deu-me de facto certeza que V. está sem. 
cabeça. V . enxerga difficuldades onde não ha. Desde que V. conta <iom o 

·1 o juiz dte paz, que difficulda.d.e tinha em lavrar uma acta como lhe disse? 
Haver juizes de paz d-o Muniz? Desse-os como não comparecidos. Os escri-
vães P Suspendesse a um e nomeasse outro interina-mente. Assim, só attribuo 
tudo ll!O receio e panico em que o Elpidio os pôz. Em ultimo caso, fizesse sua. 
eleição e deixasf?e elle com o Muniz fazer a delle. 

Não lhe ma.ndei a fo-rça, porque estou esperando-a de Chique-Chique. 
Logo- que chegue irá. Espere-a. 

Faça já nm officio ll!O presidente requisitando f-orça, dando o termo como 
conflagrado pelo Aristides, que está com gente reunida para repellir a força 
por causa do embarg-o do Taci ano. Dê ao Taciano um aperto de moo por mim 
e dig.a-lhe que una-se com o Constantino e comsigo, que eu juro reduzir o 
Aristid€s e Muniz a nada. 

No officiú peça a. demissã;o do pr-omotor, e escreva que não se nomeie 
outro emquanto não escrev·er-lhe. Ainda. uma vez: peça ao Taciano que faça 
uma outra eleição, quer geral, quer provincial. Dê os mesarios do Muniz 
como não compa-recidos, e elle, substituindo-os por gente delle. Mande regis-

. trar no cartorio de pa.z ou em qualquer, e mesmo que não registre, basta 
declara-r na. acta que foi registrada. E' bom dizer que foi pelo tabelliã;o Aris-
tides, porque depois se verá quem falsificou. 
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« Emfim, faça outras actas, de sorte que o negocio pareça. duas eleições, 
e deixe o resto por minha conta. 

Nàlo me faltem nisso. 
« Nas a.otas que lavra.!' na ge·rai dê : F'rancu 80 votos, Mesquita 45; na 

provinoia,I : Magalhães 70, Portella 60, Almeida 60. 
Diga ao Taciano que faça-me isto, que não lhe poderei pagar mais nunca. 
«Não remetta á Camara e para o collegio apurador sinw esta acta. Aqui 

correu calma a eleiçw provincial. A geral, de].Jois de sua carta, foi bico 
F'ranco 126, E'lpidio 5. Isto n ãJo impede que se faça o negocio- de Santa ltita. 
Quanto mais ba1·a.lhado, melhm·. Aqui não tenho o 2° juiz de paz, -mas fiz. 
V. lá é que não podia fazer. - Quem sabe?)) 

Eis, Srs. deputados, o homem, o juiz, ou, antes, o chefe do partido do 
governador da Bahia, que o honrado deputado o Sr. Vel'gne de Abreu julgou 
com a precisa competencia moral para infligir um castigo ao partido consti-
tucional por fraudes commettida.s nas eleições estaduaes de 4 de no.vembro 
do anno passado I 

O SR. P ARANBOS MoNTENEGRO - Já foi o chefe político do nobre depu-
tado, que foi por elle eleito para a constituinte federal. 

O SR. LEOVIGILDO F'ILGUEIRAS - E' falso-, é falsissimo que o Sr. Luiz 
Vianna jámais tivesse sido, na B.ahia, meu chefe político; como é falso, fal-
sissimo que S. Ex. me tivesse feito eleger deputado á constituinte federa.!. 

O SR. PAULA GUIMARÃES dá um aparte. 
O SR. LEOVIGILDO F'ILGUEIRAS - Noo estou no numero dos republicanos 

historicos, mas tambem nw sou desses republicanos h-isto1·icos, que ma is pre-
judicam os idéaes da Republica do que os poucos brazileir.os que teem tido a 
franqueza de se declararem monru·chistas. 

Tambem, nw sou, felizmente, dos que adheriram á nova fórma de 
governo, inaugurada a 15 de novembro de 1889, por julg.arem-n'a um 
facto consumado, mas sim dos que, no mesmo momento dessa patriotica revo-
lução, resolvera.Ip-se , de coração, a concorrer, com os seus serviços, para a 
organisaçw do novo regimen e consolidaçw das respectivas instituições, por 
consideraJ.-as o effeito evolutivo da mais antiga aspiraçoo do pov.o hra.zileü·o 
(Apoiados. Muito bem.) 

Os illustres deputados que me estão· honrando com os seus apartes, hem 
sabem que, a tal respeito fui sempre considerado um tanto suspeito pm· meus· 
oorreligionarios de entw., po·is que eu militava no partido conservado-r desde 
1883 até o dia 15 de novembro de 1889, e, antes d ' isso eu era tido como l'epn-
blicano .a ponto de haver sido prevenido, em 1881, quando promot or publico 
da comarca de Nazareth, de que o presidente da província se havia indisposto 
contra. mim po1· causa de um discurso, que proferi, em um banquete de inau-
guraçw da linha ferrea de Nazru·eth a Santo Antonio de J esus, o qual foi 
publicado em folhetos, que distribui gratuitamente, mas pelo qual fui acc u-
sado de indigno de continu ar a e.xercer um cargo do ministerio publico em 
vista das idéas políticas nelle emit tidas, que traduziam um republicani smo 
inconveniente a.o pudor po-lítico do .governo libera.! da.quella época .. 

VozEs- E' v·erdade , é verdade. 
O SR. LEOVIGILDO FlLGUEIItAS- Ma.s, senhores, de 1883 a 15 de novembro 

de 1889, nunca foi chefe do partido con servador , na Bahia, o Sr. Luiz Via.nna . 
Dizia-se, é verdade, . que clle dispunha de elementos políticos na cidade 

da Barra do Rio Grande, onde er a juiz de direito·; mas, nessa époc.a, a. pro-
víncia era dividida em 14 districtos, a cidade da Barra fa.zia parte do 14° , 
e eu . repr~entava na. assembléa provincial o 5° districto, de que fazia parte 
a importante comarca, de que eu h:wia sido o- promotor publico e onde. tinha 
muitos amigos, entre• os quaes o Dr. José Marcelino , que foi quem diri.g.in-mo 
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o8 primeiros passos na pratica de minha vida política e que era o chefe coiJ-
serva.dor naquelle districto. 

Antes de 15 de JHJvembro de 1889, bem sabem os meus illustres oollegas 
da bancada bahiana que eu fui distinguido pelo di.rectorio de meu paru•uo, 
em attenção a serviços que já lhe havia prestado, com a apresentação lle 
minha candidatura á deputação geral, . nas eleis:ões de 31 de agosto de 1889, 
pelo 12° districi;,o, cujo chefe conservador era o Dr. José Gonçalves da Silva, 
com o qual comecei então a. trava.r mais intimas relações políticas. 

l!,undada a Republica, fizeram-se, ma.is tarde, as eleições para. a Consti-
tuinte, não por districtos, mas por todo o Estado e já por suffragio universal, 
sendo o meu nome incluído na lista r epublicana official, em attenção aos 
elementos eleitoraes de que carecia o governo nos antigos 5° e 12° districtos, 
e que só lhe poderiam ser offerecidos, attentas as circumstanoias de então, 
pelos Srs. José Marcellino· e José Gonçalves, que, não sendo candidatos, · 
esforçavam-se por minha eleição. . 

Como é, pois, que o honrado deputado o Sr. Paranhos Montenegro avança 
que o Sr, Luiz Vianna já me elegeu deputado á Constituinte, quando S . :Ex. 
deYe saber que, nessa época, o Sr. Luiz ViaJma, que era juiz de orphãos ou 
da pmvedoria da capital da. Bahia, não militava em política, nem interveiu 
nas eleições de 15 de setembro de 1890, sinão talvez por ca.rtas de r.ecommen-
dação particular a amigos seus do antigo 14° districto a favor de alguns 
candidatos officiaes e outros não o:ffi.ciaes, entre os quaes o proprio Sr. Paran-

'hos Montenegro,. que foi pelos collegas desse districto mais suffragado do 
que euP 

O SR. PARANHOS MONTENEGRO -O que é certo é que o Sr. Luiz Vianna 
contestou que tivesse escripto essa carta, que V. Ex. leu. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - V. Ex. é muito malicioso .' Aproveitou 
a opportunidade para. comprometter, com um apa.rte, a probidade do Sr. 
Luiz Vianna. 

O SR. PARANHOS MoNTENEGRO - Não apoia.do. 
O SR. LEOVIGJJ,DO FILGUEIRAS - Nesse tempo, V. Ex. era adversario rto 

Sr. Luiz Vianna e amigo particular, além de parente, do ST. Elpidio de 
Mesquita. V. E;x . bem sabe que, nessa época, o Sr. Luiz Vianna era juiz de 
orphãos da capital da Bahia, onde todos os escrivães ·e tabelliães conheciam 
a sua lettra. A pretexto de ser eleitor na cidade da Barra, é que elle appa-
reoeu lá, onde esteve no dia da eleição, que fo·i por elle dirigida a favor d.a 
candidatm·a do Ba.rã-o de Pereira Franco. Pois bem, vou ler a V. Ex. o que 
consta a respeito, no pareceo: da Commissã-o de Constituição e Poderes da 
Ca,mara dos Deputa.dos, que o approvou, reconhecendo deputado o Sr. E.lpidio 
Mesquita (lê) : · 

" Si r.estasse ainda alguma duvida no animo dos membros da commissão, 
a respeito da inexistencia da eleição da parochia da Barra, aquella. seria 
totalmente desfeita pela leitura de um documento de subida ·importa.ncia que 
acompanha a defeza escripta do candidato diplomado . 

" Que alcance póde teT o testemunho de um escripto anonymo? "; o-bjec-
tou-se perante a commissão. 

Trata-se, com effeito, de uma carta· anonyma, cuja lettra, porém, foi 
reconhecida por tres tabelliã.es da capital da Bahia como sendo do punho de 
um distincto cidadão que é eleitor na cidade da Barra, onde gosa de. prestigio 
politico e onde se achou para tomar p a.rte no pleito eleitoral , como esforçado 
adepto- da candidatura conserva.do·ra. 

Essa carta tra.:r, tanta luz ao deba.te, que dis.'lipam-se completamente 
qna.esquer sombras que pudessem trazer ao espírito investigador as affirma.-
ções e negações dos documentos oppostos, produzidos com a contestação e a 
cl efeza . 

. A circumsta.ncia de não ser a carta a.ssignada, em vez de diminuir-lhe 
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a força pro·bante, vem talvez angmental-a., no caso vertente, sendü intuitiva 
a seguinte ponderação : 

Si houve um falsa.rio tão habil , tão des.t ro, que conseguiu imi tar a lettra 
da pessüa a. quem se a.t tribue a. ca.rta, por tal modo e eom tanta perfeição quo 
conseguiu illudir a perícia proJissional ele tres tabelliiíes da capital, por que 
motivo aquelle mesmo individuo não completou a obra da fraude- imitando 
tambem a assignatura? 

Essa carta foi dirigida a um oonspicUQ cidadãü ela comarca ele Santa 
Rita do Rio Preto, onde não corriam satisfactoriamente os interesses eleito-
laes do candidato conservador, pela defecção ele alguns chefes políticos e i.le 
var~os eleitores que havi âm sido seduzidos pelo ca.hdidato adverso. 

Parece que a oa.rta em quest ão é uma resposta. a out ra em que se oom-
munioavam esses factos. 

Ainda uma observação : A serem verdadeiros os pJa.nos mallograclos do 
1° juiz de paz, não seria natural que em uma ca.rta intima e indiscreta como 
essa, com justa sa,tisfacção se fi:l:esse alguma referenoia ao máo exito da insi-
diosa tentativa? 

Entretanto, o hist orico da eleição da Ba.rra é r.esumido pelo autor nestes 
termos : 

cc Aqui coneu calma a eleição provincial. A geral, depois de sua carta, 
foi bico - Franco 126, Elpidio 5 ... Aqui não tenho o 1° juiz de paz, mas 
fiz, V. lá é que não podia fazer . » 

O SR. PAULA GUIMARÃEs dá um aparte. 
O S:a. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- V. Ex. bem sabe, tanto quanto eu, que, 

em política, não costumamos olhar para quem se acha a nüsso ·lado ou nos 
aoompanha, seja amigo ou inimigo pessoal, porque só precisamos olhar para. 
quem se oolloca deante de nós, que é a quem temos de combater, ainda que, 
c-,om o maior sacrificio do coração, tenhamos de lutaJ· contra um amigo parti-
cular e até contra um irmão, o que não t em sido muito raro. (Apo-iados e 
apartes .) 

Resta-me apreciar o ponto de vista mo~·al do castigo, a que aUudiu o 
S.r. Vergne de Abreu, infligido ao partido constitucional, na celebre solução, 
mas que S. Ex. melhor diria di.s soi'll.ção, do Senado bahia.no. 

Senhores, todo effeito participa da natureza da causa. A moralidade 
desse castigo, portanto, dá-nos a idéa da moralidade de . quem o infligiu a 
quem o soffreu. 

Ora em que consistiu esse castigo? 
Foi S. Ex. mesmo, o Sr. Vergue de Abreu, quem disse que elle co·nsistiu 

em uma illegalidade. 
Logo, segundo S. Ex., temos a moralidad e de um castigo fundada em 

nma illegalidade. 
Mas o que nós todos sabemos é que quem commette um a illega lidade, 

isto é, quem viola uma le i é um criminoso. 
Ora, o criminoso, e nunca a sua victima, é que merece o castigo ele seu 

crime. Temos, portanto., na opinião do Sr. Vergn e de Abreu , que o funda~ 
mento da moralidade de tal castigo foi um crime . 

Logo, esse castigo foi um facto criminoso. Logo·, a moralidade desse 
castigo é uma immoralidade. Logo, quem inflingiu esse castigo deve ser 
castigado. Mas como, e por quem? 

Por quem possa ser juiz, punindo o clelinquente e restaurando o di reito 
offendido. 

·E -quem póde ser o juiz? . 
Um poder extranho aos interesses pa.rtida,rios do Esta.do, cuja ordem 

constitucional foi por ta.! castigo violada, e esse não póde deixar de ser o 
poder publico federaL 

Isso ainda. demonstra, portanto, H necessidade da intervenção do poder 
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publico federal llOS negocios políticos dos Estados, quando alterada .. em qual-
quer clelles a ordem constit ucional e legal por att.entado eommettido pelo 
respectivo .governo local, como condição de manter-se a fónna republicana 
federativa. 

Passemos á a.preciação de outros arg um entos do nobre deputaqo pela 
Bahia, a quem respondo. Disse S. Ex. (lê): 

« O papel das juntas apuradoras Clrcumscripci.onaes ou das sédes das 
circumsoripções é meramente secundario, simplificativo e mtermediario, 
porque no caso de prehe nchimento de vagas de deputados to.rnarse dispensavel 
a intervenção de taes juntas. Que legislação democratica é essa, que autorisa . 
a subordinação de 64 municípios da 2a e 50 da 3a circumscripção eleitoral ao 
arbítrio criminoso, audacioso e 'immoral de uma só municipalidade ? n 

O nobre deputado, o S.r . Vergne de Aba·eu , portanto, noo admitte que 
muitos municípios fiquem sujeitos as a1·bitrio de um só para a.puração das 
suas eleições. 

Entretanto, proclamou a legitimidade da apuração das eleições da 2a cir-
cumscripção. Entretanto·, proclamou a legitimidade das apurações das elei-
ções da I a e da 3a circumscripções feitas pelos conselhos municipaes da. 
Cachoeira e villa do Remanso escolhidos pelo chefe de seu pa~·tido, que nã.o 
eram os designados po•r lei como competentes para as mesmas apurações. 

Mas, si todos os municípios de uma circumscripçã,o eleitoral não devem 
fica.r .subordinados ao a.rbitrio criminoso, audacioso e immora.l da um c-onselho 
municipal, a que a lei confere a qualidade de junta a.puradora das r especti-
vas eleições, co-mo é que S. Ex. acha que um conselho municipal de uma cir-
cumscripção, mas que não é o da séde dessa circumscripção, só poo·que é com-
posto de membros do partido de S . Ex., é competente e legitimo, e nunca 
a.Tbitrario nem criminoso, pa.r a proceder á a.pm·ação das eleições feitas em 
todos os outros municípios? 

O que se conclue d·esse a.rgumeuto do Sr. Vergue de Abreu é que as jun-
tas aptua.doras illcgitimas, que o Codigo Penal, n o seu artigo 177, considera 
como criminosas, foram as juntas a.puradora:; legitimas, isto é, aquellas , 
cujas actas da apuraçõo deviam servir de diplomas a,os candidatos dq pa.rtido. 
de S. Ex.; a.o passo que as juntas apuradoras legitimas, para as quaes c,s 
conselhos municipaes das respectivas circumscripções devi am remetter, den-
tro do prazo legal de 15 dias, as actas ela .respectiva apuraçãJo par cial das 
eleições seccionaes, afim de serem por ellas apuradas, essas juntas apurado-
ras, na opinião do nobre deputado, é que foram as criminosas, as que infrin-
giram o art. 177 llo Co digo P enal! 

Entretanto, bem que S. Ex. sabe que, exa.ctamente para prevenir esses 
abusos, que o seu part ido commetteu, foi que o legisladOl' designou o,s con-
selhos municipaes, que deveriam constituir as juntas a.puradoras legitimns 
das tres circumscripções, em que foi dividido o Estado da Bahia pm·a :1s 
eleições de seus deputados. 

Mas, ha proposições que contêm em si mesmas o v1c1o ela su a propria 
inanidade e, por iss-o, não me detenho mais em analysal-as. 

Outra proposição elo nobre deputado pela. Bahia, e que pl'ovoca a. mere· 
cida . .réplica. é a seguinte (lê) : 

c< Assim é que no pleito de 1 de março, .em que o partido pelo qual o ora-
dor fa.Jla, trazia ao Congresso 15 deputados e augmentava a. a.cclamação com 
que foi acceita a candidat ura. elo Sr. Prudente de Moraes, concorreram 
lll mil .eleitores. 

Oito mezes ·lepois, comparecer am 220 mil eleitores, isto é, o eleitorado 
cresceu desproporci.onalmente; duplicou-se, e, circumstancia que o orador 
especialisa, este a.ugmento de 120 mil votos recahiu sobre os candidatos da 
opposição. n 

A primeira. con cln ~ão a. deduzir-se é que, si cento e onze mil eleitores, ua 
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eleição de 4 de novembro, votaram em eandidatos de ambos os partidos empen-
hados no -pleito eleitoral, e mais cento -e vinte mil eleitores só votaram 
nos candidatos do partido da opposição, é evidente que, em face das actas 
e1eitoraes o partido da opposição foi que triumphou no pleito e, portanto, 
ás juntas apuradoras, que em face da lei eleitoral elo .Estado, só compotitt 
somma.r os. votos consta-ntes das mesmas actas para expedir diplomas aos 
candidatos mais votados, ficando ao poder oompetente para a verificação elos 
podere.~ de seus membros o direito de apreciar a legitimidade elas respectivas 
eleições, ás juntas apuradoras cabia ·o dever de conferirem os diplomas de 
deputados áquelles ca.ndidatos mais votados, qu-e eram os do partido da oppo-
sição. . 

Mas, não é só isso : No Estado da Bahia., ha dous alistamentos eleito-
l;aes : o federal e o estadual. 

O nobre deputado pela Bahia, a quem respondo, fez unut comparaçãQ 
entre o numero de eleitores qualificados no alistamento federal até ás elei-
ções federaes de 1 de Mail'ÇO e . o numero de eleitoi'es do alistamento es tadoal , 
que concorreram ás urnas, nas eleições estadoaes de 4 de novembro do anno 
passado. 

O SR. ZAMA- Um verdadeiro absurdo essa existencia de dous alistamen-
tos eleitoraes. 

SR. I"EOVIGILIJO FILGUElRAS -- No alistamento eleitoral federa.! é que 
diz S. Ex. que se achavam inscriptos ou votaram 111 mil eleitores quando Ele 
procedeu ao pleito de 1 de março; mas as revisões do alistamento estadual da 
Bahia são feitas semestralmente, todos os annos, de modo que é mais sus-
ceptível de augmcnto annualmente do que o alistamento federal , que não 
tem sido revisto regula-rmente em parte alguma do paiz. 

Mas o que se nota no quadro, que .eu possuo, sobre o eleitorado federal, 
por occasião do pleito de 1 de março, e sobre .esse accrescimo de eleitores para 
as eleições d{l 4 de novembro elo mesmo anno, é gue a mais escandalosa des-
proporção· entre o num&o de uns e o de outros se deu exaotamente nos muni-
cípios do actual 7° districto, que se acha sob a immediata direcção po·litiea 
elo Sr. Luiz Vianna e do governador da Bahia, porque comprehende os anti-
gos 11 e 14 districtos. 

Vejamol-o e .admiremos a moralidade eleitoral desses dons chefes políti-
cos da Bahia. (Lendo) : 

1. 0 Município da Conquista. - Na eleição el~ 1 de ma.rç.o , achavam-sa 
alistados 892 eleitores. Na eleição de 4 de novembro , o-ito mezes depois, vota-
ram só nos candidatos do go·verno 3.328 eleitores! 

2. 0 Município de Pilão A1·cado - A 1 ele março, achava.m-so alistados 
589 eleitores, e na eleição de 4 de novembro votaram só nos candidatos do 
governo 2.619 eleitores! 

3.0 ü- celebre município da Barra elo Rio Grande- A 1 de março, havia 
alistados 921 eleitores, e na eleição de 4 de novembro votaram só nos candi-
datos do govemo 2.670 eleitores! 

4°. Município de Concleúba - A 1 ele março, e.~tavam alistados 1.613 
eleitores. Na eleição ele 4 de nov-embro, votaram só nos candidatos do governo 
2.634 eleitores, deixando de comparecer mais de mil, segundo as actas! 

5. 0 Município de S. José da Casa Nova- A 1 de março, achavam-se 
a-listados, e votaram todos, 9'56 eleitores. Na eleição de 4 de novembro , com-
1Ja.r eceram e vota-ram só nos candidatos governista.~ 2.686 eleitores! O chefe 
político desse municipio é o pae do Sr . Luiz Vianna. 

6° Município de Chique-Chiqtte - A 1 de março, havia alista.dos 695 elei-
tores, e na eleição de 4 ele novembro votaram 2.445 eleito~·es ! 

7. 0 Município de Cannav'ieiTas - A 1 de març.o, estavam apenas ali t>tados 
460 eleitores. Na eleiçã.o de 4 ele novembro, votaram 2.438 eleitores! 

8. 0 Município de J·equ-i1"içá - A 1 de ma.rço, havia alistados em t odo esse 



munlciplO apenas 259 eleitores. ·Pois bem; na eleição de ·4 de novembro, oito 
mezes depois, votaram só nos candidatos do .governo 3. 722 eleitores!. 

O SR. PARANHOS MoNTENEGRO - A eleição deste município foi annullada 
pelo Senado. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS --Sim, foi annullada pelo legitimo .Senado 
bahiano, poáque a commissão de-poderes propoz em seu pa,recer a sua annul-
lação, concordando com isso o proprio membro divergente, o Sr. Luiz Vianna. 

Mas, porque não conco·rclon o Sr. Luiz Vianna com -a maioria ela com. 
missão na deliberação de se annullarem todas as outra-s eleições figurada-s nas 
mesmas condições que essas dos municípios de Cannavieiras e Jequiriçá? 

Porque esses dons municípios, apezar de terem snffragado só aQs candi-
datos do .governo, nã-o fa.zem parte dos 6° e 7° districtos, de que são· chefe& 
políticos o governador e o presidente do Superior 'l'ribunal de J nstiça do 
estado. 

Em todos os munícipios desses dons distr'ictos, unicos que teem o direito 
de gozarem do privilegio da, fraude eleito-ral, deu-se, com effeito, .o mesmo 
esca.nclalo que nos de Cannavieiras e J equiriça, Prado, Ma,rahu, etc. 

F.elizmente, po[·ém, Srs. deputados, tudo isso quanto. se fez no Estado da 
Bahia, de 28 de março a 23 de abril e dahi por deante se tem feito nas cama-
ras, que consta estarem lá funcciona1ido, é insanavelmente nnllo, em face 
elo art. 145 da constituição desse Estado, que decreta expressa e terminante-
mente tal nullidade de p!.eno direito para quaesquer actos de qualquer poder 
publico ·OU autoTidade, praticados em presença de força publica ou em virtude 
de movimento sedicioso. 

Não restando mais topico algum elo discurso do nobre deputado, o Sr 
Vergne de Abreu, digno de .réplica, devo ultimar a demonstração ela pl'l-
meira das proposições, que me propuz desenvolver e da qual resultam, como 
coro.Jarios, as duas outras. 

Os factos por mim expostos ficaram provados pela confissão elos réos., 
expressa de uns e tacita de outros. 

Ora, si esses factos se deram, como ficou provado. é evidente que o gover-
nador do Estado· ela Bahia transformou-se de autoridade legal .em um instru-
mento de rebeldia ele uma facção· política contra a Constituição estadual, 
que elle oomprometteu-se a manter e fazer respeitar. 

Tornou-se, portanto, um traidor ao regimen federativo, porque golpeou 
a Constituição do Estado .em disposições fundamentaes da mesma, e eu 
demonstrei, no começo ele minha o.ração, que .as disposições funclamentaes das 
Constituições estacluaes são instituições da fórma republicana federa.tiva e 
do regimen repre.sentativo, princípios consagrados na Constituição Federn.l, 
qu·e são· as leis da ordem politiea da nação. 

Assim, oom o poder executivo na.s mãos de um traidor á Constituição, 
que jurou ma.nter e fazer respeitar, e com um Poder Legislativo- em duplica-
ta, isto é, com duas Ca.mara-s, uma or.ganisacla por deputados legitimamente 
diploma.dos ·e -outra constituída por ca.ndidatos derrotados e illegitimamente 
diplomados, e com dons Senados, um constituído pela maioria de seus mem-
bros, já existentes mesmo antes ela el-eiç:ão para preenchimento cla,s vagas, g 
outro organisado pela minoria, reconhecendo nnüs 8 membros em uma sessão 
clandestina e ele modo inconstituoional , é evidente que o Estado da Dahia 
está fóra ela lei, isto é, está fóra ela ordem constitucional da fórma republi-
cana federativa, que o governo da União é obrigado <t manter, e, portanto, 
fi ca demonstrada a primeira de minha-s proposições. 

Demonstrada, ass im a primeira das proposições, 'que me propuz clese1~ 
volver, passo, S1·. presidente, á demonstração da segunda : isto é, que pertu-
bada a ordem constitucional da fórma republicana federativa, determina o . 
§ 2° do art. 6° ela Constituição Federal que o governo ela União é obrigado a 
intervi_r· paTa restabelecei-a. Entretanto, sabemos que S. Ex. o Sr. Presidente 
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·da Republica, apeza.r das reclamações feitas pelo presidente do Senado da 
Bahia, que era o competente para presidir a,()S t rabalhos da abertura, do Oon-
gresso estadual, recusou-se a intervir pa.r a manter a. r espectiv.a disposição 
fundamental da Constituição do Esta.do. Portanto, S. Ex., não digo que de 
má fé nem por suggestão partidari a, mas po-r escrupulo que se não pode jus-
tifica-r, em face do procedimento que t eve em r elação aos negocias políticos 
do Estado ele Alagôas, mandou , por t elegramma, cli:l!eJ.' ao presidente do 
Senado da Bahia que não lhe era licito intervir em ne.gocios dos Estados. 

8r. presidente, ha negocias do Estado e, negocias peculiares ao Estado; 
ha negocias ela União e negocias particulares á União. 

Já demonstrei, no começo ele minha ·oração, que a organisação ele um 
poder publico estadual não é um negocio peculia-r ao Estado; porque o pode-r 
publico elo l<Jstado é um dos orgãos do apparelho da soberania nacional. Os 
que confundem o local-self - govnnment com o auto-self-goveTnment, isto 
é, os que não discriminam os princípios do regimen c-onfederativo dos do re-
gimen fed-erativo, é que pensam que o presidente de uma Republica F edera-
tiva deve ser inclifferente ás desgraças políticas e ás perturbações da ordem 
constitucional nos Estados. (ApaTtes .) 

Mas, eu não trato de hypotheses do § 3° do art. 6° ela Constituição Fede-
ral, sobre o quaJ aliás, poderia demonstrar que a expressão· govenw,, nelle 
empregado, não se r efere ·só ao Poder Executivo do Estado. 

Basta.r-me-hi.a, para isso, fazer o historico• do projecto constitucional do 
governo provisorio, onde essa disposição não est ava concebida em tae.s t er-
mos. 

Nü art. 5° do projecto elo govern-o proviso,rio, se autorisava. o• governo 
federal a intervir mesmo em neuocios pect•liaTes dos Estaclos, de.':lde que Re 
desse perturbação ela ordem, á requisição de qualqueT do s pode1·es locaes . 

Só por um escrupulo na r edacção dest a disposiçií.o constitucional surgido 
no seio da commissão dos 21 .representa.ntes de Estados, encarr-e.gada de oil'<~
recer ao Congresso ·emendas a -esse projecto, foi que se substituía a expressã.o 
- poderes locaes -- pela expr-essão - gov erno do E stado - Mas, como ests:t. 
não e a questão, mas sobre a. disposição do § 2° do art. 6° é que eu tenho po·Í-
s.ado todo o meu raciocínio-, para demonstrar que essa impassibilidade do- Pre-
sidente da. Republica· oom relação á situação política do Estado da B.ahi ~t não 
tem justificação, prosi.go, Sr. presidente, no plano, que me tracei. 

Si essa disposição do § 2° do art. 6° não se refere ao caso da a.ctua1 situa-
r;ã-o politica da Bahia ou a -outros identicos, em que a. ordem con stitucional ela 
fórma republicana federativa seja vi-olada., quando é que pócle se da.r o caso 
previsto nessa disposição, em que o Presidente da Republica tem o dever de 
intervir? Será quando o governador de um Estado proclamar a monarcll!a 
estadual? Em tal caso, a Constituição não se referiria á forma republicana 
feaeTativa,, mas simplesmente á forma r epublicana. 

· Seria para o caso de algum movimento separatist a? Distingamos : ou 
esse movimento parte do povo, e contra o povo o governado,r dispõe da su:t 
policia e, sendo esta. insufficiénte, pócle requisitar do governo da União o 
empregü da força, armada federal, hypothese do § 3. 0 do art. 6. 0 , que não 
póde se applica-r ao c:tso em quest ão; ou é o proprio governado-r ou presiden!;B 
de Estado que proclama a separação do mesmo Estado, mas par:t destrüir o 
effeito dessa proclamação ou t entativa disso, não é o § 2. 0 do• art. 6. 0 da Con-
stitui ção Federal que autorisa a intervenção do governo ela União na po·li-
tica estadual. · 

Em tal caso, não se trata mais de direito de intervenção em negocies de 
Estado, mas de um negocio peculiar á União; de um negocio de compromisso 
rlo Presidente da Republica, ao empossar-se do cargo, 11:1. fórma. do a11t. 44 
da Constituição F ederal , quando se obri.ga a sustenta-r a união ·e a. integri-
dade da Nação Brazileira. E', além disso., um caso criminal da a.lçalh da 
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justiça federal, que, representada no Estado, pelo procurador e juiz seccional 
da Republica, deve intervir pa.ra a repressão desse delicto político, e·.tem o 
direito de requisitar do governo da União o emprego dos meios oonstitucio-
naes pa.ra a execuyâ.O de seus mandados, não lhe fallecendo, COII!O nã_o lhe 
faUece, a faculdade de expedir mandado de prisão pTeventiva contra um go-
vernador de Estad·o, que commetta um de taes crimes políticos. 

Portanto, a hypothese de intervenção em negocias peculia.res aos Estados 
para manter a fórma republicana fedeTativa não tem po·r objecto nem o caso 
de mudança de forma republicana para a monarchica, nem o caso da revolu-
ção· separatista. , 

E, oomo para o caso da perturbação de ordem e tranquillidade publica 
a intervenção do gov91J.·no federal só pode da,r-se, verificada a requisição do 
governo do estado, em que tal f.acto se tenha dado, é evidente que aquella 
intervenção ex-officio, a que se r.efere o § 2° do .art. 6° da Constituição ele 
Z4 de fevereiro, deve dar-se em qualquer caso de violação ou attentado con-
tra qualquer instituição de fórma republica.na federativa no Estado, em que 
tal se der. 

Ora, si as disposições fundamentaes de uma Constituição estadual, desde 
que se conformem com os princípios constitucionaes dit União, são, como p. 
ficou clemonstrad9, instituições da fórma republicana f.ederativa; si, no 
Estado da Bahia, cuja Constituição é, em todos os seus princípios, conforme 
aos princípios constitucionaes da. União, foi violada pela policia do gover-
nador do Estado mais de uma de suas disposições fundamentaes, relativas á 
organisção do Poder Legislativo, como tambem ficou demonstrado; si, 0m 
summa; como ainda ficou demonstrado, o Estado da Bahia, em consequencia 
dessa violação da Constituiçã·o· e attentados officiaes contra os · direitos polí-
ticos dos representantes do povo bahiano, se poz fóra da lei , isto é, fóra• da 
ordem constitucional dlo r·egimen republioano federativo, é evidente que, 
no Estado da Bahia, deu-se um daquelles casos, em que a intervenção do 
governo federal tornou-se indispensavel para manter, nesse Estado, a fórma 
republicana federativa, com o seu regimen representativo, regulado pela 
Constituição e por leis organicas do mesmo Estado, porque o povo bahiano, 
em seu patriotismo, entendeu que não devia fazer-se justiça por suas pro-
prias mãos, a.rmando-se e repellindo a infamia, eom que estão maculando 
a honra. da Bahia esses filhos ingratos e perversos que subservem a vinganças 
pessoaes de um homem. 

Pois, entãio, o Presidente da Il,epubliea intervem em negocias politicos 
do Estado de Ala.goas, mandando pela força federal re,pô.r no seu cargo um 
presidente, deposto por nma manifesta.ção popular, a que se nã.o oppoz a 
força policial desse Estado, afim de se fa.zer respeitar uma sentença profe-
rida pelo o·rgão superior do poder judicia-ri.o do mesmo Estad,o, e o faz, fun. 
dando-se em autorisação do a.rt. 6° da Constituição, e, entretanto , dado pelo 
govemador da Bahia o golpe de Estado, que se deu, da dissolução do Senado, 
que é um dos ramos do Poder Legislativo estadual, c cujo presidente requi-
sitou do go·vern.o federal a PJ'ecisa intervenção para manter aUi o respeito li 
ordem constitucional do regimen federativo, S. Ex. declara, em teleg.ramma 
official , que não tem o direito de intervir nesse negocio, por considerai-o 
peculiar ao Estado? Pois bem; Sr. presidente, agora vou demonstrar que 
não só em face do art. 6° da Constituição FedeJ:al, mas em face de div·ersas 
disposições de uma lei organica da fórma republicana fede;ra.tiva., represen-
tativa e presidencialista, de uma lei que, na verdade, foi , então , arranjadn. 
p,ropositalmente, pa-ra 'se prender em suas malhas de aço o primeiro Presi-· 
dente da Republic.a; da lei, em summa dos crimes de responsabi lidade do chefe 
da Nação, que o actual Pr.esidente da Republica , int,ervindo, do modo por 
que interveio, no caso político de Alagõas, e deixando de intervir no da 
Bahia, infringiu disposições dessa lei. 
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Com relação ao caso de Alagôas, é até causticaute a disposição do art. 19 
·combinada com a do art. 21 dessa lei de 8 de janeiro de 1892, que capitula. 
de crime o seguinte : 

« linpedi'r ou obstar, por meios violentos o eff eito dos actos, mand:u.los 
ou sentenças que forem da competencia do Poder Judiciario da União ou 
de qualquer Estado. , 

Ora, o caso de Alagôas é, segundo consta officialmente, o seguinte : 
O tribunal judiciario superior do Estado julga· um recurso, permittidu 

pela Constituição, da apuração da eleição presidencial feita pelo Senado, 
considerando nulla essa eleição ou apuração e declarando inconstitucional 
o exercício do Bariio de Traipu no cargo de pr~idente do Estado. Este faz 
officialmente a declaração de que nã,o obedecerá á notificação da sentença 
proferida em tal recurso. O presidente do Tribunal Superior de Justiça 
requisita o auxilio da força policiaJ, que o presta; ao povo reunido na p11·aça 
de palacio, para obrigar o notificado a obedecer ao acto do Poder Judicia.rio . 

Deposto do cargo, o notificado requisita do Presidente da Republica a 
sua. intervenção, por meio da força feder,al da guarniçiio, para repol-o no 
governo do Estado, e o Sr. Prudente de Moraes, avisado p:elo presidente do 

"Superior Tribunal de Justiça desse Estado de todas · as occurrencias, inter-
vem, dando ordens ao commandante do 3° districto militaJ· para r epoo· no 
gov.erno· o funccionario destituid:o por uma sentença passada. em julgado e 
proferida. por um tribunal judiciario competente! 

Com relação ao caso da Bahia, temos na qitada lei de 8 de janeiro de 
1892 o art. 36, que capitula de crime o seguinte : 

«Não dar as providencias que couberem em suas attribuições para obstar 
á execuçã,o dos crimes especificados no titulo 2° da 2"' parte, capítulos ~, 
3o, 4° e 5°, do Oodigo. P enal.>> 

Ora, no Oodigo Pen&l, 2a parte, titulo 2°, capitulo 2°, art. 118, ·acha-se 
especificado como crime « constranger ou perturbar quaJquer corporação 
política ou administrativa no .exercício de suas funcções constitucionaes H. 

'Da ~xposição que fiz dos factos, que serviram de bases á demonstração 
da púmeira de minhas proposições, se vê que o que se deu no Estado da 
Bahia foi um crime político especificado na 2a parte, titulo 2", cap. zõ do 
Codigo Penal da Republica. 

Lo,go, S . . Ex. o Sr. Presidente da Republica, que foi avisado pelo presi-
dente do Senado da Bahia de que esse crime político se ia commclter por 
emprego de violencias da policia do governador , e não deu providencia al-
guma, declarando que não podia intervir em negocios peculiares aos Estados, 
infdn.giu o art . 36 da lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892. 

Fica, assim, Sr. presidente, demoústrado que não se justifica, nem em 
face do art. 6° da Constituição Feder.al, nem em face das citadas dispÕsições 
da lei dos crimes de responsabilidade do Presidente da Republica, nem i3lll 
face da intervenção de S. llJx. no caso de .Alagôas, aquella indifferença ou 
impassibilidade, de S. Ex. com relação ao caso da Bahia. Não se póde ~mo 
atinar com o criterio de S . Ex. r elativamente ao .seu direito de intervenção 
em negocios políticos estaduaes. 

R,esta-me , agora demonstrar a 3a das proposições, isto é, que, uã<J He 
tendo o Presidente da R.epublica julgado competente para resolver o conflicto, 
que contim1a, entre duas Camaras e dous Senados, e, em breve talvez, entre 
dons primeiros substitutos legaes do ,governador no Esta.do da Bahia, não 
deve o Congresso Nacional manter-se indiferente e impassível diante de tae-s 
attentados ao regimen federativo, e, ao contrario da. injustificavel conducta 
do .- Poder Executivo, deve, com a maxima urgencia, obrigai-o a cuinprir o 
seu dever consti tucional , isto é, a intervir ·para restabelecer a ordem consti-
tucional da fórma republicana federativa. no Estado da Bai1ia, por meio t}.e 
uma resolnção legislativa . 
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Nem deve a maioria do Congresso, que apo.ia o governo, ter escrupulo 
em resolver, com a maxima ur.gencia, tal assumpto, po-rque foi o proprio 
Chefe da Nação quem, na sua Mensagem política ao Congresso, solicitou, 
nos seguintes termos, essa urgente solução, por considerai-o o• poder com pé-
tente pam isso (lê): . 

"São do domínio publico os successos políticos, de feição diversa, que t;e 
verificaram em alguns estados, quer durante o período governamental trans-
acto, quer já em minha administr-ação . Assim, em 1\lagôas, deram-se os fac-
tos relativos á terminação do mandato do antigo governador; em l:iergipe, 
occorreu a dualidade da Camara. Legislativa e do governador; em Pernam-
buco·, houve séria_ divergencia quanto á apuração dos senadores do ~stado; 
e, uitimamente na Bahia deu-se a duplicata das Casas do Cougrel;;so. 

Abstive-me de intervir naquellas questões po1· entencle·r que neuliuma. 
se podia c!llpitular nos casos em que, por excepção, a Constituição autorisa .:t 
intervenção do go-verno fed eral uos negocias peculia1'es aos Estados. 

A gravidade destes factos, que infelizmente se estão reproduzindo, impÕ3 
ao Congresso Nacional o dever de, co1n a max·ima u1'genc·ia prover a respeito, 
pol' meio de lei que regule a solução das collisões como as que vos apontei e 
que toem grandemente prejudicado o bom andamento das administrações de 
alguns Estados. n 

Devo ponderar, Sr. presidente, que nenhum dos casos a-pontados ·nessa 
Mensagem é identico ao do Estado da Bahia : nem o de Scr.g~pe, nem o 
de Ala.gôas (dura.nte o período governamental transacto), nem o dê Pernam-
buco, quanto á apuração da -eleição de senador.es, nem mesmo o do Rio 
Gra.nde do Sul (durante o tempo da administração do S.r. Prudente de 
Moraes). 

Não posso, pois, deixar passar sem a critica; que me suggere, esse topico 
da Mensagem do Chefe da N açã.o a.o Congresso. 

No Estado de Sergipe, não ha, como. diz o Presidente da 1-tepnh.lica, dous 
governadores. E' um 'dos pontos blsos da Mensagem dirigida por S. Ex. ilJú 
Congresso N acionai. 

E' verdade que o Sr. senador Coelho e Campos litiga contr.a o Sr. coronel 
V aladão o cargo de governa.dor desse E'stado·. 

]\las, si o senad.or Coelho e Campos tivesse sido •eleito governador de Ser-
gipe e tivesse acceitado essa funcção política no Estado (durante o per iodo 
govemamental trausacto ou, mesmo, já sob a actual administraçã.o ·do Sr. 
Prudente do Moraes,) é evidente que nessa occasião, teria perdido o cargo 
federal de senador na fórma do art. 2° da lei n. 28, de 8 de janeiro de 1892. 

Ora, S. Ex. a.hi está a honrar, e a illustrar com a sua brilha.nte pa-la-
vra, quasi diariamente, a curul senatorial , que lhe foi , merecidamente, con-
fiada pelo• povo sergipa.Jw na eleição• fede1·al de 15 de se·tembro de 1890. 

Logo, S. Ex., si eleito foi governador de Sergipe, no anno passado, é 
evidente que ilão acceitou esse ma.11dato politico ·e administrativo do eleito-
I a do do seu Estado. 

Logo , só ha, no Estado de Sergipe, um governador, que é o que, effec-
tivame-nte, o estii administrando, e com o qual o proprio Sr. Prudente de 
Moraes, na qualida.de de Presidente da l'tepublica, tem-se <:orrespondido 
officialmente como poderia demonstrar com diversos actos seus publicados 
no DiaTio Official. 

·~ Tambem só ha, naquelle Estado, uma Camara legislativa, e não duas, 
·f como falsamente diz a Mensagem do Chefe da Nação ao Congres~o N acionai : 

é a. Camara legislativa., que se constituiu de accordo com o seu regimento 
interno e com a Constituição estadual por verificação de poderes de seus 
membras, na capital do Estado e no edificio official dos traba.Jhos do poder 
legislativo do mesmo Estado. 

Com relação a Alagôas, a questão da te.rminação do mand.at.o do antigo 
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governador, o Sr. Gabiuo Besouro, secretario particula.r ou cou~a que o valha 
dó actual Ministro· da Guerra, .f.oi constitucionalmente resolvida pelO' poder 
competente, que era o Superior Tribunal de Justiça do Estado, em vi-rtude 
de cuja decisão o Sr. Gabino Bezotwo não podia continuar no eJ~;ercicio elo 
cargo de governador sinão dictatorialm(lnte , por um golpe de Kstado, e, ·por 
isso , ·o seu regim(lnto policial confraternisou-se com o povo , que o intimou a 
passar o governo do Estado a. seu substituto legal, afim de proceder-se á elei-
ção do novo funccionario desse elevado cargo estadual. 

Com telaçã.o a P ernambuco, não houve, como diz a Mensagem, diver-
gencia quanto á apuração elas eleiçõe.s ele senadores. Não existindo numero 
de senadores sufficieute par a ·O fun ccionamento or dinario d€.'5Se ramo do 
Poder L egislativo, porque, tendo expirado ·O mandato da metade, que devia 

·ser renovado pelas eleições que se fizeram C{)njunctamente com a dos dep u-
tados, e havendo uma ou duas vagas mais, o numero existente não basta.v:L 
para cooperar com a Camar a dos Deputados, na legislatura do E.sta.do, os 
novos eleitos julgaram-se com o direito de se reconhecerem a si mesnfos, mas 
não proveiu disso a organisação de dous Senados, porque os senadores exi,;-
t entes, em numero insuffici-ente, para por si funccionarmn constitucional-
mente, annullaram, em sessão preparatoria, todas as ele.ições feitas •10 

Estado para o preenchimento das vagas, impedindo, portanto, com essa. de-
liberação, o funccionamento do Poch:lr Legislativo no período lega.] de seus 
trabalhos . 

O que em Pernambuco se pócle fazer, em virtude da irregularidade que 
se deu na composição elo Seua.clo, que lá está funccio·uando, é contestar-se 'l. 

validade das leis votadas por essa co-rpora'lão legislativa, na applicação tle 
qualquer dellas a casos particulares, podendo dar-se para o Supremo Tribuna.! 
Federal recurso da sentença ela justiça estadual, que a considerar va.Jida.. · 

Resta o caso da Bahia, qu(l é r ealmente gravíssimo e só differe do caso 
do Rio Grande do Sul, para cU:ja solução está o Presidente da Republic3. 
intervindo officialmente com providencias militares, e até de caracter bellico, 
sem declaração de sitio, e qua.ndo o que .alli se está passa-ndo não é como 
diz S . Ex., em sua Mensa.gem, uma gumTa civil, ma,~ uma ser i e de conspira-
ções e sedições, com o intuito, bem creio eu , de destruirem a fórma republi-
cana. do paiz, mas directamente a.ttentando contra a~:; instituições. esta.du aes . 
O caso da Bahia, senhores, repito, só differe do do Rio Grande do Sul pela. 
inversão dos papeis políticos . 

O SR. ZAMA -- A differença. é que que nós est amos lançando mão tios 
meios legaes de preferencia aos meios E>xtr emos ele que ln.nça.ram mão os rio-
grandenses, mas t1 que doograçaclamente, estou certo, havemos de chegar. 

O SR. LEOVIGlLDO FILGUEIRAS - No Rio Grande, são os republicanos que 
estão defendendo heroicamente o fructo de seus esforços , isto é, a sua Consti-
tuição, as suas leis e o seu governo. Na Bahia , é a sua. Constituição, a.s suã.~ 
leis e o orgão principal de seu a.ppar elho governamental, o Poder Legislativo, 
que . estii.o sendo atrozmente, mesmo cynicamente, offendidos em seus mais 
sagrados princípios e dir-eitos exactamente pela primeira auto-ridade, a quem 
o povo bahiano havia con fiado a obrigação de fa.zel-os respeitar . E como? 
Pelo emprego de COIJtinuas ameaças de violencia elo seu exercito poli cial con-
tra esse povo 'e os seus .repr-esentantes ! No .Rio Gra.nde os criminosos são ns 
inv-asores, os rebeldes, os aclversarios da Constituição, cla.s leis e do .governo 
republicano elo Estado; na Bahia, os criminosos são tamhem o-s rebeldes, os 
,-ioladores da Constituição e das leis estac}uaes, mas são os partidarios do 
governador, que lhes forn ece todos os meios de aniquila.rem os legítimos rep u-
blica nos, que só pedem e qu erem o respeito das instituições r epublic:mas 
nesse estado, pa.ra as quaes ooJi.correram com a. maxima cledica~ão e a.té com 
assignalados sacrificios I 

O SR. ZAMA dá um a,parte. (TTo cam-se outTos apa?'tes.) 
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O Sn.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Nãv conheço realmente, para casos Lle 
tal ordem, si não um destes rlous r emed ios : interv€'nçã<i de um poder · extranhu 
ás paixões politicas loca€s, ou a explosão do desespero popula.r pelas a.rmas, 
sa{)rificando-se a vida á honra! (Muito bem.) 

O SR. ZAMA dá um aparte. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas, emquanto lamenta o ooração do 

povu essas desgraças da Patria, senhores, preoccupam-se alguns congressistas 
em arranjos de um partido, que os perpetue nas posições üfficiaes quo occu-
pam, quando a grande quest ão do momento nãü é, como pensam, para poli-
ticagem, mas para resolv·er-se o t o be or not to be da Republica! (Apoiados .) 

A este CongressoJ pois, Sr. president e, dea.nte da inercia do actual go-
verno com relação á perturbação da ordem constituciona.l do regimen repu-
blicano federativo em todo o paiz, incuml}e pro·videnciar, como r.eclama o 
Presidente da R epublica, com a maxima u.?·yencia, pO'l' meio de uma lei, sobre 
os meios de resolverem-se estas collisõesJ porque os attenta.dos dos governos 
contra .o regimen, em que se apoiam, não abalam sómente o patriotismo no 
coração do povo, mas tambem desmora.lisam as instituições (apoiados) , que 
perdem, por isso, o direito á respeitabilidade. 

Da.!Ii _para a ruina da Republica não será preciso, talvez, mais que um 
passo (apoiados). PJ·evinamol-o! Em v·ez de estarem alimentando a divisã,o 
dos republicanos, no interesse de organisarem partidos, mais por odios pes-
soaes do que por idéas políticas, unamo-nos todos sob as dobras da. bandeira. 
da H.epublica! 

Em cada J]jstado ha j á partid<>s orga!lisados. 
Quereis partidos de caracter feder al r Estes não poderão t er jamais um 

caracter permanente; hão de se ürganisar provisorios, segundo as questões 
de ordém política que forem sendo agitadas no seio do Congresso Na{)ional. 

Trata-se, agora, por exemplo, dessa graYe quest ão de direito constitu-
_cional, a necessidade ou não da interveuçã.o do governo da Uniã,o nos neg., .. 
cios políticos düs Estados. Pois bem! Organisemo-nos em dous partidos : o 
intervencionista e o não intervencionista., que se poderá denominar auto-
nomista. 

Os que pensam que a Constituição F ederal autorisa. e até exige a inter--
venção do governo da União em ne-gocios politieos dos EstadQs, desde que , eln 
qualquer delles, se dê, por abuso de püder de qualquer dos OII'g~os do respec-
tivo governo, a violação ou perturbação da ordem constitucional do re.gimen 
republicano federativo e representativo, pode rão se constituir em um par-
t ido; e os que preferem as desg1·aças locaes, occasionadas po·r abusos de .gover-
nadores tyrannos e irresponsaveis, á fiscalisação do governo central sobre '1 
marcha dos negocios políticos Jocaes, para intervir no::: caso$ de necessidade 
de manutençã,o do respeito ás instituições do regimen consagradas nas Con-
stituições e leis estaduaes, poderão se constituir em outro partido. 

Este terá <J caracter ou a denominação de au.tonomista. O outro ter;Í 
o car!l{)ter ou a denominação de inteTvell cionistÇL ou .ferle?·alis ta. 

Organisados elles, alistar-me-hei no dos in tervenc irmistas, porque r eputo 
o iutervencion isli10 a condição do verdadeiro federalismo. 

Tenh<J concluído . ( Apo·iados gemes, muito bem, ·nmdo bem.; o O't'uclu·r é 
vowprimentado pu1· rnuitos (te seu8 coUegas.) 

O Sr. Paranhos Montenegro (pda. a·rdem) diz f)Ue, tenho os Srs. üesar 
Zama e L eovigildo Filgueiras, no coner dos seus discursos, apresentado al-
gu ns docum eutos que não puderam ler, mas que p~·ometteram publicar na 
1ntegra, não póde responder a-os dous illustre.s deput.ados sem conhecer taeH 
documentos; .e assim , desiste da palavra, aguardando-se par.a fallar depois Ja 
publicação dos me.<;mos, e most rar que o partido republica-no federal da Hnhia. 
tem procedido, em todas estas questões, du modo ma is coi'1l'ecto possível. 
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Niuguem mais pedindo :1 pahvra. é encerrada :1 disoul!{lft,o· e ;~dinda. a 
votação. 

Na sessão de 4 o ~r. Za.ma requer e <L Ca.mara euucede, a. retirad:\ do 
requerimento. 

SESSÃO DE 8 DE J ULHO . 

O S.r. Zama - Sr. presidente, venho pedir a valiosa intervenção de V. 
Ex. junto da Commissão Mixta, á qual foram submettidos os diplomas rela-
tivos a.o .E stado anormal do Poder Legislativo da Bahia., afim de que esta 
commissão abrevie o.s seus trabalhos, p<ltl'que, infelizmente, as cousas estão se 
precipitando naquella terra e achamo-nos na perspectiva de ver dons gover- · 
na.dores assumindo o poder. 

Peço a intervenção de V . Ex. par a obtermos dessa C'-ommissã.o Mixta. o 
serviç.o que o ·estado que 1represento precisa que lhe prestem. 

O SR. PnEBIDENTE -· O pedido do nobre deputado será a.ttendido. Posso 
já informal-o de que a. oommissão t em se reunido para trata.r do assurnpto. 

SESSÃO DE 8 DE OU'L'UBR.O. 

O Sr. Zama (p ela orclem) - P eç.o a. V. Ex. ' que mtLnde publica.r no 
Diario elo Oong1·esso a repr.esenta.ção que o Conselho Municipal da. Bahia 
dirigiu ao Poder Legislativo, e que hoj e mandei á Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - Sim, senhor. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO ZAMA. 

N. 362- Paço do Conselho Municipal da Capital do Estado fed er.ado da 
Bahia,, 28 d EI setembro de 1895. 

Exrns. Srs. Membros .do Congresso F ederal. 
O Conselho Municipa·l desta cap ital, representante legitimo dos seus mu-

nícipes, ·vem tra~er ao alto• conhecimento e apreciação vassa as determinaçõ ~o~s 
do .governo do estado que julgam affectar a Carta Constitucional da. Repu-
blioa, da qua.l sois zelosos guardas .e legit imos defen1>0res, e prende -se .ao 
r ecurso pllll:a vos interposto pelo poder legislativo deste esta-do, impedido 
de funccionar pela, interf.er.encia da força publica na constituíçã·o da Cama.r:-t. 
e Senado, de origem illega.J e contm ria; á constituição ba.hi ana .. 

Coa.gido o Poder Legislativo do Estado a, adiar o seu funcciona.mento e 
dirigir-se na fórma do est atuto politico da União ao Congre.sso Federal, a: 
Camara e Senado mgan. isados com o auxilio da força. polici.a1 , funcoion.ara.m . . 
durante todo o periodo legislativo clec1·etanclo lei s que obtiveram a sancção 
do Poder Executivo estadual, sendo um a dellas a que determinou que se pro-
cedesse a. novo alistamento eJ.eitoral, considerando como nito alistados todos 
os cidadãos inscriptos nos registros eleitoraes em épocas posteriores ao ali sta-
mento feito por força do deoreto n. 200 A, expedido na vigenci.a . do gove.rno 
anterior :í promnlgaçíi.o rla P:nta. da lei feder al 
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Parece-nos que assim deliheraildo os pretensos legisladores do estado, 
procuraram respeitar os dispositivos daquelle decreto, não se a.nimando a 
eliminar do quadro dos eleitores cidadãos alistados em virtude de uma !ei 
federal. 

Sendo esta razão, uuica., que a nosso ver, influiu nu espirito dos intitu-
lados representantes do povo bahiano para não I'etrocederem ao ultimo 
alistamento f·eito na vigencia da lei n. 3.029, de 9 de ja.neiro de 1881, consi-
derando como não dispondo dos requisitos necessarius p·ara o exercício do 
direito· do voto cida.dãos aptos a exercerem sempre que se tratar de eleição 
para preenchimento de vagas de logares federaes electivos, pareceu-nos que 
no uso de um direito que nos conferem as constituições federal e estadual, 
e mais no caracter de representantes dos cidadãos do município desta capita.J 
dos quaes somos man9,atarios, devíamos recorrer ao Poder Legislativo da 
União, e a elle pedindo prompto r emedio ao esbulho que a grande massa dos 
cidadãos vem fazer á lei eleitoral vota.d.a por um parlamento i!legitimo . 

. Promulgada a carta de lei federal, e entrando a Nação Brazileira no 
regimen constitucional, o CongJresso da União decretou a lei eleitoral n. 21, 
de 26 de j.aneiro de 1892. • 

Em obediencia a esta lei procede-se annualmente em todo o territorio 
brazileiro ao alistamento federal e sua revisão, sendo reconhecidos oomo 
eleitores todos os cidadãos que, de acoordo com as pres.cripções nella exara-
das, requererem a sua inclusão nos registros eleitoraes, provando os requisitos 
indispensavéis e na lei alludida exigidos, para o reconhecimento deste direito 
inherente á sua qualidade de cidadãos ' brazileiros. 

Assim, existem neste município cidadãos alistados posteriormente á dero-
gação do decreto n. 200 A, pela. lei eleitor.al vigente que se veem hoje restrin-
gidos em seus direitos por uma disposição• duplamente illegal, já pela Qrigem 
viciosa do corpo legislativo que a decretou, já pela violação que esta. pre-
tensa lei faz á lei federal. 

Accresce uma circumstancia bastante ponderosa no entender elos si.gna-
tarios ~a presente representação. 

Nem a lei eleitoral violentamente revoga,da pela que oom este titulo foi 
sanccionada em 12 de agosto do corrente anno, nern esta mesma .exigem pan·a-
os _alistandos requisitos outros que não os oo·ntidos na lei eleito·ral federal. 

Onde, pois, a oonveniencia de proceder-se a um alistamento novo·, obri-
gando cidadãos que já exeTceram o direito do voto, quer nos oomicios fede-
r.aes, quer nos estaduaes, a virem novamente solicitar a sua inclusão no 
alistamento que por ordem do governador do estado vae ter começo em 3 lle 
outubro proximo futuro? 

Estudados os mecanismos das juntas alistadoras da nova lei, em cGn-
fronto com as juntas incumbidas do alistamento, de acco·rdo oom a lei elei-
toral por esta. r evogada, vê-se que só o -pensamento de restringir _o direito 
dos cidadãos presidiu á elaboração da lei ora. em vigo·r por determinação dt~ 
um governo de facto•, que é o que actualmente rege os destinos do estado da _ 
Bahia. 

Sem garantias para. os seus direitos, os cidadãos deste município veeni-se 
tolhidos em sua liberdade e só no P.oder Legislativo da Uniã.o se lhes afigura 
residir a oompetencia pa-ra, tomando conhecimento do fac.to nesta represen-
taçã<O na-rrado, a,gir de modo que os seus direitos não sejam consptllrcad~ls, 
nem viola.da a lei federal de 26 de janeiro de 1891, que regula os alistamentos 
federaes. 

São estas as oonsiclerações que o oonselho municipal desta capital, firmado 
no § 15 do a.rt. 136 da constituição do estado, haz ao conhecimento do Poder 
Legislativo· Ferleral , do- qu.a.l pende a decisão do recurso interposto pelo Poder 
Legislativo do Estado, tambem esbulhado dos seus di.r·eitos pela dicta.dura 
que constituiu-se neste ]i}stado desde 7 de abril do corrente anuo. 
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Fazendo chegar ás vossas mã.Qs a representação que ora vos dir ige, o 
conselho municipal dest a ca·pi ta l julga ter cumpr ido o seu dever de lE>gitimo 
representante dos interesses dos municipes qu e generosamente lhes conferin 
essa distincção o, convicto do vosso zelo pelas leis federaes, agua.rda a devida 
solução. - .João Rodrig1tes Germano Yilho , pr~idente interino do conselho 
municipal do Estado da Bahia .. -Antonio J osé Machado , 1° secreta-rio . -
Salvador Pi?·es ele Gan;alho e .4.lbuquerque, 2'> secretario. 





NOTA 

Caso da Bahia. 

REQUERIMENTO DO SR. ZAM.tl. 

Em 21 de Setembro o ST. Zama ·indaga elo Gove1·no so bre o exe?·ci.cio d e 
clous gove1·naclons na Bahia. Falam os s1·s. F eryne d e ;1 b?·et~, A tt.gtt .. sto de 
F1·eitas, e EduaTclo Ramos . E ' eltCe?Tada e adiada ct votação . E71l 23 é appTn-
vado o requeTimento. 

DOCUME NTOS PA.ll.LAME:<ITAlt:F.:S . - VOL. ll. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÂO DE 21 DE SETEMBRO. 

O Sr. Zama - No princ1p10 desta sessã.o, quando mandou á Mesa 3. 
repr·esentação que ao Congn~sso F.ederal dir1.giu o Poder Legislativo da 
Bahia, previa já a hypothese que acaba de dar-se agora. 

O oradm dizia aos Srs. deputados que, assim como aquelle Estado tinhn 
duplica.ta. de Poder ~gislativo, não seria de admirrur que em futw·o mais 
ou menos proximo ou remoto, se encontrassem á frente ela administração 
dons governadores. . 

Quando ma.is tarde os jornaes annunciaram que o governador da Bahia 
pretendia deixar o seu loga.r afim de tratar-se, o orador, na medida das suas 
forças, empregou todos· os meios para v-er se podia, por intermedio de ter-
ceiro, conseguir que aquelle cava.Jheu:o não aba.ndonasse a sua posição, porque 
não desejava que se augmentassem as difliculd.ades que o E stado da Bahi:t 
tem trazido para os poderes federaes. Acredita que comsi.go pensam os seus 
adversariQs. 

Não sabe se adeanta uma inexa.ctidã.o dizendo que foi informado de que 
os nobres collegas., nossos adversa.rios da Bahia, por sua vez tambem ;>e 
dirigiram ao governador, aconselhando-o ou pedindo· que continuasse em suas 
funcções. I~to prova que, ao menos, neste ponto, uns e outros, desejavam 
que não surgissem novos factos, que podiam peiorar a. situação em que já nos 
achavamos collocados. · . < 

Entreta.nto, hoje, os jorn.aes desta Cidade publicam um telegramma ele 
onde se vê que o Ba~·ão de Geremoabo, corno o Barão de Carnaça.ry, cada um 
jnlgando-se o legitimo substitut o do governador, assumiram a administração. 

Ora, o facto não póde passar despercebido aos pode res federaes, porque 
realmente não é possível admittir-se que, em um paiz r egula-rmente const.i-
tniclo, haja dous governadores em exercício simultaneo. 

Os dous podem não ser legítimos, mas o que a.bsolutamente não podem 
é serem legiti~os ambos; um delles ha de por força .estar exercendo suas 
attribuições fóra do termo constitucional. 

O o-rador não é competente para dizer qual dos dous é legitimo; a sua 
opinii'w já a tem expandido; em todo caso, homem de partido, pelo menog 
para os seus adversarios, esta opinião póde ser taxa.da de suspeita. 

O que é facto é que .a Constituição da Bahia ·estabelece que o 1° substi-
tuto do go.vernador é o presidente do Senado, o segundo o p1·esidente da 
Oa.mara. dos Deputad•os, o terceiro o presidente do 'l'ribunai de Appella.ções 
o Revistas. 

Ha duas Camaras, ha dons Senados, mas e.'Ste Poder Legislativo. duplicado 
está em litigio; não somos nós, os oonstitucionn.es, nem os nobres deputados, 
os federaes, que teem a oompetencia para, no momento a.cttUJl, dizer qual é o 
vercladei~·o Poder Legisla.tivo. 

E sta questfw :j:i es t :i a.ffecta ao Congresso, que já nomeou , para resolvel-:t, 
uma Oommissão Mixta , tí qua l r epetidamente o orador tem pedido parecer. 

O S:á. JosÉ .lV.LmuNo -E' o inconveniente elas delongas. · 
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O SR. ZAMA - A commissão reconhecerá hoje que tinha razão quando 
instr.va pura que alguma eousa se fizesse a.ntes de que o facto se désse. 

Agora a.inda mttis razão assiste ao orador pa.ra pedk urgencia nesta me-
dida, porque não é possível que continue um. Estado .como a .Bahia com deus 
governadores exercendo as mesmas atribuições: · · 

Não é preciso muito trabalho para se descobrir os inconvenientes que 
podem provir desse estado de cousas. 

Si pudesse ser ouvido não como membro do partido que representa, mas 
como cidadão e deputado capaz de oollocar-se acima de todos esses interesses 
-p.a.rtidarios, nã{) terá duvida em emittir a sua opinião sobre este assumpto, 
opinião já. conhecida, porque fi·ancamente falla.ndo, não sabe como se póde 
1·econhecer legitimo o Senado que funcciona sob a presidencia do Barão de 
Camaçary, quando o proprio organisador desse Senado funecionou com o 
8ehado :mtigo até á sessão de 22 de abril, em cuja ta.rde foi organisado na 
sala do governador este Senado, com quatro membros do antigo, quando :w 
todo elles eram 13, ficando os outros de parte. 

Mas a opinião elo orador naturalmente será inquinada de suspeição pelo 
nobre deputado que sustenta que o Senado legitimo é o que representa o seu 
partido, accrescendo que pax:a chegarem a este resultado, como já demonstroa 
da tribuna, foi mistér desprezar tal numero de actos que os votos a.nnullados 
I!Ubirain a mais de 50.000. 

s~ isto é systema repres-entativo o orador deve dizer que fa.zià idéa muito 
diffaren te deste systel1la. 

Nestas condições, achando-se dous governadores, cada qual reputando-se 
no legitimo exercício de I)Uas funcções, pergunta : é ou não u.rgente que os 
poderes f.ederaes tOmem pro-videncias de modo que este estado anomalo cés::;e 
de uma vez? 

Deix-ando de parte a sua bandeúa política, o orador é cidadão humilde, 
desejoso ele obedecer ás autoridades constituídas; ma.s como não póde resolver 
p:O!r si e comó os cúllega.s tambem não podem resolver acerca da legitimidade 
do poder a quem deve obedecer, vem á tribuna da Camara dos Deputàdos 
pedir ao-poder feder-al que lhe diga a qual dos governadores cumpre que os 
bahianos obedeçam, porque servir a dous Senhores já a escriptura disse que 
é impossível. N emo potest dom i nus 1·este seTvire duobus. 

Lamenta e muito que o Dr. l~odrigues Lima não tivesse feito o sacrificio 
de contihult-r pO!r mais .algum tempo até esta questão ser resolvida por quem 
de direito. 

S-abem os nobres deputados do juizo que · o orador fórma daquelle cava-
lheiro; já o disse aqui: não o reputa um perverso; a elle póde applioar-se a 
phrase de Tacito a um dos personagens da antiga Rom31- Scordia Innocens. 

Nestas condições, não póde de um momento para outro dar-tle uma séria 
perturbação da ordem publica pelo attrito elos dons governadores? 

A v.erda.de é que os nobres deputados não são os responsaveis moraes uo 
que se faz na Bahia. 

O SR. EDUARDO RAMOS - Mas somos perfeitam.ente solidarios · com a 
ordem moral. 

O SR. ·ZAMA - Ia dizer isto mesmo; sabe que os nobres deputados não 
são responsaveis, mas que pelo seu espírito partidari(), tornam-se solidarios 
eom o que lá se pratica .. 

O SR. EDUARDO RAMOS - Não ha partido sem solidariedade política. 
·O SR ZAMA - A solidariedade tem tambem as suas tregras e preceitos. 

Um paTtido político não é uma aggremiação de homens dirigidos pela disci-
plina militar em que cada um t em a obrigação restricta de subscrever üS 
erros dos outros; um partido político se fórma para. que·, da reunião dos 
homens competentes, haja a correcção para os desvios individuaes; um par-
tido não se organisa pa.ra beneficio de si propri-o, mas para beneficio do paiz, 
onde tem de fazer sentir !1- sua acção . 
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A solidaridacle política do orador nunca chegou a subscrever os enos do 
seu partido, po·r elle reconhecidos; pelo contrario, sempre que se desviava 
do caminho que devia seguir, protestava contra esses desvios e é por isso que 
lamenta que homens da ordem do nobre deputado, a cuja intelligencia e a 
cujo coração, como a de out~·os collegas, faz justiça, não tenham podido con-
ter nos seus limites aquelles que estão dirigindo a política da Bahia, tole-
rando, pela solidarieda.de política, excessos que só podeu1 deshonrar o E stado 
do oraclor. 

O SR. EDUARDO RAMOS - A nossa divergencia est-á em que aquillo que o 
nobre deputado classifica de excessos, nós não consideramos como tal. 

O SR. Z.AJ.rA - Mas, como- não póde ser juiz de si mesmo , nem os nobres 
deputados juizes dos seus correligionarios, é preciso que se procure um poder 
que sem estar sob a impressão das paixões e interesses que a-gitam a todos os 
interessados, po5sa resolver com justiça e circumspecção a quem cabe o 
direito . 

Nã.o quer r ememorar factos de que já se occupou. Quer apenas que, 
quanto. antes, tirem os bahianos da, pooição afflictiva em que se achaJll ; é p.r·e-
ciso que lhes digam que não ha r~curso legal contra os excessos de que teem 
sido victimas . Isso mesmo é um consolo, por que então nos recolheremos abso-
lutamente ao silencio ou procuraremos os recursos de quem já não encontra 
abrigo e protecção na'lei. 

Não se fiem na fraqueza, que já a classificaram de cobardia. O orador 
confessa, temos sido fracos, oo·bardes mesmo, e hoje está arrependido de não 
ter aconselhado a força contra. a força naquelles dias t;omebrrosos em que a 
policia fabricava deputados e oTga.nisava Sena.do . 

Si tivessem.os sido esml!!gadas, continúa o orador, na.quella occ.asiã-o, tinha., 
li!O menos, escapaclo á v•engóilha de ver o esp·ectaculo que t.em visto na terra 
que produziu os Alves Branco, os Zacharias, o8 Sara.ivas e outros homens 
que passaram prura. o mundo de além cercados d€ respeito de seus contem-
poraneos . 

Não quer ·alonga.r-se, vae, pois, mandar á Mesa o seu rE~querimento, \lSpe-
rando que o Podér Fede.ral se lembre de que ha uma porção de republicanos 
bTazileiros que üwoca.. a protecção que a Constituição lhe garante e que os 
Estados do Norte não devem ser considerrados pariás, como estão sendo-, pQr-
que Ala.gôas, Perna.mbuoo, Sergipe e Bahia fazem parte da U~lião, e, qJiando 
adheriram á. Republica., fizeram-no, esperando encontrar nella a fraterni-
dacle que préga e a igualdade perante .a lei, que é uma das condições indis-
pe!Jsaveis dos paizes livTes. (Muito bem, muito bem.) 

Vem á Mesa , é lido·, apoiado e posto em discussão o seguinte requeri-
mento. 

Requeiro que se peçam ao governo d.a R epublica as seguintf3S in·forma-
ções: 

Si t eve sciencia de que dons governaclores ·acham-se 
:nequerimento simultaneamente ·em e~ereicio no Estado da Ba.hia; 

Que providencias tomou ou pretende tomar para· mau-
ter o substituto legal do governaclor. 

S. R. - Sala das sessões, 21 de outubro de 1895. - Oesar Zama. 

O Sr. Vergue de Abreu- O que se dá no Estado da Ba.hia nem mereca 
o nome de uma anomalia .. 

O govemador legitimamente eleito pelo voto directo de seus concidadãoR, 
fa.tigado de tQ·es annos e tanto de afanoso serviço, minado por um a molesti:"t 
que nós todos lastimamos, foi forçado a deixar o governo por algum tempo , 
passou-o u.o seu substituto legitimo, usando de um licença ha. muito conce-
dida. pela Assmhbléa do Est.ádo. 

A Camara deve sa.ber dos factos que se deram no Estaüo da B'ahia poí· 
occasião da reu!iião do corpo legislativo. 
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_ O corpo legislativo que os seus antagonista.~ dizt?m legitimo·, reuniü-so 
durante aLgum tempo para dissolver-se ma:is tanl~, pwr'ogando indefinida,: 
mente o seu adiamento. 

O partido contra-r·io i·ec.onheceu . a. leg.itimida.de desse Senado que func-
ciohot1 sob a presiüencia do, .Sr. Oa.maçary, com appl.auso .gera.] do Estado 
que se tem ·submetticlo ás ' 1eis e resoluções que elle vo-ta e promulga: 

O que. ha, _porta.nto, é quE) na Bahi.a funccionou dUJr.ant-e .todo JJ- período 
constituei:óna1 o Ocingre·sso que ultirn.amente' esteve em ·cxereiciô, prç:sta-r1d.o 
televa:ntes serviços .á eausa. publica.., a:o lj·asso·· q.ue o outro Congresso · ~xist iu 
platorüca e ncinlinàlínen~e ·sem ter p_ublieado um só act.o de autoricla.âe. 

· E si · é principio cori:ente em dü-eito que a posse vale o titul-o, riocleri,. 
affirmal-o; independente de outr'a a,rgm11entação, que o poder legisla:tivo da 
Bahia._ é somente o que esteve reunido durante quatr-o ,mezes. 

Historia Oll acontecimentos que se desenrollararn no seu Estado por esse 
tempo, demo:nstranclo qtie no juízo d<ls propri<ls adversari<ls <l Püder L egisla-
tivo se aehava funcci<lnando lega.Jmente no Estado. · 

Lembra que no Senado não foi a.cloptado <l pa·-ojecto de intervenção fed e-
ral rios Estados, .mostrando que o excesso· de intervenção é justa·II)ente a e<tusa. 
das constantes dissenções e luctas internas nas ·Republicas hispa·no-amel'Í-
canas . 

.., ·Si o Congresso ' trata hoje de interv.ir em Sergipe é porque a situaç.in 
daquelle Estado é devida preeisamente a uma intervenção· a.nterior! 

Na Bahia <l caso é muito outro : ·o goveTnador legitimame·nte eleito pe lo 
povo bahiano, chamou o seu substituto legal e entreg<luclhe a administra.çã,o 
publica, do Estado, po-r t er de ausenta-r-se. 

. O Sr. barão de Geremoabo, po-rém, como presidente que f<li do· Sena.do 
passadq, julgou-sê no direito de substituir ta.mbem <l governador e lnzer 
communicaç.ões d isto ás autoridades loeaes. 

· Como se vê, <i' easo' que se dá na Bahia é 'insignifieante : o g<lverno fede-
ral não tem meio algum para verificar si reaJmente estoo dous g<lvernad<lres 
na Bahia; o g<JVerno federal não tem que intervir em um Estado onde a or-
dem legal é completa! . 

Termil'la com as palavras ·a<l honrado senador fluminense : "Ou a Repn-
blica será f-edea·ativa <lU nã,o será . . . n 

Cahiremos entã.o em um regimen peior que Q da monarchia! (1) 

O Sr. Eduardo namos diz que o- illustre deputado pelo seu Estado o 
Sr. Augusto de Freitas, t em um singular pr<loesso de combater os seus adn.r-
sarios. 

S. Ex. infiltra a desconfiança no animo do aclversario, env.enena-llle as 
intenções, mata-lhe o ca,racter, deprime-lhe os desígnios, nega-lhe sinceridade 
e, depois, como as v-elhas f,eiticeiras depois de terem env-enenado suas vieti-
mas, tripudia.m com a embriaguez dellas. 

Si fosse r everter pa.ra S. Ex. e seu partido esse mesmo.' processo, si tivesse 
ta.mbem o direito, de manejar a ironia, pergunta.ria : onde está a sineeridade 
das allegações que acabaes de fazer, onde a vossa coherencia e a lealdade dos 
princípios que estaes sustentando oom tantá .ga.Jha.rclia e denodo? Mas nã.o 
quer usar das mesmas armas, porque está fallando oom a sinceridade de suas 
oon vi cções . 

O que <l nobre deputad<l acaba de dizer não passtt de urna dessas obras 
chinezas, dessas argucias delieadas, proprias paJ'a avivar no sentimento da-

(1) Em seguida fala o Sr. Augusto de Freitas, cujo discu•rso não consta 
dos Annaes. 
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quelles que as contemplam," ideaes que não cm·respóndem á realidade das 
co usas. 

Si quizermos s.er sinceros nesta Repu blica, . si quizermos ter o direito de 
sermos acreditados, diz o 01rador, é necessario irmos escavar na~> suas ovigens 
primitivas, irmos procur.ar na fonte de que derivam, os direitos populares, 
e tocar n~~> propria vertente, estes direitos em toda sua pureza. 

Quem játnais paz em duvida que em materia eleitoral mais va-le o vo-to, 
mais vale o simples acto de depor a cedula na urna do que as 'formalidades 
inventadas e concedidas muitas vezes como instrumentos fracos plllra res-
guardar esse proprio direito, que na sua essencia deve ser sa.grado para todos? 
Pois bem ,o que se v·etificou na Bahia, foi isso . 

Lembra que ninguem paz em duvida, durante o pleito senatorial ·em que 
eram ca.ndidatos os Srs. José GonÇalves, um dos mais fo·rtes políticos da. 
t erra, prestigioso chefe local no r egimen do imperio, e o Sr. Severino Vieira, 
pleito que era uma estatística definitiva dos dous partidos; ninguem duvidou 
da victoria deste. 

A um aparte do Sr. Filgueirali, diz que nas eleições de alta significação 
política os partidos que não pleiteam, são partidos dissolvidos, fu-aoos e 
ineptos . 

Era, pois, necessario que deante daquelle mesmo alistamento se pleiteasse 
principalmente quando se tratava de combater deanté da egide do mais pode-
roso chefe desse partido. 

Sa-be a Camara qual o resultado ? 
A victoria, esplendida, offuscante, a revelação patente das forças do pa.r-

tido federalista. 
Pois acredita o nobre deputado que quem luctou e quem venceu contra 

Achilles, pudesse ser vencido em uma simples eleição local? 
Não se vê que isto é uma simples miragem chineza que se quer desdobrar 

aos olhos desattentos do paiz? 
Mesmo quando se tratasse de uma eleição fraudulenta, de uma destas 

inspirações criminosas que de.~douram os partidos, quando se quer ap.roveitar 
de elementos enlameados nas :r.raças, dos quaes não fazem parte eleitores, 
mas a simples ca.mada inerte, fanatisada do enthusiasmo de eertas palavras 
sonoras, quando se quer combater com as a.rmas da lei, não se abandona a 
lucta. 

A attitude do Sr. José Ma.riano em Pernambuco, deante de uma política 
que elle e seus amigos eha.ma.m dictatorial, é um exemplo disto . 

H aYeria aormas na lei ? Havia. A Assembléa que se julgava legitimamente 
eleita declarou que se achava impossibilitada de celebra.r suas sessões, porque 
o vinculo official se ha.via estabelecido entre uma Assembléa que reputava 
illegitima e o goYerno do Estado . 

Ao passo que esta Assembléa se dissolvia, mas com o protesto de se reunir 
mais tarde; que cada qua.l esperava pelo poder competente para derimir 
aquelle pleito, o Sr. baorão de Geremoabo- não tinha o direito de reappaJ·ecsr 
para toma.r as redeas de um poder que só se explica pela sua permanencia 
no exílio. 

- Portanto, foi mudar esta dissolu\lão deante do conjuncto da força .· 
Lembra que o illustre orador que o precedeu pertence a um partido· cujo 

orgão, sem protesto de S. Ex., quando se apa·esentou o projecto de intervenção 
dos poderes federaes, protestava da maneira a mais energica com aquélla 
figura sombria de que1Jl1 está se arreceia.ndo da sorte da autonomia estadual . 

E' o mesmo partido a que S. Ex. está filiado, prestando os seus valiosís-
simos serviços, o seu talento· captivante, a. sua illustração· peregrina , é este 
mesmo pa;rticlo que considerava. Mm.-tintas sombrias , como uma .ameaça feita 
á integridade ela Repuhlica o projecto da intervenção. ! · 

São os pedidos da fraqueza e do receio! -
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Pois bem; perdemos uma coherencia, mas ao menos ganhamos U!Jla rlõ'trw-
tação . (Mui.to bem; muito bem.) 

Ninguem ma.is pedindo·· a palavra, é encerrada a discussão dó requeri-
mento do Sr. Zama e adia.da a votação. 

Na sessão de 23 é approva.do o requerÍmento. 

SESSÃO· DE 18 DE OUTUBRO. 

O Sr. Zama - Nem eu , nem os meus co•r]:.eli giona.ri<os, deputados pela 
B ahia, podemos ser accusados- de impacientes. 
. Ha ·cinco. longos mezes aguardamos o parecer da CommÍssão Mixta, a 
C]lja a1jreciação foi submettida a r epresentação que tive a honra de apro-

sentR1" ao Congresso Fede.ral em nome do Poder Legis-
Íncidentes sobre la.tivo elo Estado que .represento. 

Dei-me ao trabalho· de fazer da tribmHt o bistori co 
a Com. Mixta dos attentados alli commettidos pelos act.ua.es gover-

nantes e deblade temos espera.do pelo remedio legal que 
cóntava.mos encontrar nos poderes federaes contra os males que nos a.ffli.gem. 

Já procurei a. intervenção de V. Ex. , Sr. presidente, para obter da com-
missão o que outra causa não seria sinão o cumprimento ri goroso de seus de-
Veres; não fui mais feliz ·e a prova está em qüe ainda hoje venho reclamar rJ<t 
tribuna contra essa protelação, que não sei comprehender, nem explicar. 

Por mais complicado que seja o assumpto suhmettido ao exame de um a 
commissão, o R egimento marca o prazo de quinze dias pa:ra que ella, emitta 
o seu p.areeer, e entretanto são deconidos cinco mezes, sem qne a Commissã.o 
Mixta. diga a sua opinião sobre as condições anormaes em que se .acha um 
dos mais importantes Estados da União. 

E a questão é elaquellas que facilmente se r.esolvem á vista dos princípios 
estabelecidos na Constituição de 24 de f evereü·o, desde que se t enha -o espírito 
isento de preoccupações partidarias, e de interesses de ordem menos elevada. 
.. Dir-se-hia que ha iuteTessados que façam pr.essão sobre a commissão afim 
de que nada se faça na presente sessão. 

O SR. BENEDICTO L·EITE -Não apoiado. 
O SR. ZAMA - Minhas palavras exprimem apenas uma conjectura, c 

nessa mesma ha offensa., nerrc a V. Ex., nem á commissão. 
Assim como nós temos o maior interesse em liquidar esta questão, nad'l-

mais naturr·al do que os nossos adveTsarios desej arem a.dial-a. 
Em todo o çaso, é para causm· a·eparo que ainda estejamos como no pri-

meiro dia, tratandO:se de ma.teria que, além de urgente por sua natureza, 
tinha por si a recomendação do Presidente da R epublica, o qual em sua Men-
sagem pediu ao Congresso F ederal medidas que o habilitassem a r es-olver :u; 
difficuldades com que lutavam alguns elos Estad>Os ela União. 

Confesso que sinto-me .af:flicto, ma.guado pela indifferença completa elo 
centro pela. sm-te das .partes, indiffere nça geral, qu e vae da. imprensa até .1s 
poderes federa.es, a.os qua.es, aJiás, cumpre zela.r pelo bem-esta.r do todo, que 
a. Constituição lhes confia. 

E o que a.inda é ma.is lamentavel é a indiffer·ença reciproca dos Estados 
affectaclos dos me.~mos ma.tes, quando deviam r eunir-se e fazar causa commum 
para. obterem providencias. 
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Tenho dito muita-s vezes que nem düecta, nem indirecta.mente conconi 
para o advento · da Republica; mas, subme.ttenclo-me a.o facto consummado· a 
15 ele novembro, e só com o intuito de continna1~ - a servir a Patria, nem um 
só obstacnlo tenho CI'eado ao novo regimen, que desejo ver melhorado de dia 
em dia. 

Entristece-me, pois, ver a marcha que as causas levam, e nem posso com- -
preihender essa federação,- que reduziu as antigas províncias a Satra.pia.s, 
cujos govern-adores exercem. o mais intoleravel despotismo, saltando com um. 
desembaraço inquaJificavel sobre a,~ leis orrlinarias, sobre as Constituis:ões 
estadoaes e sobre a Constituição Federal e fazendo da violencia e da fraude 
meios de administração. 

A ultima sombra d-e legalidade , que ainda havia no n1t1ndo official da. 
Bahia, o governador, acaba de deixar inopinadamente o governo (diz-nos o 
telegramma que nos foi dirigido hoje), passando a administração a.o intitu-
lado presidente desse ajuntamento illicito, que chama-ram Senado, arranjado 
á tarde, em uma das salas da sem·etaria, em um abrir e fechar de olhos, com 
quatro dos antigos s-enadores contra nove, que nesse mesmo dia, haviam cele-
brado a sessão orclinaria de 22 de abriL 

Assim temos hoj e um Poder Exec,utivo tão illegitimo e ille,gal, como o t-al 
legislativo, que, apoia-do na força po-licial, clispoz a seu talante dos recursos 
do Estado da Bahia, graças á inercia e á inclifferença dos poderes federaes 
deante dos escancla.los e excessos dos donatarios da terra. 

Comquanto eu previsse esse dese.nlace, desde que tive noticia de que o 
governador havia so·licitado de seu poder legislativo li cença para h·atar tl e 
sua saud.e, toda-via esperei que não sei por um resto de amor .ao torrão em 
que nasceu, como ainda pelas recommenda-ções, que daqui lhe seria-m feitas 
até por seus proprios a.migos, S. Ex. se abstivesse de entrar no gozo de t-al 
l icença. Assim novas difficuldades seriam poupadas ao governo da, União, . 
emquanto o Congress.o· resolvesse o a,~sumpto . Tinha até motivos para suppo·r 
que do a.lto lhe fossem feitas considerações nest-e sentido. Entre·tanto, com 
8Urpreza, vejo que, a.proveitando-se o inspirador ou inspiradores da politicar-
g.em bahiana, da ausencia casual do presidente do antigo Senado, unico legi-
timo, e que nos termos ela Constituição estadoal, é o substituto lega.] d-o go-
' 'ernador, lev.aram o S.r. ·Rodrigues Lima a passar a administração ao Barão 
de Camaçary. Estão, sem duvida, convencidos de que este pa.iz é dos factos 
consummados, e que conura ma-is este acto de prepo·tencia e a-udacia não 
encontrarão correctivo. 

Nada me deve admirar actualmente naquelle infeliz J!}stado. Os que tive-
ram cor31gem pa.ra or.ganisar á fo·rça de baionetas, um .Senado e uma Ca-ma.ra 
a seu geito, e que ousaram mais tarde declarar demit.tidos das funcções de 
senador os seus adversa-rios, porque haviam de estacar agora ante mais este 
excesso? 

Na esperança de J'ecursos legaes temos até hoje tido prudencia tal que 
até pode-se qualifica-r de cobardia .. Oontinuam a conta.r com essa prudencia; 
mas devo suppor que na emergencia actual o presidente do antigo Senado 
não se deixaní assim espoliar dos direitos que a Constituição lhe confere, e 
que em breve assuma o governo e peça a intervenção do Presidente da &pu-
blica para ma-nter-se no ca.rgo que de direito lhe compete. 

Si fosse eu o presidente do Senado, seria esta attitude que tomaria, 
quaesquer que fossem as consequenciás, .ainda. com a certeza de ser cortado 
em pedaços pelos sabres policiaes. Talvez por este modo a.cordasse de seu 
somno o Presidente da Republica, e comprehende<!Se que era. preciso toma.r 
providencias antes mesmo de pronuncirur-se o Congresso . 

Não sou, nem serei jáma.is presidente ela Republica; mas si occupasse es~a. 
elevada posição·, para exercer as attribuições conferidas ao Executivo pelo 
art. 6° da Constituiçã.o Federal, não vii·ia peclü· inspiração ao Poder L.egis-
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!ativo. I sso de attenua.r e dividir r esponsa.bilidacles não é da índole do ·regi-
meu presidencialista. Por isso· mesmo que a Constituição Fed~ral impõe · M 
Presidente da Republica tanta responsabilidade, é preciso deixa-r-lhe liberdade 
de acçã.o na applicação d:as disposições do art. 6° . Demais a União não se · 
compõe de Estados confederados e soberanos; m!IJS de Estados federados t1 

autonomos, e autonomia e federação·, si presuppõem la.rga distribuição de 
attribuições a.dministrathras, não quebram e nem mesmo affr-ouxam os laços 
de unidade política, que devem ser respeitosamente mantidos para bem de 
todos. 

O S1t. PAuLrNo DE SouzA Jm."'OR dá um aparte. 
O SR. ZAMA - Exponho apooas a minha opinião individual, sem ousar 

pretender que seja ella. a unica verdadei.ra e acceitavel. 
O proprio Presidente da Republica, segundo se deprehende de sua Men-

sagem ao Congresso, entende que as medié!Jas devem part~r do Poder Legisla.-
tivo. 

O Sn. JosÉ IGNACIO - E o Congresso acceitou a attribuição e ta-nto que 
nomeau a Commissã.o Mixta .. . 

O Slt. ZAMA -E o nob.r-e deputado, a quem não regateio louv.ores, encar-
regado de estudar os neg.ocios do SergiFe, já cumpriu correctamente o seu 
dever, emittindo o seu pa-recer, ao passo que não fizer am o mesmo os outros 
membros da commissão. 

O SR. PAur.rNo DE SouzA JuNIOR - V. Ex. disse que si fosse Presidente 
da R ep'ublica interviria : eu cont-estei porque entendo que é da attribuição 
do Poder L egislativo. E 'ste é o p.onto da nossa divergencia. 

O SR. ZAMA - A occasioo não é opportuna. prura discutirmos a qual dos 
poderes incumbe intervir nos Estados nas condições da. Bahia e outros. 

Comquanto separa.dos, os poderes políticos são, .ou devem ser, harmoni-
cos, oondiçiio indispensavel para que a sua acção seja benefica . 

Noo faQ<J questão de que seja este, ou aquelle; a minha questoo é que 
cesse o estado anormal e intoleravel em que vivem os Estados. 

F[gurei apenas a hypothese impossível de achar-me colloc,ad.o na posição 
do Sr. Prudente de Moraes. Naquella posição o homem deve reconhecer 
quaes os seus direitos e deveres, e deve comprehender que adiar nunca será 
resolver. Si S. Ex. tivesse sabido quer.er devéras, a Bahi1a talvez não tivesse 
chegado a tão triste situação. 

Não devo ser considerado suspeito quanto á situa.ção passada., si apoiei-n. 
no principio, dentro em ponco vi-me f-orçado a negar-lhe a minha confiança. 

Nos tempos dB ma.ior poderio do marecha.J , nã.o fui flori anista, mas quer 
parecer-me que, sob .o g.ovenno do lilajor, a. gente da. Bahia. não teria a ousa-
dia de chegar ·onde chegou. 

· 'renho essa. presumpção, porque naquelle tempo nomeou-se para o 3° dis-
t.J·icto "militar um certo· comma.ncliante, e espalhou-se logo que a sua. missão 
era :mxilia.r a deposição do poder municipal , desig11ado pelas urnas da 
Capital. 

Passei então um telegrannna ao Presidente da B.epublica dando-lhe 
sciencia dos boatos, que com tanta insistencia corriam. Hecebi pJ·.ompta. res-
post-tt nos seguintes term.os, pouco· mais ou menos. "Tranquillise-se: não 
:tdmito deposiç.ões; o- poder municipal ha de ser mantido .e r espe·itado-. >> 

E bastou a publicação dessa r esposta pela imprensa para os nossos adversa-
rios se r-ecolherem ao silencio. 

O Ma,jrw podia. te,r muitos defeitos; mas sabia. a.ssumi r as r esponsabilida:-
des de sua posição, -e talvez por isso, retirando-lhe a con fiança polimca., 
jama.is deixei de ter por sua pessôa a maior estima pessoal. E estou coiwen-
cido de que, si melho-res a-uxiliares tivesse encontrado, a s ua a.dministi"açã~o 
seria out.ra. · 

O SR. CAssrA:-<o no NASCIMENl'O - Ohri.gado pela p in·te que me toca .. 
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O SR. ZAMA - O nobre deputado bem sabe que quando se fala assim em 
these, são sempr·e exceptuaclos os presentes. (R-iso.) 

Ao honrado r epresentante do Maranhã,Q foram entregues todos os papeis 
concernentes á Bahia, cuja situação ainda mais grave se t o·rna com o que 
acaba de dar-se. Compadeça-se dos infelizes que teem fome e sede de justiça., 
e que apezar de tudo, n ão sahiram do t erreno legal. Si lhe p arece que é legi-
timo e legal tudo qua.nto os nossos adversarios fizeram e continuam a fa:zer, 
diga isto mesmo. . 

O que é imprescindível é a liquidação desta.s questões por 'parte dos pode-
r es federaes . Temos dado sem contest ação um grande exemplo de pacien cia, 
supporta.ndo tudo, e appellando para. o governo central. S i est e ao menos nos 
garantisse que em circumstancia alguma. interviria nos negocias da Bahüt 
posto que tal s oluçoo seja r ealmente deploravel em um pa.iz consttt uido, nós a 
ella nos r esignariamQs e veríamos então o que nos .cumpria fazer. 

Sinto não ver neste r ecinto o illustre organisa.dor e chefe do· pa.rtida 
republicano federal, cujo programma; é respeitar e fa.zer r espeitar a Consti · 
tuição de 24 de fevereiro ... 

O SR. SANTOS PEREIDA - Quando não cont rariar o pad·tido. 
O SR. ZAMA .. . para dirig ir-lhe uma perg unt a. (O 8·r. GliceTio entm 110 

1·ecinto). Applaude S. Ex . . a at t itude de seus correligionari os da Ba.hia ? Julga 
que t aes excessos devem ser encapados e sanccionados peJ.o seu pa.rticlo? 

Si nã,Q pertencemos ás fil eiras que S. JI:x. dirige, somos t odavia. bra.zilei-
ros, temos dire itos garantidos pela Constituição, que deve vigou·a.r em t odo 
territorio da R epublica. E ao la.do do progr.amm a do parti do, a quo fica, r edu-
zido o compromisso de honra contrahido pelo Sr. Prudent e ele Moraes com 
a nação; de governar c.om a lei , e fazel-a respeita.r ig ualmente por todos i' 
N ãJo, n~ é possível que a gra.nde maioria. de um E stado seja oppressa e 
espesinhada por uma maio·ria audaz, qu e se apoia só e só na policia, que 
pagamos para grura;ntiw de todos. 

E é porque isto não é possível nos r egimens democra.t.icos, que reclamamos 
urgentes e prompt as medicla.s ela parte d aquelles que se encarregairam de 
dirigir a R epublica. 

O honrado deputado responder-me-ha que n~ é governo, e que portan to 
nM lhe cabe a inicia.tiva de taes medidas. Sei disto·, mas todos dizem que S . 
Ex. influe muito, poderosamente , sobre os que governam, e pois a. sua iute·r-
venção moral muito póde concorrer para que cesse o estado anormal em que 
vivemos. Creia que soffremos mui to, mais fique cert o do que qu em ma .is soffre 
com essas violencias e excoosos é o r egimen repuhlica.no, que precisa ser con-
solidado pelo amo.r , pela. conc01·di a e pela fr a t.en \ idade. 

Nada lucrará a R epublica com a divisão elo paiz em vencedo·r es e venci .. 
dos, em pen ;eguidores e perseguidos. A revoluç:ão ele 15 de nov·embro n ii<) 
veiu para nos ton1ar rocrav-os elos nossos adversa-rios. O que ella nos prome.t.te t• 
foi um 1·egimen de liberdade e de ordem com a plenitude de direitos pa.ra 
todos, sem distincção ele classes ou côres políticas. 

Tenho, pois o diu·eitn de exigir, em nome da ho11ra republicana , o cum-
primento de t ão solemn es prome,~sas, e conto que o illnstre i-epresentante 
de S. Paulo noo S-ení. indiffer ente aos no8sos justos r eclamos. Somos os espo-
lia.do/3 e pedimos pro,videncias contra. os espoliadores . Não nos Levem ao 
extremo de nos defende rmos por nós mesmos . 

Eu j ~í tive occasião de mostrar ao ilhrstre collega o t e.legr amma. -que uos 
foi dirigido da. Bahia. As consequencias são f aceis de pre,ver . O pQ·esidente 
do Senado antigo, legit imo e legal, não esqu r;cer á os seus deve.r oo. 

Dentro em pouco, t er emos n oticia dé que na Bahia acham-se em exer cício 
effectivo dous governaé(o.res, e naturalmente ambos solicitando· a intervenção 
do Prooidente da B.epublica para se ma.nterem na posição em que cada um 
se julga com direito collocado. · 
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A situação não póde ser ma.is @l'ave; e o governo civil do Sr. Prudente 
de Moraes deve sentir-se compungirlo ante D triste espectaculo que offerecem 
alguns F;st.atlos do. Norte. E como não tenho outro meio para exigir providen · 
cias, sinã;o a tribuna, recono a ella neste moment·o, na espea·ança de que 
não o farei inutilmente. 

Entendo que não basta que o primeiro magistrado nacional individual-
mente respeite as leis do pa.iz · é mister a.inda que as faça .respeitar por 
a.quelles qne gove1·n'am <OS Esta.dos. S. Ex. é um jnrisperito, e bem sabe que 
só á lei, ao direitD e <'Í justiça devem os cidadãos obediencia .e respeito-. 8i 
porém estamos no pleno domínio elo direito ela força., isto mesmo· nos rle.-
cla.re S. Ex ., e nos sujeitaremos ao vre victis . 

Digne>-se, pois, S. Ex. de mandar publicar no Dia1·io do Oong1·esso o tele-
gramma que mando á Mesa, afim ele que che.gue ao co·nhecimento elo go·venw; 
e termino· bradando bem alto que federação não é soberania dos Estados, c 
que é da honra do governo f ederal cohibir os abusos e ex'cessos praticados 
por certos goven 1adores. (111táto bem.; muito bem.) 

O Sn. PRESIDENTE - V. Ex. será attenclido. 
Vem á Mesa e é liclo _o :>eguinte : 
Telegramrua - Bahia, 18 de outubro de 1895 -- Ao cleputadQ Leovigildo 

Fil.gueiras- B.io- 0 governador inopinadament-e passou o governo ao Ba.rão 
de Camaçary Segtie hoje para o B.j.o 110' Da.nui)io. Communique a·os amigos. 
- ,1 ug·usto G1bÍ11U~Tães. 

O Sr. Benedicto Leite - Sr. presidente, membro da. Conunissão Mixt::t 
a que acaba de ser a.ccusacla pelo nobre deputado pela Bahia., e além 
disso encarregado ele dar pa.r ecer acerc8. elo caso daquelle Estado, t enho o 
rigoroso dever de vir explicaJ.' a attitude da commissão a esse respeito, e 
principalmente a minha attitude cleante elas accusações se·veras, elas referen-
cias pouco delicadas que o honrado padamentar aeaba de fazer a uma com-
missã-o que mereceu a confiança da Camara e elo Sneaclo. 

O SR. ZAMA - Peço desculpa si as minhas pa.JaV'1·as foram vehementes, 
por que não tive intenção' de molesta.r a commissão. 

O SR .. B;ENEDICTO LEITE - O nobre deputado estava no seu direito, recla-
ma,nclo eontra qualquer demora; mas absolutamente não tinha o direito de 
attribuir a demora a motivos menos lícitos, po,rque, devo dize~· C<Lthegoric;;~
mente em nome da Commissão Mixta, que essa commissão resolveJ}do-se a 
toma.r esta <>U aquella. deliberaçã.o, ·o fa.z unicamente de acoordo com os dict~ 
mes ela sua consciencia,, sem se importar abso.Juta.mente com interesses pa·rti-
darios que porventura estejam envolvidos nessas questões. 

Si o nobre deputado .quizesse fazer um pouco de justiça .aos Membros 
da Commissão mixta, l).Ue aliás pertencem a pa,rtidGs dive rsos, porque com-
prehencle.-se que a commissão não pertence exclusivamente ao partido que 
e,stá actua,lmente dominando na Bahi.a, o nobre deputa<lo teria sem duvida 
se lembráclo dos seus antigos habitos parlamenta.res. 

0 SR. LEOVIGI!,DO FILGUEIRAS dá um aparte. 
O SR. BENEDICTO LEITE - Tenho a honra. de . pertencer a esse partido, 

mas no seio da Commissã:o Mixt-a creio que ha membros que nf(,{) são, meus 
t.'<Jrreligionwr i os. 

O nobre deputado teria at.tribuido a demoTa a outros motivos r1ne não 
o .partidarismo; gra.nde cl0mora tem havido tamhem nos casos do Amazonas, 
de Ala.gôas H de Pernambuco; portanto, a censurá que aca.ba de ser feita pelo 
nobre deputado este11cle-se a todos os membros da conunissão, entre os quaes 
se contam os 8rs. Coelho Rodrigues, C'.orn)a ele Araujo e Gonçalves Chaves. 

Mas "" verdade é que·, I'etmida a · Com missão Mixta, tra.tou logo ele orga-
nisar um p.rojecto que tinha por fim determina.r a competencia para resolvei' 
semelhantes casos, e, como sabe·s·e, opinou pela competencia d.o Poder. Legis-
lativo. 
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Esse projecto e os seus substitutivos fora.m ln.rgamente debatidos no 
Senado , occaaionanclo isto demora. A commissão resolveu que, emquanto ni\o 
estivesse definida por lei a competencia par.a intervir, não deveria tomar 
conhecimento de casos pa.rticulares que tinham sido submettidos ao seu estudo. 

'l'endo o Senado se manifestado contra o pJ'ojecto que a Commissã.o Mixta 
hu.via organisado, começamos a toma-1· conhecimento do caso de Sergipe, e o 
honrado deputado Sr. Paulino de Souza Junio·r, que era o rela.tor, a.presen-
'tou ·um pa.recer, que nós tivemos de estudar e assignaJ·, 

S. Ex. sa.be perfeitamente que não tem sómente a obrigação ele estudar 
um parecer aquelle que tem o dever de o formular, · mas tambem aquelle que 
o tem de assigna.r, afim de que a sua assignatura não fique em clivergencia 
com opinião emitticla em ouh1o 1ogar. 

A commissão está estudando o' caso da Bahia, não se tem reunido ulti-
mamente, mas si o nobre deputado, a quem responde, se desse ao trabalho 
de ler o Dia1·io do CongTessa de hoje, havia ele ver que está convocada p!l>ra 
reunir-se .amanhã no Senado, o que é prova evidente que a commissão não 
deseja protellar o resultado desta. questão. 

A commissão o que não faz é tomar perante o pa.iz compromissos que po.~
sam vir a ser mais perigosos para a ltepublica do que os inconvenientes a 

·que o nobre deputado acaha de referir-se. 
Eu já me manifestei ·em these pela intervenção; assi.gnei com r estric-

ções, é verdade, mas assignei o projecto que a Commissiio Mixta formulou e 
foi rej eitado pelo Senado; não sou, porta.nto, suspeito a este respeito, 
quando, a.liás, muitos collegas combatem fm·t emente a intervenção. 

V . Ex., Sr. presidente, sa.be perfeitamente que a. intervel).ção é uma 
necessidade, e eu creio que em certos e determinados casos se dê a iute.rv.en-
ção neste ou naquelle Estudo, mas que essa interv-enção se de ape·nas em 
casos strictamente necessarios com toda a cautela afim de que a federação 
que temos hoje não se venha :1 rechv.4ir disfarçadamente a uma Republi ca. 
unitarià, representando papel do Poder Executivo. 

Nós temos dous graves inconvenientes - a. falta absoluta de intervenção 
e a intervenção indebita.. Precisamos saber quando se deve dan: a interven-
ção, ma.is gra.ves clifficuldac1.es t emos tido para is to; o nobre deputado sa:be 
bem que, nós que somos homens politieos, devemos ter muito cuidado, em 
emittir uma opinião acerca de negocies dessa natureza, porque essa opinião 
pócle influir em muito nos negocies do paiz. 

Que a questão é muito deb:lt ida, eu dou pr.ovas disso appellando para. 
as proprias opiniões dos nobres deputados pela Bahia. 

· O Sr. Augusto de Freitas, cujos conhecimentos juridicos todos· reconhe-
cem, · sustenta que a intervenção é da compete1tcia do Poder Legislativo; o 
S r. Leovigildo Filgueiras, autoridade tambem reconhecida na materia , 
sustenta que ella é do I'ocler Executivo, e, finalmente, o Sr. Milton , igual-
mente v·ersado no assumpto, apresentou um projecto no qua.l dá competencia 
ao Judiciario. E', como se vê, uma questão muito debatida e a commissàü 
tem de pJ·oceder com muito criterio, e o tem feito bastante pa.ra não merecer 
a censura que o nobre deputado lhe dirigiu. (T1·ocam-se a1x~Ttes.) 

O que daqui concluo é qoo é ma teria muito. importante e que, portanto, 
não póde ser a commissão accusada, como foi, muito principalmente de má 
vontade, na solução do ca.so da Bahia. 

Em ultima analyse, chamo a attenção do nobre deputado para o aviso 
do ll'ia1·io do Cong1·esso de hoj e, em que está convocada a Commissão Mixta 
pa.ra reunir-se ama.nhã no Senado, onde va.e contimuar a discutir os casos 
que ,estã.o sujeitos á sua deliberação, e, pela minha pa.rte, declaro ao nobre 
deputado que ·dentro de pouco tempo a commissão apresentartí ·o seu par ecer 
·e m relaçã.o a.o caso da Bahia. 

Retiro-me da tribuna., Sr. pre-sidente, sentindo qüe o · nobre deputado a 
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' quem estou acost umado a ouvir com attenção, como velho e provecto parla-

mentar que é, e cujos ca.bellos braJicos me habituei a. respeitar, a.tirasse do 
alto da. tribuna contra a. -commissão certas asperezas que ella. por certo não 
mereee. 

O Sr. Zama (11am 1~m.a 'expl.icação pessoal). L·evantei-me. simplesmente 
para dizer ao nobr-e deputado que não tive a menor intenção de molestar ne;n 
a Commissão Mixta, nem a S . Ex. em particular, a quem me ligam laços de 
muita sympa.thia, e que si a minha ph.rase foi um pouco mais dur.a, si no 
correr do debate, no a-rdor do meu temperamento, fui levado a U:saJ· de al-
guma expressão menos conveniente, quer á minh::t idade, quer á minha posi-
ção, neste caso:, decla-ro que foi isso devido ao estado do meu espírito pela 
leitura do telegramma que tive a honra 'de apresentar á Mesa .. 

Acredito que, depois disto, S. Ex. acoeitará esta explicaçã-o dada com a 
maxima sinceridade e que não se p-reoccnpará com esse incidente. 

O SR. BENEDICTO LEU'E- A explica.ção de V. Ex. sa-tisfaz-me plenamente. 

O Sr. Paranhos .Montenegro diz que, apeza-r da resposta cabal dad>l 
pelo nobre deputado pelo Mara~1hão, julga-se, -entreta.nto, no dev-er de res-
ponder ao nobre deputado o Sr. Zama. 

S. Ex. disse que o illnstre governador da Bahia . deixara o governo rio 
Estado inopinadamente e que o passaJ·a .a uma pessoa incompet-ente - 0 
presidente do Senado. 

A Omnara já oonheoe bastante os acontecimentos políticos que perturba-
ram por alguns mezes a administração daquelle Estado; o ora.dor dispensa-se, 
portanto, de novamente historiai-os. 

O ,governador em fins de julho obteve do Congresso legitimo, unico que 
tem funccionado, uma licença de quatro mezes pa,ra tratar de sua saude. 

Por circumstancias, que não veem ao caso, elle não entrou logo no gozo 
da n :lferida licença; agora, porém, a.ggravando-se naturalmente a sua saude, 
elle passa o governo ao sm1 substituto legal, o presidente do Senado, o Sr. 
barão de Camaçary. 

Em que, po·rtanto, foi inopina.da a r eti.rada de S. Ex.? 
Depois de diversas outras considerações, conclue dizendo que no Estado 

da Ba.hia só ha uma Cama.ra e um Senado funccion::mclo regularmente, e -ao 
presidente deste, primeiro substituto ·do govemador, competia assumir o 
governo na a usencia. 

O Sena.do e a Ca.ma.ra a, que se r.efere o nohre. deputado pela Ba.hia adia-
I'am indefinidamente suas commissões ou ·por outra, dissolveram-se por si 
mesmos. 

SESSÃO DE 28 DE OUTUBRO. 

O Sr. Zama -Sr. presidente; peço a V. Ex. que se digne de mandnr 
pub-licar na integra as informações que a{!abam de ser lidas, e ao mesmo 
tempo lembro a. V. Ex. que convém nomear substituto pa-ra o Sr. Pa.ulino de; 
Souza Junior, na Commissão Mixta. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. será attendido. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ZAMA. 

Ministerio da Justiça -e Negocios Interiores -Gabinete- N. 1.045 -
Rio de Janeiro, 26 de outub1·o de 1895. 

Sr. 1° secretario da Cama.ra dos S.rs. Deputados - Em resposta ao vosso 
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officj.o de 24 do corrente mez: oabe-me communioa.r-vos que Ja em sua men-
sagem de 3 de ma,}o de&te anno o Sr. Presidente da, Hepublica solicitou a 
intervimçã.o do Congresso Na.cional no tocante á situaçã-o politica. de alguns 
estados, entre os qua.es o da Bahia., onde havia duplic.ata de camara.s legis-
la.tiva.s. 

Junto encontrare1s cópias dos telegrammas ultimamente trocados entr~ 
o mesmo S1·. P1·esidente da Republioa., o governador e os cida.dãos Ba.rão de 
Camaçary, ao qual foi transmitticlo o governo do estado, e Barff,o, de Gere-
moabo; bem assim cópia. dos t elegrammas dirigidos a este ministerio pelo 
mencionado Ba.rão de Camaça~·y, que de facto exercita as funcções de gover-
nador, continuando o estado em perfeita pa.z, conforme consta dos referidos 
t-elegrammas. 

Saude e fraternidade. - Gonça!ves l<'e?Tei?·a. 
Thlegr.a.mma - Do Barão de Camaçary, vice-governa-dou·, ao Sr. Pl·esi-

dente da Republica - Ba.hia, 18 de outubro de 1!>95 -- Acabo assumir go-
v.erno estado, visto .governador ter entrado gozo licença, seguindo hoje capt-
tal. - Solida.rio go·veTnado·r licenciado, meu maior esforço será manter a 
ordem publica que contini'ia sem alteração e presta.1· a.o vosso governo franco 
e leal apoio. - Saudações. 

Telegramma - Do Dr. Rodrigues Lima, go-vernador, ao Presidente da 
Republica - Bahia, 18 de outubro de 1895 - 'l'enho a honra de communic<t.r 
a V. Ex. que, por molestia, passo nesta data o exercício do meu cargo ao 
substituto legal, presidente do Senado estadual, Barão ele Camaçan:y. 

Tele,gra.mma -Do Ba.rão de Ger·emoabo ao Sr. Presidente da J:i,e,publica, 
-Bahia, 19 de outubro de 1895- Governador estado passou exe1·cicio Barã.o 
de Camaçary, pretexto ser presidente Senado. Na qualidade presidente 
Sena.do legitimo compete-me assumir go·verno, faço-o solicitando de V. Ex. 
providencias forças federa.es ga.rantia minha auto-ridade, unic.a. legitima em 
face constituição estado. 

Telegra.mma em 20 de outubro de 1895. Do Sr. Presidente da Republica 
ao Barão de Gerenwabo - Bahia - Governo Federa.! só póde inte1·vir nos 
negocias peculiares aos estados nos casos do a.rt. 6° da Constituição. 

Questão de le.gitimida.de. do Senado desse estado está affecta ao Congr.esso 
Na,cionaJ. 

Telegramma - Do Ba.rão de Camaçary, vice-gov,ernador, ao 81·. Presi-
dente da Republica - Bahia, 21 de outubro de 1895. -· Estado- g.oza plena 
paz. Saudaçôes. 

T-ele.gramma- Do Barão de Cama.ça.ry, vice-governador, ao Sr. ministro 
do interior - Bahia,, 21 de outubro de 1895. - Est.ado plena paz. Saudações. 

Tele.gra.mma - Do Barã.o de Camaçrury, vice-governador, ao Sr. minist.l·o 
do interior - Bahia, 26 de outubro de 1895 - Estado continua tranquillo 
Saudações. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 7 DE NOVEMBltO. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras ~ Sr. presidente, permitta-me V. Ex. 
que, ainda uma vez, eu sirva de écho dos angustiosos griws de socoono da 
alma de minha terra. 

Pexmitta-me V. Ex. que da indifferença imperdoavel de S. Ex. o Sr. 
P1·esidente da Republica á sorte da federação brazileira, eu reoorra para 
a justiça do Congresso Nacional, que, por tantas vezes, tem sabido manter-se 
na a.ttitude suprema do mais sincero republicanismo, que., por t antas veze~, 
tem acudido aos appellos da honra da Patria ·em suas agonias, ,resolvendo 
de modo condigno oom as suas justas aspirações os delicados problemas 
oriundos desses factos deplarave is que se t eem produzido e reproduzido em 
toda a Naçw, reclamativos de providencias, que ponham termo, ou, pelo 
menos, deem um remedio efficaz aos seus tormentos, para a manutenção da 
ordem, da harmonia e da, paz do povo, que são as condições do seu progresso 
nmterial, moral e político . 

Permitta-me V. Ex., Sr. presidente, que eu ainda apresente e funda-
mente um projecto de resolução legislativa sobre os factos escandalosos que 
geraram essa situação deploravel em que se acha o Estado da Bahia, oom 
dous poderes legislativos e, agora, oom dous poderes executivos, porque dons 
senadores estão exercendo ao mesmo tempo o cargo de vice-governador do 
Estado, por se julgar cada qual o legitimo substituto oo governado1· effectivo, 
que se acha ausente, na qualidade de presidente do Senado. 

Sei, Sr. presidente, que sobre taes factos não tenho de lucta1· com opi-
niões divergentes no -seio desta CamM:a, porque, oom relação á ille.gitimidade 
do governo desse senador do Estado da Bahia que, de facto, o est á exercendo, 
por dispor da força policial e do Thesouro, nenhuma duvida subsiste no espí-
rito de meus illustres collegas. 

Apenas tenho de luctar, Sr. presidente, contra um preconceito- dos que 
entendem que qualquer medida legislativa tendente a resolver colisões polí-
ticas entre poderes locaes ou a r emediar attentados contra instituições dos 
Estados importa em offensa. á autonomia dos mesmos Estados, que apena-s 
se acha limitada pelos casos da intervenção de que trata o art. 6° da. Consti-
tuição da Republica, quando, Sr. presidente, como me proponho- demon-
strar, apenas se trata do caso de uma acção· tuitiva, mantenedora, protectora 
das institmções f.edNativas da Republica, manifestamente incluída na attlri-
buição que teem todos os poderes federaes de velar pela_ gua-rda da Consti-
t uição e das leis do regimen que a revolução de 15 de novembTo• fundou. 

H a quem julgue, Sr . presidente, que as reclamações desses Estados, 
victimas das violencias e dos att.entados contra as suas proprias instituições, 
poT parte dos poderes locaes, fundam-se no desej-o de uma intervenção, em 
prol de inter.a~ses partidarios, a pretexto de obter-se do governo uma provi-
dencia baseada na disposição do n. 2° do- a.rt . 6° da-Constituição da Republica, 
e dahi as a.pprehensões dos a.utonomistas e mesmo elos federalista s, certa 
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duvida sobre saber si tal intervenção compete tambem ao Congresso Nacional 
ou exclusivamente ao Poder Executivo. 

Não, Sr. presidente, essas reclamações fundam-se no direito que o § íY' 
do a~·t. 72 da Constituição d.a Republica assegura a quem quer que seja, 
individuo ou conectividade, para representar, mediante petição .aos Pode1·e5 
P·ublicos, entre os quaes se acha incoutestavelme11te o Congresso N acionai, 
sobre abusos das antoridades, reclamando sobre elles as precisas providencias, 
e, portanto, dirigidas a qualquer dos poderes em que se resolve a soberania 
nacional, não pôde esse Poder Publico deixar de dar-lhes a importancia que 
merecem, isto é, não teem o direito de excusar-se á solução que lhe parecer 
de j111>tiça ou, pelo menos, de conveniencia á ordem moral ou política. ou aos 
creditos da Republica. 

Assim, o fact.o de haver a Camara approvado o requerimento Gliceno, 
julgando finda a missão da Commissão Mixta para daJ' parecer sobre as repre-
sentações de alguns Estados, visto não haver sido approvado o projecto de lei 
por ella offerecido soru·e ·O caso de Sergipe, não impede que o Congresso se 
pronuncie sobre os outros casos consta.ntes das representações relativas aos 
attentados da.s autoridades gôvernamenta.es dos Estados da Bahia, Alagôas 
e Pernambuco contra as instituições dos mesmos Estados; mediante projecto.~ 
de J.eis r.esolutivas d€ssas representações, submettidos a e.studo e parecer da 
competente Oommissão Permanente de cada um dos ramos do Congresso. h: 
isso ficou estabelecido, por consulta do illu~tre deputado, o Sr. Nilo Peçanha 
a que r·espondeu V. Ex., quando votou-se o requerimento Glicerio, decla-
rando que a extincção da Commi.ssão Mixta não p1·ejudicava .o direito da 
Camara de conhecer d-os casos de que tratavam as representações relativas 
a;os negocios políticos da Bahia, Pernamblir,Q, Alagôas ou de ouúro qualquer 
Estado, excepto o de Sergipe, porque este havia já sido resolvido. 

P.asso, por isso, a fundamentar um projecto de lei resolutiva do caso, 
a que se referem não' só a representação dirigida, em ma.io do co·rrente anno 
ao Conf?iresso Nacional pela Oamara de deputa.dos e pelo Senado do Estado 
da Bahia, mas ta.mbem uma outn:a,, que aoaba de ser-lhe dirigida pela. inten-
dencia e pelo conselho municipal da Capital do mesmo Estado, pedindo :t 
urgente deliberação do Poder Legislativo Federal sobre aquella representação, 
afim de saber com qual dos dous cidadãos que se acham simultaneamente no 
exercício do cargo de governador do· Estado, durante o impedimento do effec-
tivo, se deve entender officialmente o governo municipal, pois que, sendo o 
presidente do Senado o primeiro substituto legal do governador effectivo, na 
sua falta ou impedimento, e ha.vendo litígio sobre a legitimidade do Senado 
de que se diz presidente o senador a quem o governador effectivo, no dia em 
que ausentou-se, passou o gov·erno do F..stado, só depois de resolvido esse 
litigio pelo Congresso Nacional, como se vê da propria Mensagem dü Presi-
dente da Republica para a a,bertura da actual sessã.o legislativa do mesmo 
Congresso, ficará restabelecida a ordem constitucional do EstadO> da Bahia. 

Na Constituição nmte-america.na não ha uma só disposição· que autorise 
expressamente a intervenção do governo da União em negocies dos Estados : 
a.penas, na secção 4a do art. 4°, ella declartL gamnt'ir a cada Estado uma 
fór·ma r·epublicana de qovenw, e quanto aos casos de invasão ou de commoção 
interna em qualquer delles, declara pTotegel-o contra o primeiro desses factos, 
e, d'ado o segundo, só á .requisição da legislatu,ra ou do Poder Executivo, 
(quando a legislatura. não se p.o.ssa reunir) é que defendel-o-ha. 

Ora, ninguem dirá que garantir, 11roteger· ou mesmo defende?· seja uma 
expressão equivalente, quanto mais identica, á expressão intervir. 

Com effeito, intervir é exercell:, em nome da soberania nacional, um1t 
a.utoridade plena, mais ou menos extensa, dentro do territorio de um Estado, 
ao passo que pr-oteger- é auxili>ar a acção do governo, que, apezar de amparado 
nas snas força,~ locaes, precisa. da. força mais poderosa da Nação pa.ra combater 
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um attentado á ordem oonstitucional; e clejende1· é amparar um direito, recon-
hecido oomo tal por .quem se propõe a defendei-o, ameaçado por um movi-
mento a.narchico ou de caracter usurpador. 

E o que se deve entender por ga1·a-ntir uma fórma republicana de goven~o 
a cada Estado? 

Quem conhece o papel que na formaçã,o e adopção da constituição norte" 
americana rep1•esentou o Federalista, que, por conseguinte, deve ser conside-
rado uma fonte authentica de doutrina, não pódo deixar de acceitar a signi-
ficação que a esse texto da mesma Const.ituição se encontra nesse verdadeiro 
expositor do espírito da lei fundamental daquella grande Nação. 

Pois bem; no Federalista ~e dizia qu.e o pensamento dessa. garantia era 
assegura1· uma pe1·jeita unijo1·midade de instituição em, mna. nação 1·epubli.-
vana, O?'f!awisacla jede1·ativament e, e contposta de membros 1·epu.bUcanos . 

E quem conhece a histmia da organisação feder ativa dos _l!;sta.dos-Unidos 
da America do No·rte comprehende o motivo dessa disposição constitucional. 

Tratava-se, então, de evitar a deg~meração das instituições republi canas 
em instituições de outro typo; tratava-se de evitar nma r·enovação no sentich• 
aristocratico ou monaTchico, que era vivamente temida, porque, como dizem 
os historiadore,s da época, um partido fortíssimo, que chegou a ataca.r a, 
integridade e ·a lealdade de Washington, aspirava á fundação de uma fórma 
monarchiclll de ·!lioverno. 

8-em duvida, para tornatr effectiva essa garantia ou mesmo a protecção 
autorisada pela Constituição, o governo federal da Norte--America apTesenta-
se sempre a.rmado, mas, ·em todo -o caso, para exereer uma funcção meramente 
tuitiv,a. 

Na R.epublica Argentina, porém, que teve, como a brazileira, um prin-
cipio de organisação diverso da dos Estados-Unidos da America do Norte, 
a Constituição, no aJ't. 5°, ga-rante -a cada provineia não só uma fórma rep·u.-
blicana de governo, mas, além disso, o goso e exe7'Cicio etfectivo e 1'eguta?' 
das instituições locaes, de modo que, como diz ID>trada, o governo federa.! da 
Norte--America só é obrigado a amparar um Estado, quando a sua fórma de 
governo repi!'esentativa for inve?·tida., a,o passo que na Republica Argen-
tina o .goveTno fede1,al é obrigado a amparar uma província, quando 
a fórma republicana for corrompida, isto é, quando for embaraçado o exer-
cício regular das suas instituições, que a Constituição garante. 

Não me reporto ao direito publico de outras nações oo·.ganisadas, sob o 
typ.o republicano, quer na Eul'Opa, como a Suissa e a França, quer na Ame-
rica, como Venezuela e Colurnbia, porque o regimen francez é unitario, e o 
suisso, venezuelano e oolumbiano é propriamente confederativo·. 

Assim é que, na Suissa, embora .a Constituição garanta a cada cantão 
o seu territorio, a sua soberania, a sua Constituição e a liberdade e direitos 
dos povos, o governo geral não póde tornar effectiva essa garantia sem J·equi-
sição do proprio cantão e, portanto, além de vaga e emphatica, a parte e.ssen-
ci!vl dessa declaração cheglll a ser fll'ustanea. 

A Constituição de Venezuela, no art. 10, até prohibe ao governo federa,! 
intervir em negocios dos Estados, quaesqner que sejam as desordens occur-
rentes no re.gimen interno de qualquer delles. · 

A de Colnmbia, qne se organisou, não e.m nome de uma soberania nacio-
nal, como a argentina e a nossa, mas em nome da soberania dos Estados , 
com o caracter de um pacto estipulado .entre nações independentes, nada diz 
a tal respeito, isto é, neni autorisa nem prohibe a intervenção federal t~m 
negocias estaduaes. 

Entretanto, no silencio da lei constitucionál , apezar de alguns juriscon-
sultos terem entendido que o governo federal deveri a e.stm· a.rmado das facul-
dades reconhecidas pela philosophia jurídica do r e.gimen das naçôes consti.-
tnidas sob fórma analoga, uma lei denominada ele oritem 7JUbJica, do anno do 
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1867, estabeleceu· que o govenlQ federal guardará a mais es t?·icta ne1~tTali
dade em todas as contendas e desordens domesticas que possam occ.orrer em 
qualquer Estado. 

Compar-emos, pois, o espü·ito constitucional de no~sa Republica com o ela 
Republica Argentina, cujo typo de fórma de governo é de todas as C'.onsti-
tuições americanas o mais identico ao do regimen que adaptamos. 

Si é verdade que a Constituição argentina ga?·ante, uo a.rt. 5-0 , a cada 
província o gozo e o exeroicio de suas instituições locaes, da.das as condições 
de se basear a sua Constituição no sy~tema representativo republicano, de 
accordo com ·os princípios, declarações e garantias da Constituição nacional, 
e assegur.ando a administração da justiça, o regimen municipal e o ensino 
primarrio, tambem é verdade que essa garantia só está sa.nccionada no subse-
quente art. 6° pelo direito federal d;) 'in·t e?·venção no tenitorio da. provinc1a 
para. gaTantiT a sua fórma de governo republicano ou repellir qua-lquer inva-
são es'!Jra.ngeira, isso de motu pToprio, e, ú ?'equisição de ;uas auto?·úlades 
constituidas, para sustentar ou r e-:;ta.belecer a.s mesmas autoridades, em caso 
ele insurreição local ou de invasão de outr.a província .. 

Mas, si em nenhuma .outra disposição estabeleceu expressamente a Oon-
stituiyão a:rgentina, o direito federal ele intervenção para garantir, indepen-
dentemente de requisição do g.overno provincial, o goso e o exe?"Cicio das 
institu·ições locaes , quando observadas as condiçõe.s do art. 5°, o que é certo é 
que essa interveução naci:onal dá-se tambem para tornar effectiva essa gararo . 
tia, como um corolario do principio da intervenção para gara.nti.r a fórma 
republicana do governo loca.!, p01rque, promettendo em uma disposição espe-
cial essa garantia, ser.ia absurdo que o governo federal não tivesse o direito 
de to'l·nal-a effectiva, intervindo coercitivamente, no caso de embaraçado ou 
corrompido por qualquer causa esse exercício das instituições locaes, ainda 
quando a fórma republica.na de governo não tenha sido convertida em outra 
qualquer. 

A Constituição Brazileira não contém uma disposição. especial como a. rlo 
a.rt. 5° ela argentina, nem esta, como nenhuma outra Constituição de paiz 
algum organisado sob o regim en republicano federativo, contém uma dispo-
sição especial como a do n. 4 do art. 6° da brazileira, relativamente a casos de 
intervenção elo governo federal em negocias peouliarres elas unidades federa-
das. 

Mas em toda organisação federativa, diz Estrada, "ha um principio sub-
stancial , que é a condição ela solidez do governo local, ela estabilidade tia 
nacionalidade e ela o·rdem r egula.J· e fixa do paiz; e é o seguinte : O federa-
lismo cousist,e na coexistencia de a-utonomias looaes submdinaclas a uma so'be-
rania nacional e, portanto, a essa soberania naoio·nal compete manter o typo 
característico das instituições, encaminhindo-as, quando desviam-se, porque 
é suprema, e pTotegendo-as, quando periclitarn, porque é poder.osa. » 

Corri este principio conformam-se todas as Constituições americanas do 
typo da dos Esta.dos Unidos do Norte. Embora esta só garanta a cada Estado 
uma fórma r epublicana ele governo (art. 4° sessão 4") , o Jl'ede?·al-ista, repito 
cujo imp01rtante papel na formaç~o e adopção ela Constitmção é tão notorio, 
dizia que o pensamento dessa disposição era asse.gurm· a perfeita uniforrni-
da,de de instituições em uma Nação republicana, organisa.da federativamente 
e composta de membros republicanos. 

Si a Constituição Brazileira não contém, em t e.rmos explicitas, uma dis-
posição especial, como a do art. 5° ela argentina, que é a que traduz aquelle 
principio substancial de toda organisaçã.o federativa,, vou clem()nstrar que 
contém diversas disposições que, condensadas em uma formula especial, for-
mm·ia.m, nos mesmos termos, a do art. 5° da a1·gentina. 

1\ssim, logo no art. 1° suhmette a fórma republicann. quer da Uniiio, 
quer ele cada unidade federal, ao regimen representativo. 
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No art. 63 ordena que cc cadn- Estado se reja pel<t Constituição e leis que 
adopta.r, 1'e.1peitados os pl'incipios constitucionaes ela União. " 

No art. 68 obriga os EstadOIS a cc organisar-se de fórma que fique assegu-
rada a autonom·ia dos mtmicipios, em tudo quanto r espeitar ao seu peculiar 
interesse. " 

No art. 3!, recusou ao Congresso Federal o direito de legislar, sobre :t 
administração ela justiça commum e, p<Jrtanto, conferiu, tacitamente, a cada 
Estado o de <Jr.ganisar a justiça l<Jcal, e até de legislar sobre o direito prooes· 
sna.l da mesma justiça local. 

Do art. 35 deduz.se que aQ Estado ou município, e não á. Uniã.o, é que 
compete prover á instrucção primaria. 

Finalmente, o art. 78 assegura, além das enumeradas expressamente nos 
arts. 72 a 77, todas as ga1·ant-ia.~ resulta.ntes da fónna de gove'l'no que a Oon-
stituiçã<J N acionai esta.belcceu e dos p1·incipios que consignou . 

Mas de nada valeriam essas garantias constitucionaes da fórma de go-
verno adoptada pela Repuhlica e p.m cada uma de suas unidades fed eraes, 
si ao .governo da Unià<J não competisse o emprego dos meios d~ tornai-as 
effectivas. 

No emprego desses meios é que consiste a. acção tuitiva elos poderes fede-
raes sobre as instituições locaes, indispensav.el á ordem, á harmonia e á pa:~: 
nacionM>..s. Si, p<Jrém, empregados esses me ios de suprema garantia de ordem, 
harmonia e paz, nà<J for sufficiente a simples acção tuitiva de todos os pode. 
t·es f.ederaes ou de qualquer delles, é evidente a necessidade da intervenção 
coercitiva, de que trata o art. 6° da Constituição da R.epuhlica, e que compete 
exclusivamente ao Poder Executivo, porque, então, desacatada pelo governo 
local uma lei elo Congresso NacionaJ sobre o caso, de que tenha tomado conhe-
cimento ( motu p1·oprio ou em virtude de repr.esentação de cida.dà<Js on de 

-qualquer doos poderes locaes) ou desa{)atada uma sentença da Justiça Fede ral 
sobre caso de sua competencia, que affectem negocios peculiares ao EsuadiJ 
ou ao município, a Constituição auto-risa no n. 4 do art. 6° essa intervenção 
coercitiva, que não póde ser outra sinã;o a armada., por meio el•a força federal , 
de que dispuzer no districto militar a que pertencer o mesmo Estado. 

Accresce que nessa disposição do a.rt . 6° a nossa Constituição autorisa 
essa. intervenção coercitiva, no n. 2, não sómente para ga7·anti1· a cada 
Estado uma fórma r-epublicana de governo, como a norte--americana. e a. a.r. 
gentina, mas, ainda mais , para mante?' a. fó?·ma 1·epublicana f ederativa. Essa 
expressão, diversa das da sessão 4a do a:rt. 4° princ. da Constituiçà<J norte-
americana e do a.rt. 6° da Constituiçà<J argentina, impõe ao jurista. umn. 
reflexão, que aproveita á causa, que n'ós, os intervencionistas, defendemos. 
Com effeito por fórma republicana de gove7'11.0 , no sentido constituc.iona.J e 
americano,, diz Curtis, cc entende-se apenas um governo constituído sob 
autoridade do povo, rep7·esentativo, bastando que haja dons Poderes Publi-
cos, o legislativo e o executivo, organisados por eleição popular, , ao passo 
que por fórma -republicana federativa se deve entender um a.g~~:regado de 
entidades políticas, organisada cada uma com a fórma republicana de governo, 
mas de accordo com os princípios consignados na lei basica de orga.nisação · 
republicana da Nacã<J. (Apoiados; muito bem.) 

Porta.nto , 8enhores, na hypothese do n. 2 do art. 6° ela n<Jssa Constitui.. 
çã{), a intervençà<J do governo feder.al em negocios peculia.res aos Estados 
deve dar..,se para fazer r·espeitar os princípios de organisação republica.na 
consignados na Constituição Nacional. (Muito bem ; muito bem. ) Isso, porém , 
póde ter lop;ar em dons casos : ou quando por uma instituição ou acto rl·a 
autoridade local nã{) for respeitado qualquer principio da organisaçã.o r epu .. 
hlicana consignado na Constituiç1í.o . narional. ou - quando, respeitados nas 
instituições locn·es esses prineipioR dn m:ganis1í.o rl'pnblica.na consignado~ 11a 
Constituição nacional, for o legitimo exercício ele qun.Jquer deUas embaJ'a· 
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çado ou violentado por movimento. anarchico do povo ou da. fOil'ça publica ou 
pela acção despotica da autoridade local investida do poder de faze-las res-
peitar. (M·uitos apoiados.) 

Mas, Senhores, onde me parece que está o segredo· do problema., que 
preoccupa aos que, confundindo as duas especies de intervenção, a que já me 
referi, a tuitiva, .que compete a, todos os tres orgãos da soberania nacional, 
o legislativo, judiciario e o executivo, cada um na esphera de suas ·atl!ribui·-
ções constitucionaes, porque· todos tres foram, pelo aJ:t. 25 da nossa Consti-
tuição, incumbidos de « vela1· na gua1'Cla da Gonstit1úção c das leis»; e a, 
i.nte·rvenção coercitiva, que só póde competir ao Poder Executivo, mostram-se 
apprehensivos com essa doutrina de intervenção em negocias dos Esta.dos por 
meio de leis do Congresso, não é no n. 2, mas no n. 4 do a.rt . 6° da Consti-
tuição Brazileira., unica das americanas que consigna esse caso especial de 
intervenção em negociós estadoa.es. 

Essa disposição constitucional autorisa a intervenção elo gQverno federal 
em negocias peculia1·es dos Estados, além dos casos de invasão estrangeira nu 
de um Es·tado em outro, de manutenção da fórma republicaJ1a. federativa e de 
commoção interna., á Tequisição do ~·espectivo governo local, mas no impor-
tante caso de se tornar necessario garantir a execução elas leis e das senten-
ças federaes. 

Mas a que sentenças e leis fedM·aes, para cuja execução preveniu o legis-
la.dor constituinte a hypothese de vir a tornar~e necessaria a intervenção 
do governo federal em negocias pec·u.liares a um Estado , póde r eferir-se essn 
disposição do n. 4° da C<mstituição da Republica? 

Distingamos o caso de intervenção em negocias peculia1·es a um Estado 
para assegurar a execução de uma sentença federal, e o caso de intervenção 
em negocias peculiares a, um Estado para assegurar a execução de uma lei 
f edeml. 

Quanto ás sentenças federaes, o que nos ensina a Constituição ( a.rt. 60 
§ 2°) . é que a sua execução compete a officiaes judiciarios da União·; mas, 
como a policia local é obrigada a prestar a qualquer desses funcciona.rios o 
auxilio que por elle for-lhe invooado para execução de uma sentença federal 
e póde dar-se o caso de, sob qualquer pretexto, recusar-se essa. policia local a 
prestaft-o, ou mesmo de oppor-se á ex.ecução de tal sentença, é evidente que o 
governo federal nã.o podia ficar desaJ·mado do direito · sup~·emo· da sobooania 
nacional sobre a autonomia estadoal para assegurar, com a intervenção ar-
mada, auxiliativa do official judiciario da. União ou r epressiva da opposição 
da policia do governo local, a execução da mesma sentença. 

Ora, os actos ou as omissões de uma policia local estão, sem duvida 
alguma·, oomprehendidos na idéa de negocias pec1tlíans ao Estado , e, por 
conseguinte, agindo de tal modo, em qualquer das duas hypotheses figuradas 
e, sobretudo, na segunda, para assegurar a execução de uma senten9a fede-
ral, o governo da União intervem, evidentemente, em negocio peculiar ao 
Estaclo. 

Mas, quanto ás leis do Congresso N acionai, quaes poderão ser essas, para 
garantia. de cuja execução possa tornar-se necessaria a intervenção coercitiva 
do go·verno f,edeT.al ·em negocias peculiares aos Estados ? 

Evidentemente não podem ser aquellas cuja execução con,1pete ás justiças 
e policia dos Estados. 

Tambem não podem ser as de caracter fiscal ou administrativo, porque 
de sua execução estão incumbidos funccionarios · da União, agentes do Poder 
Executivo da Republica, e quanto aos atte.ntados aos actos de exercício rle 
suas funcções constituem crimes políticos, para cuj-o conhecimento só é com-
petente o Poder .Tudician:io Federal. 

Logo essas leis .f ed~raes. para. garantia. de cuja execuçã.o n, Constituição 
autorisa a intervenção coercitiva do governo da União em n eaoc·ios ll -C7tl·iares 
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aos Estados, não podem deixar de ser leis de earact~r politico, destinadas a 
manterem a supremacia dos int·eresses do regimen republicano fw€1rativo em 
collisão com interesses de ordem kJcal, isto é, o predomínio da soberania nacio~ 
na] sobre a autonomia estadu al. 

E c proprio Sr. Ptresidente. da Republica, em sua Mensagem ao Con-
gresso N acionai, no dia da abertura da actual sessão, depois de relatar as 
graves questões politicas, que se deram nos Estados de Alagôas, Sergipe, 
P ·ernambuco e Bahia, onde S. Ex. reconheceu que se havia dado a duplicata 
de ambas as Camar.as do Congresso estadual, disse que« a gravidade de taes 
factos, que infelizmente se iam reproduzindo, impunha ao Oongresso Nacio-
nal o dever de, com a ma.xima urgencia., provêr a respeito, por meio de leis 
resolutivas das collisões p.or elle apontadas e que muito estavam pa·ejudicando 
o bom a.nda.mento das a.dmimstra.ções de alguns Estados . » E não se confunda 
esse topico d.a Mensagem de S. Ex. com o outro, em que elle solicitou do 
Congresso uma lei or.ga.nica especial sobre o modo de execução dos diversos 
casos do art. 6° da Constituição da República. 

A opinião de S. Ex. parece ser a que suggere a intelligencia que dei ao 
caso do n. 4 ·do art. 6° da, Constituição, isto é, que, resolviua por lei dü Con-
gresso uma dessas coUisões, ou essa lei será respeitada pelas autoridades 
locaes, sendo assim suffici.ent.e a acção meramente tuitiva do Poder Leg1s· 
!ativo para o restaoolecimento da ordem 1ega.] no Estado, ou será desacatada 
e, então, terá loga.r a intervenção coercitiva do governo da União para asse-
gurar a observancia da mesma lei federal, caso previsto -expressamente no 
H . 4 do art. 6° da Constituição. 

O que S. Ex., pois, entende não estar comprehendido em nenhum dos 
casos do atl't. 6° da Constituição e a. solução de taes oollisões, que elle julga 
ua competencia do Poder Legislativo, mas, uma vez resolvidas po-r leis fede-
raes, elle não terá o direit·) de recusaJ·-se a intervir co•ercitivamente para 
assegurar nos F.,stados, em que taes collisões se deram ou venham a dar-se, 
o respeito e a ohservancia dessas leis federaes, si qualquer opposição· houve.r 
á sua execução. 

E em virtude desse modo de entender a questão, o Sr. Presi-dente da 
Republica, franca.mente manifestado na. sua Mensagem de abea·tura da actual 
sessão do Congresso, foi que a este representaram, por meio de petições d:Ocu-
mentadas, de acoordo com o § 9° dü art. 72 da Constituição F ederal, os preju-
dicados pelos attentados dos governadores dos Estados da Bahia, Alagôas; 
Pernambuco e Ama.zonas contra as proprias instituições locaes, que eram 
obrigados a manter e def·ender; e esta Ca.mara, de accordo com o Senado, 
réconhecendo indubita.velmente a sua competencia p ara conhecer e resolver 
o assumpto dessa.~ representações, nomeou uma Commissão Mixta, que se 
incumbisse do respectivo estudo, pa.r-a dar pareceres sobre ellas e apresentar 
projectos de leis a respeito. 

Essa commissão, após cinco mezes de estudos, limitou-se a apresentar 
nm projecto regulativo dos casos de intervenção previstos pelo art. 6° da 
Constituição, com o qual não concordou o Senado, onde iniciou-se a discus-
são, e, lo.go depois, um outm, reso·lvendo a questão política do ll:stado de 
Sergipe, · que foi approva.do pelo Senado, mas que a Cama.ra, rejeitou , não 
porque a maiaria dos membros desta seja anti-intervencionista, ma-s porque 
não concordou com a soluçã.o offe,reoida pela commissão nesse projecto sobre 
a legitimidade do governo do :Estado de Serg1pe. (Apoiados e ap01rtes.) 

Penso que .a maio·ria. da Camara pronunciou-se, não contra a. intervenção 
nos negocios políticos dos Est-ados , mas unicamente rejeitou o projecto por 
considerar no legitimo exarcicio elo cargo de governa.dor de Sergipe o coronel 
Va.lladoo e o projecto o havia declarado illegitimamente investido nesse 
ca.rgo. (.!poio.do.l e apan·tes.) 

Si assim não tiv•esse sido, como pensam alguns dos 8rs. deputados, que 
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rrie estã.o honrado com seus apartes, é evidente que continuaria em litigio 
o governo do Estado de Sergipe, ape·zar de rejeita.do o projecto da Commis-
são Mixta, que se pronunciou pela illegitimidade do governo do Sr. oomnel 
Valladão. 

Mas parece-me que a, Camara, o rejeitando, isto é, não concordando com 
a opinião que considera o coronel Valladão illegitimo governador de Sergipe, 
pronunciou-se pela sua legitimida.de. ( 111.tâtos apoi.ados.) 

Para attribuir-se a esse pronuncimeuto da Ca.ma.r.a o intuito de não 
julgar-se competente nem siquer para declarar p.or uma lei a-o Püder Execu-
tivo que deve intervir para rewlver essas crises políticas que estão pertur-
bando a ordem republicana-federativa e corrompendo as pr'oprias instituições 
dos Estados, seria preciso attribuir-se. ao Senado e á Camara, quando dissol-
veram a Commissão Mixta, o mesmo pensamento. 

Entretant.o, a maioria do Senado opina francamente pela competencia. 
do Congresso para resolver t>ssa crise ·e -o Sr. presidente desta camara, antes 
de votar-se -o requerimento Glicerio para a extincção de tal Commissão· Mixta., 
decJ.arou , sendo apoiado pela Camara, qtw essa votaçoo não prejudicaria o 
direito de tomar a Camara conhecimento e votar qualquer projecto de lei 
relativo a qualquer dos casos especiaes constantes das r·epres~mtações que lll'~ 
fo.ram dirigidas, sobre as quaes compete á respectiva Cümmissão Permanente 
dar pareceres e pr-omover o que lhe parecer conveniente. 

Accresce que S. Ex . o Sr. Presidente da R epublica, apezar desse pronun-
ciamento do Congresso, ainda insiste pela competencia deste para resolver 
essas crises polit.ioas de alguns estados, entre os qua.es o da Bahia, onde ha 
duplicata de Oamaras legislativa,s e vice-go·vernadores, como se vê do· se.guint<J 
officio, em resposta a, um requei·iment-o de inf.o,rmações do deputado Zama, 
que a Camara approvou. 

Sr. 1° secretario da Ca.ma.ra dos Srs. Deputados - Em r.esposta ao v-osso 
officio ·de 24 do oon·ente mez, cabe-me oommunicar-vos que já em sua Men .. 
ea.gem de 3 de maio deste am10 o Sr. Pres·idente da Republica solicitou a 
intervenção do Congresso Nacional no tocante á situaçã-o politica de alguns 
Estados, entre os quaes o do BaJlia, onde havia duplicata de Ca.ma.ras legis-
la.tivas . 

Junto· encontrareis cópias dos t elegrammas ultimamente trocados entr9 
o mesmo Sr . P.residente da l:Wpublica, o governador e os cidadãos Barão de 
Camaçary, ao qual foi tra.nsmitt.ido -o governo do Estado, e Barão de Gere-
moa.bo; hem assim cópia dos telegra.mmas dirigidos a este ministerio pelo 
mencionado Ba~·ão de Camaçary, que de facto exercita as funcções de gover-
na.dor, continuando o Esta.d(J em perfeita paz, conforme consta dos referidos 
t eJ.eg.rammas. 

Saude e fraternidade , Gonçalves fi'e1·uira » . 
Não é possiv.el, pois, que o Congresso imite a pi:esicLencia da Republica 

em sua ·indífferença . .aos attentados praticados por autoridades prepotentes 
contra. as proprias instituições constituciona.es desses infelizes Estados, cujos 
povos reclamam uma pro·videnciá legaJ. que ponha termo a ta.es violencia'l; 
porque as revoluções não sã.o meio regula.r de se fazer respeita,r o direito. 

Eis po·rque, Senhores, ·n.inda me animo a apre-sentar um pr-ojecto de le1 
resolutivo dessa crise pülitica, em que se debate o infeliz Estado da. Ba.hia. , 
que se acha fóra da lei , isto é, fóra da. ordem co·nstitucional do· regimen 
representativo e federativo desde o dia, 7 de abril do oorrentf'l anno, e onde, 
pela escandalosa orga.nisação de duas Cama.ras de deput.ados, uma compost~ 
de dons terços de diplomados pelas legitimas juntas apuradora,s ctas eleições 
oircumscripoiona.es e outra. compost.:t apen as de um terço ele. diplomados, que 
invalidou os diplomas daqu ell e.s clo·us terços, e bem assim de do·us senados .. 
um dos quaes formado apenas por quatro Senadores e ele qne const itui u-so em 
presidente o senador BM·ão ele Camaça-ry, quando o outro, de que fo·i sempre 
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e continua a ser presidente o Sr. Barão de Geremoabo, foi formado pelos 
dous terços dos senadores existentes ao tempo da verificação dos podeJ·es 
dos novos eleitQs para o precnchiment<J do terÇ<J que se renovou e de ma.is uma 
vaga, que havia, deu-se, agora, no impedimento do go·vernador effectivo, a 
ruptura do ultimo é]Q, que ainda prendia o Estado da Bahia á ord•em legal, 
porque esse gQvernador traa1sferiu o governo· ao presidente daquelle Senado 
de quatro senadcJ<res, assumindo tambem o mesmo governo o seu substituto 
legal, que era o p.r.esidente do Senadú constituid<J peloo dous terços elos mem-
bws dessa oorporação. 

S. Ex. o Sr. Presidente da ltepublica, no officio que li, qualifica o Sr. 
Barão de Camaçm·y de gove1·nado7· el e facto, e, em resposta que, por tele-
gramma, de.u aú que end&eçou-lhe o Barão de Ger.emúabo, quando· assumiu 
o gúverno da Bahia, disse que só ao Congresso N aciona.! competia resolver 
qual delles dons er.a realmente o· gove·maclo?' de clú·eito. 

Mas, o que '.Í certo é que as a.utoridades e funccionarios public<Js, assim 
como as corporações electivas dús municípios da Bahia precisam sa.ber com 
qual desses dous cidadi1os que estão exercendo simultaneamente o cargo ele 
gov.ernador elevem-se entender officialmente, porque o de facto dispõe ela 
fo.rça publica e dú ThesourQ do Estado, e o de diTeito só tem por si a lei , 
que ele nada vale, quando um Chefe ele Nação tem a ingenuidade de decl.arar 
caue não tem competencia para reconhecer qual o cidadão legalmente inves-
tido no .governo de uma das oollectividades componentes dessa Nação. 

E' preciso, nois, que se tome ao serio as instituições desta. Repnblica. 
E' preciso que não prevaleçam a força cont:ra o direito e os abuso-s con-

tra os principios. 
E' preciso que os poderes fede.ra.es c-ompenetrem-se elo dever de imporem 

respeito ao regimen de governos loca.es adaptado e ga;ranticlo pela. constitui-
ção nacional. 

E' preciso, em summa, que haja na ltepublica Brazileira uma vea·da-
deira oTdem moral e legal, asseguntndo-se, por todo.> os meios, a justiça·, '' 
direito, a harmonia e a paz. (Muito bem, rnv,ito bem.) 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação o seguintH projecto. 
O Congresso Nacional decreta. 
ArtigQ unico. O Poder Executivo, reconhecida a, legitimidade do· Poder 

Legislativo do l!Jstaelo da Bahia , representado pela Uamaa·a clQs Deputados, 
diplomados pelas juntas apuradoras oompet.entes, e le.ga.]mente 

Projecto constituídas, e pelo S.enadQ firmado pelos dons terços subsisten-
tes, findú o ultimo biennio legislativõ, de accordo com a Consti-

tuição desse Estado, garantill'á aos representaJltes do referido Poder, mediante 
o emprego dos meios constitucionalmente facultados, o exercício de suas 
funcções. 

S. R. - Sala das sessões, 7 de novembro de 1895. - Leov-ig-ildo Jl''ilguei-
?'as .-- Au.gusto de FTe·itas . -Santos Pe-reiTa.- José Ignac'io. - Seba.stic!o 
Lanclnlpho. - Flavio de ilmujo. - OesaT Zama.. 

FIM DO 2° VOLUME. 
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