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NO·T A 

Caso da Parahyba . 

.l:tBQUERlliENTO no SR. CuNHA Lw.A. 

Em 1° de Junbo o sr. Cunha Lima justifica o requerimeato. Entra em 
diacussilo. Em 11 oram os srs. Coelho Lúboa, Trindwle. Em U ora o sr. 
Silva lJ!ariz. E' encerrada a discuss/lo. Em 15 é retirado o requerimento. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 1° DE JUNHO. 

O Sr. Cunha Lima - Sr. presidente, tenho-me esquivado de fatiar nesta 
assembléa, porque, pouco ou quasi nada presumindo de-Jnim, sendo assás acanhado 

e pouco affecto a fatiar em publico, estou bem convencido da 
Expediente inutilidade dos meus esforços, e, si portanto uso hoje desse dir~ito 

occupando esta tribuna e abusando da benevolcncia de meus 'Wius-
t.res collegas (n4o apoiados), sou instado pelo dever, pelos gritos da minha con-
sciencia que roe di7 que não devo ser indifferente aos soffriment<>s de meus consi-
dadãos. Comquanto a singularidade de opinões, seja encarada como uma irrisão, 
r.ão deixarei de expor a minha, com toda a liberdade, embora a muitos dos meus 
collegas pareça que abraço a nuvem pela deusa. 

Sr. presidente, cousa alguma me parece mais injusta e até mesmo barbara, do 
ctue deixar entregue ao despotismo, á anarchia, á injustiça e á persiguição, · jí• não 
digo um Estado, mas um cidadão qualquer, consentindo que soffra os males que 
necessariamente traz consigo a falta de protecção das leis; cujo 1:-E:nefico inftuxo deve 
ser derramado por todos os que, expressa ou tacitamente, se ligaram pelos laços da 
feileração bra:r.iteira e do regimen republicano. 

O E~tado da Parahyba, Sr. presidente, apresenta o quadro que venho de esboçar. 
Sou o seu representante e por isso, seria imperdoavel a minha incuria, si nãÕ vies~e 
perante· os represt>ntantes do povo pedir um remedio para seus males; alli o. regimem 
da democracia foi substituído, pela resurreição do despotismo! 

O SR. TRINDADll - Isso é na assembléa do Estado, não é aqui. 
O SR. CuNHA LIMA - Aqui é a representação nacional e é perante o~ represen-

tantes do povo que venho pedir remedio para a anarchia que existe no Estado da 
Paráhyba. 

O SR. TRINDADE - Não apoiado. 
O SR. CuNHA LIMA - Poi bem; V. Ex. ouça-me cem a devida moderação para 

~iUrarmos nos factos. 
Sr. presidente, entre todos o~ crimes que !'e comettem na sociedade, nenhúm, 

a meu vêr, é de maior gravidade, do que aquelle que se dirige a destruir as lei~ do 
Estado, e a Constituição Federal, porque este crime conduz os povos á anarchla, o 
maior de todos os males politicos, por que tende a de;truir e derruhar o ·governo e o 
systema democratico por nós adaptado. 

Este Congresso, não deve ·desconhecer que o ~rande problema da associação 
pol1tica, ainda mesmo nos governos os mais livres, consiste na manutenção dos 
direitos individuaes dos cidadãos, combinados com tranquillidade, segurança e ordem 
publica, e quem não attender a esses dados conjunctamente e não os conciliar, cer-
tamente não resolve o problema. 

O SR. TRINDADE - E' o que temos no nosso Estado. 
O Sn. CUNHA LIMA - Nós temos lá é .um doge, e nem conseguirá o fim da orga-

nisação civil. 
Sei, que estamos em um estado anormal, por lsso, é preciso que o rigor dos 

princípios çeda alguma cousa ás circumstancias. O Congresso, no estado de anar-
cfiia em que se acha o Estado da .Parahyba e quasi lodos os E!.tados do norte, não 
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tem outro recurso sinão ir levando a barca conforme que.r a impetuosidade da có"r-
~ente, apenas dirigindo o leme em ordem a não se quebrar em algum escolho. 

E' preciso portanto, meus senh01·es, ceder alguma cousa uo rigor dos princípios, 
ás circumstancias, e isto, por dous motivos r o, para· que pr~domine a lei e não o 
arbítrio; 2°, para que o governo faça por lei aquillo que mais tarue terá de fazer 
pelo imperio das circumstancias ou por força dos acontecimentos politicos. 

Sr. presidente, no Estado da Pat·ahyba, presentemente, não existem leis·, alli 
reina tão sómente o despotismo, a anarchia, o capricho de um regulo· vaidoso, sem 
imputação moral e que atropela os mais sagrados direitos do povo parahybano. 

O SR. TRINDADE _; V. Ex. está muito apaixonado. Estou o desconhecendo. 
o SR. Cu:mA LIMA - v. Ex. não póde me desconhecer porque, infelizmente, 

V. Ex. lá pensa de um .modo e aqui pensa de outro. 
Ainda o anno passado, V. Ex. que brilhantemente defendeu aqui a independencia 

da magistratura brazileira, chegando ao nosso Estado pensava de outra forma. 
Obedeceu portanto V. Ex., ás mudanças athemosphericas, e as suas opiniões mudam 
conforme o loçal em que se encontra. 

Pois bem, Sr. presidEnte, no caracte1, não de um representante completo do 
povo parahybano mas de uma pequena f.racção, venho hoje perante o Congres;o 
Legislativo pedir uma medida que possa obstar os desmandos desse governador e 
garantir os direitos individuaes, desgraçadamente, tão conspurcados pm: esse des-
pota, em cujas mãos se encontram todos o~ poderes. 

Si não se acudir com uma providencia muito energica para fazer entrar no 
caminho do dever a esses governadores, breve teremos de presenciar pelos Estados 
do norte, as proscripções de Silla e Mario e o paiz abysmado nos horrores da ·desor-
dem e da anarchia. ! 

O SR. TRINDADI> - Então V. Ex. acaba com a federação? 
0 ·SR. CUNHA LIMA V. Ex. é que pretende acabar com ella, como monar-

Chista que é. 
O remedio para isto, meus illustres coilega~, é a observancia exacta e con-

stante do que ordena a justiça. Só assim poderemos evitar a explosão desse vulcão 
político, cuja cratera já começa a fumegar por todos os Estados do norte do Brazil 
ameaçando com suas lavas o coração da Patria. . 

Sr. pr:esidente, me é assaz desagraciavel entrar na especificação dos factos que 
veem corroborar· o que acabo ·de esboçar; 

E' uma verdade pratica, e por ninguem ignorada, que, os homens mais ve1·· 
·sados na sciencia da administração, tornam-se ineptos, quando para obrarem neces 
sitam do concurso de vontades alheias; é o que succede no Estado da Parahyba, 
onde o governo não faz o que deseja, mas o que lhe mandam fazer. 

O SR. TRINDADE - Não apoiado. 
O SR. CuNHA LIMA - Desgraçado o Estado que tiver um Alvaro Machado, 

sem imputação moral e que presta-se • a ser instrumento desses monarchistas, que 
no meu Estado a principio procuraram por todos os meios desmoralizar o regimen 
democratico e q\le foram cautelosamente com pés de lã, collocando os seus amigos 
para fazer do Estado da Parahyba um feudo. 

O SR. TRINDADE -- Quem pretendeu isso? 
O SR. CUNHA LIMA - Os carbonarios da republica. 
Não só V. Ex. como o meu collega o Sr. Silva Mariz, que, não ha muitn 

tempo, em uma folha da opposição, denominada O Estado da l'atahyba, mostro.u 
que o governador do Estado era um verdadeiro despota, que tinha promulgado leis 
retroactivas, mandando restabelecer o imposto sobre o dizimo de gado. 

O SR. CHATEAUBRIAND ~ Isto foi citado aqui pelo Sr Epitacio Pessoa. 
O SR. CUNHA LIMA - Ahi está o meu collega o St·. Silva Mariz que póde attes-

tar o facto. E. V. Ex., que na organisação do Estado se declarava rnonarchista ; 
V. Ex., que dizia que esta Republica não passava de uma coisa ridícula; V. Ex., 
.que a mim, por mais de uma vez, teve a franqueza de mostrar a sua indignação 
contra a Republica V.Ex., que sempre procurou rebaixal-a ... 
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O SR. TRINDADE - Onde foi isso? 
O SR. CUNHA LIMA - No Estado da Parahyba. · 
O SR. TRINDADE - Apresente L•ma prova dissd:. 
O SR. CuNHA LIMA - V. Ex. é muito perspicaz e bem sabe que tudo o que 

estou dizendo é uma verdade. 
O SR. TRINDADE - Póde dizer o que quizer. 
0 SR. CUNHA LIMA- V, Ex. finge-se ignorante. 
Sr. presidente, é um facto incontestavel e que esta no domínio publico, qu! 

existem monarchistas occultos na Repuhlica, e chrismados em democratas. Pelo 
menos, no meu Estado os ha, e tão astutos e perspicazes, que procuram abalar as 
idéas, destruir a opinião publica, minar pelos seus alicerces não só a Constituic;ão 
do Estado como a Constituição Federal, para com mais facilidade, conseguirem ·o 
seu des_ideratum e estabelecer, no Estado um regimen, absoluto onde só impere a 
sua vontade. 

Como disse, Sr. presidente, me é assaz desagradavel entrar na apreciação dos 
factos, que confirmam as asserções, que, sob a minha palavra de honra, vou relatar 
á Camara dos Srs. Deputados. 

Não sendo possível a reunião do Congresso daquelle Estado, na época marcada 
pela sua Constituição, porque não convinha ao presidente do Estado, ou porque 
não convinha mesmo por certos interesses inconfessaveis, o ceno é que esse Con-
gresso se dispersou e deixou de effectuar a sua reunião nos mezes de agosto e 
setembro. 

UM SR. DEPUTADO - Isso foi por acto da administração? 
O SR. CuNHA LIMA- Não sei. 
O SR. TRINDADE - Elle quer que seja. 
O SR. CuNHA LIMA - O Congresso dispersou-se por si; cada um retirou-se para 

sua casa, sem se reunir. 
Em dias . deste anno, em março, reuniu-se então o Congre3so, que iniciou os 

seus trabalhos com os mesmos embaraços, com a mesma impossibilidade do Con-
gresso transacto. 

A muito custo poude se reunir; como é voz geral no Estado, empregou-se para 
isso todos os meios indecorosos, e, direi mesmo, até os de corrupção, (não apoiado 
do Sr. Trindade), para se conseguir uma maioria de 15 deputados de ferro, corno 
affirmou o 2o vice-presidente do Estado. 

O SR. CoELHO LISBOA - V. Ex. faz máu juizo dos seus collegas. 
O SR. CUNHA LIMA - Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pelle. 
O SR. TRINDADE - V. Ex. devia protestar. 
O SR. CuNHA LIMA - Eu protestei. 
O SR. TRINDADE - ' Não protestqu nada; pois apresente o ~E'u discurso. 
O SR. CUNHA LtMA - Affirmo a V. Ex. que é exacto o ;neu protesto e admira-

me como tem a coragem de negar os factos. 
O SR. TuNDAil!l- V. Ex. devia vir para a Camara armado desses documentos. 
O SR. CUNHA LIMA - Entro nesses detalhes provocados r.or V. Ex. 
O SR PRESIDENTE - Chamo a attenção do nobre deputado. A discussão não 

póde continuar por dialogo. 
O SR. CUNHA LIMA - Para confirmar o que estou dizendo, basta lembrar que 

na Assembléa Constituinte do Estado, V. Ex. foi um dos mais acerrimos inimigos, 
que teve o actual governador da Parahyba .•. 

0 SR. TRINDADR - Não apoiado. 
O SR. CUNHA LIMA - ... a ponto de, no ultimo dirt de sessão, estando de inteiro 

accordo com a opposição que se fazia fortemente n:1quelle tempo ao Sr. Alvaro 
Machado, foi o primeiro a confirmar que, na Assembléa Constituinte da Parahyba, 

'tinha-se apresentado uma emenda, mandando fazer a eleição do presidente do Con· 
gresso. 

O SR. TRINDADE - Nunca soube disso; estou sabendo agora. 
O SR. CuNHA LIMA - Vou ler as leis· votadas por esse Congresso que não hesi-
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tou sob a direcção do meu collega de representação, o Sr. Trindade de votar leis 
ja decretadas e de aviltar o nosso Estado, fazendo-o descer mesmo ao ponto onde 
nenhum Estado ainda chegou. \ -

O· S!l, TRINDADE ~ Não apoiado. 
O SR. CuNHA LIMA - Para que a assembléa, conheça a anarchia que vae pelo 

Estado da Parahyba, passarei a ler as absurdas leis, votadas pelo seu patriotico 
Congresso : Eil-as - Lei de 2 de março de ·1895. 

Art. 17. As condições para aposentadoria dos magistrados estabelecidos no 
•art. 56, § 2o da lei, não terão execuça:o no período da act·ual legislatura, sendo livre 
ao presidente do Estado decretar o mesma aposentadoria dentr.7 do referido período; 
conforme a exigencia da boa administração da justiça, a pedido, ou não do magis-
trado, com todos o~ seus vencimentos, si contarem mais de 25 annos de serviço em 
cargo de magistratura e outro, ou com os correspondentes ào tempo de serviço que 
tiverem nos termo~ do § .3° art. 56 da lei. 

Art. 21. A excepção da comarca da capital, que será de se&undà intrancia, as 
demais ficam consideradas da primeira in t~ncia. 

Art. 22. - Fica creado o município de Pilões na comarca de Aréas, com os 
limites estaheiecido~ no decrrto n. 11, de 10 de fevereiro de 1893. 

Art. 23. Os officios de orphãos e ausentes do termo da Aréas serão servidos por 
distribuição com o serventuario do civil e crime. 

Art. 24. Será garantido o serventuario de justiça RuJino Pereira' de Araujo 
Lima, no officio de tabellião publico o termo· de Cabaceiras. 

Sr. Presidente eu estou convencido de que a independencia do Poder Judiciario 
na administração da justiça é elemento essencial á Cftusa da dt•mocracia, ou antes 
á causa da democracia, ou antes á causa da liberdade civil .. Si queremos organizar 
mn governo sabio, em· que sómente domine a lei do justo em que se conserve a 
liberdade individual solid!J.mente garantida e o direito de propriedade sempre inviola-
vel, é inrlispensavel que o Poder Judiciario seja constituído de toda independencia 
e sem influencia de qualquer autoridade, que não possa receb()r outro impulso que 
nã<' o da lei. O Congresso da Parahyba desconhece essa verdade ! 

O SR. TRINDADE :- Congresso de que V. Ex. faz parte. 
O SR. CUNHA LIMA - De que infelizmente faço parte. 
O SR. TRINTADE - I nfelizmente o Estado elegeu-o. 
O SR. C{Th'HA LIMA- Infelizmente elegeu a V. Ex. tambem. (Apartes). Seja-me 

licito, Sr. presidente, responder ao Sr. desembargador Trindade que tão calorosa-
mente me dá um aparte nesta occasião, dizendo que infelizmente o Estado da Para· 
hyba elegeu-me seu representante. 

0 SR. TRINDADE dá um aparte. 
O SR. CUNHA LIMA - Eu, Sr. presidente, não estou acostumado a servir-m'! 

da falsidade para fins alguns. 
O SR. TRINDADE - Mas está se servindo agora. 
O SR. CUNHA LIMA - Quando fallo, fa!lo com o coração na mão, tenho em 

mente sómente a justiça e a verdade. (.4.partes). entre mim e o Sr. Trindade exht'e 
um abysmo, somos verdadeiros antipodas pórque S. Ex. só está acostumado a mafle-
jar as armas da traição, da falsidade, da perficlia e da deslealdade. (Trocam-se 
muitos apartes.) 

O SR. TRI~ADE - Uso da traição como V. Ex. 
O SR. CuNHA LIMA - Foi V.Ex., quem me aggrediu. (Apartes). Não me 

importa e hei de dizer as verdades nuas e cruas, como ellas são. (Trocam-se· muitos 
apartes. O .Sr. presidente reclama a attenção do orador.) O Sr. desembargador 
Trindade acatou-me em minha dignidade e não foi chamado á ordem. Portanto não 
posso ser chamado tambem. 

·O SR. TRINDADE - Não o ataquei, apenas respondi a uma insinuação malevola 
de V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Por esta fórma a Mesa não póde ouvir o que 
se passa na discussão e- proVidenciar convenientemente. 
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.e> SR. CuNHA Ln.u - Sr. presidente, ninguem mais amante da ordem, d& 
liberdade e da moralidade do que eu. Sei portar-me convenientemente e .conheço o 
respeito que , devo a todos os meus collegas; mas fui desapiedadamente aggredid('l 
neste ·recinto pelo illustre representante da Parahyba, que disse que eu não estava 
na altura de ser eleito deputado. ' 

O SR. TRINDADE - Não drsse semelhante cousa. 
O SR. CUNHA LIMA - Qual é a differença que existe entre nós. 
O SR. TRINDADE- Não disse que V. Ex. não estava na altura de ser eleito. 
O SR. CUNHA LIMA - V. Ex. tenha ao menos a coragem de sustentar o que diz. 
O SR. TRINDADE - E sustento. O que disse foi que infelizmente V. Ex. entrou 

para a assembléa· para provocar destas scenas. 
O SR. CUNHA LIMA - Abandonarei o incidente a bem da ordem. Apenas quii 

repellir o ataque que me foi feito pelo Sr. Trindade·. 
O SR. T!ÚNDADE -· Eu é que me estou defendendo dos ataques que V. E:~:. 

está me dirigindo aqui, e não posso consentir que passem ·sem protesto da minha 
parte. 

O SR. CuNHA LIMA - Já disse que, para attender á observação do Sr. presi· 
dente e não faltar ao respeito devido ao Congresso, deixarei de parte o incidente, 
e passarei a lêr os actos que julgo attentatorios, não só da Constituição do 
Estado, como da federal. Os actos a que me refiro foram votados ultimamente pel'l 
Congresso, extraordinariamente convocado·, st>m que por ·parte do Sr. presidenre 
existisse direito para isso. 

Como já ·declarei., foi um Congresso reunido pan1 votar ieis já decretadas, por-
que, antes da sua reunião, já sabíamos que o fim era remover e aposentar alguns 
magistrados, bem como, os de Arêas ·e Campina, e dissolver o conselho mun,icip'll 
da primeira cidade. 

A Constituição Federal garante em toda sua plenitude os direitos adquirido~; 
entre esses direitos esta a garantia da independencia dos magistrados. Entretanto 
no Congresso parahybano votou-se esta monstruosa lei, para a· qual charrfo a atten-
ção dos meus illustres collegas, porque é um verdadeiro acto de prepotencia e arbi· 
trariedade, que não se concilia com os fundamentos da justiça e da organisação 
do ~ystema republicano,. , 

E' um principio reconhecido em lei que, quando um acto chega a um ponto de 
onde não podia começar, esse acto é nullo; nestas condições acham-se as leis votadas 
pelo patriotico Congresso da Parahyba. 

Diz o art. 17: u As.condições para aposentadoria dos magistrados, estabelecid:?.s 
no art. 56, § 2°, da lei, não terão execução 110 periodo da actt1al legislatura.» Não 
sei o que mais admirar, si, a inconstitucionalidade da lei, ot.~ si a sua especialidade 
em ter sómente vigor durante o período governativo do presidente do Estado, de 
sorte., que só elle poderá usar da lei de excepção, outro qt,talquer que lhe succeder 
terá. de observar o art. s6, § 2° da lei antig'a. 

Por mais extraordinarios que sejam os motivoJ, jámais se justificará esse exem • 
plo fatal, a suspensão dos magistrados pelo presidente do Estado. Este golpe fere 
uma das bases essenciaes dos poderes publicas. Emquanto o Poder Judiciario não 
for absolutamente independente dos outros poderes, não haverá certeza e uniformi-
dade nas decisões e disti-ibuição da justiça; a anarchia reinará. nos Estados. Eu se1 
que os preceitos constitucionaes devem ter estabilidade para inculcarem respeito e 
conseguirem seu fim, estes são os princípios cie que me acho possuído, · mas; des-
graçadamente é tal a anarchia que reina nos estados, que me vejo na dura necessi-
dade de festejar o que aborreço, isto é, de pedir que, quanto antes, se tome umn 
medida legislativa que vá obstar a torrente de males que· diariamemte dil-aceram os 
Estados, que devem ser governados legalmente e não pelo arbítrio dos despotas ! ! 

(Contint1a lendo) u Art. 23. Os officios de 'orphãos e ausentes do termo de Arêas 
serão servidos por distribuição. » Na Parahyba, todos os cartorios de orphãos ~ão 
privativos e só passarão a ser dist·ribuidos por morte dos respectivos serventuarios 
Si a lei deve ser ·igual para tQdos, como justificar-se esta excepção com relação ao 
escrivão de Arêas? 
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O SR. SERZEDELLO CoRR~A - Parahyba em Estado de sitio. 
UM SR. DEPUTADO - Lá é peior do que em Alagoas. 
O SR. CUNHA LIMA - Será ou não isto uma lei de excepção. 
O SR. TRINDADE - Mas não diz a razão disso. 
O SR. CUNHA LIMA- V. Ex. explicará. 
O SR. TRINDADE - Explicarei, si bem que a Camara nada tenha que ver 

com isso. V. Ex. está gastando um tempo precioso que nós poderíamos aproveitar 
melhor. 

O SR. CUNHA LIMA- Estou usando de um direito como representante da Nãção, 
e V. Ex. não póde fazer-me observação alguma. Só o Sr. presidente póde interrom-
per-me, quando entender que me afasto da ordem e não guardo o respeito devido 
aos meus illustres collegas. · 

O SR. TRINDADJ> - Isso é uma conversa particular. 
O SR. CUNHA LIMA - Não admitto conversas particulares com V. Ex.; lá fóm 

estarei sempre prómpto para ellas. (lia outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE - Peço athinção. Previno o illustre orador que a hora do 

expediente está finda. 
O SR. CUNHA LIMA ~ Ainda não ficam por aqui as arbitrariedades e os .desva· 

rios daquelle governador. 
Approximava-se uma festa na localidade, berço natal de S. Ex., e onde elle 

pretendia ir, esperando ser lá recebido, como Alexandre, com arcos triumphaes. . 
O SR. TRINDADE - Nunca pretendeu tal. 
O SR. CUNHA LIMA - V. Ex. nega até as verdades mais claras, não lhe rest.l. 

mais siquer a percepção do decôro ! · 
O SR. CoELHO LISBOA - V. Ex. vae referir-se a alguma cousa particular sobre 

este assumpto ? 
O SR. CuNHA LIMA - V. Ex. por emquanto não tem di·reito de interromper-me. 
O SR. TRINDADE - E ' bom que V. Ex. diga qual a razão porque não visitou 

o governador. 
O SR. CUNHA LIMA - Não o visitei porque não quiz. 
O SR. TRINDADE - Porque já tinha sido isso combinado na capital. 
O SR. CuNHA LIMA -- Não o visitei porque V. Ex. e os seus amigos tinham 

combinado um plano apropriado para rompimento delle commigo. Foi então a 
cidade de Arêas a sua delenda Carthago. 

Voltando dos trabalhos do Congresso, o Sr. desembargador· Trindade fel-o 
reunir-se e ol!ereceu até um premio a quem descobrisse um meio de conseguir 
a minha der-rota em Arêas. 

Produzia então o Congresso o parto hediondo e de cotejada insensibilidade que 
acabo de ler perante a Camara dos Srs. deputados; foi ·preciso arranjar esse meio, 
porque existe uma disposição nas leis do meu Estado que diz que quando houver 
desannexação de qualquer município, este considerar-se-ha dissolvido, e o presidente 
do Estado mandará proceder immediatamente a nova eleição. Para se conseguir 
a destruição de um conselho que já funccionava ha dois annos, lançou-se mão rl.os 
meios a que já me referi, e immediatamente o governador do Estado, em vez de 
mandar proceder a nova deição, como determinava a lei, nomeou uma intendencia 
provisori~ e mandou que o município de Alagôa Grande organisasse meza pa.-a 
eleição de Arêas. Foi isto feito por um dec.reto de 26 de março, no qual declarava 
que o presidente do conselho municipal de Alagôa Grande devia convocar os mesa-
rios e supplentes afim de reunir a mesa que tinha de fazer a eleição em 1 de abril. 
Como se vê, trata-se de uma eleição de município, e entretanto posso affirmar que 
a minha vida correu risco. 

O SR. TRINDADE- Não apoiado; V. Ex. é muito medroso. 
O SR. CUNHA LIMA·- V. Ex. bem sabe que não sou medroso. 
O SR. TRINDADE - V. Ex. fazia melhor contando tudo isso na imprensa. 
O SR. CuNHA LIMA - Peço ao nobre deputado qu~ não me interrompa. O Sf:U 

fim é perturbar-me, mas eu não lhe respondo. 
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Vou provar, contra factos não ha argumentos, 
O SR. PRESIDENTE - Previno ao n_obre deputado que a hora do expediente está 

finda. 
O SR. CuNnA LIMA- Nesse caso, peço a V. Ex. que consulte á Camara s~ me 

concede mais um quarto de hora para poder ' terminar as considerações que tenh!l 
a fazer •. 

Como ia dizendo, Sr Presidentt;, transportou-se para minha localidade, sem que 
houvesse a menor perturbação da ordem publica, quasi:. todo o corpo de policia do 
Estado, isto com muitos dias de antecedencia. 

O SR. TRINDADE - Quantas praças ? 
O SR. CuNHA LIMA - Cincoenta,. e depois mais vinte, setenta portanto. 
Foi transportada essa força para aquella localidade, onde só costumava haver 

um destacamento de 5 ou 10 praças, essa força de 70 soldados, completamente muni-
ciados e indust-riados, ia com ordens de levar tudo a ferro e a fogo, comtanto qu~ 
fosse venceder o governo. 

Então, Sr. Presidente, presenciou-s(' na cidade de Arêas um pleno carnaval; diri-
gia-se essa força todos os dias ás casas dos eleitores como si fosse prender crimi-
nosos, e perguntava : com quem vota? 

Si o eleitor respondia - voto com fulano, diziam o~ subdelegados : não, ha de 
votar com o governo; quero ver seu titulo, que era rasgado, para obstar o compare-
cimento. 

No dia designado procedeu-se á eleição com mesa clandestina. (Apartes.) 
Neste dia fui avisado por amigos de alta consideração, da minha politica, dos 

preparativos que os agentes mandaram para a localidade; as er.tradas da cidade 
estavam ceTcadas pela força publica; em cada secção, que eram cinco, postaram 
12 praça~ perfeitamente armadas e municiadas, capangas armados de fouces, e o 
que é mais, assassinos escondidos em uma casa para fazerem pontaria na minha 
pessoa, caso comparecesse á eleição. 

O SR. CoELHO LISBOA -V. Ex. mesmo commigo ha de concordar que a polí-
tica da Parahyba, dirigida pelo Sr. Alvaro Machado, nunca tenderia ao assassinato. 

O SR. CUNHA LIMA - Os factos · ahi estão para demonstrar o contrario. 
Em vista destas ameaças solemnes, vendo a capangada armada, as secções cer-

cadas, tomei a resolução de não comparecer. 
Então fui á imprensa e fiz um protesto moderado, responsabilisando o presidente 

do Estado pelo que me pudesse acontecer naquella eieição, e em resposta tive esse 
telegramma que vou ler á Camara, para se ver a quanto desce um homem que não 
está na altura de dirigir .os destino de um povo. 

Existe no Estado da Parahyba uma folha official chamada Ut~ião. 

O SR. TRIND.\DI' - Folha official não;- orgão dl' partido republicano. 
O SR. CUNHA LIMA - Folha official, sim; e no 111eu tempo .quem escrevia para 

elogiar-se a si mesmo era o Sr. Alvaro Machado. 
O SR. SILVA MARIZ- E' uma injustiça que V. Ex. Jaz ao Dr. Alvaro. 
O SR. CUNHA LIMA - Eis o telegramma que me dir-igiu a redacção da União, 

orgão do governo do meu Estado, com o fim ~ómente de insultar-me (18) : 
PARAHYBA - Redacção Democrata. Libertador, Areas. Partido republicano 

e·stado •epelle energicamente ardil Cunha Lima, responsabilisando artigo Demo-
crata, illustre presidente estado e vigario Walfredo pelo seu premeditado assassinato. 
Miseravel invento só manifesta estucia sicario profissional, insinuando provocação 
victimas innocentes, para facilitar crimes barbaros, commettidos Jussara, antro 
hediondo seus conhecidos socios e· alliados. Traiçoeiro, infame, poderã realisar o pro-
jectado derramerito sangue areiense não o justificará torpe calumnia insinuada. -
Redacção da União. 

Portanto, Sr. presidente, em vista desta conflagração, desta anarchia que reina 
em meu Estado, onde a magistratura, uma das garantias que póde ter o povo, 
acha-se completamente nullificada pela prepotencia do presidente do Estado, eu 
venho pedir a este Congresso uma medida legislativa que possa obstar os desmandos 
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desses governadores, porque nós não podemos cerrar os ouvidos aos clamores das 
victimas; como seus representantes, seus defensores, compete-nos defendei-as, sal-
val-as! 

Ainda é tempo de remediar o mal~ democar a cura, será aggravar a molestia. 
(Ajla1'tes. ) 

Nunca tive idéa de deposição; si quizesse, tinha-o feito. 
O SR. SILVA MARIZ -já vê V. Ex. que so praças em Areia não é força, uma 

vez que V. Ex. diz que tinha força !?ara depôr o presidente. 
O SR. CUNHA LIMA '- Termino aqui este incidente. Foi com bastante pezar que 

enirei na narração desses factos, que são verídicos. 
Tal é a situação em que está a Parahyba do Norte, ou antes quasi todos os 

Estados; nelles a verdadeira .fórma do regimen republicano, acha-se pervertida, fal-
seãda. desvairada e sem bussola; verdade que não poderá ser ecutestada, pelos pro-
prios que estão satisfeitos com a actual situação. Ha pouco tempo, como é sabido, 
Sr. presidente, foi barbaramente assassinado no Estado de Pernambuco, um grande 
patriota, um de seus filhos mais dilectos, o Dr. José Maria. 

O SR. TRINDADE - V. Ex. tem procuração ? 
O SK. CUNHA LIMA- Não - mas sou representante da Nação posso occupar-

me de todos os factos que se derem no paiz. O mesmo, Sr. presidente, que succedeu 
no Estado de Pernambuco, poderá succeder no da Parahyba, si alli não for mantido 
o imperio da lei, si o Congresso Nacional não accudir já e já com um remedio effi-
caz, com uma lei que possà conter os demandas de semelhante governador. 

O SR. CoELHO LISBOA - Contra isto p~otestam a índole e o caracter brazi-
leiro. 

O SR. CUNHA LIMA -A hora está finda, Sr. presidente, sou ohrigado a terminar. 
Resumindo, pois,- as minhas idéas, ultimo com as proprias expressões de um celebre 
politico francez - A força e a inergia firmam os Estados, a prudencia e a justiça 
os consolidam, a fraqueza, porém, e a precipitação os fazem correr a passos largo~ 
para sua ruina. 

Só a ordem e a segurança publica fazem a prosperidade ·individual e garaQtem 
a estabilidade dos Estados. . 

Sabendo que já se acha nomeada uma Commissão Mixta para interpretar o 
art. 6° da Constituição, apresento a seguinte indicação (!é) : 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem). 
· Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, que é adiada por ter pedido 

a palavra o Sr. Coelho Lisboa o seguinte· requerimento • 
Proponho que seja objecto de séria meditação, por parte da Commissão Mix.ta 

que tf"m de interp•·etar o art. 6° da Constituição Federal, os seguintes pontos : 
· 1•. Apresentar medidas legislativas no sentido de ... conside-

Qequerimento · rar-se irritas e nullas as leis votadas nos Estados, que forem 
attentatorias e violadoras da Con!'tituição Federal, bem com~ 

as que foram ultimamente votadas pelo Congresso estadual da Parahyba do Norte, 
suspendendo por tempo certo e determinado os effeitos da Constituição daquelle 
Estado, com relação ao Poder judiciario inteiramente nullificado {documento junto). 

2•. Medidas em ordem a manter em tóda sua plenitude e independencia o-
Poder Judiciario, na administração da justiça com elemento essencial á causa da 
democracia, visto como, na divisão da magistratura em estadual e federal importa 
o anniquil~ento completo de todas as garantias da liberdade individual. 

3•. Obstar a intervenção do governo dos Estados nas eleições que deverão· ser 
feitas ·por districtos eleitoraes, afim de respeitar-se e garantir o direito qas minorias, 
consagrado na Constituição Federal. 

S. R . - Sala das sessões, 1 de junho de 1895 - CUNHA LIMA. 
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SESSÃO DE 11 D~ JUNHO. 

O Sr. Coelha Lisboa - Sr. presidente, é com profundo pezar que, fazendo 
vlelencia ao meu estado de saude nesses ultimos dias aggravado, venho a esta Casa 

e á tribuna para entrar no presente debate. 
lJiscussão do Collocado entre dous amigos, dous conterraneos illustres, até 

hontem solidarios e que ora, rompida a harmonia apreciabillis-
requerimento sima da politica parahybana, se distanciam .estremadamente, con-

servando-se uín no seu posto de honra e destacando-se o outro 
para os arraiaes inimig·os; entre o Sr. Dr. Alvaro Machado e o Sr. Cunha Lima, 

eu viria em defesa do amigo ausente, si não tivesse mesmo o clevet· politico de correr 
em defesa da administração orientada e fecunda do benemerito cidadão que se acha 
collocado como primeiro magistrado do meu Estado; em defesa da politica que fran-
camente apoio nesta Casa e que até bem pouco tempo foi apoiada pelo meu distincto 
c:ompanheiro de bancada, hoje seu antagonista. 

0 SR. TRINDADE - Apoiado. 
O SR. CoBLHQ LISBOA - Dous motivos, Sr. presidente, me collocam presente-

mente em posição difficil nesta tribuna : um é ser obrigado a abafar os impulsos do 
coração para entrar nesta discussão ora travada entre dons ateienses, an1igos até 
hontem, si é que o não são ainda, a defender os actos de um contra a accusação 
do outro, que tão injusto se manifestou no debate, que entendeu levantar, o outro 
é a im.Propriedade do mesmo debate, que se devera ferir no Congresso estadua! e 
não no federal. 

Filhos ambos da mesma terra de que tenho o honra de ser tambem filho, pequena 
e maravilhosa cidade que fórma, por assim dizer, um povo á parte distincto pelo 
acrisolado amor ao torrão natal, e cuja reconhecida união é por muitos taxada de 
bairrismo, sendo porém a mais bella garantia de seu progress~ moral e material, 
não pudera eu esperar que os separasse hoje tão lastimavel rancor da parte de S. 
Ex., cuja personalidade politica sinto devéras ver destacada da cadeira harmonica 
da nossa politica no Estado. 

Mas, Sr. Pre>idente, surprehendido pela accusação acerba que o nobre deputado 
fez ao presidente da Parahyba, apresentando-o a esta Camara e ao mundo político 
como um despota, um regulo, eu venho levantar um protesto solemne contra a forma 
do discurso de S. Ex. e dizer á Camara e á sociedade o mesmo que já tive a honra 
de dizer em aparte a um dos distinctos representantes da bancada mineira : « eu não 
represento nesta Casa um Estado victimado por um despota '' I E a espontaneidade 
deste aparte que me irrompeu ~n coração naquellé momento, é a mesma que me 
traz á tribuna para varrer da Parahyba a accusação de despotismo, injustamente 
lançada contra ella, e que mais maculára o p~vo parahybano que o supportasse do 
que o presidente que o exercesse. , 

O SR. CUNHA LIMA-- Tanto é despota que V. Ex. não representa aqui o povo 
parahybano. Nem eu mesmo I · 

O SR. CoELHO LISBOA - Sr. presidente, o aparte do nobre deputado desvia-me 
violimtamente do caminho que esperava traçar no meu discurso. S. Ex. acaba de 
dizer que o orador que occupa a attenção da Camara, bem como S. Ex. mesmo, 
não representa o povo parahybano I entretanto appello para a sua propria dignidade. 
Quando S. Ex. chegou a esta capital eu me dirigi- á sua pessoa, no dia em que o 
fizera aos demais collegas, agradecendo os esforços que dispensera á minha eleição e S. Ex. respondeu-me. u Não! sua eleição não . deu trabalho algum; seu nome foi 
geralmente acceito pelo povo. " 

O SR. CUNHA -LIMA - Na minha localidade. 

DQ.CUMI!NTOS PARLAMENTARES. - VOL, In. 
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O SR. CoELHO LISBOA- V. Ex. contesta que o fosse nas demais?· não responde! 
Sr. presidente o aparte do nobre deputado cabe por si mesmo. 
S. Ex. é infeliz neste aparte, pois faz uma violencia ao seu caractl)r; e eu que 

o conheci sempre altaneiro, que vi desenrolar-se a sua vida politica entre mil 
contratempos, levantando elle sempre a fronte para encarar as tempestades que o 
rodeavam, o desconheço neste momento! Pois si S. Ex. tem a consciencia de não 
representar o povo parahybano, não deve estar nesta Casa (Sensação; apoiados da 
banr.ada parahybana ... ) · 

O SR. CUNHA LIMA - Declarei-o no meu discurso. 
O SR. CoELHO LISBOA - Mas V. Ex. não tinha o direito de fazer discursos 

neste recinto! E' que S. Ex. muitas vezes precipitado, eu salvo a sua dignidade, 
dando testemunho de que S. Ex. deixa se levar ás vezes por ímpetos . que não tradu-
zem o seu caracter, trahem apenas o seu temperamento! Impetos de que S. Ex. se 
arrepende mais tarde e que vêm a proposito para justificar a sua scisão da politica 
parahybana. 

A sua infeliz phrase neste momento está sendo a mais cabal defesa do presidente 
da Parahyba. 

Sr. presidente, a administração do Dr. Alvaro Machado na Parahyba do Norte, 
encarada debaixo do ponto de vista da moralidade administrativa, foi uma providen-
cia; encarada debaixo do ponto de vista economico, foi a salvaguarda da vida 
autonoma daquelle Estado, e encarada debaixo do ponto de vista da orientação 
politica, tem sido o exemplo mais nobre de uma politica larga, generosa, concilia-
dora e republicana. 

0 SR. TRINDADE .- Apoiado. 
O SR. VALLADAREs - O Sr. Epitacio que o diga. 
O SR. COELHO LISBOA - Aproveito o aparte de V. Ex. para mais reforçar a 

resposta que dei ao Sr. Cunha Lima sobre a minha posição nesta Casa, lembrando 
que o portador desse nome que V. Ex. acaba de pronunciar, quandq_ discutiu as 
eleições geraes da Parahyba, no Jornal do Commercio de 13 de maio do anno 
passado, depurando sete mil e tantos votos que nos separavam, apenas conseguiu 
collocar o seu nome abaixo do meu na lista dos representantes do Estado, lista da 
qual excluiu os nomes de S. Ex. e do nobre collega, seu digno companheiro de 
scisão o Sr. Chateaubriand. 

Mas, o que e facto, é que nesse dia, ·ao entrar nesta Casa eu disse a quem 
fallou-me dessa discussão : nunca estive mais firme na cadeira de representante da 
Nação, pois o meu maior inimigo, inimigo figadal, o meu unico inimigo acaba de 
pelas columnas do Jornal do Commercio reconhecer-me deputado pela Parahyba. 

O candidato derrotado fizera uma depuração de mais de sete mil votos, elle 
que .fiscalisára por si e pelos seus agentes todo o pleiro eleitoral e suffocado o odio 
pela ambição, conseguiu, collocar-se em 4n Jogar. deixando me acima! E' por isto 
e pela convicção que tenho de representar o povo do meu Estado natal, que o meu 
collega me vê nesta cadeira. 

Mas é tempo já de pôr de parte este incidente e voltar ao ponto principal da 
discussão. 

O Dr. Alvaro Machado, Sr. presidente, 11a administração suprema dos negocios 
da Parahyba, foi sempre apoiado pelo meu distincto amigo o Sr. Cunha Lim3.. 
O anno passado, s_. Ex., ao nosso lado, deu toda força á administração do presidente 
daquelle Estado e s6 mais tarde, ainda no mesmo anno, houve entre S. Ex. e i> 
governador maguas que S. Ex. me disse profundas. Eu, que procurei sempre ~er 

o laço entre S. Ex. e aquelle meu distincto amigo, entendendo-me ora com um ora 
com outro, vi que eram taes os laços de sympathia que prendiam os dous que 
nenhum delles accusava directamente o outro, e levavam ambos a re~ponsabilidade 
a conta de ter,ceiro. 

Sr. presidente, no governo do Dr. Alvaro Machado, o meu nobre amigo foi 
uma das forças politicas mais consideradas e aquinhoadas no Estado. S. Ex. teve 
sempre tudo quanto reclamou do governo estaç!ual;. S. Ex. pôde por isto montar o 
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~eu partido no no~~o torrão natal, onde todos nós Linhamo~ laços de sangue e tle 
amizáde, fazendo-o com t'oda a independencia, vendo satisfeitas todas as sua~ exi-
gencias ! E si alguma manifestação de despotismo se pudera attribuar ao presidente 
do Estado, fôra sem duvida na abundancia de concessões que fez ao nobre deputado, 
que exerceu sempre em Arêa o absoluto mando, que bem se póde qualificar :le 
despotismo. 

S. Ex. conseguiu da asst:mbléa estadual, ora injustamente accus'ada, que se 
sacrificasse á sua politica um município riquíssimo como o município de Pilões. 

Pilões, que houvera sido no tempo do lmperio município i11dependente e tetmo 
unido á Arêa; Pirões que era considerado o coração da comarca; Pilões, que tem 
o centro cafeeiro mais rico do Estado, que tem em si uma .;orno que selecção de 
fazendeiros ricos, não pôde manter a sua independencia municipal na Republica, 
simplesmente porque S. Ex., como chefe político, exigia que elle voltasse a ser ligado 
á Arêa, meu torrão natal, que disto aliás não precisa para a ~ua manutenção. 

E o nóbre deputado, que tinha em Arêa força politica real, S. Ex:. que, collocado 
em terreno firme e nobre houvera' atrahido sobre si as vistas do governo central, 
quando depurera a intendencia da junta ali á frente de oitocentos homens; S. Ex. 
que concorrera ás urnas por occasião das eleições geraes com mais de 900 votos, 
vi~ depois dos ultimas acontecimentos diminuída consideravelmeme a sua influencia 
na Ioclidade. 

Perdoe-me S. Ex., si chamo á discussão este ponto que é, que deve-lhe ser dolo· 
roso I Entretanto eu lhe pergunto : em todo este processo eleitoral, em que S. Ex. 
noz-se de repente em opposiçâo ao governo, qual foi o procedimento do chamado 
despota da Parahyba ? , 

O meu nobre collega tinha a intendencia de Arêa; S. Ex. ccnservou as auctori-
dades policiaes; S. Ex. conservou a guarnição da cidade e portanto todo o prestigio 
otficial da política local. 

Ora sabe perfeitamente a Camara dos Srs. Deputados, sabe-o bem o pub1ico 
que quando qualquer chefe politico de localidade rompe com a política do presidente 
de um Estado, a primeira cousa que este faz é retirar-lhe os delegados de policia, 
retirando-lhe a força policial. 

Não foi o que fez o Sr. Dr. Alvaro Machado, apezar-de por isto ser até accusado 
de fraco por muito5 dos seus amigo~, S. Ex., com aquella tactica política que todos 
lhe reconhecem; S. Ex. que houvera deixado de prender os inimigos da Republica 
por occasião do e~tado de sitio e em vesperas de eleições geraes para vencei-os no 
campo eleitoral; S. Ex. deixou ao meu nobre companheiro de bancada toda a força 
poTicial, todo o prestigio official contra o qual bateram-se aliás com va'ntagem os 
nosso_s amigos no primeiro pleito. 

0 SR. CUNHA LIMA - Affirmações sem provas. 
O Sa. CoELHO LISBOA - Affirmo com os jornaes do estado, e o testemunho 

dos meus amigos. 
E sabe mais V. Ex. porque o affirmo? como tive conhecimento deste facto? 

Eu Ih 'o digo : no dia 24 de fevereiro, anniversario da Constituição da Republica, 
tendo eu ido visitar o Sr. Dr. Prudente de Moraes, fallou-me S. Ex. de um tele-
gramma do nobre deputado em que o meu illustre collega dizh que a typographia 
do "Democrata» estava ameaçada de empastellamento, que a ~ida de S. Ex. e de 
outros nossos amigos corriam perigo eminente. Disse-me então S. Ex. o Sr. Presi-
dente que houvera telegraphado ao Dr. Alvaro Machado e este lhe respondera, que 
nada lhe constava a tal respeito, mas dària as providencias para que tão lamentavel 
facto não se désse; conversámos largamente sobre a politica da Parahyba, e tive 
occasião de explicar á. S. Ex. a posição do nobre deputado nessa política, a ponto 
de bem esclarecer o espírito do benemerito republicano que se acha á frente do go· 
verno da União, 

Dias depois recebi uma cartinha do Sr. Ministro do Interior, em que S. Ex., 
após os cumprimentos do estylo, pedia-me delicadamente· o obsequio de chegar á 
secretaria para uma conferencia polltica. ·! ., 
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Ahi chegando, mostrou-me o Sr. ministro um tele~:r'amnui' do nobre deputado 
em que S. Ex. tanava outf'a vez de terrores, de ameaças, e de tudo o mais que 4e 
póssa imaginar. 

Procurei o meu distincto amigo Dr. Abdon Milanez, digno senador pela Para-
hyba e conversei com S. Ex. a respeito asseveando-me · elle que as autoridades de 
Ar@a eram de amigos do Dr. Cunha Lima; escrevemos para a Farahyba, e a resposta 
que tivemos foi que as autoridades de Arêa eram todas pessoas da plena confian.;a 
do nobre deputado. 

Ora o meu illustre collega, que tinha as autoridades policiaes; que tinha a 
guarnição da cidade á sua disposição, que contava com força propria para qualquer 
emergencia, passava entretanto um telegramma ao Presidente d'l Republica, dizendo 
que estava ameaçado no orgão do seu partido, e até em sua propria vida·! 

Quem conhecer porém a disposição do nobre deputado, incapaz de recuar deante 
do perigo, quem conhecer o seu enthusiasmo político a ponto de entrar em Arêa 
á frente de Soo liomens para depor a intendencia, e, J.óde-~e dizer, de ter posto em 
sitio a força de linha, superior de 50 praças, que esta<"ionava naquella cidade, sabe 
perfeitamente que S. Ex. com toda a facilidade, e sem se mover da sua fazenda, 
traria á cidade força sufficiente, independente da propria força pclicial, para garantir 
a typographia do Democrata, si porventura fosse ella ameaçada. 

E o que é facto é que não veiu a esta capital noticia alguma de que na Para 
hyba fosse empastelada uma só typographia 

Correu depois no Estado a eleição de um deputado á assembléa estadual legis· 
!ativa. Era candidato do partido republicano o Dr. José Elias de Avila Lins. 

Esse distincto medico, que se achava ausente de Areia e mesmo do Estado, 
regressara pouco tempo antes do pleito, ao saber que a nossa terra natal houvera 
sido assolada por uma febre remittente, que já tinha victimado muitos 'dos nossos 
melhores amigos, e estabeleceu sua clínica nessa cidade. Isento de odios e repre· 
sentando um nome illustre na política da localidade pôde aquelle amigo facilmente 
rodear-se do pessoal mais independente do municipo, de sorte que dentro em pouco 
o aclamaram chefe e candidato á deputação estadual ! 

O que se deu nessa eleição? 
Os autonomistas, isto é, a gente conhecida lá por povo de Vena-ncio, não con-

correu ás utnas, e não concorreu porque não têm partido, pois em politica quem 
tem partido vae ás urnas. S. Ex. que tinha ainda veleidades de força politica na 
Jocahdade, concorreu a eleição, sendo o unico em todo Estado que o fez, e concorreu 
tendo á sua disposição as autoridades policiaes, a guarnição da .cidade e a in te 1· 
aencia como já o disse. Qual foi o resultado do pleito? 

0 SR, CUNHA LIMA - Qual foi? 
O SR. CoELHO LISBOA - S. Ex. que tinha levado ás urnas nas ultimas eleições 

geraes novecentos e tantos votos, dessa vez viu-se com quatrocentos apenas, sendo 
que os factos de que accusou aqui o presidente da Parahyba recahiram todos sobre 
S. Ex. naquelle pleito eleitoral. 

Dizia-se que a policia de Areia fôra á casa de eleitor por eleitor para intimidai-
os a não concorrer á eleição, e que os nossos amigos, aquelles que haviam scindido 
da politica de S. Ex. viram-se os mais fracos coagidos a não concorrer ás urnas, 
lavrando-se á vista disso um protesto á eleição assignado por tresentos e tantos 
eleitores. 

O SR. CuNHA LIMA - Esse protesto foi assignado por ·mais de quinhentos elei-
tores. 

O SR. CoEI.HO LISBOA ·- Issó foi na outra eleição, eu chegarei là. (Trocam-se 
diversos apartes.) 

O SR. CuNHA LIMA- Já que· a minha palavra não tem v&lor para V. Ex.l ... 
O SR. CoELHO LISBOA - Ora, Sr. presidente, eu não estou longe de acreditar 

no que diz S. Ex. a respeito da pressão eleitoral mas lucto com difficuldades para 
optar entre a palavra dos meus amigos de bancada e a do meu distincto amigo 
particular. 
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Os meus amigos de bancada, os jornaes do Estado, as car.tas, que de lá receb11, 
accusam S. Ex. e a sua politica desses meios violentos para affastar das urnas os 
nossos amigos. S. Ex aqui vindo accusa o presidente do Estado de ter usado dos 
mesmos processos para affastar seus amigos do exercício do voto. 

Eu tenho obrigação de neste momento analysar os acontecimentos e dizer qual 
dos dois 111e parece estar enganado, sem ferir de f6rma alguma o caracter nem de 
um, nem de outro. 

Entro pois na apreciação e analyse dos factos. 
. Como eu dizia á illustre Camara dos Srs. Deputados, no momento em que 0 
partido republicano do Estado ia provar mais uma véz que estava por demais 
consolidado; no momento em que se feria a primeira eleição estadual depois do pleito 
geral da eleição presidencial, eleição estadual na qual o partido arregimentou 1 s 
suas forças de f6rma a apresentar para mais de 12.000 votos nas urnas em suffragio 
ao candidato governista, o partido contrario, o partido que tem por bandeira Almeida 
Barreto, não concorreu ás urnas e nem achou-se ao menos com o direito de fiscalisar 
a eleição, que não teve um s6 protesto desse partido, e que correu calma em todo 
o Estado. 

O meu nobre collega fez a eleição em Areia, apresentando o seu candidato e 
pôde ver então quanto terreno houvera perdido. 

Seguiu-se depois, em consequencia do voto da assembléa e~tadual, a divisão do 
município de Pilões, tão reclamada sempre por aquella população, 

Desde então as reclamações dos nossos amigos am vista das tropelias dos amigos 
de S. Ex. fizeram com que o Dr, 'Alvaro Machado mu.dasse em Areia as autoridades 
policiaes. Ia-se ferir a eleição da intendencia. E o que se deu nesse segundo pleito? 
Nem mesmo S. Ex. concorreu ás urnas! Mas sem razão c;le ser alguma procurou 
accusar o presidente do Estado de mil cousas dizendo entre outras que a sua pessoa 
estava ameaçada de assassinato. 

Quem conhece o caracter do Dr. Alvaro Machado, quem conhece a calma d<:~ 
primeiro magistrado da politica parahybana, sabe que S. Ex. nunqJ. po.deria admit-
tir que na sua administração se désse um assassinato politico. (Apoiados da bancada 
parahybana.) 

O SR. CUNHA LIMA - Isto é bonito de dizer-se. 
O SR. CoELHO LisBoA - Os amigos de S. Ex. acharam conveniente aureolar-

lhe a derrota com a accusaçllo injusta -de uma tentativa de assassinato. E' que 
quando V. Ex. que já1 uma vez qtovera-se com oitocentos homens alarmando a 
cidade, o declarava ou declaravam os seus amigos que a eleição seria feita a cacete; 
quando constava que armavam-se capangas para obsta:- a marcha do pleito eleitoral., 
o presidente do Estado que devia responder pela paz publica, para manter a ordem 
mandou para Areia trinta praças de policia que com as vinte que lá estacionavam 
formaram uma força de cincoenta praças. 

Dá-se a eleição, antes da qual S. Ex. telegraphara para a Capital Federal 
dizendo-se ameaçado de assassinato, e no mesmo db o nobre deputado faz um 
meefing n:t praça. publica, meeting que a força policial nem siquer procurou dissolver! 

Ora, Sr. presidente, não haveria momento mais propricio a se realisar um plano 
de tal natureza do que a occasião em que o nobre collega com a sua linguagem 
franca e aggressiva fazia meeting nas ruas da cidade. 

O SR. CUNHA LIMA - E' falso ; náÓ fiz meeting nas runs da cidade. Reuni os 
meus amigos em minha propria casa. 

O SR. COELHO LISBOA - Dentro de casa . mesmo ! quem p6de o mais p6àe o 
menos. , 

A força de policia si tivesse um tal designo, (a que aliâs repugnaria a dignidade 
dos nossos soldados) e não o de manter a ordem, aggredil-o-hia, em sua propria 
casa sob qualquer pretexto, quanto mais tendo um tal pretexto. 

Mas não ! V. Ex.· esteve na cidade no dia da eleição, fez meeting a mais de 
quinhentos homens, redigiü e fez assignar um protesto, e a ordem não correu perigo, 
a paz foi garantida. E' que a força de policia, conseguiu o seu nobre fim. Jâ se vê, 
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portanto, que mais essa accusaçll:o de S. Ex. não tem razão de ser, e iSto é o que 
desejo provar e o que se consegue facilmente. 

O SR. CUNHA Lnu - Si V. Ex. fosse a victima, diria o contrario. 
O SR. CoELHO LISBOA - Agora, pergunta-se, Sr. presidente, quaes foram as , 

causas dos desgotos de S. Ex. ? Infelizmente foram causas que não abonam muito 
a tactica política do partido do meu nobre collega, infe!izmente essas causas denun-
ciam o· espírito imperioso do meu illustre amigo. 

A primeira cousa que S. Ex. pediu ao presidente do Estado, não sendo por 
S. Ex. servido, foi a demissão de um empregado de fazenda. Esta demissão não lhe 
foi coàcedida por tratar-se de um distincto empregado; de um amigo de infancia 
do digno presidenttl. · 

O SR. CUNHA LIMA- Quem disse á V. Ex. que foi a primuira. 
O SR. CoELHO LISBOA - Estou prompto a rectifical-o, sinão foi a primeira, foi 

uma das primeiras. E a isto respondia muito sensatamente o Dr. Alvaro Machado, 
dizendo que esse empregado era um amigo particular seu, era um filho de um amigo 
de seu pae, era um empregado honesto e criterioso, elle não o poderia demittar para 
satisfazer a um capricho. 

Começou dahi a serie de desgostbs de S. Ex. 
O SR. CUNHA LIMA - Protesto, peço a palavra. 
O SR. CoELHO LISBOA - Pois eu ouvi isto diversas vezes de V. Ex. mesmo I 

Entre as queixas que fazia do presidente do Estado, a principal era esta, dizia-me 
o nobre collega : o Remigio, nosso inimigo politico é conservado como collector 
de Areia. ape:r.ar das reclamações dos amigos, isto por motivos sentimentaes de 
colleguismo e amizade de infancia do presidente do Estado. 

0 SR. CUNHA LIMA dá um aparte. 
O SR: CoELHO LISBOA - A outra questão foi a celebre questll:o da pharmacia 

do capitão Simão Patrício, questão em que S. Ex. ha de reconhecer tambem que, 
si o presidente nãr, cedeu ás suas exigencias foi levado pelos impulsos da sua boa 
alma e generoso coração. · 

Trata-s~ de um velho amigo, a quem todos os habitantes de Areia são gratos 
pelos serviços prestados no exercício de sua caridosa e dedicada profissão; a quem 
todo o areiense deve mais ou menos relevantes serviÇos; um correligionario do nohre 
collega, homem que havia gasto vida e fortuna pelo p.1rtido que S. Ex. representava 
no Estado, e do qual me lembro ainda de uma phrase, que hem caracterisava a sua 
alma e posição no antigo partido conservador. 

Em uma occasíão, em que se accusava o partido conservador de uma subscripção 
para sustentar posição politica de um cidadão nesta Casa, elle, com o seu caracter 
calmo e prasenteiro. disse: Não! não é verdade! esta subscripç.ão não se fez, porque 
no mais, não, na distribuição do pão-de-lot, não ! mas em materia de dinheiro, em 
assumptos de subscripções en sou muito considerado no partido e não o fui desta 
vez. (Riso.) · 

Isto provava quanto elle tinha a sua bolsa prompta de forma a achar neste argu-
mento defesa contra a accusação que se levantava ao partido. 

O SR. CuNHA LIMA - Onde foi V. Ex. achar isto? 
O SR. COELHO LISBOA - Nas tradições políticas da cidade, de que nesta parte 

sou elemento. 
Assim, pois, como vê a Camara, as cousas unicas em que o presidente da Para-

hyba contrariou S. Ex. foram estas preteações que repugnavam aos seus sentimentos 
e coração. Em tudo o mais quanto foi exigencia que S. Ex. fez, foi S. Ex. satisfeito e 
n'lio devia, portanto, levantar accusações de tal ordem contra um nosso amigo de 
todos os tempos, cuja pofitica ainda hontem apoiava. -

Cresce, Sr. presidente, de modo, como disse a principio, o meu pezar .quando 
vejo que se estabelece essa scisão no. seio da familia areiense, quando vejo que é 
justamente o ponto do Estado onde ha mais união e até bairrismo, onde se ferem 
as lutas mais renhidas neste momento, lutas que desorientam de algum modo a 
marcha calma e progressiva do nosso terrão natal ! 
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Passo agora a analysar a ii:Jdicação de S. Ex., uma vez feita a defeza do illustre 
magistrado que felicita com sua administração o Estado da Parahyba do Norte. 

S. Ex. mandou á Mesa a seguinte, proposta (18) : · 
«Proponho .que sejam objecto de séria meditação por parte da Commissã~ 

Mixta, que tem de interpretar o art. 6° da Constituição Federal, os seguintes pontos : 
1.0 Apresentar medidas legislativas no sentido de considerar-se Í1'1'Ítas e nullas 

as leis votadas nos estados e que forem attentatorias e violadoras da Constituiçã> 
Federal bem como as que foram ultimamente votadas pelo Congresso estadual da 
Parahyba do Norte, suspendendo por tempo certo e determinado os effeitos da Con-
stituição daquelle Estado em relação ao poder judiciario inteiramente nullificado. " 

Esta primeira parte, Sr. presidente, como toda a proposta, é plenamente incon-
stitucional. 

S. Ex. pede, nada mais, nada menos, do que a fiscalisação da administração dos 
Estados pelo Congresso Federal; ferindo na sua base o systema federal republicano; 
esquecendo que a Constituição da Republica Brazileira dá plena autonomia aos Esta- -
dos, que se devem reger por suas leis, S. Ex. pede ao Congresso que realise uma 
fiscalisação na legislação de um Estado, para annullar leis em vigor, quando a 
Constituição da União deixou isto a cargo do Supremo Tribunal Federal a requeri-
mento de partes. 

Não have~á, Sr. presidente, neste ponto fico tranquillo, um só dos representantes 
da Nação que tenha coragem de votar por esta indicação, ferindo a autonomia do 
Estado que representa. 

' A segunda parte da proposta de S. Ex. diz (!8) : 
« Medidas em ordem a manter em toda sua plenitude a indeJX:ndencia do poder 

judiciario, na administração da justiça, como elemento essencial á causa da demo· 
cracia, visto como a divisão da magistratura em estadual e federal importa no anni-
quilamento completo de todas as garantias da liberdade individual. , 

Sr. presidente, temos nesta segunda parte, nada mais, nada menos, do que uma 
reforma constitucional, projeeto de reforma que o nobre deputado não apresentou 
como a Constituição o exige, por uma quarta parte da Camara. 

S. Ex. apresenta uma indicação, chamando a attenção de uma commissão, que 
estuda as relações da União com os Estados, 'para uma reforma constitucional, sem 
razão de ser justificada. Comprehende-se perfeitamente que as medidas de ordens a 
manter a independencia judiciaria na administração da justiça estadual, reclamada 
pelo meu distincto companheiro de bancada fere a justiça dos Estados, a indepen-
dencia judiciaria estadual mantida pela Constituição; bem como que não poderemos 
hoje, por uma lei ordinaria determinar que os Estados se submettam de novo á jus-
tiça da União, quando a organisação politica que adaptamos protesta contra uma 
tal medida e as zonas differentes em que se estende a pequena população deste vasto 
paiz protestam pela pratica contra a applicação de uma s6 legislação civil, commer-
cial e criminal em todo o territorio da Republica. 

Terceira parte (!8) : 
" Obstar a intervenção do governo dos Estados nas eleições, que deverão ser 

feitas por districtos eleitoraes, afim de respeitar-se a garantia e o direito das mino-
rias, consagradas na Constituição Federal,,, 

Si bem interpreto o que o nobre deputado escreveu, creio que S. Ex. pede .a 
divisão eleitoral por districtos. Eu entendo, porém, e de ·certo a Camara entenderá 
tambem commigo, que isto deve ser objecto de um projecto aparte, para o qual 
teria S. Ex. o nosso apoio. 

O SR. SILVA MARIZ - Isso é com relaçll.o á assembléa estadual. 
O SR. SILVA LISBOA - Bem, si é com relação á representaçll.o geral, S. Ex. 

tem de mandar á Mesa um projecto neste sentido; mas si é como diz o meu nolíre 
collega o Sr.Silva Mariz com relação a representação estadual S. Ex. que faz parte 
da assembléa parahybana nll.o tem mais do que apresentar o projecto perante 
aquella assembléa. 

O SR. C~IIA LIMA - Eu apresentei uma indicação, a Mesa tome na considera-
ção que entender. 
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O SR. CoBLHO LISBOA - Quem tem de approvar ou reprovar a indicação apre-
sentada pelo nobre deP.utado é a Camara, e esta deve ser esclarecida a tal respeito, 
para isto se estabelecem as discussões • . 

Uma vez satisfeito o meu programma, na resposta que me competia dar ao dis-
curso do meu illustrado collega, vou terminar. 

Assim, portanto, Sr. presidente, deixando ao meu nobre collega o Sr. Trindade 
a parte da discuss'io legislativa estadual em que S. Ex. já pela sua illustração iuri-
dica, já pela sua proficiencia nos assumptos políticos do Estado, é mais competente 
do que eu; deixando a S. Ex. a elucidação do ponto principal da parte legislativa que 
o digno autor do requerimento devera adduzir perante a assembléa estadual de que 
faz parte, vou sentar-me, attestando mais uma vez á Camara que a administração 
do Dr. Alvaro Machado na Parahyba do Norte tem resolvido o problema mais difficíl 
da novel politica republicana, que é estabelecer, a familia republicana do Estado 
como o conseguiu elle de fórma que se note como se nota hoje alias : de um lado um 
partido arregimentado e forte, o dos defensores da Republica, c do outro destacadas 
fracções de partidos perdidos pelas ambições de seus chefes. 

O SR. TRIJiiDADE ·- O nosso partido é um partido pujante. 
O SR. CoELHO LISBOA - O partido republicano na Parahyba do Norte é na 

phrase feliz do meu distincto amigo o Sr. Trindade, um partido pujante, que nas 
urnas dá manifestações da sua existencia é do seu poder; ao passo que do outro Ja:lo 
fia as mesmas fracções que se notam em todos os Estados; que não representam 
idéa alguma, que só miram a populadidade do momento pelo brilho da apposição; 
que podem muito bem representar a anarchia, nunca porém a Republica. 
(Apoiados.) 

Nós vemos de um lado o partido republicano federal partido que nasceu de uma 
reunião legalisada pela representação nacional, e que se estabeleceu e arregimento~ 
na eleição presidencial, apresentàndo-se consolidado e forte para as lutas, como um 
vasto e bem organisado partido; estendendo-se por todos os lados, contando em cada 
Estado toda a P.arte sã da politica local. De outro lado vemos o partido autonomista, 
o· partido federalista, o partido unionista, o partido parlamentar, finalmente varias 
facções com denominações differentes aqui e alli dissimidadas pelos Estados da 
União, fracções que no momento das urnas não apparecem, e _que em uma ou outra 
localidade dos Estados concorrem á eleição, para fabricar protestos, fazer barulho 
pela palavra. Ao que póde applicar a phrasé do grande poeta : Palavras, palavrcu, 
palavras .... e nada I 

Na Parahyba dá-se a mesma cousa. O partido republicano federal forte repre-
sentando a união do Estado, tendo á sua frente uma direcção bem orientada, livre e 
consiliador, a ponto de chamar a si toqos os desgostosos do passado, que pouco a 
pouco foram se aggremiando á sombra da nossa bandeira; e do cutro lado, dispersos, 
diversos grupos, entre os quaes eu esperava ver os meus distinctos collegas repre-
sentando tambem um grupo distincto pela energia do protesto que pretendessem 
lançar. 

Digo isto porque o maior pezar que me traz á esta tribuna é ver os meus dignos 
amigos e companheiros de bancada, unidos hoje á politica que hontem combateram. 
(Apoiados da bancada parahybana.) 

O SR. CUNHA LIMA -;- Em Areia o partido do governo é o da opposição. 
O SR. CoELHO LISBOA - Entre os nossos amigos do Estado, ha muitos que 

vieram da opposição para o nosso partido e que foram bem recebidos pois o mere-
ciam ser. O nobre deputado, porém, não tem razão, quando, tratando da politica 
de Areia, diz que o partido republicano daquella cidade é o partido da passada 
opposiÇão. · · 

O partido republicano areiense representa a maioria do partido que antigamente 
foi ás urnas com o nobre deputado; S. Ex. tinha então nas eleições geraes novecentos 
e tantos votos e hoje não póde levar ás urnas 400, isto porque quinhentos e tantos 
permaneceram ao lado. do governo e formam o partido republicano local. 

Entre estes ha alguns votos que foram opposicionistas, mas opposicionistas 
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pessoalmente á V. Ex. e não ao governo do Estado; que mantiveram--se em oppa: 
sição incidentemente por questões pessoaes. 

O grosso do, partido, porém, é composto 'de amigos do nobre deputado, que 
vieram á imprensa declarar que não continuariam na politica, sob a direcção de 
V. Ex., porque V. Ex., fizera urna união hybrida com os Neivas. 

O SR. TRINDADE - Os Neivas, não os quizeram. 
O SR. CuNHA LIMA - E' inexacto. 
O SR. CoELHO LISBOA - Seria mais nobre ficar destacado e S. Ex. teve um 

exemplo no proprio Estado. 
O Dr. Eugenio Toscano, chefe político de influencia, scindi~do da politica 'go-

vernamental não se confondiu de fórma alguma com os Neivas, deixou-se anteS 
suffocar por algum tempo; mas, de accordo com as exigencias -nobtes do seu caracter; 
não foi offerecer os seus .serviços aos Venancios, cuja política, como V. Ex., houvera 
hostilisado por motivos de moralidade. · 

O Sn. CuNHA LIMA - V. Ex. é suspeito. 
O SR. CoELHO LISBOA - Porque? l Queira V. Ex. dizer porque! (Com energia.) 

Não tem o direito de calar-se l V. Ex. sabe perfeitamente, porque foi o chefe de 
policia que me . substituiu no Estado, quaes os moti·vos por que fui demittido. V. 
Ex: sabe que procurei servir de obice ás depredações dos dinheiros publicas pelo 
governador Venancio! E' que eu que, como chefe de policia representava a tradição 
da propaganda republicana, não podia vêr se espesinhar a dig nidade da Republica 
nascente, com tanta falta de ... moralidade! E em um dia chümei o governador ao 
seu gabinete para lhe ' dizer que seu cunhado estava abusando da sua confiança l 
estava mercadejando com a administração publica! que seu cunhado entrava no 
correio e valendo-se do prestigio que da pessoa do presidente· lhe vinha exercia uina 
{orça perniciosa sobre a marcha daquelle repartição ! 

Qual foi o resultado? Foi .que, dentro em pouco, o g overnador se queixava aos 
seus amigos do procedimento correcto do se•t collaborador, dizendo : «um homem 
que me chamou em particular para fallar mal de meu cunhado ! » Era ·nesses termos 
que elle se referiu a: 'prova da maior lealdade que lhe eu dera, pondo em risco a 
minha proprio posição junto a elle l 

V. Ex. me obriga a voltar a assumpto, a que eu não desejava mais me referir! 
Dias depois, Sr. presidente, indo a palacio encontrei o governador invectivando o 
administrador dos correios pelo desapparecimento de duas cartas com valor decla-
raílo. (Trocam-se diversos apartes entre o Srs. Cunha Lima e Trindade.) 

O SR. CUNHA LIMA - Peço a attenção do Sr. presidente, não posso soffrer ataque 
.directo. 

O SR. PRESIDENTE _.:. ·Peço ao nobre deputádo que retire a expressão. 
O SR. TntNDAI>E - A expressão é parlamentar, é legal. 
O SR. PRESIDENTE - A expressão e offensiva da dignidade do seu collega. 
O SR. TRINDADE - Offensiva da dignidade da Casa é a expressão de ·que se 

serviu o r.obre deputado. 
O SR. PRESIDENTE - Eu peço a V. Ex. que retire a expres.!l.o. 
O SR. TRINDADE-- A' vista da admoestação de V. Ex., retiro a expressão para 

suóstituil-a por outra que venha a ter o mesmo sentido. (Riso.) 
O SR. CoELHO LISBOA - Mas, continuando o fio da n arrativa, encontrei o 

governador do Estado invectivando o administrador do wrreio pele desapparecimento 
de duas cartas com valor declarado. . 

O administrador do Correio, autoridade secundaria, repellia quanto podia o que 
lhe dizia o governador, quando eu revoltado tomei o partido do n•ais fraco, segundo 
o meu costume, resultando disto urna discussão 'energica entre mim e S. Ex. de 
forma á dizer-me S. Ex. : O Sr. Dr., como chefe de policia, queira abrir inquerito. 

Eu já tinha mandado abrir, inquerito no Catolé, onde dera-se o facto, isto é, no 
ponto para one foram destinados as cartas e onde se discobrira o facto; abr~ inqueri~o 
então, e inquerito rigoroso na Capital, inquerito em que ficou patente. a mnocencta 
de todos os empregados do Correio e provado que as cartas haviam desapparecid{) 
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de C'asa do ~unhad~ do g9vernador,- que era o procurador in namine de seu pae 
contratante sn nomme do transporte de malas do Correio pelos centros -e que, comÕ 
cunhado do governador, abusando do prestigio que disto lhe vinha, fazia levar todos 
a_s noutes os malotes' do Correio para sua casa, onde os abria a seu bel-prazer para 
h r ar ou me~ter cartas, segundo o seu interesse ou com•eniencia particular. 

Em consequencia do resultado desse inquerito, ti"e eu a minha demissão de 
chef de policia, demissão que foi exigida por carta assignada conjuntamente pelo 
marechal Almeida Barreto, brigadeiro Tude Neiva e pelo então coronel de bombeiros 
João Neiva. 

Esta carta ao chefe do governo provisorio foi apresentada !10 Sr. Campos Salles, 
Ministro da Justiça e S. Ex. mandou lavrar a minha demissão, serr. mesmo ouvir-me, 
chamando-me· depois por telegramma, e dizendo-me afinal, quando aqui cheguei, 
que confundira o meu nome, porque lhe disseram que o chefe de policia da Parahyba 
era um Gonçalves Lisboa, e elle me conhecia por Coelho Lisbo::t, e não me sabia 
filho da Parahyba do Norte. 

O que é facto, portanto, é que, tendo por motivoi de moralidade rompido com 
o governador, fui a ponta de espada demittido e tive de passer a chefia de policia 
ao meu distincto collega, que teve em suas mãos os meios de fazer juizo a tal respeito, 
e que depois teve de scindir da politica do Venancio por motivos identicos. Foi, por-
tanto, com pasmo geral e com magua da nossa parte que vimos ullimamente S. Ex. 
offerecer os seus serviços a politica desse mesmo Venancio, a quem tanta ópposição 

.fizera, e ••• 
O SR. CUNHA LIMA - Não offereci cousa algum:t. 
O SR. CoELHo LrssoA - ... que não sabendo aquilatar o grande prestigio que 

S. Ex. trazia á sua facção politico, formou uma sessão nesta capital, ao que fez 
alarde, para discutir si era ou não conveniente acceitar V. Ex. e seu digno com-
panheiro no seio do seu partido. 

Respondido mais este aparte de S. Ex. aqui concluo, dizendo ainda uma vez 
que deixo ao meu distincto companheiro de bancada, o Sr. Trinidade, a discussão 

_ jurídica do ponto importantíssimo que trata da legislação do Estado, sobre a qual 
foram accusados o illustrado e benemerito presidente da Parahyba do Norte e a 
dignissima Assemhléa estadual, da qual são SS. EExg. ornamentos, Assembt.!a que 
u nut!Jr do requerimento devia frequentar, desde o principio da· ultima sessão sempre 
firme, fazendo opposição aos actos que não fossem de accordo com a Constituição, 
como S. Ex. o declara, de f6rma a ficar lá o seu protesto bem accentuado. (Apoiados.) 

E, antes de sentar-me, Sr. Presidente, repetirei á Camara e ao paiz: n6s tere-
mos a Republica consolidada no Brazil, n6s a teremos revigor:otda e forte., do Ama-
zonas ao Prata, quando tivermos em todos os Estados governos ccmo o da Paraliyba 
do Norte conservando-se á frente do governo geral da União o espírito republl-
camente correcto e orientado qu!! faz presentemente a adminigtração suprema da 
Republica. (Apoiados da bancada parahybana .. M11ito bem, muito bem.) 

O Sr. Trindade - Sr. presidente, tomo parte nesta discussão com bastante 
constrangimento, porque vou, infelizmente, occupar-me de assumpto que se prende 
exclusivamente ao regimen domestico do m·~u nobiliss!mo Estado, de negocios que 
affectam s6 a vida intima do governo da Parahyba, que tenho a honra de representar 
nesta Casa, negocios estranhos ao conhecimento e exame da representação nacional 
(a~oiados) e que por isto, quizcra, não fossem trazidos a esta Camara distrahindo-a 
dos seus deveres constitucionaes sobre os varios assumpto~ de magna vantagem 
publica, sobre as quest&g ·dos mais elevados interesses da Nação Brazileira, e não 
dos que entendem com o governo e àdministração tfos estados. (Apoiados.) 

Mas, V. Ex. e a Camara, Sr. presidente, presenciaram o procedimento descortez, 
altamente aggressivo e desleal, permitta-se-me a expressão, do nobre deputado autor 
do requerimento em discussão quando assumiu aquella cadeira em uma das sessões 
passadas, sob o pretexto t:J.e justificar esse requerimento, dirigindo as insinuações 
mais offensivas, as injurias e calumnias mais revoltantes ·ao partido republicano da 
Parahyba em a sua mais elevada representação. 



O SR. CuNHA LnlA dá um aparte. 
0 SR. PRESIDENTE - Attenção. 
O SR. TRINDAD& - O partido republicano que enviou o nobre deputado a esta Ca-

mara como um dos depositarias do seu pensamento politico, o defensor de suas ideias 
e dos seus princípios e que longe de ser por S. Ex. correspondido .•• 

O SR. CUNHA LIMA - Serei sempre o defensor dos opprimidos. 
O SR. TRINDADE ... fora, pelo contrario, por S. Ex. inj&Jriado e calumniado 

nos seus supremos representantes estaduaes, o eminente presidente do Estado e o 
respectivo Corpo Legislativo, salientando S. Ex. deste ao obscuro orador a quem, 
no auge de seu despeito partidario, qualificou de monarchísta desleal a politica repu-
blicana do seu Estado, collocado ao lado do governo para desviai-o das normas 
coustitucionaes e violentar os direitos dos cidaddos. · 

O SR. CoELHo LISBOA- Quando V. Ex. foi um dos fundadores do partido repu-
blicano da Parahyba. 

O SR. SILvA MARIZ - Apoiado. 
O SR. VICTORINO MoNTEIRO- E tem tido uma conducta tepublicana inatacavel. 

(Apoiados.) 
O SR. TRINDADE- Ante accusações tão graves, Sr. presidente, eu, sem embargo 

do brilhante discurso- que a Camara acaba de ouvir do meu illustre amigo e com-
panheiro de bancada produzindo a defeza do illustrado presidente do Estado da Pa-
raliyba; não podia nem devia conservar-me silencioso, sem elevar tambem o meu 
protesto contra essas perfidas accusações, contra as injurias e calumnias atiradas pelo 
nobre deputado á face daquelles leaes servidores, que são a representação viva do 
patriotismo parahybano. (Apoiados.) 

Não impõe-me s6 o dever, assiste-me tambem o direito como humilde soldado 
daquelle partido de vir á tribuna acompanhar ao illustre deputado que me precedeu, 
na defeza da administração publica do estado, que lenho a honra de representar e 
collocar os representantes do poder publico do mesmo á salvo de qualquer suspeita, 
por que não são elles meras individualidades, mas constituem representações, cuja 
honra e probidade formam o patrimonio do partido a que pertencem, do Estado a 
que sen•em. (Apoiados.) · 

Sr. presidente, quando na hora do expediente daquella sessão passada ouvi 
V. Ex. conceder a palavra ao honrado deputado autor do requerimento em discussão, 
auas conjecturas acudiram ao meu espirito. A 1a que o nobre deputado viria, nessa 
occasião, apresentar pessoalmente a V. Ex. a renuncia do mandato que lhe conferira 
o partido republicano do meu Estado para representai-o aqui, porque havendo S. Ex. 
desertado desse partido para procurar abrigo no da opposição, que é alli o dos defen-
sores dos federalistas do Rio Grande do Sul, da revolta de 6 de setembro, dos devotos 
da Cruz Vermelha, sentia remorsos de conscíencia occupando uma cadeira nesta Ca.· 
mara como representante daquelle partido de ideias e princípios oppostos ás ideias 
e princípios daquelle para o qual S. Ex. desertou. 

A z&, que, quando o nobre deputado, por amor · a essa cadeira, não quizesse 
praticar tal acçAo de lealdade politica honrosa ao nome parahybano, viria, nessa 
occasião, procurar attenuar os graves effeitos produzidos pela sua deserção agg~a
\'ada, offerecendo á consideração desta Camara alguma medida de vantagem pubhca 
para o seu Estado. 

Enganei-me completamente. 
As primeiras expressões proferidas pelo nobre deputado dissiparam essas minhas 

conjecturas. S. Ex. começou o seu discurso dizendo-se impellido pelos dictames de 
sua conscíencia que o advertia dos soffrimentos do povo parahybano victimado, no 
seu pensar, pela anarchia e pelo despotismo e reclamava o seu patrocínio contra 
esses soffrimentos, que o nobre deputado imputou aos · poderes supremos de seu 
Estado, o presidente a quem qualificou de despota, desleal ás idéias republi~anas e 
assassino, e a respectiva assembléa legislativa, qualificando-a de corromptda por 
aquelle para a adopção de leis reaccionarias e retr<iactivas. 

O nob~e deputado aftirmou : 
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I 0• Que o presidente d!J Estado da Parahyba é um despota porque convocou 
·extraordinariamettte 4 assembléa · legislavia e por meio da corrupção obte.ve dellcl 
leis de reacÇão ás garantias . do Poder Judiciario e . de serventuarios de justiça, 
set1do essas leis votadas em dou6 dias, e uma dellas de excepção para a comarca de 
Areia, em odio a S. EIIC . 

.a• Que é desleal ás idéas republicanas, porque presta-se a ser instrumento de 
monarchistas para destruir a opinião publica e minar a Repttblica. 

3·° Finalmente, é um .assassino, porque mandou para a cidade de Areia, no 
intuito de tirar a vida de S. Ex. e · de seus amigos, todo o corpo de policia 

.do Estado, no interesse de ven~er a eleição m unicipal que ia s~ proceder alli. 
A Assembléa Legislativa parahybana é uma corporação corrompidá, porque 

deixou-se pet·verter pelo presidente do Estado para votar ás pressas aquellas leis, 
ella que, por falta de pc.triotismo, deixou de fu.nccionar ·no período õrdinariõ ola 
suas sessões, apres>ou-se a obedecer essa convoca.ção extraordinaria. 

Accressentou S. Ex. que essas leis são manifestamente violadoras dos precei· 
tos da Constituição do Estado e da Federal, e retroactivas. 

Finalmente, S. Ex. occupou..se tambem do obscuro orador, a cujo concurso 
attribue o despotismo e anarchia do Estado, como amigo do respectivo presidente 
e membro daquella assembléa, que obedece a · direcção do mesmo orador. 

ConCluiu o nobre deputado offerecendo a indicação em discussão. 
Vou · responder por partes a essas arguições, que seriam graves si partissem de 

outra fonte, obedecendo a mesma ordem do discurso do seu autor. 
Sr. presidente, o nobre deputado affirmou : 
«O presidente da Parahyba é um despota, porque convocou extraordinariamente 

a · Assembléa Legislativa para votar leis de reacção, inconstitucionaes e retroactivas. n 
A Camara comprehende que semelhante qualificativo desfaz-se ante a razAQ 

com que o nobre deputado o justifica. · 
Si o presidente da Parahyba convocou a assembléa para votar essas leis é que 

elle não é um despota, porque este não precisa de lei para governar, a substitue 
pela sua vontade abitraria. 

· Si S. Ex. nos dissesse que o presidente da Parahyba impediu a reunião do corpo 
legislativo, ou não sanccionou os seus projectos de leis, e está governando á sua 
voptade, contra os preceitos da Constituição, e nos provasse esta asserção sem ser 
pela sua palavra de honra, seria acceítavel o seu qualificativo ; mas vir nos dizer que 
o presidente da Parahyba é um despota porque convocou o corpo legislativo para 
lhe dar meios de agir, não é séria semelhante arguição, porque assim procedend,, 
o presidente do Estado respeitou a . Constituição do mesmo Estado. 

Entretanto não é exacto que o presidente da Parahyba convocasse ex'traordi-
nariamente a respectiva assemhléa para lhe dar aquellas leis a que alludiu o nobre 
deputado. 

A convocação da assembléa do Estado fora determinada por uma razão consti-
tucional, qual a votação das leis de meios, orçamento e fixaçllo de força, que não 
foram votadas · na sessão ordinaria, encerrada em dezembro, e de que · carecia elle 
para governar constitucionalmente. 

A assembléa, inspirada no seu nunca desmentido . patriotismo, reuniu-se e votou 
não s6 esses projectos como outrq_s que achavam-se em andamento nas sessões 
anteriores, sendo uma dellas de 1893· 

· O SR. CHATEAUBRiANO - Para aposentar magistrados, saltando pela Consti-
tuição. 

O. SR. TRTNDADE- V. Ex. viu esse projecto de aposentadoria de magistrados? 
V. Ex. não comparecia á assembléa, apenas appareci a alli a passeio, era .:nn 

deputado diletante, nunca soube o que nella se passava, V. Ex. não sabe mesm<l 
por onde começa e como acaba a Constituição do Estado, como agora diz que o 
presidente salta por cima della? 

Si V. Ex. nem sabe o que se fez na assembléa da Parahyba na ra, 2a e 3a ses· 
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sõcs, como h a de saber dos pr.ojecto~ que lá existiam dependentes de . deliberação? 
Pois fique sabendo que esse projecto de aposentação de magistrados esta de 

accordo com a Constituição do Estado, . . ' 
O SR. PR~~SIDENTE - V. Ex. é obrigado pelo Regimento a dirigir-se á Mesa, au 

á Cõ~mara; não póde dirigir-se pessoalmente a um collega, nem fazer dialogas. 
O SR. TRINDADE ----:- Sei, mas- V. Ex .. viu que fui interrompido pelo nobre depu-

tado na minha exposição, fazendo-me elle uma observação inverídica, e tenho o 
direito de contestai-a em defesa do presidente do meu Estado e do meu partido, com 
os quaes sou solidario. 

Sr. presidente, o nobre deputado auctor do requerimento affirmou que o presi-
·dente da Parahyba só convocou a respectiva assembléa para confeccionar e, votar leis 
vexatorias, de excepção e retroactivas, como a que autorisou a aposentadoria dos 
magistrados. 

Não é exacta semelhante affirmação. O projecto a que allude o illustre deputado 
~e alteração da lei da organisação judiciaria comprehendendo em suas disposiÇões 
aquella providencia da aposentadoria dos magistrado.> fôra apresentado na sessão 
ordinaria de 1893, que tive a honra de presidir. 

Nessa sessão fôra elle votado em xa e 2" discussões e, submettido a 3a, foram-lhe 
offerecidas diversas emendas, que com o projecto voltaram ao exame da respectiva 
c'ommissão. 

Uma dessas emendas continha a providencia da aposentadoria dos magistrados, 
e tanto o nobre deputado autor da indicação em discussão, como o que me inter-
rompeu oom o seu aparte ambos deputados do Estado e presentes na sessão não 
proferiram uma palavra centre projecto e emendas. Para que não os combateram 
então? 

Reunida a assembléa na sessão extraordinaria, deu andamento a esse e aos 
demais projectos e o adoptou em 2a discussão, com o· parecer seguinte : 

u A Commissão de Constituição e Legislação á qual foram presentes o projecto 
n. 18, de 1893, assignado por oito Srs. deputados os artigos additivos ao mesmo offe-
reçidos distinctamente pelos Srs. deputados, Antonio Bernardino e Thomaz MindeUo 
e pelo memhro da commissão Dinoá e a emenda deste ao art. 6° do referido projecto, 
tendo examinado attentamente as suas disposições e estudado o seu assumpto vem 
emittir o seu parecer. » 
· Já vê, pois, a Camara que o projecto é de 1893 o qual fôra convertido em lei em 

2 de março do corrente anno; por tanto não fôra uma providencia cogitada· agora 
pelo presidente do estado, como arma de perseguição ao nobre deputado, mas por 
ro legisladores do mesmo Estado, ha. dous annos, como medida indispensavel a boa 
aaministração da justiça. 

Quando me occupar do topico do discurso do nobre autor da indicação sobre as 
leis votadas nessa sessão extraordinaria, tratarei da conveniencia publica dessas leh 
e de sua constitucionalidade, uma vez que S. Ex. as argu.iu de reaccionarias, incon-

.stitucionaes e retroactivas. 
O SR. CUNHA LIMA - E ainda insisto em qualificar. 
O SR. TRINDADE - V. Ex. não demonstrou essas inconstitucionalidade e retroac-

tividade. 
O provoquei a dar razão da inconstitucionalidade e V. Ex encarando o SL pre· 

sidente disse: dou a minha palavra de honra que é inconstitucional. (Risadas.) Con-
videi-o em aparte para demonstrar a retroactividade e V. Ex. respondeu-me : "dou-lhe 
minha palavra de honra que é. (Risadas.) . 

Portanto, V. Ex., Sr. presidente, e a Camara veem que a assembléa legislativa 
parahybana fôra convocada e reun.iu-se extraordinariamente em janeiro do corrente 
anno por uma razão constitucional, que era munir o presidente do Estado das leis de 
meios de que elle carecia para governar com a lei, e não para votar leis reaccionarias 
e retroactivas, e que os respectivos projectos datam de sessões anteriores, e não foram 
apresentados e votados ás pressas. · · · 

_A segunda imputação feita pelo nobre deputado ao illustre parahybano qua com 
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tanto patrio~ismo dirige felizmente os destinos do meu Estado consiste : tlà sua des· 
lealdade áS. idéas republicanas, por que presta-se a ser instrumento dos monar· 
chistas para destruir a opinião publica e minar a Republica, fase"ndo um governo 
monarchico e não um governo republicano. 

O SR. CUNHA LIMA - E' exacto. 
O SR. TRINDADE - E' exacto, affirma S. Ex., e affirmo, que o unico monar· 

cliista, o unico individuo ou antes o unico cidadão (retiro a expressão individuo) ... 
O SR. CUNHA LIMA- E ' proprio de V. Ex. 
O SR. TRINDADE - ... que desde a proclamação da Republica tem-se ingerido na 

administração do Estado da Parahyba dizendo-se por palavras republicano, mas 
pela manhas revelando-se monarchista é o nobre deputado. tRisadas.) 

E vou provai-o com documentos que peço licença para inserir no meu discurso. 
S. Ex. desde a inauguração do actual regimen no Estado da Parahyba occupa 

posições salientes. 
O 1° governador provisorio fel-o logo juiz de dire1to de uma comarca do centro 

do Estado, de onde o tirou para collocal-o no cargo dP. chefe de policia, em substi-
tuição ao nosso illustre companheiro de representação o Sr. Coelho Lisboa. 

E a primeira occasião em que aquelle governador teve d~ pôr em prova a 
leaidade do nobre deputado fôra a eleição para deputados ao Congresso Constituinte. 

Pois bem, nessa occasião em que o seu protector esperava uma conducta leal 
de S. Ex. seu auxiliar na administração do Estado, o nobre deputado o trahiu 
rasgando-lhe a chapa no Collegio de Areia, para onde S. Ex. retirou-se conduzindo 
o cargo de confiança, que lhe prescrevia conducta sincera e leal. 

O SR. CUNHA LIMA - Isto é . proprio de V. Ex. reclamo a ordem, não posso 
admittir ataques directos á minha pessoa. 

O SR. TRINDADE - Não estou attacando a V. Ex., e sou incapaz disto; estou 
respondendo a inj•Jria que V. Ex. me dirigiu em seu discurso. 

Desde que o nobre deputado disse que achava-me envolvido no governo· do meu 
Estado trahindo como monarchista o pensamento politico do mesmo governo, tenho 
o direito de descobrir-lhe as manhas. (Risadas). 

Quero mostrar á Camara dos Srs. Deputados quem é o monarchista de coração 
disfarçado em republicano que ha especulado com os governos da Parahyba. 

Sr. Presidente, deposto o governador da Parahyba, em razão do contra-golpe 
de 23 de novembro, o nobre deputado entrou na nova situação, acompanhou 9 Sr. 
Dr. Alvaro Lopes Machado, cidadão que então eu não conhecia sinão de nome. 

UM SR. DEPUTADO - Distinctissimo. . 
O SR. TRINDADE - Distinctissimo, sem duvida alguma, e o proprio nobre depu· 

tado autor da indicação disse isto mesmo nesse documento que aqui tenho (ll) : 
O SR. SILVA MARIZ - E' uma gloria da Parahyba. 
O SR. TRINIDADE- Lerei depois as manifestações do nobre deputado em louvor, 

aliás muito merecido, ao illustre parahybano o Sr. Dr. Alvaro Mllchado, e por ellas 
a Camara julgará o merecimento e valor das imputações que S. Ex. lhe fez daquella 
tribuna. 

Como disse, o nobre deputado entrou na nova situação. Fazendo-se amigo do 
governo do Sr. Dr. Alvaro Machado, este cercou-lhe de todo o prestigio, deu-lhe a 
importancia mais elevada no Estado o investindo no Jogar de representante d'este 
no respectivo Congresso. 

Pois bem, a primeira vez que o nobre deputado teve de r-6r em prova a sua 
lealdade politica lôra a eleição para presidente e vict>-presidentes do Estado, ahi 
S. Ex. ainda trahiu, rasgando a chapa, alterando a co!Iocação dos nomes. 

O SR. CuNHA Ln&A - Alterando e V. Ex. falsificando. 
O SR. TRINDADE - V .Ex. é quem é capaz de falsificações. Não será capaz de 

provai-as praticadas · por mim em tempo algum. Eu provarei este~ factos que acabo 
de imputar á V. Ex. com documentos que aqui tenho, e não com palavras de honra 
como faz o nobre. deputado. 

Hei de ler á Camara sobre cada arguição que fizer um documento, pais tenho 
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na mais eii).Vada consideração a posição de representante da Nação, aprecio ~,0 mais 
alto gráo a gravidade e seriedade deste recinto ... 

O SR. SILVA MARIZ- E muito a tem honrado. 
O SR. TR-INDADE .•. e por este motivo, não occuparei esta tribuna para fazer 

arguições a quem quer que seja sem fer á mão os documentos comprobatorios _de 
minhas asserções; tanto mais dirigindo essas arguiçlies a um collega, que já foi 
meu correligionario politico. 

O SR. J osft CARLOS - Como republicano ou monarchista? 
O SR. TRINDADE - Como monarchista, nesse regimen em que militamos ambo~ 

no partido conservador. Como já uma vez aqui declarei, fui mcnarchista até 17 de 
novembro de x88g, quando tive noticia da proclamação da Republica. Era facto 
consummado que me cumpria respeitar e fazer respeitar como magistrado que era 
e brazileiro que >ou. Respeitei-o e aconselhei aos meus amigos para respeital-o, 
porque penso que não se deve sacrificar a Patria ao aferro de systema de governo 
qualquer que elle seja. (Apoiados,) 

- Esta conducta hei mantido até hoje. 
O SR. SILVA MARIZ - Com a maior dedicação e lealdade. 
0 SR. COELHO LISBOA - Apoiado. 
O SR. TRINDADE - Os que me conhecem no meu Estado e fóra delle sabem 

a lealdade e dedicação política com que sempre procedi quer ccmo monarchista, e 
quer como republicano depois de substituído aquelle regimen e arpello para o teste-
munho do meu illustre collega o Sr. Geminiano Brazil que administrou a Parahyba . . 

O SR. J osá CARLOS - Tem dado sobejas provas. 
O SR. SILVA MARIZ - E' homem de posição definida, não ha duvida nenhuma. 
O SR. Josft C1..RLOS -E a familia de V. Ex. tem tradições honrosas nesta Casa • . 

(Apoiados.) 
O SR. TRINDADE - Como politico fui sempre e contintlo a ser dedicado e leal 

aos meus correligionarios, que sempre souberam e sabem corresponder-me. Dahi 
a estima e consideração com que elles me consideram e honram, estima que con-
quistei pelo traba!ho, pela lucta leal para o triumpho das minhas ideias, e não 

pelo terror e pelo cacete como faz o nobre deputado a quem respondo. (Risadas.) 
Portanto, Sr. ·presidente, não podia ser eu o monarchista a quem o nobre depu-

tado alludio que cercava o presidente do meu Estado para desviai-o das normas 
republicanas. 

O nobre deputado sim, era e é capaz de proceder assim; pm·que neste regimen 
tem andado aos saltos. 

Um facto bem significativo que citarei para corroborar o que venho de referir 
é o seguinte : declarada a revolta de 6 de setembro, na assembléa do Estado da 
Parahyba que então funccionava, um de seus membros de accordo com o partido 
republicano apresentou na sessão de 12 daquelle mez a seguinte rroção ao benemerito 
vice-presidente da Republica : u A Assembléa Legislativa do Estado da Parahyba 
interprete fiel dos sentimentos da maioria do povo parahybano é inteiramente 
soridaria com o governo do Estado no apõio francõ e decidido que este presta ao 
go~·erno patriotico do vice-presidente da Republica. 

Em votação nominal desta moção que era a expressão · sincera e fiel dos senti-
mentos do partido t·epublicano da Parahyba, o nobre deputado respondeu : Não! 

E. S. Ex. não' era monarchista que cercava o illustre presidente do Estado, e 
se aninhava na Assembléa Legislativa do mesmo I 

Passarei agora, Sr. presidente á 3a. imputação feita pelo nobre autor da indi-
cação ao illustre presidente da Pa rahyba. 

E. S. Ex. não era monarchista que cercava o i,llustre presidente tio Estado, e 
para a cidade de Areia no intuito de tirar a existencia de S . Ex. e dos seus amigos, 
toao o corpo de policia no interesse de vencer a eleição municip.al qu.e ia prõcéder-se 
alli. . 

Tão grm'e imputação dirigida ao primeiro magistrado do Estado só poderia 
ser levantada neste recinto em face de provas irrefrag aveis, (apoiados) aliás não póde 
receber outro qualicativo. sinão de uma grande calumnia, • 
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Quem conhece o Dr. Alvaro Lopes Machado, esta certo do seu caracter integro, 
da ~ondade do seu coração, illuminado por uma intelligencia culta, e extremamente 
modesto ha de repellir in limin e esta •.. 

O SR. VICTORINO MoNTEIRo- Apoiado; é um homem excessivamente moderado. 
. 0 S~, TRINDADE ::· esta ... na o sei como dar-lhe a devida qualificação, ia dal-a 
ma~ receio o Sr. prestdente. 

0 SR. CUNHA LIMA - Póde qualificar. 
0 SR. TRINDADE - Esta perfidi<,, 
O SR. CUNHA LIMA - Dito por· V. Ex. 
O SR. TRINDADE - .y. Ex. nunca poderá fazer ao Úr. Alvaro Machado tão dura 

quanto injusta accusação. (Apoiados.) 
· Sr. presidente, vou responder ao nobre deputado com o nobre deputado mesmo, 
sobre a personalidade daquelle illustre parahybano. 

Um periodico que se publica em Areia que escreve como o Pobre deputado pensa 
e quer, O Democrata, não é do grupo de V. Ex.? não é o seu orgão genuíno? 

o SR. CUNHA UMA~ E'. 
O SR. TRINDADE - Pois bem, ouça a Camara dos Srs. Deputados a leitura que 

vou fazer de um artigo de redacção desse periodico sobre aquella personalidade, e 
diga si um cidadão dos dotes pessoaes do illustre parahybano que presentemente 
dirige os destinos do meu Estado, será capaz de tramar contra a existencia de 
alguem, si póde ser um despota, · si póde ser capaz de deslealdade ao regimem poli-
tico que serve. 

O exemplar a que alludo é de ag·osto de 1892, quando se approximava a eleição 
de presidente do Estado para cujo cargo o partido republicano em sua unanimiaade 
apresentou aquelle patriota, eil-o,; 

«Acha-se indicado para presidente do Estado, o Exm. :'r. Dr. Alvaro Lopes 
Machado. 

«Natural desfa cidade, em breve Alvaro Machado distingiu-se nas aulas, que 
aqui" frequentou, por sua intelligencia, applicação e pela conducta irreprehensivel. 
Apezar de muito criança, seus collegas o olhavam com um certo respeito e acata-
mento, a que irresistivelmente os arrastava a prematura superioridade moral do 
joven condiscípulo. 

«A todos nesta cidade só despertava o joven Alvaro fundas . sympathias. 
'' E' que, já naquella idade tenra, se achava delineado o caracter do homem 

futuro. 
" Posteriormente retirou-se para o Recife o joven areiense afim de proseguir em 

seus estudos, em que fez rapido progresso. 
"E quando voltou ' mais tarde a esta cidade, como estudante de preparatorios, 

exibiu~se sempre o mesmo que na infancia : o caracter do homem estava formado. 
. "Seguiu para o Rio de Janeiro, e alli iniciou e completou o curso de engenharia, 
no qual o distincto moço muito elevou o nome parahybano. 

" Em recompensa a seus esforços, á sua illustração, ao seu talento, ao seu 
merito, foi nomeado Lente da Escola Supl!rÍOI' de Guerra, onde brilha como estrella 
de primeira grandeza. 

«O Dr. Alvaro Machado é um desses raros homens, que se tem feito por si : 
occupa hoje na sociedade uma posição elevada, que lhe foi designada pelos altos dotes 
que o distinguem. 

"Acerca da individualidade do Dr. Alvaro Machado basta dizer: ficou orphão 
em creança e baldo· de reçursos. 

"Parece que esta mesma desventura, que lhe roubou seu idolatrado pae o reves-
tiu da mascula energia, que lhe preparou o futuro, que hoje lhe S(}rri. 
-, «Quando deu-se a revolução de 23 de Novembro, que repercutiu neste Estado 
a 31 de Dezembro, o Vice Presidente da Republica fez efficaz apell(} ao patriotismo 
do Dr. Alvaro, que entendeu não recusar seus serviços á Patria na phase mais an-
gustiosa possível. 



-33-

" E veio á Parahyba e assumio a admini~tração do Estado onde lelll affirmado 
os seus dotes, como homem de governo. 

" E seu primeiro cuidado,_ ao pisar o solo parahybano foi visitar a sua adorada 
Areia, de que n~nca se esqueceu um só momento. · 

· "E- nos dias em que se demorou nesta cidade, todos notavam no Dr. Alvaro 
Machado o mesmo homem. 

"O meio soda! em que fez e completou a sua instrucção superior; os louf'os que 
conquistou na carreif'a a que se dedicou; a posição elevada em que os acot1tecimentos 
do paiz o colloca.ram; nenhuma destas evoluções d.estruio o caracter do Illustre 
Areiense, que não se deixa fascinar sinão pelo que é elevado e sublime. 

<< Orgulho, vaidade, ostentação, tudo isto repugna ao car>lcter· do distincto moço. 
" E' ·assim,_ que temos visto e testemunhamos o modo por que se houve nesta 

ddade o Dr. Alvaro. . . 
« Elle não distinguia os ddadãos qualificados dos mais modestos filhos do povo; 

a todos abraçava, a todos visitava, a todos ouvia com delicadeza e attenção excla-
mando sempre o mesmo coração, vasto, generoso, nobre dos tempos passados. · 

cc O governo do excellentissimo D1'. Alvaro tem-se distinguido pela moralidade 
administrativa, pelu. mais seria economia, de que é capas um governo. · 

«As suas elevadas faculdades estão concentradas na administração publica. 
cc O Exmo. Dr. Alvaro tem ainda uma qualidade, que muito o recommenda, • 

como governo : é a sua força moral, é' sua inquebrantavel energia a par 'de immensa 
actividade. 

cc Eis, em ligeiros traços, o homem que está indigitado para presidente do 
Estado. 

<<O ·« Democrata "• como orgão do poyo, faz um sincero appelo ao patriotismo 
do povo parahybano, em pról de tão sympathica candidatura, que traduz actualmente 
as aspirações da nossa ·democrada. · 

"E com relação a candidatura do Exmo. Dr. Alvaro Machado, o que póde esperar 
da comarca de Areia o " Democrata » ? 

" Somos francos. Entendemos, que ao areiense nllo é lidto recusar o seu con-
curso, quando se trata da candidatura de um patrício, que muitot tem elevado o nome 
parahybano, por seu talento, illustração e principalmente pelo seu coração que encerra 
dotes tão elevados. 

"Nós areienses devemos esquecer por um momento certas prenvenções partida-
rias, quando se trata da candidatura ao governo E'stado, de um filho de Areia que 
nein de leve concorreu para as dissenções partidarias, que hoje dividem em campos 
oppostos os cidadãos da mesma comarca. . 

_ "Sim, areiense, o cc Democrata» espera que no grande dia 7 de Stemebro, cada 
cidadão concorrerá ás urnas para suffragar o nome do nosso patrício. Exmo, Dr. 
Alvaro Machado. · 

" Areia recommenda, pois, a candidatura de seu filho dilecto. 
"A 's urnas, areienses ! A 's urnas I » 
Eis como alguem, pelo nobre deputado, esboçou o Dr. Alvaro Machado. 
O SR. CUNHA LIMA - Entretanto perêieu mais tarde todas essas qualidades. 
O SR. CoELHO LlSIIOA- E' um esboço feliz do caracter e da alta personalidade 

do presidente do Estado da Parahyba. 
O SR. TRINDADR - A esse tempo em que o « Democrata » assim se expressou eu 

era deputado á Assembléa do Estado e achava-me, como hoj~, ao lado do presidente, 
então governador provisorio, o Dr. Alvaro Machado e posso assegurar á Camara que 
este mustre cidadão ainda não perdeu nenhum daquel!es dotes. E' um cidadão que 
conquistou as posições elevadas que ha occupado e ot;cupa, póde ser um despota? 

Uma intelligencia tão culta póde deixar-se dominar por um obscuro deputado 
como o orador? (Não apoiados.) 

Um coração tão puro póde aninhar o sentimento do crime, e que crime I do 
assassinato? 

DOCUMENTOS PARLAl'd&NTARES. - VOL. lll. 
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O SR. CUNHA LIMA - O odio político faz tudo. 
O SR. COELHO LISBOA - O Dr. Alvaro Machado, além deste coração generoso, 

tem uma ~nergia admiravel, é incap~z de uma suggestão. 
O SR. TRINDADE- V. Ex. foi, pois, de uma injustiça inqualificavel, peça perdão 

ao seu estado, a este. Camara. (Riso.) Pedindo-o, talvez possa V. Ex., arrependido, 
voltar cá (riso), porque nenhum partido o quer. 

O partido autonomista em que V. Ex. procurou aninhar-se, repelliu-o, e fez 
bem porque quem de .V. Ex. escapou uma vez nio o acceitará mais. 

O SR. CUNHA LIMA dá um aparte. 
O SR. TRINDADE- Ha tres mezes que estou a espera do manifesto que. S. Ex. 

prometteu publicar,_ promessa que se contem no seguinte artigo da redacção do seu 
Democrata, edicação de 20 de abril do corrente anno que é o seguinte : 

"Ao povo Parahybano - Os mais altos interesses do Estado da Parahyba, a 
salvação da Patria, que se debate na anarchia, e os creditos da republica federativa, 
sophismada em seus .dogmas fundamentaes pela dictadura, vida ameaçada, a falta 
de garantias a todos os direitos do cidadão, reclamaram a congregação de todos os 
elementos patrioticos em um só centro, e determinaram a reunião de todas as ener-
gias cívicas em um s6 pensamento para o combate legal do governo do Sr. Dr. 
Alvaro Lopes Machado, que é a causa efficiente de nossos males actuaes, dos desas-
tres que presenciamos e das desgraças tremendas que nos aponta um futuro talvez 
não· mui remoto. 

"Os golpes desfechados na Constituição e nas leis do Estado, as violações auda-
ciosas da Constituição Federal, cujos princípios cardeaes teem· sido atacados pelo 
governo do Estado, que não se lembra de que são elles os elos, os laços communs 
da federaçij.o, o · Poder J udiciario ameaçado de desorganisação, a autonomia ni.unici · 
pai annulla<!a, a livre manifestação do voto suffocada, a imprensa ameaçada, a ·sobe-
rania por todos os meios aviltada, tudo isto despertando os brios, a dignidade e a 
consciencia do povo, unio em uma grande força social o partido autonomista e a 
consideravel dissidencia, a que deu Jogar a política de d~astres e perfidias do Sr. pre-
sidente do Estado. 

"A marcha natural dos acontecimentos produziu esse resultado, que a salvação 
do Estado explica e justifica nas duras emergencias em que se acha o po\•o para-
hybano. 

"~im, unificados pelo mesmo pensamento político, identificados pelo. impulso 
regenerador do patriotismo, cooperam hoje na obra ingente da salvação da Parahyba, 
o Dr. Venancio Neiva, Dr. João Tavares, 2° vice-presidente do Estado, os deputado~ 
e senadores federaes, Cunha Lima, Chateaubriand, Almeida Barreto e. João Neiva. 

"Em torno destes vultos acha-se collocada a grande maioria do povo parahybano 
que tem consciencia de seus deveres civicos. 

" Parahybanos ! Congreguemo-nos, unamo-nos para a sustentação de nossos brios 
e de nossa dignidade, para reivindicação de nossa soberania, de nossos mais caro~ 
direitos de um povo livre I 

"Fortaleçamos o grande partido que se levanta para combater o governo de 
Estado no terreno calmo da lei e dQ direito. » 

Cl opportunamente publicaremos o manifesto político dos il!ustres chefes co/li-
gados.» -

O SR . CUNHA LIYA -Peço a V. Ex. que não desça a estes detalhes, porque não 
quero faltar ao respeito que devo á Camara. 

O SR. TRINDADE - Pois sim, mas resta-me contestar a circumstancia que V. 
Ex. invocou como prova de o Presidente do Estado tentar contra a sua existencia e 
dos seus amigos. 

Sr. presidente, o nobre deputado affirmou que o illustre presidente do estado man-
dou para Arêa todo o corpo de policia, no intuito de tirar-lhe a existencia e dos 
seus amigos, e vencer a eleição municipal alli; em vista dQ que S. Ex., e os seus 
amigos abandonaram a eleição. 

Essa historia fOra sempre pretexto, hoje- já muito sediço, para as influencias 
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anonymas justificarem as fugas. Entretanto, não é exacto que para Areia fosse 
~odo o corpo de policia, O _[!obre deputado ainda nisto está em divergencia comsigQ 
mesmo, pois em um escripto por S. Ex. assignado em data de 20 de abril e publicadQ 
na mesma edição do Democrata a que acima me referi, aflirma : observo com calma 
o aspecto marcial desta cidade, onde o governo collcicou 50 P.raças do corpo de segu. 
rança, a que tem de reunir-se mais ~s que se acham a pouca distancia». Ainda este 
numero é exagerado. O corpo de segurança da Parahyba consta de quinhentas praças, 
e o digno presidente do Estado mandou para Areia pouco mais de trinta, que com 
as que alli se achavam destacadas para a guarda da cadeia e serviço da policia, 
perfaz o numero de cincoenta, e mais tarde para a villa de Pilões da comarca de 
Areia vinte praças e nãó vinte e cinco. Assim precedeu em virtude de constantes 
reclamações das respeétivas autoridades policiaes e municipaes no interesse de man· 
ter a ordem publica que se achava ameaçada de ser perturbada pela capangada, e, 
acreditem V. Ex. e a Camara, a mais ligeira ameaça da força publica, o mais leve 
indicio de interve~ção desta no pleito eleitoral em um e outro município não fOra 
denunciado ao governo do Estado. As eleições correram placidamente, sem que hou· 
vesse o mínimo desacato ou pro:vocação, ameaça ou outro meio de intimidação a 
alguem, quer pelas autoridades locaes e quer pela força publica, que conservou-se ei:n seus quarteis no dia dessa eleição. 

Passarei agora, Sr. presidente, a occupar-me das imputações feitas pelo nobre 
deputado á assembléa legislativa do meu Estado, da qual aliás S. Ex. é membro. 

Affirmou S. Ex. que a assembléa legislativa parahybana é uma corporaçilo ~ar
rompida porque deixou-se corromper pelo presidente do Estado para votar lei$ 
reaccionarias inconstitucionae$ e retroactivas. 

Raciocinemos : Senhores, a assembléa legis!ativa d.- Estado da Parahyba é com-
posta de cidadãos distinctos pelo seu patriotismo e saber, excep..;ão do obscuro orador 
(não apoiados), ciaadãos que teem a dolorosa experiencia de quanto· sacrificio custa 
conquistar as liberdades publicas, do quanto vale a independencia real do Poder 
Judiciario, do quanto é feliz o povo 'que conta com magistrados que fazem de sua 
elevada missão um sacerdocio, de sua independencia uma garantia do bem publico; 
e, ao contrario, quanto é infeliz e desgraçado o povo cujos juizes fazem de sua mis· 
são augusta um meio de vida, e da sua independencia uma arma de perseguição e 
vexames. Esses legisadorés inspirados nesses sentimentos·· testemunhas da onda que 
surgia nessa época anormal em demanda de collocação ·no cargos da magistratura, 
e em face da proxima terminação do período constituicional pli.ra organisaçlio do 
Es"tado nãÓ podiam deixar de ser muitó cautelosos na instituição da lei fundamental 
á cuja sombra deveriam abrigar-se todos os cidadãos, a fonte donde deveria emanar 
o aesenvolvimento e progresso do Estado, e é possível, senhores, que dous annos 
depois esses patriotas viessem demolir a sua propria obra., destruh· o fructo de seu 
patriotisn1o, de sua experiencia, fazendo leis vexatoi'ias e · retrol!-ctivas em suas dis-
posições? Não é crivei, e effectivamente não as fizeram. 

Sr. presidentE', nenhum dos projectos de lei votados pela a~sembléa da Para-
hyba, na sessão extraordinaria do corrente anno, contem a mínima offensa á Cons-
tituição do Estado, e menos comprehende disposição de effeitos retroactivos no sen-
tido j uridico desta expressão. 

O SR. ·COELHO LISBOA - Nem da Constituição do Estado, nem da Constituição 
Federal. 

O SR. TRINDADE - Vejamos si contem offensa á Constituição do Estado a dis-
posição a que o nobre deputado alludiu referente á aposentado! ia dos magistrados. 

SenhorE's. A Constituição parahybana, na formação do Poder Judiciario, esta-
belece uma regra e 'uma excepção. A r.egra se contén1 no art. 46: segundo o qual, 
os membros do Superior Tribunal de Justiça e os juizes de dir~ito serão vitalícios, e 
só por sentença írrevogavel perderão os seus Jogares: a excepção é expressa no 
art. 74 que estabelece a aposentadoria de todos os funccionarios do Estado e com-
mette a lei ordinaria a determinação da causa e do modo da mesma aposentadoria. 

·E • de .·ver que nos termos da Constituição, a vitaliciedã'de do magistrado não é 
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absoluta, mas est-5 subordinad11 a aposentadoria pela causu que a lei ordinaria deter-
minar e pelo modo regulado na mesma lei ordínaria, o que importa dizer que a 
vitalicieqade dos magistrados no Estado da Parahyba está, pela sua lei fundamental, 
dependente da lei or.dinaria. · . 

Esta providencia,_ esta precaução do legislador constituinte parahybano fôra 
inspirada em razões poderosas de ordem publica no momento em que se fundavam 
as bases de todo o edificio politico do meu Estado i deixando á lei . ordinaria, lei 
movei, segundo as , conveniencias do bem publico, determinar na -causa e no modo 
da aposentadoria, a garantia do bom desempenho dos cargos. 

Regulando esta disposição con$tit_ucional, a lei da organi>ação judiciaria espe-
cificou no art. 56, como ca11sa da aposentadoria, a invalidez physica ou moral do 
magistrado e como .modo, para a concessão da mesma aposentadoria, a prova da 
invalidez em inspecção de saude. 

Ora, senhores, ·a invalidez que se deve provar em inspecção de saude não cons-
titue, certamente,. a unica incapacidade moral a que pretendeu referir-se o legislador 
ordinario no' art. ·s6 da lei da organisação judiciaria; a venalidade e outros defeitos 
moraes não serão outras tantas 'causas de invalidez moral e mais graves? 

Nestas circumstancias, a assembléa legislativa parahybana, composta do mesmo 
pessoal da constituinte e que votou aquella lei da organisação judiciaria, -no intuito 
de corresponder melhor ao pensamento do legislador constitucional, procurou regu-
lar a expressão causa da âposentadoria, de accordo com o bem · publico, conciliando-o 
com os princípios de equidade, ~ votou o projecto de revisão dDquella lei, apresen-
taêlo ·na sessão ordinaria de 1893· no qual se compreheudia a providencia da aposen-
taaoria. ' 

Este projecto se acha cbr)vertido em lei de 2 de m<~rço do corrente anno, adop· 
fâdo pela àssemblea legislativa na sua sessão extraordinaria a que me referi, e dis· 
põe no art. 17, que as condições de aposentadoria dos magistrados, estabelecidas 
nó art. 56 da lei de organisação judiciaria, ficam sem execução no actual período 
legislatiYo, sendo livre o presidente do Estado, dentro do mesmo período, aposentar, 
a pedido, ou não, os magistrados; conforme o interesse da boa administração da 
justiça. . 

Esta medida fôra plenamente justificada no seio da assembléa, onde manifestou-
se os seus fins moralisadores do .Poder Judiciario, cuja elevad!l IT'Íssão não permitti~ 
que se' mantivessem em seu seio, membros que infelizmente se tornaram vi7timas 
de alguma daquellas especies de invalidez. 

UM Sn. DEPUTADO - A lei não estabelece correctivo para· essa especie de inva-
líclez? 

o SR. TRINDADE - Sim, mas V. Ex. comprehende quanto é difficil, odioso 
mesmo um prócesso por faltas taes. 

Só tenho conhecimento de um instaurado e· conclui do contra um magistrado no 
Pará e decretado pelo governo de outro magistradó. 

Fóra deste não sei de <•Utro. O governo teve necessidade de usar por duas 
vezes do supremo arbítrio inspirado no bem publico aposentando magistrados, e o 
parlamento lhe concedeu o bill de indemnidade, por haver reconhecido que aquella 
suprema violencia fôra reclamada pela mor.1lidade de um dos poderes da Nação, o 
Poder Judiciario, que soffria no presrigo indispensavel a sua elevada missão social 
pela permanencia em seu seio desses membros, affectados cles;;a invalidez moral. 

O SR. SERZEDELLO CoRRtA - Q facto deu-se no Pará, mas o magistrado não 
era dq Pará. 

0 SR. TRINDADE\ Não, não era. 
UM SR. DEPUTADO - Era maranhense. 
OuTRO DEPUTADO - A venalidade não tem patria. . 
O SR. TRINDADE - Sinto estar fatigando os illustres collegas, mas tenho.' neces-

sidade de defender os dois ·poderes constitucionaes do meti nobilíssimo estado das 
accusações graves de que foram victimas nesta Camara. 

Quero mostrar que taes a,ccusações não· teem, o minim~ valor e prQcedencla. 
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O SR. VII':TORI!IO MoNTEIRo - V. Ex. está defendendo com brilhantismo. 
O SR. TRINDADE- E' bondade de V. Ex. Dizia, _ Sr. presidente, que por motivos 

• do· bem publico, da moralidade do poder judiciario, alguns de cujos membros não 
inspiravam, infelizmente, ,a devida garantia á administração da justiça a assem&léa 
legislati\'a da Parahyba fôra levada a utilisar-se daquella providencia; que certa-
mente não envolve· nenhuma offimsa á Constituição do Estado, e menos á federaL 

Não envolve offensa a Constituição do Estado porque está no art. 19, § so, attri-
bue á asse~bléa legislativa a competencia de fazer leis, interpretai-as, suspendel-as, 
derrogai-as-e revogai-as, e. no art. 79 que a causa e o modo de aposentadoria serão 
reguladas em lei ordinaria. 

Ora autorisar a aposentadoria conforme a exiget1cia da boa administração da 
justiça importa declarar que a falta da boa administração justiça é a causa da 
aposentadoria. · 

0 SR. GEMIN!ANO BRASIL dá um aparte. 
O SR. TRINDADE - A assembléa confia muito no illustre parahybano, que se acha 

collocado no elevaâo cargo de · Chefe do Poder Executivo do Estado. 
O SR. SERZEDEI.Lo CoRRh - E que é um espírito muito conservador: 
O SR. TRINDAllE - Apoiadissimo, é um espírito muito conservador, .caracter 

nobilissimo, incapaz de abusar da elevada confiança que lhe depositou o legislador, 
commetterido-lhe essa importantíssima attribuição durante o periodo da actual legis-
~~rL · 

o SR. CoELHO LISBOA - o presidente do estado ainda não aposentou nenhu;n 
magistrado. · · 

O SR. TRINDADE - Ainda não, tal' é o seu espírito prudente e cauteloso em agir, 
qi.te não o faz sem exame criterioso e sensato, principalmente em assumpto da natu-
reza desse que lhe fôra confiado pelo corpo legislativo no interesse de purificar o 
Poder Judiciario, moralisar uma classe respeitabilissima, expurgando de seu seio os 
maÓs juizes, juizes que com ostentação favorecem absolvição de crimin()sos neutra-
lisando com escandaloso desembaraço a acção do governo para garantir a execução 
da lei na puniçãó do crime. · 

Senhores, sou forçado a manife5tar-me deste modo em defesa do corpo legisla-
tivo parahybano, accusado pelo nobre autor da indicação, aliás um de seus membros, 
de haver se deixado corromper para votar aquelle projecto de lei quando inspirou-se 
elle nos sentimentos nobres e patrioticos de gai'ãritir a verdade da promessa consti-
t~ci'onal em relação a um dos poderes do Estado. 

O SR. ARAUJO GóEs - Então esses magistrados continuam em exercido? 
. O SR. TRINDADE - Continuam, e não recuaram ante a amença contida na auto-

··risáção dada 'para a aposentadoria dos magistrado3 . · ' 
UM SR. DEPUTADO - Amanhã, pelo mesmo motivo serão demittidos os qutl 

entrarem agora, assim não ha garantia para a magistratura. 
O SR. VERGNE DE ABREU - Esçolham bons magistrados. 
O SR. TRINDADE - Não se trata de demissão e sim de aposentado~ia em garan-

tia do bem publico 'que não p6de ficar sacrificado ao individual. . 
· · Os cargos publicos não são criados para commodidades e vantagens individuaes 
· UM SR. DEPUTA[IO - Si são preva-ricadores devem ser mettidos em processo e 
condemnados por quem de direito. · ' 

O SR. TRINDADE - Ora, meu collega, V. Ex. sabe de que valem os processos 
sobre factos, que como os de que se trata, quasi sempre escapam da prova capaz 
de autorisar uma condemnação jurídica. 

Fôra esta a difficuldade que no regimen passado levara o governo a lançar 
mão, por duas vezes do arbítrio de aposentadorias forçadas no interesse do bem 
publico. 

No Estado da Parahvba e durante o actual período legislativo, que no pensa-
mento da Constituição é de experiencia, o governo não precisa lançar mão do arbí-
trio, os magistrados dignos desse nome, os juizes que são a verdadeira representação 
da lei, que são a lei viva, estes nunca foram victimas 'desse arbítrio nem o temeram: 
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assim os magistrados do Estado da Parahyba, que sabem honrar a toga, que com· 
prehendem a elevação de sua ·nobre missão, como alli os ha e nobilissimos, não 
receiam essa autor_isação. Si o governo abusar ahi estará o corpo legislativo para 
a devida reparação, elles a receberão completa. 

Em taes condições, Sr. presidente, vê V. Ex. que as leis votadas pela assemblêa 
do meu Estado na sessão extraordinaria do corrente anno, alterando algumas das 
disposições da lei de organisação judiciaria e suspendendo outras, não ferem a Con-
stituição do Estado, porque esta commette á assembléa legislativa essa mesma 
attribuição de abrogar e suspender as leis,_ e justamente semelhante attribuição fora 
a que ella exercera votando esses projectos de lei. 

A assembléa legislativa da Parahyba não derogou, nem suspendeu alguma dis-
posição da Constituição, o que derogou e suspendeu foram disposiç9es de lei ordi-
naria, o que era de sua competencia fazer. Não autorisou o Chefe do Poder Executivo 
a demittir magistrados, porque a demissão destes só póde resultar de sentença irre-
vogavel do Poder Judiciario, como prescreve a Constituição, o que autorisou fora 
a aposentadoria delles, pela cawa e modo que prescreveu; e para assim legislar tinha 
e tem competencia constitucional declarada de modo expresso no art. 79 da Consti-
tuição. 

0 SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte. 
o SR. TRINDADE - De accordo, as leis retroactivas são inconstitucionaes, mas 

as de que se trata não o são, certamente, e vejamos, aqui cabe-me provar que taes 
leis não ferem a Constituição Federal. 

Sr. presidente, effectivame..,te a Constituição Federal no art. u, § J0 , preceitua : 
que lf vedodo aos Estados como d União jlf'escf'evef'etn leü f'etf'oactivas. 

E' esta uma these absoluta que aliás, não está assim consagrada na Constituição 
americana que só a estabelece sob1'e materia penal. 

0 SR. GEMINIANO BRAZIL - Isso é um dogma em direito. 
O SR. TRINDADE - Em direito, de accordo, mas não absolutamente. Em materia 

politica a irretroactividade não tem applicação, mesmo na penal não a tem em 
absolu·to, porque a lei nova, sendo mais branda, tem effeito retroativo. 

Sem duvida alguma a razão universal acoeita a these da irretroactividade da 
lei; a retroactividade seria illogica em seu principio, porque a lei iria alcançar factos 
existentes antes de sua publicação, iria attingir factos que se consummaram quando 
ella não era conhecida; seria desastrosa em seus resultados, porque interesses Oi 
mais preciosos, os mais sag rados da sociedade não teriam a menor g arantia de 
estabilidade, a sociedade estaria sempre exposta ao arbítrio o mais terrível. 

Entretanto, si descermos da these á applicação, o principio não será tão abso· 
luto como se pretende, não será susceptível de ser submettido a uma regra fixa e 
invariavel de applicação, porque em toda a hypothese surgirão o interes'se publico 
e o privado, em jogo, visto como a passagem <lo regimen de uma lei para o de outra 
offende mais ou menos interesses e vantagens individuaes. 

Comprehende-se que, si na promulgação da lei nova a anterior havia produzido 
todos os effeitos, ainda os mais remotos, a lei nova não terá applicação alguma a 
esses effeitos, o facto ou factos a que a lei anterior se dirigia estão consummados; 
si a lei anterior não havia ainda produzido effeito algum, quando a nova é publjcad'l, 
regulando esses effeitos, é cla,..o que a lei anterior não poderá mais ter applicação. 

O SR. MANOEL CAETANO - O que eu vejo é que não se póde ser magistrado no 
Estado da Parahyba. 

O SR. TRINDADE - Por que não? 
O SR. MANOEL CAETANO - Porque não ha as garantias que a Constituição Fede-

ral estabelece. A Parahyba está exigindo a intervenção. 
O SR. TRINDADE - A Parahyba não está exigindo, não exige e nem qu~r inter-

venções de ninguem. O Estado da Parahyba nada tem que ver no seu governo com 
a Constituição Federal, desde que respeite em suas leis o regimen republicano fede· 
rativo, como tem respeitado e continua a respeitar. Organisou a sua magistratura 
como entendeu, e a tal respeito providenciará em lei como achar mais conveniente 
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ao ·bem publico; podia ter instituído o Poder Judiciario sem vitaliciedade dos juizes, 
provei-os por eleição, considerai-os demissíveis ad nulum, sem ter que ver com a 
Cof!stituição Federal, cujas disposições sobre a formação dos poderes são applicaveis 
só aos federaes, e não aos dos Estados. 

O SR. ANTONIO DE SrgUEIRA - Era apenas obrigado a aproveitar os magistrados 
do antigo regimen para as primeiras nomeações. 

O SR. TRINDADE - Este foi e é o pensamento da Constituição, mas não enten-
deram assim, o que aliás daria mais respeitabilidade e prestigio á administração 
da justiça. 

Dizia eu, Sr. presidente, si a lei anterior não havia ainda produzido elfeito 
algum, quando fôra promulgada a lei nova esta reg\.llará todos os effeitos daquella, 
isto é, o assumpto sobre o qual fôra regulado esse assumpto. Nada mais facil de 
resolver. 

Entretanto, uma situação jurídica é creada por lei, anles, porém, de se desen· 
volverem e se realisarem todos os seus effeitos vem nova lei, regulando estes effeitos 
de modo differente. Qual a lei que nesta hypothese deverá prevalecer? A anterio-r, 
porque a situaÇão jurídica naseeu desta, ou a posterior, porque ·os seus effeitos se 
desenvolveram no seu domínio? 

Admittindo-se que a lei nova é que deverá regular esses effeitos, teremos esta· 
belecido a retroacth·idade; admittindo-se que a lei anterior, teremos atado o legis-
lador. O Poder Legislativo não poderá livremente abrogar, derogar, e revogar as 
leis, ficarão desprotegidos os interesses geraes da sociedade, que exige que as leis 
possam ser modificadas, melhoradas e revogadas pela lei nov,., que tem em seu 
favor a presumpçãp de melhor. Cumpre, pois, ter em consideração o dispositivo 
da· lei, o fim a que ella se dirige, os interesses a que ella tem em vista acautelar 
principalmente; cumpre, em summa, considerar o interesse publico objectivo de toda 
a lei, em collisão com o individual. 

Si a lei é de caracter politico, s1 se dirige ao governo de sociedade, si é uma lei 
de ordem publica, o principio da não retroactividade não lhe é applicavel. O cidadão, 
por exemplo, que hoje está de posse do direito de voto poderá perdel-o amanhã, em 
virtude de condições de seu exercício estabelecidas por outra lei, como o de ser 
votado, em virtude de incompatibilidade novamente creada. O período de exercido 
de certos cargos publicos poderá ser reduzido por lei posterior, sem quP. os serven-
tuarios possam invocar a seu favor direitos adquiridos. 

Si a lei do Interesse publico crea para a garanita de seus efJeitos vantagens 
individuaes que se possam converter em direitos, a irretroactividade lhe é applicada; 
por quanto a garantia dos direitos individuaeo; é tambem do in~eresse publico, uma 
vez que esses direitos estejam na posse daquelles em favor dos quaes, elles se con· 
verteram. Si se dirige á protecção individual estabelecendo o modo e as condiçlles 
da effectividade dessa protecção, a irretroactividade s6 lhe será appllcavel. depois 
de realisadas aquellas condições. Antes disto, dá-se méra esrerança de direitos, 
direitos em esftectativa; e não direitos adquiridos, unica cousa qu~ a irretroactividade 
da lei se dirige assegurar; antes disto, aquellas condições, e o modo da posse rio 
favor ou protecção creada pela lei poderão ser modificadas, alteradas, e a propria 
lei supprimil-as, si o legislador eritender que são prejudiciaes ao Interesse do Estado; 
e elle faltaria até á sua missão de prover sobre o bem publico, si não o fizesse. · 

A lei, pol' exemplo, institue. a aposentadoria dos funccionarios publicas e esta-
belece as condições de sua realização; lei posterior, porém estabelece novas condições, 
os funccionarios já aposentados na promulgação da lei nova, não poderão ser attin· 
gidos por esta, si na sua aposentadoria foram observadas todas as condições da 
anterior; porque todos os effeitos desta estão consummados a seu respeito; entre· 
tanto, os que não estiverem aposentados ficarão sob o regimen da nova lei, porque 
o direito que a anterior lhes creou se achava ainda em mera esperança, em mera 
espectativa. 

A lei instituiu o montepio obrigatorio para todos os funccionarios publicos, 
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cfeando direitos ás famílias destes, e obrigações aos mesmos funccionarios. Lei pos-
terior poderá estabelecer novas condições para a posse desses direitos, e até suppri-
mil-os, sem offender o principio constitucional da irretroactividade, salvo para aquel-
las familias que já se acham na posse da vantagem assegurada na lei anterior, 
·porque neste caso ha o direito adquirido, porque em relação a essas familias a lei 
produzio todos os seus effeitos, é facto consummado. 

O SR. GEMlNIANo BRAZIL - E' outra questão. 
O SR. TRINDADE- E' a mesmissima. 
O SR. GKMINIANo BRAZIL - As condições podem ser alteradas por lei nova, mas 

não podem abrangeT o que .está feito. 
0 SR. ANISIO DE ABREU - Ha o direito em espectativa. 
O SR. TRINDADE - Na hypothese trata-se de saber si ha offensa de direitos 

adquiridos. Não ha, por certo. Em primeiro Jogar o direito á pensão só se considera 
adquirido pela família do funccionario que falleceu, o que importa a posse na mesma 
pensão. 

A lei nova promulgada depois dessa morte mesmo antes da percepção da pen-
são, não retroage em relação a esta, porque a · espectativa do direito á pensão 
resolve-se em realidade, em direito adquirido ptlla morte do contribuinte. Em segundo 
Jogar o direito ao montepio não é concedido ao funccionario que o funda, mas á 
familia a quem toca a pensão, áquelle recahe só o onus da contribuição. 

0 SR. GEMINIANO BRAZIL dá um aparte. ' 
O SR. MANOEL CAETANO - Na questão do montepio estou de accordo com S. Ex. 
O SR. TRINDADE - Estes princípios sobre retroactividade foram os que aprendi 

e adopto, e Deus nos livre que predomine doutrina differente, por que nenhuma lei 
poderá mais ser alterada, modificada e até revogada porque toda ella effecta mais 
ou menos direitos individuaes, e o legislador ficará atado a estes em prejuiso do 
ínteresse geral, do bem publico. 

Ora as leis parahybanas respeitam esses princípios, A lei anterior garantindo 
aos magistrados a aposentadoria estabeleceu a causa e· o modo porque o governo 
deve tornai-a effectiva. Posteriormente o ·legislador conheceu que essa ·causa nlí.o 
é a melhor e no interesse do bem publico estabeleceu outra. 

E' de ver que para os magistrados não aposentados no regimem da lei anterior 
esta não produziu os seus effeitos, que consistem na aposentadoria pelo modo e con-
dições da mesma lei, e portanto esses magistrados não pódem invocar em seu favor 
o principio constitucional da irretroactividade da lei, porque ainda não tinham direito 
adquirido ao tempo da lei nova, mas sim uma méra esperança que os jurisconsulto~ 
qualificam direito em espectativa. Tinham a capacidade legal, a faculdade jurídica 
para, realizadas determinadas condições, obterem aposentadoria, mas essa capaci-
dade, essa só faculdade não géra direitos e obrigações, a posse da. aposentadoria é que 
os realisa. 

O SR .. GEMINIAÍ<o BRAZIL - Ha excepções acceitaveis, mesmo no direito criminal. 
O SR. TRINDADI! - No direito criminal a lei não tem effeito retroactivo, senào 

quando contém disposição mais branda. Ha aqui effectivamente uma retroactividade, 
mas uma retroactividade reclamada pelos sentimentos de humanidade, que deve ser, 
e é favoravel a todos, ha o bem geral. . . 

A sociedade não dev_e interessar-se pela applicação de. uma pena que ella· mesma 
reconhece posteriormente ser severa. 

A mesma razão dominou ·a assembléa na votação de outros projectos ~ontendo 
medidas que o seu patriotismo aconselhou deverem ser adoptadas no interesse do 
bem publico. Nenhuma dellas envolve offensa á Constituição, nem fere direitos adqui-
ridos, nenhuma contém medida de excepção. A assembléa parahybana funccionou 
com a presença de mais de dous terços de seus membros, lendo uma grande maioria; 
naqueltes incluía-se a dissidencia nascida no partido republicano por occasião da 
reorganisação do Estado, e essa dissidencia pequena no numero, mas g rande no 
talento, e immensa no patriotismo não se prestaria a auxiliar a sua reunião si esti-
vesse convencida que o seu fim seria ferir a Constituição, destruir direitos de seus 
concidadãos. 
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Sr. presidente, devo concluir as minhas considerações, porque a hora acha-s-:~ 
já muito adeantada· e noto que V. Ex. e a Camara e'stão fatigados de ouvir-me. 
(Não apoiados.) 

O SR. GEMINIANO BRAZIL - Não sacrifique o seu discurso. V. Ex. póde conti-
nuai-o amanhã. 

O SR. TRINDADE - Não, não preciso continuar amanhã a minha refutaçã~ ás 
arguições do nobre deputado, autor da indicação, dou-a por feita com as considera-
ções que hei expendido, tanto mais porque o nobre deputado documentou essas 
arguições com a simples sua palavra de honra. 

O SR. CUNHA LIMA- Protesto. Argumentei com factos e com a lei. 
O SR. TRINDADE - Só ouvi V. Ex. offerecer mais de uma vez sua palavra de 

honra. 
O SR. CuNHA LIMA - Em relação a outros factos, cujas_ informações não podia 

exhibir por causa da prepotencia· de V. Ex. 
0 SR. TRINDADE - Prepotencia minha? 
Sr. president'e, dou por finda, repito, a minha contestação ao discurso do nobt·e 

deputado, autor do requerimento em relação aos poderes supremos do Estado da 
Parahyba. Abstenho-me de entrar em minha defesa pessoal, porque é com, summo 
constrangimentf;> que me occupo dt: mim mesmo. Só o faço quando victima de pro-
vocação que fere a minha honra e probidade que zélo como thesouro sagrado, quer 
como homem publico, quer como simples cidadão. · 

Como já disse, appello para os actos de minha vid<.~ publica que não é curta, e 
provoco ao nobre deputado que me insultou ou a quem quer que me conheça a arti-
cular ao menos um facto provado q4e .macule essa vida e a privada. 

O SR. CUNHA LIMA -Não me referi ·á vida privada de V. Ex. 
O SR. TRINDADE - Sr. presidente, passarei agora a occupar-me da indicação em 

discussão. 
Propõe o nobre dep.utado : u que seja objecto de set'ia meditação da Com;nissão 

Mixta que tem de interpretar o art. 60 da Constituição, os seguintes pontos : 
« Apresentar medidas legislativas no sentido de considerar-se irritas e nullas as 

leis votadas nos Estados que forem attentatorias e violadoras da Constituição Fede-
ral, bem como as que foram ultimamente votadas pelo congt·esso estadual da Para-
nyba do Norte su~pendendo por tempo certo e determinado os eft'eitos da Constitui-
ção daquelle Estado com relação ao Poder Judiciario inteiramente nullific~do." 

Não entendo o pensamento do nobre deputado neste ponto de sua indicação. 
CreiC\ que S. Ex. refere-se á Commissão Mixta encarregada de regular o 

art. 60 da Constituição, porque não a existe nem a podia existir no Congresso ordi-
nario para interpretai--o, e daquella S. Ex. sollicita que ella, meditando seriamente, 
apresente medidas iegislativas no sentido de tornar nullas as leis dos Estados que se 
parecerem com as ultimamente votadas pelo Congresso da Parahyba. 

Parece-me que a Commissão Mixta meditando seriamente, como lhe r!.lcom-
menda o nobre deputado, não cahirá nesta, porque este assumpto é da competencia 
do Supreno Tribunal Federal que delle conhece por meio de rer.Ur·so, nos expressos 
termos d'J art. 69, n. 3, § 1°, lettra b, e segundo as regras de julgar, que consistem 
no estudo dos factos e a sua applicação á lei por um processo de raciocínio. 

Assim qualquer medida que o Congresso adoptar neste particular o Poder Judi-
ciario não acceitará, porque a regra ou fórma estabelecida em lei do Congresso para 
ser declarada valida ou nulla uma lei estadual poderá não ter valor perante o juiz 
dessa validade ou nullidade, declarando optima a lei que segundo a regra ou f6rma 
do Congresso é pessima, julgando pelo contrario muito constituicional a disposição 
da lei estadual, que deve ser inconstitucional segundo a fórina ou nbrma creada pelo 
mesmo Congresso. 

O 2° ponto é o seguinte : "Medidas em ordem a manter Pm toda sua plenitude 
e independencia o Poder J udiciario, na administração da justiça com elemento essen-
cial a causa da democracia, visto como na divisão da magistratura em estadual e 
federal importa o anniquilamento completo de todas as garantias da Überdade indi-
vidual.» . 
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Si não me engano, S. Ex. se refere- ao Poder Judiciario dos Estados; mas estes 
se governam pelas suas leis, onde deverão se estabelecer as de:didas em ordem a 
mantar a independencia do Poder Judiciario; si S. Ex. pretende que o Congresso 
Federal se envolva até nisto, a Commissão Mixta não lhe poderá ser agradavel por 
mais que medite seriamente, porque lhe obsta o art. óo da Constituição Federal, que 
precisa claramente as causas de intervenção da União no governo dos Estados. 

Fil}almente o 3° ponto da indicação contém o seguinte : " Obstar a intervenção 
do governo dos Estados nas eleições que deverão ser feitas por districtos eleit0 raes, 
afim de respeitar-se e garantir o direito das minorias consag.·ado na Constituição 
Federal l>. 

O simples enunciado deste ponto exclue in limine a sua acceitação, _que impor-
tará a revogação do art. 66 da Constituição e a destruição da autonomia dos Esta-
dos. 

O SR. CUNHA LIMA - Si o Congresso não tomar uma medida a este respeito, 
nos a tomaremos. 

O SR. TRINDADE - Tomarão como? Pela força? Ora meu collega deixe-se de 
valentias, que não dão resultado, O meio de evitar as luctas nos Estados é o juizo, 
a prudencia, ·é o patriotismo, Tenhamos patriotismo e tudo marchará bem; deixemos 
o amor ás posições. 

O SR. CUNHA LIMA - Estas palavras de S. Ex. hão de repercutir no Estado. 
O SR. TRINDADE- Não quero dizer que V. Ex. proceda como tem procedido por 

interesse as posições; mas por uma espeçie de molestia que se chama mania das 
grandezas, muito prejudicial em política principalmente. 

O SR. CUNHA LIMA - Acceito a receita de V. Ex. para isto. 
O SR. TRINDADE - Dou-a : Tenha patriotismo, prudencia e muito juizo .e· as 

cousas politicas no nosso Estado hão de lhe correr sempre bem. 
São estas, Sr. presidente, as considerações que tinha a fazer em contestação ao 

discurso do nobre deputado, e peço á Camara desculpa por lhe ter roubado tanto 
tempo, que poderia ser aproveitado em assurnpto mais importante. (Muito bem, 
muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela nora. 

SESSÃO DE 14 DE JUNHO. 

O Sr. Silva Mariz - Devia tomar parte nesta discussão para responder ao 
illustre collega, Sr. Cunha Lima, que se referiu á minha pessoa, quando fortemente 
atacava o Sr. Alvaro Machado, presidente do meu Estado. 

Tendo, porém, S. Ex. pedido a palavra para responder aos meus illustres colle-
gas que defenderam .cabalmente o mesmo presidente, e retiraram-se da Casa quando 
devia dar esta resposta, julgo não ser generoso responder a S. Ex. na sua ausencia. 

Limito-me a esta declai·ação. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a votação. 

SESSÃO DE 15 DE JUNHO. 

O Sr. Cunha Lima - Sr. presidente, continuaria hoje a discussão do meu 
requerimento que foi hontem encerrado, si, por incommodo, .não me visse na con-

tingencia de retirar-me. 
Expediente Desde que me foi concedida a palavra nesta parte da sessão 

tenho de entrar em algumas explicações, antes de levar ao conhe-
cimento • da Camata qual o fim que me traz á tribuna, que não é outro sinão a 
apresentação de um requerimento, 
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Estou . no firme proposito de deslisar sobre o assumpto, não sahindo fóra das. 
normas do respeito, da moderação e da calma, com que devo faltar peste augusto 
recinto. 

Si não for commedido, como devo, ao decoro do illustre deputado, que tão violen-
tamente aqui me atacou, procurando atirar-me insinuações, injurias e outras ridicu· 
tarias, que não me attingiram, peço a V. Ex. que immediatamente me chame á 
ordem e não consinta que eu. continue. 

Quero assim mostraa-, Sr. presidente, que a velhice, cujo caracter proprio é a 
moderação e a circumspecção~ nem sempre se apresenta ornada e revestida de taes 
qualidades. 

O primeiro deputado que occupou a tribuna, fe..: largas considerações aqui no 
seio da Camara sobre o objecto do requerimento por mim aprt!Sentado. 

Sr. presidente, para se combater uma proposição qualquer, não é bastante alle-
gar contra ella principias geraes; é sobretudo indispensavel que se mostre, a relação 
cont-radictoria dos principias que se allegam, com a materia da proposição que se 
quer combater. 

Ora, isto foi o que não fez o illustre deputado, que primeiro se apresentou em 
contradicta ás minhas considerações, esquecendo-se desta regra tão geralmente 
seguida em dialectica. ~ 

Sr. presidente, vejo que a primeira cousa, que os deve preoccupar muito nesta 
Camara, afim de que as nossas deliberações sejam bem acceitas e correspondam ao 
fim a que nos propomos é. merecer a confiança publica. 

Até aqui temos simplesmente uma confiança presumptiva e esta já muito abalada 
por diversos motivos. E' necessario, portanto, que empreguemos todos os meios !lO 

nosso alcance afim de tornar effectivo essa confiança, porque só assim podemos 
esperar que as nossas deliberações sejam bem recebidas, a menos que não queiramos 
de outra sorte nos desrespeitar deante desses illustres espectadores, que nos veem 
escutar, já destas tribunas, já destas galerias. Si estivermos aqui constantemente 
a trocar· palavras insultuosas de um para outro deputado, teremos, não essa confiança 
que nos é necessaria, mas sim o ridículo. 

Não quero mesmo entrar em particularidades, porque um detalhe traz outro, 
tanto assim, que comecei declarando nesta Casa que seria commedido ao decoro dos 
illustres deputados que me combatteram. Si quizesse, mostraria que o meu. rompi· 
mento com o presidente do Estado, foi por ter consentido que se rompesse o espesso 
e mysterioso véo que encobriu as suas deshonestidades administrativas. 
. Apenas, Sr. presidente, usarei da palavra para fazer desta tribuna um protesto 

solemne, contra o que allegou o illustre deputado que fallou em ·segundo Jogar, com 
relação á magistratura do meu Estado. 

Querendo elle justificar as leis absurdas, actualmente promulgadas no meu 
Estado, disse que ellas se justificavam pela prevaricação e veJa corrupção, a que 
tinha chegado a magistratura do Estado da Parahyba. · Não sei expressar o meu 
assombro. 

O que me causa sorpreza, o que me faz ficar admiradissimo, e si houvesse um 
outro superlativo mais forte para exprimir a minha admiração, eu usaria .âelle, é 
que isto fosse pronunciaêlo por um magistrado que sem escrupulos lança uma tão 
grave accusação á sua classe l uma calumnia atroz l recahindo justamente nos 
magistrados mais honrados, mais honestos; nos magistrados, que no presente não 
tem querido sujeitar-se aos desmandos, do que vai lá pela Parahyba. 

Mas. Sr. presidente, o meio para provar que a magistratura era corrupta e 
prevarcadora não é crear leis absurdas e ineptas, e ~im chamal-a ao cumprimento 
do dever pela responsabilidade, porque na responsabilidade é só onde se póde encon-
trar este admiravel expediente, a cuja falta Machiavel attribue a ruína da sua 
republica; expediente esse, que, removendo e punindo agentes corruptos, produz um 
remedio efficaz aos males do Estado, marcando aos governantes e governados os 
limites, dentre dos quaes devem se manter; expediente esse, que, na phrase de 
DeiOime e outros escriptores, é só quem tira o arbítrio da autoridade, e do crime 
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acalmando ó povo, por 'um acto de justiça dando-lhe consciencia dos seus direitos. 
Que as leis · promulgadas no meu Estado foram leis inconstitucionaes e retroac-

tivas, não resta a menor duvida. 
Perguntaria ao illustre deputado, que tão acremente me combateu, e faria até 

mesmo um appello á sua moral privada, si não são justas e exactas as accusações 
aqui por mim erguidas? 

Perguntaria mais ao illustre deputado si ha ou não retroactividade, quánd_o se 
priva um cidadão qualquer de um direito adquirido por lei anterior? 

No meu Estado, Sr. présidente, dá-se esta anomalia: leis diversas para os 
mesmos cidadãos. 

E' assiin que no meu. Estado por uma disposição de lei, todos os . serventuat·ios 
da justiça são vitalícios, os seus cartorios são privativos, no entantó qu·e par-.i um 
escrivão do meu Estado ha uma lei especial e de excepção. 

Todos os serventuarios, isto é, todos os ~scrivães de orphãos do Estado gozam 
deste privilegio, · são · privativos mas abriu-se uma excepção para o da cidade de 
Areias. Pergunto, ha, ou não, uma rectroactividade? Quanto á outra lei, pela qual 
fui tão acremente accusado, é referente á aposentadoria dos magistrados. 

Diz Ó art. 44 da Constituição do Estado. (U) : O Poder J udiciario é independente 
e será composto de juizes e jurados, assim no cível como no crime. Art. 46:. Os mem" 
bros do. superior tribunal e juizes de direito serão vitalicios e só por sentença irrevo-
gável perderão o logar. Àrt. 79 da Constituição do meõmo Estado. Fica recorihecid!l 
o direito de aposentadoria dos funccionarios publicos, etc., regulando-se a causa e · o 
modo em lei ordinaria. Art. 56 da lei n. 8; de 15 de Dezembro d~ ·I8cj5. Os mag,islra-
dos que entrarem no exercido de suas funcções só perderão os cargos· por sentença 
criminal definitiva, por incapacidade physica ou moral ou por aposentadoria. Lei § zo 
A aposentadoria só lhe será concedida no caso de invalidez provada em inspecção d., 
saude, etc. Vejamo~ agoi'à si estas garantias foram ou não viola~as. Art. 17 da lei 
ultimamente votada no meu Estado. As condições para aposentadoria dos magistra-
dos estabelecidas no art. 56, § z• da lei, niio terão execução no periodo da act11al 
legislatu.ra, sendo livre ao presidente do Estado, · decretar a mesma aposentadoria 
dentro do referido período, conforme a exigencia da boa adlllini~traÇão da justiça, 
a pedido ou não do magistrado. 

Pergunto, póde haver uma lei que fira tão abusivamente a Constituição do Estado 
como a Federal? A Constituição do Estado não garantia os direitos adquiridos? 
Tudo o que na sociedade se chama direito publico, Sr. presidente, não concorre direc-
tamente ·para firmar este grande principio dos direitos adquiridos ? Si estes magi'stra-
dos tinham este direito adquirido, · garantido pelo Constituição Federal e .pela do 
Estado, foram ou não feridos por esta lei, e ella é ou não absurda. 

Deixo áo bom senso dos meus illustres collegas dizer si ha ou não absurdo na 
lei que manda aposentar forçosamente os magistrados da Parahyba do Norte. 
· Sr. presidente, prometti não faltar ao respeito que devo aos illustres deputados 
pelo meu Estado, e portanto não quero abusar nem entrar em longas considerações. 

Limitar-me-hei a dizer que os desmandos e a anarchia que reinam em todos 
os estados do Brazil e principalmente no Norte ... 

{]M. SR. DEPUTADO- Não apoiado, os Estados do norte são os que vão melhor. 
o SR. CUNHA LIMA - Sãci devidas a suá má organisação. A ~xperiencia, Sr. pre-

sidente, esta sabia mestra dos povos e dos governos tem· demonst.rado de umá fórma 
assás eloquente que a actual organisação dos Estados é incompatível com a verda-
deii-a norma do regimen democratico. 

A esta má (}tganisação se deve a anarchia que reina, e não nos illudamos, -tere· 
mos de lamentar funestas consequencias si o Congresso não tomar medidas 5érias e 
praticas sobre esse estado de cousas ... 

UM SR. DEPUTADO - Ha de tornai-as mais tarde. 
A maioria do povo se declara aberta- e hostilmente contra a organização dos 

Estados, portanto, essa organiza·ção precisa de refo·rma. . 
O SR. CuNHA LIMA - ,',; não nos ílludamos, os facciosos, ou antes (}S inimigos 
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da Republica, como os gigantes da fabula que jupiler emparedava nas cavernas 
das montanhas, não cessarão de reunir os seus esforços para sacudirem o Olympo, 
isto é, a Patria e as instituições republicanas. 

Seja-me licito lembrar aqui a dolorosa exclamação de Napoleão quando ia para 
a ilha d'Elba : «Não posso mais restabelecer-me no throno, porque offendi os direi-
tos dos povos. » Assim, se quizermos consolidar a Republica devemos respeitar pri-
meiro que tudo os direitos do povo, devemos manter o imperio da lei, devemos 
procurar por todos os meios ao nosso alcance que a Constituição seja uma realidade 
neste paiz e não uma Constituição de papel. Devemos procurar tambem reivindicar 
os fóros da justiça, contrapondo a sua efficacia aos arbitras do poder. Si não se fizer 
isto, o que colheremos da Republica será a anarchia e a desordem. 

O estado convulsivo em que se acham os Estados exige imperiosamente dos 
representantes da Nação as mais energicas providencias. 

Aqui terminarei estas ligeiras considerações, não entrando em detalhes e offere-
cendo um requerimento para que V. Ex. consulte a Camara se consente na retirada 
de minha indicação, que penso não ter mais razão de ser porque era para ser apre· 
sentada á Commissão Mixta para toma.r em consideração os pontos nella estabeleci-
dos que me pareciam incontestaveis e de evidente necessidade. 

Vou remetter o meu requerimento. 
O SR. PRESIDENTE - Opportunamente submetterei á consideração da Casa o 

requerimento de V. Ex. 

Nesta mesma sessão a Camara consultada consente na retirada do requeri-
mento. 





NOTA 

Caso de Pernambuco. 

REQUEII.IMENTO MARTINS JUNIOR. 

Em 18 de Junho o autor fundamenta o requerimento. Fala em seguida 
o ar. Medeiros e Albuquerque. Em 2f! entra em di8wssiio. Oram 08 ~rs. 

Arminio Tat~ares, Gaspar Drumond, A. Orlando. Em 21 oram os sr8. A. 
Orlando, Jose Mariano, F. Glicerio. Em 22 é offerecida emenda pelo sr. Mar-
tins Junior. Falam 08 srs. eoelho Ointra, José Mariano e F. Glicerio. E' 
encerrada a discussão. Em 25 o sr. Medeiros e Albttque'rque pede preferen-
cia, na votaçã.o, para a emenda .. E' co'IJcedida e approvada. 





CAMAAA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 18 DE JUNHO. 

O Sr. Martins Junior tMo'llimento de attenção) ·- Srs. deputados, Sr. presi-
dente. Ha inquestionavelmente para todos quantos se veem na contingencia de subir 

a uma tribuna, seja popular, seja da natureza desta que na presente 
~xpediente accasião estou occupando, assumptos de naturezas diversas, melhor 

diria, eú, inteiramente polarisadas, Fetfeitamente oppostas. 
Ha, com effeito, assumptos oratorios que são como os dias illuminados, em· que 

ha claridade no ar e 'alegria nos ' peitos, em que a natureza cheia de .sol, branca e 
cheia de luz abençoadora, influe nos espíritos saudavelmente, penetrando no amago 
dos corações e incutindo-nos na alma as boas idéas, os bellos serttimentos, sobretudo, 
as inspirações granqiosas. 

Ha, porém, Sr. presidente, assúmptos que são como as noites negras e banas-
cosas, que são como a treva profunda das extraordinarias, das longuíssimas noites 
polares. · 

Ahi, o espírito sente-se, ao contrario, confrangido, a alma deixa-se succumbiJ;' 
ao peso das impressões que o meio necessariamente· faz pesar sobre ella, e então, 
a palavra que exprime a idéa, a idéa que tem de ser exprimida pela palavra, ficam 
pesadas e tredas como a sombra que as circumvolve. (M~ito bem.) .. 

o· meu espírito, Senhores, entra agora em uma dessas immensas noites polares, 
em uma tremenda noite hibernai de trevas absolutas e amedrontadoras, pprque tenho 
de me referir ao meu Estado natal, porque tenho de fallar do infelissimo Estado de 
Pernambuco, analysando sua actual situação política. 

. E' que aquella pobre terra do Norte, Sr. presidente e senhores, afigura-se-me 
neste momento menos um pedaço de solo soberbamente illuminado pelos raios do 
astro que elle é o primeiro a ver nesta parte do continente (porque é aquelle cuja 
costa mais se enterra pelo mar em busca do nascente), do que alguma cousa de 
semelhante áquella floresta escura, áquella sel'lla sel'llaggia ed aspra e forte de que 
nos falia o immortal poeta florentino, no . seu extraordinario poema. 

Entretal\t~, por mais que me doa o coração, · por máis que G meu . espírito se 
turbe, tenho agora necessidade de enveredar por um dos meandros, dos multiplos 
meandros, daquelle intrincado Jabyrintho de sombras, · daque\la pavorosa seiva, 
ver!ladeiramente selvagem, verdadeiramente aspera e forte ... 

Não é, meus senhores, que eu ame as regiões sombrias, ou que sinta a prazer 
de uma viagem phantastica nas trevas: é,. sim, que; á semelhança do divino épico 
a que me refiro, tenho precisão de ver si me acommette ·o terror em frente do animal 
terrível, da perigosa férà, que, igual á loba do poeta," se encontra dentro do meu 
Estado, melhor, na cupula do edifício politico do meu Estado, a ensanguentar todas 
as aspirações nobres daquella terra, a fazer com que não hàja presentemente em 
corações e em cabeças de filhos de Pernambuco, idéas e .sentimentos que não san-
grem, taes são as duras provas de martyrio a que teem sido todos sujeitos continua-
mente, dia a dia, pelo homem que nos ·está infelicitando, pelo díC'tador que alli está 
conspurcando a Republica, mareando-lhe os brios e fazendo com que de Pernam-
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buco, que .antes de qualquer outro torrão brazileiro, sonhou com a Republica, se 
pense que é a negação de toda~ as liberdades politicos, de todas as garantias sociaes I 

Sim, Sr. presidente, na selva escura de minha terra, vou encontrar fatalmente 
um animal feroz, igual áquelle que apavorou a alma do Dante, e· qué só não o fez 
retroceder em caminho porque ao seu lado estava a sombra protectora de alguem 
a quem não amedrontavam perigos. Entretanto, o immortal florentino estacou deante 
do monstro, cuja simples lembrança lhe renovava depois o medo no pensamento. 

Enfrentando assim o g overnador de Pernambuco, que nem mais possue os 
sentimentos communs de humanidade, eu estaco apavorado como o sublime cantor 
da Divina Comedia, e certamente não teria coragem de tomar a palavra sobre elle, 
s1 por acaso não possuísse· tàmbem alguma cousa, que me conforte, que me acom-
panhe na viagem, que me dê a energia soberana de dizer em frente do monstro 
toda a verdade, tal como é e tal como deve ser dita. 

~abe-se que era a divina alma do extraordinario mânttiano, do altíssimo poeta 
tão amado, tão ·venerado pelo cantor de aeatriz, quem acompanhava este na sua 
viagem, através de inferno e purgatorio, em busca do paraíso, dando-lhe o alento, 
a -força de que elle precisava para levar a effeito sua gloriosa missão. . 

Pois bem, Senhores, tenho tambem o meu espírito tutelar na viagem que 
emprehendo, e este vem a ser tão inspirador, tão profundo e tão santo quanto o póde 
ser aquelle outro que dirigia os passos do poeta dé Florença e que elle considerava 
seu guia, seu senhor e· seu mestre. Sim, tenho para me encorajar nesta jornada o 
sagrado espírito do velho Pernambuco, a antiga e gloriosa alma ".pernambucana, 
a lembrança do passado inteiro do meu Estado, a sombra veneranda dos grandes 
patriotas, que. nag~:~ella terra- sonharam tanto com a liberdade e por ella tão nobre-
mente souberam morrer I Toda a historia da minha terra e, sobretudo, a unanimidade 
dos avós g loriosos, me indicam a necessidade de não parar deante dos empecilhos 
que por acaso se me ~;~ntolhem, e fazem-me não temer os monstros, as· féras, ' venham 
ellas de onde vierem, surjam de onde surgirem I (Muito bem.) 

E', pois, em· nome do brio, da dignidade e das grandezas passadas de minha 
terra que mais uma vez tomo a palavra· neste recinto para me referir á politica de 
Pernambuco e especialmente ao governador, que está· espesinhando aquelle Estado; 

·é em nome dos sagrados heróes da Patria pernambucana, muitos dos quaes preferi· 
ram o suicídio nos earceres á obtenção da liberdade pelo vil preço da apostasia; e em 
nome dos grandes capitaes ·de honra cívica enthesourados na bistoria do meu 
Estado,- desde- 1710, isto é, "desde Bernardo Vieira até 1849, isto é, até Nunes 
Machado; é em nome de todos os martyres pernambucanos que com seu sangue e 
cóm sua vida bateram-se pelas grandes idéas de humanidade e jlAstiça, hoje estampa· 
das em nosso estatuto constitucional; é em nome de tudo isso, Senhores, que venho 
novamente dizer á Camara, ao Congresso, ao paiz inteiro, que felizmente para nós 
outros seus OP.posicionistas (porque está ahi a justificativa de nossos reiterados juizos 
e apreciações), mas infelizmente para aquelle pedaço de terra que occasionalmente 
lhe deu o berço, o Sr. Barbosa Lima acaba de desmascarar-se inteiramente, com-
mettendo o maior dos attentados, o mais nefando dos crimes politicos ! Sim, Sen-
hores; cansado, farto de attentar destacadamente contra os d:reitos ·dos cidadãos 
e contra a independencia dos poderes organisados pela Constituição, o governador 
de Pernambuco acaba de attentar em bloco, em globo, contra a propria personalidade 
do. Estado, usurpando abertamente o poder, isto é, prolongando, estendendo sua 
odienta dominação além do prazo constitucional que lhe indicava o dia de hontem, 
como o ultimo do seu infeliz governo ! · 

Avido de mando, o dictador do meu Estado quer manter-se no poder, e para con- -
seguil-o emprega as maiores violencias moraes e materiaes; moraes as que veem da 
sophismação baixa e revoltante da lei; máteriaes as que se exercitam pela força das 
baionetas, das tres mil baionetas compradas com dinheiro illegalmente tirado do 
Thesouro, e que são o unico elemento em que se apoia e com que conta em Per· 
nambuco o Sr. Barbosa Lima l 

Entro, portanto, no meu assumpto, Sr; ·presidente e senhores, · com repugnancia 
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e tristeza; mas tambem entro nelle fortalecido intimamente pela cons~iencia plena 
de que estou cumprindo um grande dever, de que estou nesta occasião prestando 
um dos maiores e mais relevantes serviços á minha terra. 

-E' possível que no cumprimento desse dever, na execução da minha tarefa eu 
nilo tenha a feliciaade obtida pelo grande poeta que nos deu em tercetos immo:taes 
a synthese theologica da idade média, isto é, que eu não possa attingir ás alturas 
ineffaveis do paraíso político; é possível que eu não chegue a ver nesta Camara e 
em · nemhum dos outros ramos dos Poderes Publicas nacionaes a menor restea de 
luz consoladora, mas ao menos terei occasião de exhibir á Camara dos Srs. Depu-
tados e ao paiz inteiro os sete círculos do inferno archidantesco em que o Sr. Bar-
bosa Lima tem conseguido encerrar e esmagar todas as aptidô<.ls e todas as aspira-
ções da alma pernambucana I (Pausa.) . • 

Eu comprehendo, Senhores, um certo retrahimento suspeitoso (porque não dizer 
a verdade?) que, desde os primeiros dias em que nesta Casa se começaram e enunciar 
verdades amargas a respeito da administração do Sr. Barbosa Lima, se notou entre 
o Srs. representantes do paiz, quer os que faziam parte da legislação passada quer 
os da actual legislatura. 

Parece-me, ao observar as physionomias de cada um dos Srs. representantes, 
que, por maior que seja a sua bondade para com o humilde orador que neste momento 
occupa a tribuna, alguma cousa do intimo do .coração ou da memoria lhes está 
fazendo pensar que ha naturalmente muito de paiXão partidaria no modo por que 
me exprimo com relação ao governador de Pernambuco; e que para uma grande parte 
dos meus collegas muito diverso deste, que está sendo agoca retratado, era o cidadão 
Barbosa Lima quando, ha tempos, occupou uma cadeira neste recinto. Eu noto o 
phenomeno, eu o coristato e verifico e até mesmo o explico. 

Porventura, podemos nós ter uma regra mais geral e mais segura para aquilatar 
. o procedimento actual de um individuo e para presumir o seu procedimento futuro, 
do que o conjuncto do seu passado? · 

Porventura na generalidade dos casos o caracter de um individuo não obedece ao 
mesmo tempo aos antecedentes hereditarios e aos proprios antecedentes pessoaes, 
determinando afinal um typo que póde e deve modificar-se sob a acção dos meios, 
mas que deve tender ao melhoramento sinão á perfeiç'ão? 

Certo que é esta a regra, e ella tem profundamente actuado no espírito de mui-
los representantes desta Casa, do Congresso Nacional, para que não seja aqui acol-
hida como merece (a verdade é que não tem sido acolhida até hoje como o devia) a 
queixa amarga do Estado de Pernambuco contra o governador que o tem levado ao 
mais extremo gráo de miseria política !... · 

O SR. LEOVIGILDO FILOUEIRAS - As questões dos Estados aqui são chamadas-
lavagem de roupa suja. 

O SR. FRANCisco GLicERIO - Si nós estamos ouvindo com tanta attenção ao 
illustre orador, porque desconfiam da nossa sinceridade? 

O SR. MARTINS JUNIOR - Mas, Sr. presidente, eu zélo por modo tal a honora-
bilidade intellectual e moral dos meus dignos collegas de representação na sua quali-
dade de advogados e delegados de todo o povo brazileiro, que, quero acreditar que, 
quando SS. Exs. assim procedem, olvidam apenas, mas nli.o ignoram, factos de 
natureza scientifica, leis naturaes, que explicam perfeitamente o desvio, a deturpaç~o 
de certos typos e caracteres. . _ 

Os factos respectivos abundam na historia,. Senhores; quer na historia natural, 
quer na social. 

Si ha alguma lei verdadeira, inconcussa, positiva, nos. domínios das sciencias 
naturaes, é a da hereditariedade, e, entretanto, é esta justamente a que maiores 
contrastes e surprezas fornece· ao biologista. Basta lembrar que ha uma hereditarie-
dade alternante ao lado de uma hereditariedade homotopica e de uma hereditariedade 
homochronica, isto é, que um individuo póde deixar de parecer-se. physica ou moral-
mente com o seu progenitor para assemelhar-se a tal ou qual antepassado remoto, 
e póde manifestar esta ou aquella qualidade moral ou physica dos paes em um dad.::> 
Jogar do seu corpo ou em uma dada época de sua vida. 
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E, si ·assim t! em biol.ogla, porque não admittir na vida .social, quando se tráta 
de phenomenos muito mais complexos em qu.e entram todos os elementos geneticos e 
modificadores, desde os que nos vêm da região dos astr.os até os que vêm das co~
binações physi~;;o-chimicas, vitaes e sociaes, . effectuadas no grande laboratorio da 
terra; porque não admittk na vida social, repito, estranhas anomalias, verdadeiros 
abortos moraes que não podem quasi ser explicados,. mas que surgem de vez em 
quando e se impõem á evidencia? 

Curvando-se deante desta evidencia, Sr. presidente, é que os antigos latinos 
sentenciaram aquella verdade politica, que com o correr dos tempos veiu converter se 
em rifão quasi popular : - honous mutant moYes ! Sim, as honras as mais das vezes 
alteram os costumes I -

Quem não sabe, por exemplo, que Scilla e Vespasiano, ao iniciarem sua vida 
politica, foram homens puros e ju~tos, foram verdadeiros homens bons, insuspeita-
veis de todas as atrocidades que depois ordenaram e praticaram? 

Não é verdade, Senhores, que Carlos IX foi no começo de sua carreira um rei 
clemente, que ninguem julgaria capaz de autorisar os horrnres de Saint-Barthé-
lemy. 

Porventura o chanceller de I 'Hopital não declarou a esse ' respeito que a co usa 
que mais lhe doia era ter vivido bastante para assistir á mudança completa do carac-
ter de Carlos IX? 

Tambem não é verdade ainda que Tacito disse de Tiberio ter sido elle inteira-
mente transformado pelo póder, pela fascinação, pelo prestigio do governo e da auto• 
r idade, de modo que era um homem vi dominationis convrdsus et mutatus? 

E' tudo verdade, Senhores, e por isso mesmo não admira absolutamente a mim, 
como não póde admirar á Camara, sob pena de ignorarmos os phenomenos superio· 
res de psychologia social (cousas que nãq podemos ignorar porque somos chamados 
a legislar, isto é, a fazer obra de sociologistas), não póde admirar, nem a mim, nem 
á ca·mara, digo, que o Sr. Barbosa Lima (e eu nunca levei, rem levo a minha oppo-
sição a adversarios até ao ponto de furtar-me ao reconhecimento das suas virtudes e 
meritos) tenha deixado nesta Camara uma tradição de hqmem de talento, de homem 
activo, de homem adheso a todas as nobres idéas aqui aventadas, e seja hoje, como 
governador de Pernambuco, a negação de todas as qualidades administrativas e 
sobretudo de todas as virtudes republicanas. 

O facto é tanto mais verosimil e acceitavel, quanto é sabido e certo que as func-
ções políticas e. legislativas são grandemente .differentes das funcções de governo, 
quer dizer das funi:ções administrativas e praticas. 

Aqui, Sr. presidente, nesta. Casa, nestas Çancadas, nós somos e muitas veT.es 
presisamos ser agitados e agitadores; presisamos não só revolucionar a alma de todos 
quantos nos cercam, mas rr tambem, por uma repercussão do choque, levantar o 
espírito publico lá fóra, afim de que, em questões de vital interesse_ para a Patria, 
a opinião nos possa dar aquillo de que precisamos para a co.ns~ução da g randeza 
moral e material da União Brazileira. 

Mas isso não nos dá, e talvez nos tire, as qualidades precisas, indispensaveis a 
um homem de Estado, que do fundo do gabinete, na concentração das suas idéas, 
tem necessidade de apanhar todos os phenomenos sociaes, e achar-lhes a fórmula defi-
nitiva e suprema da lei, adaptando-a ás necessidades da época e ás . circumstandas 
de· momento. 

Ha, portanto, Senhores, um abysmo entre um e outro papel, entre uma e outra 
attitude. 

Nestas condições não posso conceber que v;1lha hoje ao Sr. Barbosa Lima, o 
tyranno de Pernambuco, o facto de ter sido elle aqui um agitador, um oraqor 
ardente, um infatigav~l opposicionista ao governo do marechal Deodoro, em sua 
ultima phase. . · . . 

Por isso mesmo que na tribuna parlamentar aquelle deputado soube · destruir, 
comprehende-se que não saiba, em uma cadeira de governador, construir, para a 
felicidade de um Estado. 
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E porque penso deste modo, porque sinto sinéera:merite o que digo, porque 

entendo que o passado dos homens publicas não os torna invulneravéis ante a critica 
dos adversarios, os quaes· teem o direito e o dever de profligar-lhes os crimes apon· 
tando-lhes os erros, é que eu venho mais uma vez denunciar á Camara o Sr. Barbosa 
Lima e affirmar perante o paiz inteiro que esse govi!rnador tem·se cada vez mais 
revelado incapaz de administrar o Estado de Pernambuco, forrando sua incapaCidade 
com a maldade mais requintada, absolutamente incompatível com os brios, com a 
dignidade e com. os direitos da população pernambucana. (Pausa.) 

Sr. presidente e ·senhores, já a lguem disse do marquez de Pombal que elle foi 
u altivo e implacavel como .Richelieu, subtil e astuto como Mazarino, obstinado e 
~uda« como .Albeconi. » 

Pois bem, pedindo venia á Camara (e nisto não a offendo absolu tamente, apenas 
uso_ da minha liberdade de opinião e da faculdade de expressar-me livremente, nos 
termos ~a Constituição e do Regimento) eu direi, paraphraseando o escriptor que se 
referiu ao grande estadista: portuguez, ministro de D. José, que o Sr. B_arbosa Limri 
tem na sua idiosyncrasia intellectual, moral e politica, no seu caracter politico espe-
cialmente, uma tríplice modatidade; direi que esse góvern'ador é hypocrita como 
Cromwell, feroz ou perverso como Nero, trahidor como Joaquim Silverio dos Reis! 
Joaquim Silverio, mais Nero e mais Cromwéll, como homem de Estado hypócrita e 
não como simples fundador da ·Republica Ingleza, eis a:hi o Sr. Barbosa Lima! 

Foi o Sr. Barbosa Lima, hypocrita co'mo CrdmwelÍ, quando; assumindo o 
governo de Pernambuco, fez a publicação de urri programri:'la político-administrativo, 

·cujo ponto capital, dominante, sinão unico, era a 'exclusão absoluta da acção gover· 
nati\•a em tudo quanto fosse política eleitoral, a negação do seu 'concurso a tud'o 
quanto importasse intervenção -de governo em pleitos· partidarios ; pa:d menti'r pouco 
depois a essa promessa solemne ! Esse j>rogramrria, que 'consta dos· jotnaes~ qu·e p'óde 
ser compulsado e no qual se decla rava, não como regra individual de proceder, mas 
como norma republicana geral (que aliás encerra uma verdade theorica), que ' não 
compete aos · governos fazer eleições · ou intervir ein pleitos póliticos oh 'partidarios·,-
garant-indo apenas a ordem matei"Ía e deixando ao tuidado dos partidos o estabelecer 
a luta da propaganda ou das urnas· no· terreno por elles escolhiiio, é o · maior doeu~ 
menta da hypocris,, do Sr. Barbosa Lima. E é documento de hypocrisia, porque tendo 
sido publicado como e pedra ángular do governo e <ta admini; tração desse régulo, 
dois mezes depois era indignamente renegado pelo seu proprio autot·, quando · este 
para impor a; c.andidatura do Sr. Joaquim Pernambuco ao Senado Federal rompeu 
com o partido que -o elevara ao poder ! 

Sim, hypocrita como Cromwell foi o Sr. BarbO'Sa Lima, porque, depois de ler 
publicado esse programma,· a mim proprio - já o disse n·a imprensa de Pe'rnambuco\ 
já o ~epeti aqui e ninguem jámais m 'o contestou - a mim próprio convidou elle para 
uma indignidade, propondo-me o córte secreto de um dos candidatos contemplados na 
chapa do partido, o Dr. Ulysses Vianna, para ser eleito o Sr. Joaquim Pernambuco, 
que era o seu candidato intimo. 

UM SR. DEPUTADO - E' falso. 
O SR. MARTINS JuNIOR - Falso é o que está· dizendo o illustre deputado. Eu 

appello para o testemunho de todos quantos -leram os jornaes 'de Pernambuco e con· 
hecem a politica locaL-

UM. SR, DEPUTADO - Foi· até acto official. 
O SR. MARTINS JUNIOR - O acto . official foi a affirmação feita em principio 

de que o governador não faria absolutamente política no governo. 
O SR. ZAMA - Eu até escrevi uma carta ao Sr. Bar-bosa Lima felicitando-o pelo 

seu programma. 
O SR. MARTINS JuNIOR - Esse foi· o facto inicial; o· complementar, aquelle que 

revela bem como os actos do Sr. Barbosa Lima · estão em desaccordo com as suas 
idéas, foi aquelle em virtude do qual patrocinou elle escandalosamente a canilida· 
tura do Sr. Joaquim Pernambuco á senatoria, adiando por tres vezes· a respectiva 
eleição, e insinuando-me, ou antes, pedindo-me uma indignidade em favor do seu 
candidato. 
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Sim, Senhores, repito mais uma vez-aquillo que já tive en~ejo- de affirmar aqui: 
o Sr. Barbosa Lima, em seu gabinete de trabalho, nas vesperas do u1timo adiamento 
planejado, teve o cynismo de pedir-me, em conferencia, de que póde dar testemunho 
o tenente do exercito Domingos Alves Leite, que eu excluísse subreticiament~, 
indignamente, traiçoeiramente, negramente, o nome do Sr. Ulysses Vianna da chapa . 
do partido, para substituil-o pelo nome do Sr. Joaquim Pernambuco! 

O SR.-ZAMA- Isso é . o que se chamma viver ds claras I (Risos.) 
O SR. MARTINS JUNIOR - Portanto, é preciso que não se attribua a um verdor 

de annos que já náo .tenho, a um fogo de temperamento. que quizera ainda ter maior 
para as explosões da minha dignidade politica, á passageiro erupção de sentimentos 
apaixonados e partidarios, a phrase que acabo de enunciar, que renovo, e da qual 
tomo todas as responsabilidades : - O Sr. Barbosa Lima é hypocrita como Crom-
well, não o Cromwell feito orgão das aspirações de liberdade do povo ·inglez : 
mas o Cromwell que se . fazia Protector para se fazer despota; o Cromwell que fazia 
discursos cheios de citações da historia segrada e que derramava lagrimas deante 
dos seus amig-os, tendo coração para mandar massacrar os habitantes da cidade de 
Drogheda, após a capitulação com a qual lhes promettera a vida I 

Mas eu disse, Senhores, que o governador do meu Estado era, além de hypocrita, 
féro , perverso como· Nero. Elle o é decididamente, e o é, porque féro e perservo é o 
individuo que, investido de uma alta funcção politic:a', ordena a agentes seus, a 
suól!lternos sem imputabilidade moral nem legal, que prendam, fazendo-o escoltar 
por vinte e tanta praças de cavallaria, um homem que nunca téve outro crime sin"ão 
o de dar á sua terra um governador desequilibrado e portanto capaz de todas as 
tropelias. Esse homem era eu, Sr. Presidente; foi a mim que o Sr. Barbosa tima 
mandou prender, a mim, dando ordem ao capitão Ottini, hoje tenente-coronel, já 
celebre por façanhas posteriores, de conduzir-me ao palacio do governo vivo ou 
morto. 

E sabe a Camara por que crime? Quer o paiz inteiro saber porque? Pelo crime 
de ter recebido um telegramma de um coreligionario de Palmares, em que se me 
communicava que a força policial enviada pelo governador para o sertão havia sido 
derrotada pelos rf!volucionarios que nos municípios de Triumpho e Floies protesta-
vam, com armas na mão, contra a dissolução dos conselhos municipaes, arbitraria-
mente feita pelo governador I · : 

Fui acintosamente preso por isso, 'e appello para o testemunho de adversario"s 
que sê acham hoje sentados ·aqui, e que miquellé temp~ eram cc.rreligi~narios poti-
ticos do Sr. Barbosa Lima, para o testemunho do Sr. José Mariano. por _exemplo, 
que póde dizer, si é ou não verdade que a ultima victirria da sanha do Sr. Barbosa 
Lima, o Dr. José Maria de Albuquerque Mello, ouviu do governaitol!' a expeilíção 
da ordem de minha prisão, devendo ir á sua presença ou a minha pessoa ou .. meu 
cadaver! · ' 

O SR. J~siÍ MARIANO - E' exacto, e mais' tarde negava que o tivesse feito. 
O SR. PEREIRA DE LYRA (Para o Sr. José Maf'Íano)- Mas V. Ex. ha de lemõrar-

se de que o Sr. João de Siqueira negou o facto, dizendo que o Sr. Martins Junior 
apenas tinha sido chamado a palacio. 

O SR. ·MARTINS JUNIOR - Não devia talveÍI fazer observação alguma ao aparte 
do iitustre deputado o Sr. Pereira de Lyra, mas não _será máo que a Camara tome 
nota de que S. Ex. disse que eu apenas fui chamado a palacio, embora com uma 
escÓita de 20 e · tantas praças de cavallaria. 

O SR. PEREIRA DE LYRA - Disse-o o Sr. João de Siqueira. 
O SR. MARTINS JUNIOR (FBf'IJ. o Sr. J,yrB)- Mas então pergunto a V. Ex. si con· 

firma ou não a minha prisão com as circumstancias que referi. 
0 SR. PEREIRA DE LYRA - Eu a confirmei perante a Camara. 
O SR. MARTINS JUNIOR - Eis aqui! O Sr. deptado Pereira de Lyra, que hoj-9 

está apoiando incondicionalmente o Sr; Barbosa Lima... . 
O SR. PEREIRA DE LYRA - V. Ex. não póde entrar no ;ntimo das minhas con-

vicções. 
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o SR. MARTINS JUNIO-R - Ah r. quer que retire o - incondicionalmente? 
0 SR. PEREIRA DE LYRA - Perfeitamente. 
O SR. MARTINs JUNIOR - Pois retiro o adverbio, mas devo dizer a V. Ex. que 

fallava de apoio ou solidariedl!de política, sem precisar sondar a cabeça ou o coração 
de V. Ex... · 

O SR. PRESIDENTE :- A discussão 'não póde continuar em dialogo. 
O SR. MARTINs JUNIOR - Estou prompto a attender á observação de V. Ex·., 

Sr. presidente, e vou retomar o ·fio das minhas idéas no ponto em que fui interrom-
pido por apartes. 

Dizia eu que o Sr. Bàrbosa Lima, além da hypocrisia de Cromwell, tem a per-
versidade de · N~o. Citei um facto. Precisarei citar outro? Precisarei dizer aqui, · 
deante da Camara dos Srs. Deputados, á face da Nação inteira, com a minha ' res-
ponsabilidade de pernambucano e de político, aquillo que todos sabem e veem em 
meu Estado e que já toda a imprensa do p11iz tem noticiado, isto é, que o Sr. Bar-
bosa Lima é tão honesto, é tão puro, é tão santo, tão cheio de virtudes beatifiças, 
que mantem nos seus postos, com todas as honras, mais ainda, na sua convivencia 
privada, na sua intimidade, a ponto de photographar-se em companhia delles, .I s 
assassinos do Dr. ·José Maria, victÍ(na a 4 de março deste anno de dois sicarios 
agaloados? I (Sensação.) · 

O SR. GONÇALvEs MAIA (mostran.do uma photographia) - Tenho aqui na minha 
mão a prova·! _ 

O SR. JosÉ MARIANO - E' mais eloquente do que os pasquins que aqui se 
espalharam sobre Ricardo Guimarães ! 

O SR. MARTINS JUNIOR - Senhores, não é meu intuito provar a coparticipação 
directa ou indirecta do Sr. Barbosa Lima no t ristíssimo acontecimento que Pernam-
buco deplorou e de que se sentiu envergonhado pelas circumstancias especialissimas 
de traição e covardia de que foi ·revestido. Estou referindo ou citando factos apenas. 
Estra!Jho e adverso ao partido do Dr. José Maria, como ao Sr. Barbosa Lima, eu 
julgo neste assumpto pelo que vi e ouvi no Recife, pelo consen,;o geral da populaÇII.o 
daquella .cidade, e mais do que isso, Sr. presidente, por aquillo ·que consta do;; 
autos do processo-crime respectivo, quer no inquerito, quer na formação da culpa -
autos dos quaes resulta a criminalidade dos tenentes-coroneis Ottoni e Magno, do 
cabo Amazonas e de Fuão Ribe·iro de Carvalho, que foram co-réos no assassínio do 
Dr. Jos~ Maria! Nesses autos são claríssimos, contestes, os clepoimentos de 3 ou 
4 testemunhas de vista, que declararam ter assistido á morte do chefe autonomista, 
produzida por tiros de revólver disparados pelos commandantes Magno e. Ottoni r 
(Sensqçào.) 

Não me encarrego, senhores de demonstrar á Camara si entre o Sr. Barbosa. 
Lima e os gatilhos dos rev6lveres dos tenentes-coroneis M.agno e Ottoni houve ou 
não uma relaçiio de causa a effeito. 

Isso incumbiria á justiça. Mas o que não p6de ser indifferente á Camara e não 
póde ser esquecido por miin neste momento, porque é um facto attestador ou corro-
borador das minhas asserções, ~ esse facto a que alludi ha J•ouco; é que depois do 
barbaro drama do dia 4• em que figuraram como protogonistas dois chefes de força 
pública, um commandante do 1o corpo de policia, outro commandante do regiment·~ 
de cavallaria do Estado, depois de feito o inquerito do qual resultaram provas incon-
cussas da criminalidade daquelles dous commandantes; o Sr. Barbosa Lima tivesse o 
desplante, tivesse .a · coragem cyn.ica, tivesse o despudor sem nome, tivesse a ousadia 
inqualificavel e indigna do nome pernambucano, de se ir retratar, de fazer-se photo-
graphar com os indigitados autores do assassinato de seu adversario r 

O SR. GONÇAJ.VES MAIA - Cóntinuam a conviver. 
O SR. JosÉ MARIANO - . E ·o Sr. .Barbosa Lima os mantem ainda nos postos, 

apezar da ordem do Ministro da Guerra para retiral-os. . . · 
O SR. ZAMA - O expediente rtão é novo, é do tempo do dictador Cesar. (Risos.) 
O SR.Jost MARIANO- O cabo Amazonas esteve preso até ao dia em que .con-

fessou que era autor do assassinato. E' bom notar isto. 



O SR. MARTINS JUNIOR - E não terei razão para affirmar depois disso q'ue ., 
Sr. Barbosa Lima tem a fereza do despota romano, levada ás raias da inconsciencia? 

Si não é isso, mas si os factos a que me refiro denotam os instinctos menos 
dignos existentes del'ltro de uma aima, á qual seria prec;iso o scaphandro de um dos 
melhores psychologistas, um Shakspeare a nascer, para sondar-lhe toda a profundeza 
pavorosa, e si á revelação desses instinctos não cabem os qualificativos como estou 
proftigando a conducta político do Sr. Barbosa Lima; então é o caso de pedir simples-
mente a reforma da língua portugueza. (Pausa.) · . 

Mas eu disse, Sr. presidente, que o Sr. Barbosa Lima era um traidor além 
de um hypocrita e de um perverso. E para provai o espírito de traição de que está 
e111bebido até os ultimos filamentos a natureza moral e material do Sr. Barbosa Lima, 
citarei apenas dous factos. · · · 

O primeiro, isto é, a traição precípua, capital, a primeira na ordem chronolo-
gica, é a que foi praticada contra o partido republicano do meu Estado, que gene-
rosamente, generosissimamente, e apenas por éausa de um discurso pronunciado 
nesta Casa em defesa do movimento revolucionario de 18 de dezembro de 18gt, trans-
formara o ardente deputado cearense em governador 'de. Pernambuco. 

Já eu· o disse aqui, em discurso pronunciado na sessão de 24 e continuado na 
de 25 de junho do anno passado : Eleito pelo partido republicano de Pernambuco, 
tendo-lhe sido cedido o Jogar de governador por correligionarios que. lá residiam, 
que tinham as adhesões de todo o Estado e especialmtnte do Congresso que devia. 
ser o eleitor do Poder Executivo; aquelle homem, pouco depois de se ter empossado 
do governo, trahiu o partido, que o acolhera e o elevara, por causa de uma simples 
questão eleitoral. E' assim que affirmava-me, quatro dias antes da ~leição no seu 
proprio gabinete, qúe não mais adiaria o pleito, e adiava-o nesse mesmo di~ para 
poder preparar os elementos de que precisava para a victoria do seu candidato. 
Tratava-se ainda e sempre da candidatura do Sr. Joaquim Pernambucpl 

E quando o partido republicano .. reconheceu que com tal homem, assim traidor, 
assim incapaz ' de lealdade, era impossível · viver, e com elle. rompeu,_· af:!andonando 
magnanimamente, abnegadamente, · o poder (porque foi o partido republicano de 
Pernambuco quem abandonou o gi>Verno do Sr. Barbosa Lima, quem o jogou fóra, 
como cousa inutil), quando o partido assim procedeu para com aquelle homem, nlo 
queréndo mais solidariedade alguma com elle, começou então por parte do traidor 
a faina de perséguição e destruição. as mais completas do partido republicano· de 
Pernambuco. 

· Mas não é disso que se trata agora; não venho fazer aqui a historia desse período. 
Consignada a primeira tração. passarei a apontar-vos. Senhores, a outra po~terior 
e incomparavelmente maior - a negregada traição que o Sr. Barbosa Lima praticou 
para com eis seus companheiros da planejada conspiração de outubro em Pernambuco, 
destinada a avigorar e refor.ça•· a revolta de 6 de setembro! , 

Não ha quem ignore hoje que o governador de Pernambuco foi um dos chefes 
daquella conspiração abortada, . e que chegou a escrever manifesto ou {lfo.clamação 
justificando o movimento anti~patriotico que devia separar da União alguns Estados 
do norte para determinar a capitulação do heroico ma'rechal Floriano em f~ce da 
sublevação da armada! O Dr. José Maria de Albuquerque Mello, ultimamente . assa-
sinado, _publiçou e commentou o manifesto ou proclamação a que me refiro. 

Tambem ninguem . ignora que, estando as cousas neste pé, o general Leite de 
Castro, então commandante do :zo districto militar, teve denuncia do .caso e foi inter-
penar o Sr. Barbosa Lima. : · · 

Pois bem; ou porque não estivesse de todo amadurecido o plano, ou porque 
realmente o governador, covarde alem de hypocrita, mão, nll.o tivesse a coragem de 
enfrentar á ultima hora aquelle que lhe vinha pedir contas dP. seu procedimento 
criminoso, o Sr. Barbosa Lima rc?mpeu o pacto com os seus col?panlíeiros. de revolta. 
E, Sr. presidente, ~abe V. Ex. como? Não teve ao menos o pudor, a franqueza 
horiesta (de u·ma honestidade superficial, si. quizerem, mas reh;tivemente honesta) 
de dizer aos seus companheiros que se acautelassem, ·porque o projeto de cónspi-
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ração tinha sido descobertq, Não; praticou a traição completa contra os proprios que 
pouco antes traçavam com elle o plano da revolução 1 

Retrahiu-se para com os companheiros; occultou-lhes tudo, lembrou ou apoiou 
a ídéa do estado de sitio para Pern~buco; e pela sua policia mandou trazer, vivos 
ou mortos, á ·prisão o Sr. José Mariano e outros! Dentro deste recinto estão alguma~ 
testemunhas do facto. 

·E a proposito, occorre-me dizer que ainda ha pouco, ao entrar no edificio da 
Camara, tive conhecimento de um folheto do Sr. general Luiz Cintra, tio do 
Sr. Barbosa Lima e irmão do deputado Coelho Cintra, no qual aquelle cidadão, que, 
aliás, teve a bellissima idéa de solemnisar o dia 17 de junho com a publicação de 
um trabalho em que são relatados e certificados os factos capitaes da administração 
àe Pernambuco sob o actual governador, affirma e confirma a coparticipação do 
Sr. Barbosa Lima na revolta de 6 de setembro. ' 

Já não são a.~ cartas dos officiae; da guarnição de Pernaml>uco, que li aqui o 
anno passado; já não são os autos do conselho de guerra existentes na repartição 
competente; é um tio do Sr. Barbosa Lima que o denuncia e accusa! 

Agora, combine-se o facto com a prisão dos Srs. José Mariano, Lourenço de Sá, 
Gonçalves Maia e todos quantos eram ou pareciam ser solidarios com o plano, ou 
cousa que o valha, de um levantamento revqluciot;1ario em Pernambuco, em fins do 
anno passado, e teremos bem patente a pureza da alma, a superioridade de principiós 
republicanos, sobretudo, a insuspeitabilidade política do Sr. Barbosa Lima! Deste 
insupportavel dictador posso dizer, portanto, que tem a hypocrisia de Cromwe'll, a 
per\'ersidade de Nero e o espírito de traição de Joaquim Silverio, o Calabar da 
lnconfidencia mineira! 

Chegado a este ponto, Senhores, pareée qtie a ordem logica das idéas leva-me, 
obriga-me naturalmente ~ fazer ante vós e para vós um resumo, uma synthese de 
todos· os 'outros actos arbitrarios, de maior ou !menor monta, que o Sr. Barbosa Lima 
tem praticado em Pernambuco; porém, indo já a hora adeantada, e a Camara tendo 
tido ó anrio passado, em · duas sessões inteiras, ensejo, de me ouvir relatar todos os 
factos éompromettedores da honorabilidade política e administrativa do Sr. Barbosa 
Lima, parece-me que posso alliviar-me deste encargo deixando de referir novamente 
aquelles actos. 

Recordarei apenas d'entre elles um, que é capital, porque para este precisam 
convergir as vistas de todos os Srs. 'deputados, como medida por onde se póde aferir 
o caracter do governador a que ine estou referindo. 

Fatio da dictadura completa em que se achou o Sr. Barbosa Lima em Pernam-
buco, desde 1893, isto é, desde o abafamento do processo de responsabilidade que se 
lhe intentou pelo Congresso nos termos da Constituiçãô do Estado, e ao qual 
oppoz-se pela força á autoridade responsilbilida!fa, declarando não submetter-se :i 
decisão do Senado que lhe .impunha a suspensão do cargo para subsequente julga-
mento. 

Este facto·, Sr. presidente, me parece que é já do conhecimento da Camara (pelo 
menos eu tive occasião de atludir a etle o anno passadôj, mas precisa ser relembrado, 
porque mostra que não é de hoje, não é a partir de hontem, 17 de junho, que o 
Sr. Barbosa Lima governa o Estado de Pernambuco illegitima, illegalmente; mas 
sim desde dois annos, desde a data em que tendo sido regularmente, lealmente, 
con~titucionalmente processado e suspenso pelo Congresso do Estado, nos termos -:la 
Constituição, não quiz submetter-se á decisão de seus juizes e arvorou-se, consti-
tuiu-se, arbitrariamente, em pode~ usurpador e unico, não respeitando, dahi por 
deante, nenhuma das resoluções do Poder Legislativo, deixando de sanccionar todas 
as leis, desrespeitando aquellas mesmas que eram votadas por dous terços, e que 
por isso mesmo eram leis independentes da sua sancção ! 

·o ·SR. MARTINS JUNioR- Isso não, porque a dictadura do Sr. Barbosa Lima não 
scientifica. 

O SR. MARTIN;, JUNIOR - Isso não, po~que a dictadura do Sr: Barbosa· Lima não 
tem nada de scientifica. · 
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Perguntarei aos Srs. deputados que me ouvem, eNpecialmente ilquelles qu'e pri-
garam a Republica sob a monarchia, áquelles que fizeram dos princípios republic3.· 
nos os educadores de sua actividade civica e de tal modo que arrancar-lhes hoje um 
desses princípios seria como que fazer-lhes uma capitãs diminutio, perguntarei, 
repito, si ha possibilidade de conceber-se republica ou regimen republicano em um 
canto de terra em que, decretada a responsabilidade e processo do Chefe do Poder 
Executivo por crimes políticos previstos em lei, esse Chefe do Executivo se rebella 
contra o acto do legislativo, sobrepondo-se a elle e ameaçando-o, recusando-se posi· 
tivamente a responder pelos seus crimes I 

Porventura não é isto a negação de tudo quanto póde haver de republicano em 
uma organisação politica? Po;·ventura não é o dogma da responsabilidade do Poder 
Executivo, a base, o principio cardeal do systema republicano? · 

Senhores, a mim ninguem poderá chamar de sebastianista, a mim ninguem attri-
buirá saudades da monarchia . . Podem cavar na historia das minhas idéas, o mais 
longe que for possível, e desde os meus 16 annos hão de encontrar em meu espírito 
a raiz dos sentimentos democraticos, das puras idéas republic:J.nas. 

Peço licença para dizer com orgulho que desde que pude pensar nenhuma preoc· 
cupação morou em meu cerebro sinão a da Republiaa, que eu queria e quero reali 
dade, que eu queria e quero forte, que eu queria e quero soberana, a encher com sua 
sombra protectora t.oda a vida nacional I · . 

O SR. ERico CoELHO - V. Ex. é uma gloriosa tradição do partido republicano. 
O SR. MARTINS }UNJOR - Muito agradecido a V. Ex. 
Pois bem; nesas condições de insuspeitabilidade, eu renovo a asserção, que já 

uma vez enunciei, de que julgo preferível a mais podre das monarchias (porque estas 
ao menos teem a explicaçllo do direito divino dos reis, a sagração do sobrenatural, 
da força politica . oriunda dos céos) a uma Republica humana (porque as Republicas 
nlo podem deixar de ser humánas) em que a responsabilidade do Chefe do Poder 
Executivo não seja uma realidade ! 

E' esta a verdade, Senhores; porque é elemento constitutivo primordial de um 
governo republicano a responsabilidade dos governantes. Sem isto não ha Republica; 
quando muito haverá monarchia disfarçada! 

E uma vez que toco neste assumpto, porque não dizer que uma das razões por 
que ainda neste paiz, neste recinto mesmo, soam vozes pedindo o correctivo do par-
lamentarismo a certos excessos do Poder Executivo, é a nossa falta de fé ou de con-
fiança na exequibilidade do principio da responsabilidade do Chefe do governo? 

Ahi é que está o erro, ahi que está o mal. 
Que será preciso para termos a realidade desse principio, quando o · Executivo 

sahir da linha de conducta constitucional? 
Apenas vontade, apenas consciencia da nossa forç11 moral e da força da lei ! 
Pois havemos de querer arvorar como bandeira neste terreno do direito publico 

o espírito de transacção ou de cova1'dia, dando ensanchas de apparecer ao pallíath'O 
do parlamentarismo, que nada resolve, quando o caminho seguro, a linha recta ahi 
estã a indicar o nosso dever, isto é, o nosso direito, de declarar ao Poder Executivo 
exorbitante ou compressor : Vós não sois absolutamente cousa alguma, deixaes de ter 
força e de ter poder uma véz que violastes a Constituição ou as leis ! 

O SR. ZAMA dá um aparte. 
O SR. MARTINS JUNIOR - Senhores, não é esta a occasião propria para discutir-

mos a questão; apenas toquei nella incidentemente. 
Entretanto, si me fosse licito tomar ainda alguns momentos á Camara para dizer 

sobre o assumpto, eu o faria e principiari& por pedir ao digno representante da 
Bahia, mestre em direito constitucional, collega que eu acato e admiro, que a questão 
é muito digna de meditação, e que S. Ex. a deve meditar. 

Meditando-a, S. Ex. encontrará provavelmente nella a chave, a solução dos 
maiores ou dos mais _importantes problemas de politica republicana, especialmente"'' 
regimen que inauguramos a 24 de fevereiro. 

Sei que contra a efficacia da responsabilidade ou impeachment p6de-se argumen, 
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tar e argumenta-se com a omnipotencia do Poder Executivo armado, que, quando 
quer supplantar os outros poderes, supplanta·os realmente. Nem eu posso ellidir esse 
lado difficil da questão, pois foi isso exactamente o que se deu no meu Estado. 

O Poder Legislativo de Pernambuco declarou suspenso o Sr. Barbosa Lima depots 
.de processo de responsabilidade contra elle instaurado e no qual seguiram:se todos 
os tramites constitucionaes, sendo ouvido o accusado1 que até enviou as suas razões 
de defesa, as quaes inda hoje devem existir nos autos do processo que estão no archivo 
do Senado. · 

Pois o accusado resistiu finalmente ao Congresso; não obedeceu á suspensão que 
lhe foi imposta, e mantendo-se no governo iniciou o seu regimen de dictadura ! 

Assim foi, e assim será emquanto houver homens que colloquem suas paixões 
adma dos seus deveres, emquanto houver espíritos desequilibrados e inferiores capa· 
zes de todas as violencias ! 

Mas esta não é item deve ser a regra, além de que só será com relação aos Esta-
dos, emquanto o governo da União entender que deve ficar immovel transformado em 
estatua de sal, como a mulher de Loth, deante das devastações das instituições locaes 
e dos direitos individuas! Com relação a União,_ apezar de nenhuma autoridade supe-
rior existir que se possa contrapor a um golpe de força do Poder Executivo, devemos 
contar que o espírito publico, o espírito do civismo, a formação da opinião nacional 
bastarão .... para difficultar sinão para impedir as tentativ.as de despotismo. (Pausa.) 

Vou entrar, Sr. presidente, na questão da terminação do prazo governamental 
do Sr. Barbosa Lima; mas, antes desejo relembrar um outro acto do governador de 
Pernambuco, tão indigno quanto o da sua resistencia ao proce~so ·de responsabili· 
dade. E me limitarei a um só facto, porque sinto que já abato, que já deprimo .a 
atten.,;ão da Ca'mara (não apoiados), e não a queiro fatigar por mais tempo. 

Quero recordar aos Srs. deputados aquelle celebre attentado contra a imprensa 
que o .Sr. Barbosa Lima .consummou um fins de anno passado, já mandando a sua 
policia destruir o materia da Ga.zeta da Tarde, já commettendo-pessoalmente a vih-
nia de supplicar estupidamente um dos redactores da mesma folha ! 

Quem póde ter esquecido, Sr. presidente, esse facto, essa ignomínia, de que tive 
infelizmente occasião de ser aqui o noticiador, e que consistiu no quebramento da 
typographia da· Gazeta, por policiaes disfarçados, commandados por um official do 
corpo, com a circumstaflcia aggravante da prisão (note bem a Camara) dos empre-
gados da empreza (o que demonstra que os assaltantes dispunham de uma parcella 
de autoridade publica) e que consistiu mais e sobretudo na prisão do Sr. Argemiro 
Aroxa, principal redactor da Gazeta, para ser submettido no palacio do governo a 
uma prova .inquisitorial? ! Quem pode olvidar a scena degradante, eminentemente 
cyn.ica e indiscriptivel dessa prova, que não é exprimível por palavras, mesmo com 
a maior exaggeração de termos imaginavel, em que um homem investido da mfiior 
funcção publica do Estado, rodeado de praças de policia e de araniguados de tnda 
ordem, insultou covardemente um cidadão illegalmente preso, e forçou esse cidadâo. 
um homem graduado em direito e um republicano antigo e conhecido, a engulir un1 

-,Tetalho de jornal em que havia bido impressa uma quadra humorística?! 
Entretanto, esse facto é de hontem e toda a imprensa do paiz o commentou, 

sem que uma só voz se animasse a protestar contra a veracidade delle l 
Podia augmentar, multiplicar até ao infinito, desenhando-o.s com o lapis somôrio 

da indignação os traços da physionomia trevosa, da physionomia hypocrita, ferina . 
e traidora do ·sr. Barbosa Lima. Mas devo passar a me occupar immediatamente do 
grande crime, do enorme e i;;qualificavel a ttentado, que veiu, infelizmente para o 
Estado de Pernambuco, inda que felizmente para nós outros os opposicionistas do 
Sr. Barbosa Lima, encher a medida dos despotismos dess~ homem, mostrando como 
p6de enlamear uma terra inteira um individuo que tem a alma enlameada pela 
ambição e pelo odio I Quero fallar da usurpação de poder de que hoje .é réo perante 
os tribunaes, o atrabiliario governador do meu Estado! 

Com effeito, Senhores, hontem, 17 de junho, completaram-se quatro annos_que, 
em virtude de disi>osição ~o seu estatuto fundamental, o Estado de Pernambuco 
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iniciou o seu primeiro perioc5 govern!lmental, no qual veiu servir o Sr. Barbosa 
Lima, em ·virtude da revolução de x8 de dezembro de xSgx. 

A Camara me pe:mittirá que calmamente, friamente, e p<Jrtanto longamente, 
como convem a uma discussão em que se deve attender a textos de lei e a considera-
ções de hermeneutica jurídica, exponha a questão de que se trata. 

O a~sumpto que ao conhecimento do Congresso Nacional e ·do Poder Executivo 
da~ União (queira ou não queira o· Congresso, queira ou não queira o Presidente da 
Republica saber dísso) vêm trazer os partidos republicano e au.tonomista de Pernam-
buco, que representam nesta Camara a opposição da quasi totalidade do Estado ao 
Sr. B~rbosa Lima, é a da transformação do governo do nosso Estado em autocracia , 
em governo monarchico absoluto, é a instituição de uma dictadura immoral sohre 
as ruínas da Constituição de Pernambuco. Denunciamos solernnemen.te ao paiz que 
o Sr. Barbosa Lima tendo exgotado a prazo do seu governo, manteve-se e mamtem-se 
no poder, usurpando attribuições que não mais lhe competem, tendo deixadil (o que 
é prova de premeditação do crime) de mandar fazer, quatro me7.es· antes do termino 
de seu mandato, eleição a que se devia proceder para escolha do seu substituto. 

Esta é a questão, Sr. presidente e senhores. · 
Mas somos nós os opposicionistas ao governo do Sr. Barbosa Lima.; isto é, nós, 

as victimas do Sr. Barbosa Lima; nós, os que não mv.is respiramos sob a pressão 
da pata daquelle cavallo de Attila que assola Pernambuco, e sobre a qual não cresce 
a herva de nenhuma aspiração, por menor que seja; somos nós os que inventamos 
tal cousa; somos nós, por acaso, quem para fazer pequena política, .filha de resen-
timentos e prejuízos locaes, vem preoccupar a Camara dos Srs. Representantes, vem 
conturbar o animo dos altos ·Poderes da Republica, com accusaçll.o dessa· ordem? ! 

Não, Sr. presidente ·e senhores; não, por honra nossa o dizemos; não somos nós 
quem levanta grita e accusações contra o governador de Pernambuco; quem o faz 
é. a Constituição do Estado, por cuja integridade tem obrigação de velar a União! 
Ou valem ainda as leis neste paiz, ou não; e si não valem, si a Republica Federativa 
reside no pcder absoluto dos governadores de Estados, então tenhamos a coragem 
de nos dissolvermos; porque não servimos para nada, porque é melhor e mais honesto 
nãO apregoar garantias de direitos politicos e individuaes, que nunca são garantidos ! 
(Apoiados.) 

Tenho em mãos a Constituição d<' Estado de Pernambuco e vou demonstrar á 
Cãmara que, . perante os seus preceitos ou disposições. o Sr. Barbosa Lima está, 
deEde hontcrn, usurpando o Poder Publico em minha tr-rra. 

Sem duvidar do bom conceito em . que possa 5er tido pelos meus collegas de 
representação, eu lhes direi que estou prompto a fornecer-ihes essa Constituição para 
verificarem a exactidão de minhas asserções. . 

Principiemos pelo art. 44 da Constituição. Diz elle : " O Poder Executivo do 
Estado será exercido por um governador eleito por quatro annos. ;, 

Eis ahi a regra, Senhores; o governador de · Pernámbuco é eleito por quatro 
annos; é a disposição expressa e clara da lei 'fundamental. 

O art. 45 estabelece : "Estando ausente o governador eleito, o seu substituto 
·assumirá immedlatamente o exercido do r..argo, começando a decorrer aessa data 
o periodo governamental. n 

Como se vê, determina a Constituição que, estando ausente o governador eleito, 
o vice-governador assumká o exercido do cargo, começat~do a decorrer desta dat~ 
o ~eriodo go'l'ernamental. 

Dispõe em seguida o art. 46 : " Os poderes do governador tc·rminarão no dia em 
que se completarem quatro annos precisos a contar do acto da po~se; devendo imme-
diatanfente entrar em exercido o governador novamente eleito. n 

" Paragrapho unico : Quatro mezes antes de findar-se o período governamental 
se fará a eleição do novo governador e do vice-governador.» . 

Peço a attenção da Camara para este artigo, especiaimente porque os 
adversarios, quero dizer, os amigos do governador de Pernambuco pensam 
poder jogar cotn elle. Foi em virtude do paragrapho unico deste artigo que eu disse 
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ainda ha pouco que o Sr. Baruosa Lima premeditara o seu çri~te, deixando de 
mandar proceder á eleição do seu substituto ha quatro mezes, isto é,· em 17 de 

.fevereiro. 
Para·não alongar muito o debate, resumirei o ca.so em relação a estes artigos 

O prirnero estabelece a regra geral da duração do mandato, o segundo manda qu~ 
na ausencia do governador o vice-governador entre logo em exercido, contando-se 
de~ta data o prazo governamental. · 

, Combinando-se o árt. 45 com o art. 46, póde parecer (note bem a Carnat·a) que 
ha contradicção, mas essa contradicção é simplesmente apparente. O art.· 46 é um 
corollario irnrnediato do art. 44, que estabelece a regra geral, e deve ser entendido 
de accord'> com a restricção ou com :.; caso especial contido no art. 45· 

Em synthese a doutrina da Constituição é esta: o governador, eleito por um 
quatriennio, torna posse do seu cargo, si quer ou si puder fa?.el-o na .data marcada, 
e então os seus poderes terminam precisamente quatro annos depois; si o ·governador 
não quer ou não póde na occasião tornar posse, o vice-governador entra em exercício, 
contando-se o seu tempo de governo corno si fôra do -governador. Vê-se que a Consti-
tuição quiz que o prazo de quatro annos fosse sem solução de con~inuidade. ' 

O SR. JosÉ MARIANO - V .. Ex. póde até explicar a razão por que se fez este 
artigo assim. · 

O SR. MARTINS JuNIOR -Lembra muito bem o Sr. deputado José Mariano. 
A Constituição de Pernambuco foi confeccionada quando governava o Estado 

o Sr. Corrêa da Silva, que lá tinha sido posto por indicação do Sr. Lucena. (7'ro-
cam-se apartes,) 

O SR.' ZAMÁ - Cuidado, não façamos essas excavações. '(Hiiaridade e apartes.) 
O SR. MARTINs JuNIOR - A Constituição foi feita tendo o legislador a intenção 

de eleger governador o Sr. Lucena. Este, porém, achava-se então nesta capital e 
tinha de ser eleito vice-governador alguern que assumisse irnmediatamente o exer-
cido, visto que terminavam as funcções Constituintes e havia necessidade de um 
governador eleito. Assim se fez e o art. 45 estabeleceu urna restricção para o art. 
45, conformando-se ou antes obedecendo ás circurnstancias de occasião. 

Agora façamos um pouco de historia, porque só assim se comprehende a questão 
que se discute. . . 

A primeira eleição para governador do Estado foi feita em 17 de junho de 1891, 
na mesma data em quê ·foi promulgada pelas duas Casas do Congresso esta Consti-
tuição, unica que tem existido em Pernambuco desde a proclamação da Repull1ica . 

Não estando presente o goveniador eleito, o Sr. Lucena, tornou posse do cargo 
entrou em exercício o Sr. Corrêa da Silva, que naquelle mesmo dia havia sido eleito 
1•ice-governador. Vê a Carnara que a 17 de junho de 1891 o Sr. Corrêa da Silva 
entrou no exercício do cargo de governador em virtude da disposição do art. 45· 
Ora este artigo manda contar dahi o período governamental, ,Je onde se segue que 
aquelle primeiro período tinha de terminar a 17 de junho deste &nno. 

Continuemos, porém, na narração dos factos, na indicação dos acontecimentos 
que -sobreviera m e que crearam a situação actual. 

Um ou dous dias depois da eleição, . o Sr. desembargador Lucena renunciou a 
l'lonra que lhe havia sido conferida, e procedendo-se á nova eleição foi escolhido 
governador o vice-governador em exercício. Sr, Corrêa da Silva. sendo eleito vice-
governador o Sr. Epaminondas de Barros, barão de Contendas. 

Isto não alterou de modo algum as condições jurídicas e politicas da questão, 
uma vez que continuou no govérno do 'Estado o Sr. Corrêa da Silva. 

Estavam as C'O.IlSas neste pé, quando a 3 de novembro daquelle mesmo anno, 
deu-se o ceiebre golpe de Estado peb qual o marechal Deodoro, de tão gloriosa 
-mernoria, quiz manchar os ultirnos dias de sua carreira politica, attentando contra 
o Congresso Nacional; e a Carnara sabe quaes foram as consequencias desse facto. 

A 23 de novempro do n1esrno rnez e anno, um contra-golpe feliz obrigava o 
immortal marechal Deodoro e· entregar o poder ao Vive-Presidente da RepuDiica. 
O Congresso Nacional era chamado a· occupar o seu lagar na organisação política 
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do pai~, sendo restituídas a seus membros as cadeiras que criminosamente lhes ha· 
viam sido tiradas. 

Então, por toda a vasta extensão da Republica, bem ou mal (e não é aqui occa· 
sião de discutil-o) manifestou-se um movimento geral, fosse elle determinado por 
questões de partidarismo local ou por sentimentos de brio nacional, que determinou 
a deposição de quasi todos os governadores de Estados e a sua substituição por 
outros, na occasião eleitos. 

Em Pernambuco deu-se o seguinte : a 18 de delembro um movimentó revolu-
cionario depoz não o Sr . . Corrêa da Silva, governador eleito, mas o Sr; Epaminondas 
de Barros Corrêa, barão de Contendas, vice-governador; que se achava em exercício 
por ter dous ou tres dias antes renunciado o seu -cargo de governado~ o Sr. Corrêa 
da Silva. Medite bem a Camara sobre este facto : na occasião do movimento revo. 
lucionario já não era governador do Estado o Sr. Corrêa da Silva; tinha havido re· 
signação do cargo por parte deste cidadão e estava' em exercício o seu substituto 
legal! Esta circumstancia tem um valor extraordinario para a questão que agora 
se agita. 

Dada a deposição, tomou conta do poder uma JUnta governativa, composta de 
tres membros, que foram os Srs. Meira de Vasconcellos, Ambrooio Machado e gene-
ral Ourique jacques. · 

Póde existir no espírito da Camara e no espírito do public<i em geral a suppo-
sição de que em Pernambuco, depois do movimento de 18 de dezembro de r8gr, se 
tenha feito tabola rasa do que existia, a partir da Constituição. 

E' porém, preciso que esta idéa erronea seja inteiramente varrida do cerebro 
do. povo e dos seus representantes. . 

Não, Senhores; a junta governativa, por mais revolucionaria que fosse ou qui· 
zesse ser, e ha disso documentos publicos, dando eu além disso o meu testemun)lo 
pessoal, que aliás não é necessario, porque mais alto que a ininha voz falia a voz 
dos factos; não se aproveitou da opportunidade para refundir o Estado de ' fond en 
comble, reformando ou substituindo a Con~tituição. Ao contrario declarou manter 
e manteve a lei fundamental do Estado. 

Não podendo tambem, é claro, governar com _o Congresso que existia ao tempo 
ao movimento revolucionado, porque os membros desse Congresso, · com excepçllo 
de um apenas, eram solidarios com o governo deposto, a junta deliberou dissolver 
o Congresso Legislativo, fundamentando a seu acto. 

O SR. LEoVIGILDo FILGUEIRAS dá um aparte. 
O SR. MARTINS JuNIOR - Não tem razão o illustre depuhdo pela Bahia:, meu 

distincto amigo Sr. Leovigildo Filgueiras. E' preciso convir em que, se tinha havido 
um crime no acto marechal Deodoro e era uma reivindicação de direitos o acto de 
23 de novembro, foi não um crime mas acto necessario e justo aquelle pelo qual 
foi dissolvido o Congresso de Pernambuco, que se tinha feito cumplice do golpe de 
Estado. · 

E' sabido que os deputados e senadores de Pernambuco votaram moções applau· 
dindo o acto do marechal Deodoro, e por. signal que foi desse numero o Sr. deputado 
Miguel Pernambuco, que se acha aqui presente. 

0 SR. MIGUEL P ERNAMBUCO - Não contesto. 
O Sa. MARTINS JuNIOR - Nem póde contestar; e felicito-o por prestar home· 

nagem á verdade. 
O Congresso, que tinha assim procedido, foi pois regularmente dissolvido pelos 

homens que em Pemambuco se faziam os orgãos legaes do espírito do contra-golpe. 
Mas dissolvido o Congresso era preciso convocar um outro e foi o que fez a junta 

governativa, oito dias depois de apossar-se do poder. E esse d<!creto de convocação 
de um novo Congresso que viesse funccionar ordinariamente e sem poderes consti-
tuintes (a Camara note bem esta circumstancia !) eu o quero offerecer á meditação 
da . Casa, porque é preciso que sua existencia fique consignada nos Annaes, afim 
de que não se argumente na questão que' estou ventilando do modo_ por que inepta-

. mente argumenta o Sr. Barbosa Lima, -pelos jornaes que se dizem orgãos do go· 
folha official de então. 
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verno, isto é, a! legando que a. revolução de 8 de delrembro caucellou o panado 1 ••• 
O decreto de convocação do novo Congresso tem a data de 26 de dezembro de 

1891, e está publicado no Diario de Pernambuco de 27 do mesm<> mez, isto é, na 
Resa assim o decreto. (Lê.} 
Vê a Camara que o decreto pelo qual a junta governativa. convocou o Congresso · 

que funccior:~ou até o anno passado e que elegeu o Sr. Barbosa Lima foi expre!iso 
e claríssimo declarando que a nova legislatura não tinha attribuições extraordinarias, 
que o Congresso convocado funccionaria ordinariamente e re:speitaria em todas as 
suas partes a (;onstituição vigente. 

O SR. AUGUSTO MoNTENEGRo - Si não tinha funcções extraordinarias, como 
elegeu o Sr. Barbosa Lima? 

· O SR. MARTINS JuNIOR - Responderei ao illustre· dep.utado que o Congresso 
abusou, que seu procedimento não foi correcto, e fallando assim penitencio-me a mim 
mesmo porque fiz parte delle. Sim, o Congresso abusou, por condescendencia pessoal 
ou por fortes motivos politicos. Nas épocas de revolução, sobretudo, · são frequentes 
esses desvios de indivíduos e de corporaçõe3. Mas do facto de ter o Congresso de 
Pernambuco abuoado, não se queira tirar argumento para justificar outro abuso. 

Não se póde pretender considerar legal aquillo que é 11legal desde o começo, 
pela simples razão de que a illegalidade é antiga. 

O caso é o seguinte : 
O Congresso foi eleito para funccionar dentro da Constituição e assim o fez; 

mas, tendo de eleger governador, dispensou a este os requisitos da edade e da resi· 
dencia exigidos pela Constituição. A· mesma condcscendencia culposa teve com 
alguns de seus membros, que foram eleitos e reconhecidos sem alguns dos requisitos 
constitucionaes. 

Póde-se dahi tirar argumento contra a Constituição? Não, evidentemente. Diga-
se que foram criminosos os congressistas pernambucano;;; sejam elles censurados 
e até punidos si liouver punição possível para elles. Mas não ~e venha, fundado na 
farta do Congresso, argumentar em favor daquelle a quem aproveitou essa falta. 

O abuso ou si quizerem Q- crime do Congresso não .póde justificar unia nova 
ferida na Constituição em bem do Sr. Barbosa Lim.1! · 

O SR .. ZAMA - Confessar a falta é quasi resgatal-a. 
O SR. MARTINS JuNIOR - Porventura (insistirei no assumpto já que pisei este 

terreno) a Camara dos Srs. Deputados Federaes, no meio da qual agito neste mo-
mento a minha indignação de pernambucano que nem mais a vida tem hoje garan-
tida em sua terra natal, porventura esta Camara mesma póde-se considerar isenta 
de actos inconstitucionaes, praticadas aliás com a maior boa fé, 

Eni materia de reconhecimento de poderes, por exemplo, podemos dizer gue a 
lei eleitoral não tem sido absolutamente ferida? 

Ainda ha pouco não assistimos a discussão que se travou r.esta Camara a res-
peito da eleiçlio do Estado das Alag6as? 

O SR. FRANcisco GucERIO - E' bom não tratar desse assumpto. Nós todos 
somos obriglldos a defender o decoro da Camara. 

O SR. MARTINS JUNIOR - Não estou offendendo o decoro da Camara. 
O SR. FRANCisco GucERio - E' um ataque á Camara. 
O SR. MARTINS JuNIOR - Peço licença para dizer que não é um ataque 4 Ca-

mara. 
O SR. FRANcisco GucERio - O diploma de deputado deve ser mantido e res-

peitado, e ainda hontem V. Ex. reclamou por isso. 
O SR. MARTINs JUNIOR - O que reclamei ... 
O SR. FRANCisco GLICJ!Rio - V. Ex. reclamou contra a qualificação que lhe 

deram de - lllustre reconhecido por Pernambuco; e na minha opinião reclamou 
muito bem. (Ha outros apartes.) 

O SR. MARTINS JUNIOR - Srs., não offendo a Camara nem a qualquer dos 
Srs. deputados, individualmente. As minhas palavras devem ser melhor interpretadas. 
Nem deixei cahir desta tribuna uma proposição impensada, e sou incapaz de dizer 
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aqui o que não possa repetir s!?b minha inteira responsabilidade, Disse-se que ataquei 
o decoro da Camara, e affirmo de novo que isso não ·é exacto. Pois eu que tenho 
bastante coragem, e sobretudo grandeza d'alma para vir diur aqui que o Congresso 
de Pernambuco praticou, levado por circumstancias de occasião, e com a minha 
cumplicidade aliás, um acto, que não deveria ter .praticado; porque -é que não posso 
dizer sem injuria a ninguem que esta Camara tem por vezes, em materia de reconhe-
cimento de poderes, decidido contra o disposto na lei ,eleitoral? 

Onde está ahi a offensa? Não se disse isto nesmo por occasião da discussão sobre 
o caso de Ala~ôas ? 

Nunca direi, nunca insinuarei, dentro ou fóra desta Casa, que um collega meu 
reconhecido por· maioria de votos 'não é deputado; pens.:l eu como pensar a respeito 
da validade de sua eleição. A Camara é soberana nos seus julgamentos e a pre-
sumpção é que a verdade está do lado da maioria. 

O SR. ARAUJO GóEs - A eleição de V. Ex. não é mais pura do que a minha. 
O SR. MARTINs JuNIOR -· Nem eu estou atacando a eleiÇão de V Ex. 
O SR. ARAUJO GóEs - V. Ex. reclamou hontem contra a expressão de reconhe-

cido, e hoje vem fazer insinuações. · 
O SR. ZAMA - Acabem com o incidente e acceitem uma definição da minha 

terra. Deputado na Bahia só é quem recebe sulisidio. (Riso.) 
O SR. MARTINs JuNIOR - · Realmente, Senhores, é notavel que o iilustre leadcr 

da maioria tomasse as minhas pal;I.Vras confundindo a nuvem com Juno, me attri-
buisse a intenção de injuriar a Camara,· quando eu affirmava a causa mais curial 
do mundo, relembrando um facto e externando. uma opinião que aliás o illustre depu-
tado Sr. Nilo Peçanha havia largamente desenvolvido nest.:l recinto. 

O SR. FRANCisco GucERIO - Emquanto se discutia o projecto . . 
O SR. MARTINs JUNIOR~ Por outro lado não é menos desagrandavel para mim 

ver que o illustre representante de Alagôas, Sr. Araujo Góes magoou-se com as 
minhas palavras nas quaes não havia offensa alguma a · S. Ex. 

O SR. ZAMA - Roma locuta est, causa finita est. 
O SR. ARAUJo GóEs - Havemos de discutir esse caso. · 
O SR. MARTINs JuNIOR- V. Ex. vae discutir agora a eleição de Alagôas? 
O SR. ARAUJO GóEs - Porque não? Teuho o mesmo direito. V. Ex. não está 

discutindo a questão de Pernambuco? . . 
O SR. MARTINS JUNIOR. - Sr. presidente, meus senhore:;; considerando termi-

nado de todo o incidente, que não tive em vista provocar, resumirei o que havia 
dito o 1nais rapidamente possível. 

Asseverei que o Congresso de Pernambuco, que não foi convocado para proceder 
a trabalhos de constituinte, tendo commettido o erro ou a falta de eleger o Sr. Bar-
lfosa Lima contra disposições da Constituição, não autorisou por isso o governador 
eleito a interpretar a Constituição a seu modo para prorogar o seu prazo de governo. 

Pergunta-se : quem é que póde, uma vez que a junta deliberou que a eleição· 
fosse feita para um . Congresso ordinario, respeitando a Constituição, · dizer que esse 
Congresso foi convocado com attribuições taes que pudesse eleger um governador 
que não tivesse todos os requisitos constitucionaes exigidos? Ninr,uem. 

Ha a culpa, na a falta ·gravíssima, ha ·a criminalidade política, si quizerem, do 
Cpngresso, em ter procedido irregularmente; mas quid ind~? Que se pode concluir 
dahi? Que o erro do Congresso produziu direito par.1 o Sr. Barbosa Lima? Não 
porque quod ·nullum est nulltím fwoduci effectum. 

Mas o aparte do Sr. Augusto Montenegro fez-me antecipar acontecimentos e 
considerações que só mais tarde cabiam. Vou retomar o fio do meu discurso no 
ponto em que elle se achava quando o aparte do illustre ,ieputado desviou-me da 
rota que eu levava. 

Eleito o Congresso convocado pelo decreto de 26 de deze•nbro, reuniu-se eUR a 
7 deo abril de 1892 e o seu primeiro cuidado foi, como devia ser, a eleição do gover-
nallor que devia substituir a junta govemativa. 

Procedeu-se, aliás em má hora, a essa eleição, Senhores, e foi eleito .governadllr, 
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nas ext;epcionaes .circumstancias já conhecidas do paiz e da Camara, o Sr. Alexotn• 
dre José Barbosa. Lima. Não se achando, porém, · presente· o novo eleito entrou 
im_mediatame~te no exercicip do cargo o vice~govern.ador ao mesmo tem~O' eleito, 
o ::ir. Ambrost.o Machado da Cunha Cavalcanti. Isto nos termos do art. 45 da Cons· 
tituição. 

Da exposição feita, conclue-se que em Pernambuco o primeiro período governa-
mental foi interrompido em dezembro de 1891 pela · superveniencia de um fac_to que 
não podia ter sido previsto pelo legislador constituinte. 

Restabelecida depois· a vida normal do Estado, o que se indaga é si aquelle 
período foi reatado ou si começou um outro. · ' 

Embora a Constituição não pudesse prever a revoiução para estatuir na .hypo. 
these, \:ejamos si ha disposição constitucional que possa orientar-nos na solução 
do problema que· ora se agita. · 

O art. 64 da Constituição do Estado, que passo a ler, é a meu ver o ponto nodal, 
o eixo da questão. Eis o que ella dispõe : 

nO vice-governador governará por tQdo tempo que ,faltar ao governador a 
quem succeder, si porventura a vaga do cargo de governador occorrer depois dos 
dois primeiros annos do periodu governamental. No ca5o,. porém, de vaga por qual-
quer mótivo, dos cargos de governador ou vice-governador, não .havendo ainda decor-
rido dous annos' daquelle período, proceder-se-hâ á nova e'teição, 

Paragrapho U~Jicó. Si depois de decorridos dous am:ios do pedodo, ficarem vagos 
ao mesmo tempo os Jogares de governador e vice-governador, para complemento do 
período govertiamental, proceder-se-ha á eleição de ambos esses cargos. , · 

Este artigo é eloquentissimo em certos detalhes e no seu conjuncto. Não posso 
deixar de chamar ·a attenção da Camara .para aquella phrase no .caso de vaga por 
qualquer motivo, e para aquella outra: para complemento (lo pe1'iodo governamental. 

Senhores, si a' lingua portugueza não é uma illusão; , si as palavras nesta lingua 
teem um sentido fixo, si eu comprehendo um pouco o portuguez, . parece-me que 
u por qualquer motivo , quer dizer por motivo de mqrte, por motivo de renuncia, 
por motivo de deposição, quer a morte seja ou não natural, quer a deposição seja 
pela força publica ou pelo povo, quer a renuncia seja voluntaria ou obtida por sug-
gestiva coacção. · 

A hypothese da primeira parte deste artigo, isto e a de não haverem decorrido 
dous annos do período governamental, .foi a hypothese que se realisou em Pernam-
.buco,· porque, como a Camar3. sabe, a posse do I 0 governador deu-se a ro de junho 
de 18gr, e a 18 de dez~mbro deu-se a revolução, havendo apenas seis mezes de 
govern~ para o Sr. Corr~a da Silva e seu substituto. · 

Attendendo-se ao conjuncto do art. 64, que é, repito, o eixo, o ponto nodal da 
questão, verifica-se que a Constituição quer prover a todos os casos possíveis de 
successão governamental; assim estabeleceu em primeiro Jogar que o vice-governa-
dor exerceria o governo por todo o tempo que faltasse ao governador, si o gover· · 
nador desapparecesse da scena governamental, ·depois de decorridos dous annos do 
período respectivo, e consignou tambem que no çaso de vaga por qualquer motivo 
antes de decorridos dous annos do período, se procederia á nova eleição para gover-
nador e vice governador. 

Esta nova eleição se deve ·subordinar evidentemente ás disposiçõ.es constitucio-
naes que estabelecem a continuidade dos períodos governamentaes. A prova de quP 
essa continuidade era preoccupaÇão capital do legislador constituinte está no para-
grapho unico desde mesmo art. 64, onde se falia em ct~mplemento ào período gover-
namenta.l, dadas as vagas de governador e vice-governàdor. 

No espírito da Constituição os períodos governamentaes uão teem solução de 
continuidade, devendo começar em · uma data certa e terminar no fim de quatro 
annos. ' 

·Seja-me licito agora perguntar á Camara si dos ·artigos citados da Constituição 
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de Pernambuco algum h~ .que possa autorisar alguem a dizer que o Sr. Bar6osa 
Lima ainda é hoje legitimo governador do Estado de Pernambuco. 

No silencio da Camara, eu levantarei uma outra questão. 
Procedeu bem o Congresso de Pernambuco, e nos termos constitucionaes 

elegendo por si o governador, quando a Constituição pernambucana declara que a~ 
eleições do Chefe do Executh·o devem ser feitas por voto directo ? 

Direi á Camara que sim, porquanto o art. 6• das - disposí'ções transitarias 
da Constituição diz, em seu paragrapho unico : 

« Durante estes tres primeiros annos, a eleição para preenchimento dos cargos 
de governador e vice-governador. no caso de vaga por qualquer motivo, se proce-
derá do mesmo modo, reunindo-se para esse fim o Congresso. ,. 

Por este lado a eleição do "Sr. Barbosa Lima foi legal. Não assim quanto á sua 
capacidade eleitoral activa - culpa que aliás cabe ao Congresso e não a elle. 

Mas, Sr. presidente, vejamos os argumentos a que se soccorrem os amigos do 
Sr. Barbosa Lima,' para secundal-o na sequestração dos direitos politicos e indivi-
duaes em Pernambuco e sobretudo na odiosa usurpação de poder a que estamos 
assistindo desde hontem. 

Eu posso ade'antar á Camara a argumentação de que elles se servem, porque o 
Diario de Pernambuco e o Estado, os unicos jornaes que apoiam o governador de 
Pernambuco, sendo o Diario a folha official e sendo o Estado uma folha officiosa, 

· teem procurado justificar o crime do Sr. Barbosa Lima em longos artigos capciosQs 
e sophisticos. . 

Pelos seus dous jornaes tem o Sr. Barbosa Lima mandado convencer ~ publico 
de que é mera alicantina politica a affirmação que fazemos de que o prazo do seu 
governo tinha o dia 17, o dia de hontem, como linha de extrema ou como ponto 
final. E quer saber a Camara como o Sr. Barbosa Lima procura chegar a essa 
demonstraçllo? Alfirmando pela · bocca dos seús jornalistas que a revolução de r8 de 
dezembro cancellou inteiramente o passado I Não sei si será .o caso de perguntar 
como Horacio : ris·um teneatis, amici? · 

Parece que sim, porque isso quer dizer que, antes do Sr. Barbosa Lima, não 
existia nada em Pernambuco ! Quer dizer que em log·.1r da celebre phrase - depois 
de mim o diluvio- o Sr. Barbosa Lima póde dizer no meu Estado- antes de ·mim, 
o diluvio ! E .realmente depois daquelle homem não sabemos <> que possa vir para 
Pernambuco ! 

Na opinião dos jornalistas l!Stipendiados pelo governador do meu Estado (feliz-
mente constituem uma minoria, porque de oito jornaes diarios apenas o Diario e o 
Estado defendem <> governo), o prazo do governo de Sr. Barbo~a · estende-se até 
abril do anno vindouro, porque o primeiro período governamental foi revoluciona-
riamente cancellado em 18 de dezembro, principiando um outro que não· é segundo 
nem continuação do primeiro, mas sim um novo primeiro ! Ha alguma cousa mais 
absurda e irrisoria? 

Sabe a Camara que o Sr. Barbosa Lima é positivista. Poi~ bem, vejam os Srs. 
representantes como é intelligente, criterioso, sapiente e bem orientado aquelle cida· 
dão. Para elle o passado se cancella, se apaga, se annulla, quando seu pretenso 
mestre, o immortal Augusto Comte, tem como base da sociologia a lei da evolução 
pela qual se verifica que o presente é sempre um filho do passado como é o gerador 
do futuro. Quem mediocremente versado nas doutrinas sociolog?cas de que foi ini· 
ciador o positivismo não sabe que a filiação é a regra P. o methodo na historia e que 
não ha instituição social presente que não tenha vindo do passado, do mesmo modo 
que não ha filho sem pae? 

·Entretanto, o Sr . . Barbosa Lima, positivista, entende que o período que na his· 
toria politica de Pernambuco vae desde 17 de junho de 1891 até 7 de abril de 1892 
é um período, é uma época que não existe; considera cancellada . essa phase de nossa 
vida política, e nesse ponto de vista falia deste modo ao povo do estado : . 

11 Antes de mim foi o chaos, cousa nenhuma existia, eu sou o primeiro, o unico, 
0 todo poderoso, e vim fazer a felicidade desta terra. Antea de mim ninguem I Elei· 
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ção do barão de Lucena, nulla; do desembargador Corrêa da Silva, nulla; do barlo 
de Contendas, nulla! En sou o Alpha e o "omega do Estado, e por isso que fui e sou 
o primeiro, peço quatro annos de governo, inteiros, 'completos, sem diminuiçlio de 
um dia I» 

Mas porque assim será, pergunto eu? 
Então o art. 64 da Constituição, então o Sr. Corrêa da Silva no governo, então 

o decreto da junta governativa que convocou o Congre~so, eleitor do Sr. Barbosa 
para funccionar ordinariamente apenas, então o bom senso e a logica, então a lei 
e os pl'incipios, tudo isso é e deve ser lettra morta em Pernambuco? Deve valer 
apenas a vontade absoluta e oppressora do Sr. Barbosa Lima, sómente porque ella 
se apeia em baionetas e carabinas e tem por si; além disso, a protecção do soit-disant 
partido republicano federal? Nunca, por honra da Republica.l (Pat~sa.) 

Sr. presidente, não posso nem preciso estender-me mais sobre o assumpto que 
tenho offerecido á meditação da Camara. Parece-me que, sob qualquer ponto de 
vista que se adapte, a materia está esgotada inteiramente. 

Depois de tudo isto, á vista do que acaba de ser dito, perguntarei apenas á 
Camara : que podemos esperar e o que devemos fazer nós, os pemambueanos, vic-
timas da sanha sanguinaria do Sr. Barbosa Lima? Que é que nós, representantes 
nesta C~ara dos deus unicos partidos existentes' em Pernambuco, o partido auto-
nomista e o partido republicano (porque o chamado partido republicano federal 
existe só para Pernambuco, na capa dos folhetos injuriosos, que são aqui distribui-
dos pelos deputaaos do Sr. Barbos~ Lima), podemos e devemos pedir aos altos 
Poderes da Republica em beneficio de · nossa terra, ist'l é, em favor da lei e do regi-
men republicano, tão sacrificados em nosso Estado? A estas interrogações não sei 
responder, talvez que a Camara saiba. ' 

Acabei de dizer, Senhores, que em Pernambuco só ha dous partidos politicos: 
o republicano bistorico e o autonomista. E' esta a verdade. A grande aspiração· do 
Sr. Barbosa Lima foi, desde o principio, organisar partido novo, pessoal inteira-
mente seu. 

A causa do seu odio ao partido republicano e ao autonomista foi nunca ter podido 
pOr-se á frente de qualquer delles, assim como a çausa de sua ad.besão á revolta de 
de setembro foi a promessa de que seria feito presidente da projectada Confedera-
ção do Norte ! Satisfazia-lhe isso a ambição, que até hoje não pôde ser satisfeita, 
de fundar um partido de que fosse o chefe supremo! E' que um partido não se 
inventa, não é uma creação artificial provocada por estes ou aquelles meios postos 
em pratica pelos governos ou amigos dos governos; é uma creação natural, sabida 
das entranhas mesmas da sociedade I Por isto o Sr. Barbosa Lima tem apenas como 
partido em Pernambuco a sua policia numerosa como um exerc:to e o exercito dos 
empregados publicos I 

Entretanto, esse partido é o que está governando, ou antes, esmagando o meu 
Estado, em uma dominação anti-republicana e desorganisadora, que faz pena e 
raiva I 

Senhores, sei que é muito difficil o momento actual da Patria brazileira, que 
são gravíssimas as condições da nossa nacionalidade. que são tristíssimas as cir-
cumstancias da no~sa vida politica; que é tal o baralhamento !las idéas e dos inte-
resses, que muitos (porque não c:Úzel-o ?) daquelles que ás vezes encontram-se com-
nasce em uma attitude que parece de hostilidade absoluta, são determinados a pro-
ceder desse modo por circumstancias especiaes, contra as quaes o seu coração está 
protestando no intimo. Nesta Camara mesmo tenho a prova disso com relaçlo á 
politica de PemamJ:.uco. Mas só para o Congresso Nacional podem os deus partidos 
políticos de Pernambuco appellar, desde que o Poder Executivo da Republica é frouxo 
e timorato e desde que a crise daquelle Estado não p6de ser re~olvida pelos poderes 
locaes. A estes recusamos competencia constitucional e isenção de animo para julgar 
o pleito em que é parte o governador, e recusamos porque cada um dos poderes do 
Estado de Pernambuco age sobre a chancella do Sr. Barbosa Lima, está sinetado 
pelo dictador que os creou, que os fez f!. ponta de espada ou a bico de penna ! 
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E' assim que no que respeita ao Poder Judiciario, ·os juizes singulares; com 
poucas excepções, são do jaez do Sr. Uchôa, o formador da culpa de Magno e Ottoni, 
e o superior tribunal onde, aliás, ha tres ou quatro magistrados dignos, já deu uma 
amostra do que valia quando, contra a opinião de quasi tod'ls os advogados do 
Recife, acceitou e deu provimento ao celebre recurso interposto pelo Sr. Barbosa 
Lima do acto do Senado que lhe decretou a accusação e o suspendeu. 

Quanto ao Congresso que agora está funccionando, esse é apenas o valhacouto 
das fraudulagens fabricadas no palacio do governo, é simplesmente uma depen-
dencia da secretaria do Estado e só serve para triplicar os impostos de um orçamento 
devorante da fortuna particuiar, . destinado a satisfazer a vaidade de um dictador, 
que eleva sua policia ás proporções. ae um exercito, de um exe•·cito que é até uma 
ameaça á União, de um excercito que tem metralhadoras, que tem canhões, que 
tem milhares de carabinas de repetição Mauser e Manulicher (llpa .. tes), caraoinas 
aliãs obtidas por contrabando, com a cumplicidade do inspector da Alfandega, pois 
não se conhece nesta repartição federal um só manifesto que accuse a pro·cedencia e 
o destino desse armamento, do qual uma parte sabe-se que foi comprado no Rio da 
Prata peío Sr. Annibal Falcão. 

O SR. josli MARIANO - E perfeitamente comprado, porque o Sr. Annibal Fal-
cão não prestou contas. 

O SR. M..\RnNs }UNIOR - E' isto o que é o Congresso do Estado. Não é dos 
pOderes locaes, portanto, que podemos esperar remedios aos nossos males. Devemos, 
porém, esperai-os dos poderes da União? Não sei, Sr. presidente e senhores. 

Ausculto o grande corpo de nossa organisação política, péso o valor moral e 
intellectual do eminente cidadão que tem as redeas do governo; deixo-me render 
aqui pelas sympathias que certos vultos politicos me merecem, alli pela justiça que 
outros teem direito a reclamar de mim, me examino a mim me~mo, revolvo o meu 
intimo, constato que as minhas palavras e minhas queixas são sinceras e justas; 
mas no fim de tudo isso e, posto o problema nos termos em que está, quando per-
gunto á sociedade brazileira, quando pergunto ao paiz, quando pergunto á Republica 
si o meu Estado deve esperar dos poderes supremos da União uma medida qualquer 
que o desafogue e liberte da dictadura; vacillo e descreio dl'l proficuidade dos meus 
reclamos! · 

Não é que eu não veja lei para o nosso caso; é que eu desconfio da acção dos 
homens; não é que eu não saiba o que é este regimen político e desconheça a nossa 
Constituição; é que receio que se queira desconhecer o regimen e a Constituiçãó; 
não é que eu considere insoluvel o caso de Pernambuco, julgando-o excepcional e 
unico, surgido agora por uma especie de operação espontanea, de heterogenia 
seductora e original, não é isso, não, porque eu sei que factos dessa ordem se 
explicam tão bem quanto os produzidos por tocogonia. isto é, por filiação clara e 
conhecida; é que eu descreio da bOa vontade dos homens da sciencia para estudarem 
o phenomeno, 

Entretanto, este é meu modo de pensar individual. 
Apezar de tudo, a Camara comprehenderá que no fundo de minha alma, em 

face de toda esta detYesse (desculpem-me o gallicismo) da vida poiitica de Pernam-
buco, em f;tce desta desorganisação de toda nossa vida politic11, que t"epresenta o 
desmoronamento de um passado coberto de glorias, ha uma certa esperança ·vaga 
de que afinal a força dos acontecimentos, agindo ou contrariando a vontade dos 
homens, ha de produzir algum bem para o inditoso Pernambuco I E é esta espe-
rança ainda mais vivaz nos meus companheiros de deputação, pertencentes ao par-
tiao autonomista, que nesta Camara, no ponto de vista da opposição ao governo q~e 
foi solidario com o Sr. Barbosa Lima, teem as mesmas tendencias, a mesma attl-
tude que eu, porque somos a maioria .absoluta do Estado que o dictador enlameia, 
que é essa esperança que nos anima ainda um pouco. . • 

Nestas condições, Sr. presidente, sou portador nesta tr1buna de -um requen-
mento de uma grande parte da representação pernambucana, em que ·se pede á 
Camara dos Srs. Deputados que, não ·vendo nesta questão de terminação de pruo 
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governamental em Pernambuco apenas um caso de la'rlagem de rou;a mia da poli-
ticagem, mas um caso de direito constitucional, que é preciso resolver para bem 
de todos, par_a a ?ignidade da Republica, para honra do systema político que adap-
tamos, nos dtga st realmente podemos esperar alguma cousa fOra da revolução, tóra 
d~ !ucta aberta, f6ra das ar~a~, fóra do sangue, fóra do desespero ultimo da ultima 
ratto de todos os povos opprtmtdos para a consecução da normalidade entre nós, ao 
memos para a garantia dos direitos individuaes e politicos que estão promettidos na 
Constituição Federal. a todos os cidadãos no Brazil ! 

Sim, é um requerimento que fazemos á Camara, pedindo-lhe a nomeação de 
uma Commissão Especial (e não é preciso dizer que della não quer nem deve fazer 
parte nenhum dos signatarios, porque entendemos que quem quer que tenha ligação 
mais ou menos estreita com os negocias de Pernambuco, não p6de absolutamente 
fazer parte de tal commissão) que, estudando o caso de que se trata com· os docu-
mentos que fornecermos, nos' diga, z. nós e a Camara. si em face da Constituição 
lia providencias a tomar para reintegrar o Estado de Pernambuco nos seus direitos 
e na sua felicidade. 

Opportunamente irá esse requerimento á Mesa. 
Agora, mais algumas palavras e terei concluido. (Pausa.) 
Senhores, tive a infelicidaqe de tomar a palavra perante vós, para occupar-me 

desta questão, que tanto me revoluciona os sentimentos, em um momento realmente 
infeliz. · 

E' que eu desejava que as minhas palavras, aliás endereçadas especialment~ 
á Camara e com um objectivo que está concretisado no requerimento de que fallei, 
eclioassem ainda que fracamente aos ouvidos do Sr. Presidente da Republica. E 
reconheço que é isso impossível; porque S. Ex. em virtude de dolorosos e profundos 
sentimentos íntimos que o estão abalando a esta hora, certo não p6de nem por mo-
mentos perceber o echo longínquo das palavras por mim proferidas neste recinto. 

Entretanto, senhores, é tal o egoismo dos homens publicas, dos homens politicos 
especialmente, é tal mesmo a dureza de coração, que temos •>brigação de .crear para 
nós outros em momentos difficeis da existencia collectiva; sobretudo é tão imperioso 
e exigente o nosso mandato nesta Camara quando ell~ vem de um povo que pede 
direitos e liberdade ; que eu, incorrendo em indelicadeza para com S. Ex., indo 
desviar, talvez grosseiramente, o espírito do primeiro magistrado da Republica de 
uma certa ordem de cogitações tão intimas quanto dolorosas, a que elle deve estar 
agora entregue, não posso deixar de elevar minha voz até S. Ex. pedindo-lhe que 
a ouça, embora não a acolha ! 

Não é meu intento rogar a S. Ex que nos apoie ou nos favoneie as aspirações 
e os ·desejos; não lhe pedirei que se desquite do Sr. Barbosa Lima para fazer a feli-
cidade de Pernambuco; não lhe exigirei intervenções, mesmo amigaveis a que S. Ex. 
não se julga com aireito; .porque o que é direito para Pernambuco é que o governador 
seja senhor de baraço e cutetlo I 

Mas l'Xactamente ag-ora que S. Ex. acaba de ser ferido em sua alma de pae 
por um dos mais dolorosos golpes· que poderia soffrer; agora que suas faculdades 

.effectivas vibram pela dOr da perda de um ente caríssimo; eu penso poder pedir a 
S. Ex. que se lembre ao menos de que em Pernambuco, e por n:otivos politicos, ha 
quem soffra como S. Ex.; que alli tambem ha paeo; e mãe~, h:J familias inteiras 
que g'emem, porque a dictadura não lhes respeita nem a vida dos filhos! 

Sim, eu peço daqui ao Sr. Presidente da Republica que já que, S. Ex. nllo p6de 
ou não quer intervir em Pernambuco para restabelerer alli o re~men republicano; 
já que a organisação politica que nos deu a Constituição de 24 de fevereiro é consi-
derado pefo governo um leito de Procusto, que obriga -a cortar as pernas da Repu-
blica, para que a pobre aleijadinha ande a esmolar por ahi fOra, provocando a irrisão 
dos sebastianistas; já que neste regimen, que se chama de federação, os Estados 

' são verdadeiras sat.rapias, onde a lei é a vontade dos governadores libertophobos; 
já que assim é para infelicidade e deshonra da Republica; peço-lhe que, ao menos 
com o reflexo do seu coração de pae, de seus sentimentos de homem, não como poli-
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tico nem como . .Chefe do Estado, mas como chefe de familia amoroso e justo, impeça 
por qualquer modo que os pernambucanos vejam todos os 'dias o~ seus direitos mais 
caros, a sua liberdade, a sua propriedade, a sua vida, confiscados pelo crudelíssimo 
tyranno que se apossou do governo de minha terra; que S. Ex. emfim não negue 
ao menos a sua sympathia e um raio de sua alta protecção aos filhos da grande 
terra do Norte onde primeiro germinou a Republica e onde a R epublica hoje não 
serve para garantir aquillo que é sagrado desde 1789, istc. é, a personalidade humana, 
os grandes direitos immortaes aecorrentes dessa personalidade ! 

Tenho concluído. 
(Bravos, palmas, vivas. O orador é abraçado pelos seus coUegas, e de!irt}ntt}. 

mente vic;toriado.) · 
Suspende-se a sessão ás 4 horas e 15 minutos. 
A 's 4 horas e 30 minutos reabre-se a sessão. 
Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em discussão que é adiada por ter pedido 

a palavra o Sr. Medeiros e' Albuquerque, o seguinte requerimento: 
Requeremos a nomeação de uma commissão especial de cinco membros que á 

vista dos documentos que lhes forem fornecidos, dê parecer dentro do mais breve 
prazo, sobre a terminação do período presidencial do governador 

Requerimento do Estado de Pernambuco, afim de habilitar o Congresso a tomar 
conhecimento da questão e a propor as medidas que julgar 

·necessarias para sua solução nos termos do art 6°, § 2°, combinado com o art 34, 
§ 33, da Constitu ição Federat 

S. R. -Sala das sess6es, 18 de junho de 1895. - MARTINS }VNIOR. ~ TOLENTINO 
DE CARVALHO. ~ GASPAR DRUMMOND. - ARTHUR ORLANDO. ·- GoNÇALVES MAIA. -
LoURBNÇO DE S.i. - Josá MARIANO. 

O Sr. Medeiros e Albuquerque (pela ordem) diz que a Camara viu o 'pro-
cedimento da bancada pernambucana, conservando-se silenciosa, durante o discurso 
que acaba de ser pronunciado através de todas as injurias e msultos, e que amanhã 
terá o ensejo para dizer que o partido republicano fede:-o:~l de Pernambuco, não precisa 
de annunciar-se com prévia antecedencia e com claque preparada. (Crut:am-se apartes 
violentos; reina tumulto no recinto. O Sr. presidente suspende a sessão.) 

Suspende-se a sessão ás 4 horas e 35 minutos. · 
A's 4 horas e 45 minutos reabre-se a sessão. 

O Sr. Presidente - Peço aos nobres deputados que occupem os seus logares. 
(Movimento geral de attenção.) 

E' preciso que a Camara se mantenha na altura em que deve pairar (muitos 
apoiados), e para isso é necessario um pouco de tolerancia e de respeito entre os 
Srs. deputados. (Muito bem.) 

O SR. GoNÇALVES MAtA -V. Ex. é uma garanti:\ disso. 
O SR. NILO P&ÇANHA - E é o fiscal do decoro parlamentar. 
O SR. P RESIDENTE - E' esse decoro que estou procurando manter e defender. 
De uma vez por todas,- declaro aos Srs. espectadores que não podem intervtr 

no debate, nem dando applausos, nem manifestando-se com signaes· de reprovação. 
Si continuarem farei evacuar as galerias, além de lançar mão de outras medidas 
que o regimento me faculta. 

O requerimento apresentado e apoiado, resultante de 'uma votação que a Camara 
fez hontem, concedendo urgencia para sua apresentação, fgurará na !& parte da 
ordem do dia de amanhã, e ·sobre elle terá a palavra o Sr. deputado Medeiros e 
Alóuquerque. 

O Sr. Medeiros e Albuquerque (pela ordem) - Era exactamente isso que 
eu queria perguntar a V. Ex.; mas uma vez que em torno das minhas palavras de 
ha pouco se levantou tamanho ruído, aproveito a occasião para dizer que ellas não 
foram, nem de leve, tão aggressivas como as que ha pouco foram dirigidas da tri-
buna. 
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O SR. MARTINs JUNIOR - Não a V. Ex. 
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Approveito igualmente ó ensejo para dizer 

que o partido republicano federal de Pernambuco não precisa, quando se exhibir 
na tribun~, de annunciar-se com prévia antecedencia, assim como não precisa de 
claqu..e alguma; não a corteja, não a quer, só quer a liberdade de p-oder fallar. Hei 
de fallar e hei de dizer tudo quanto entender, quer seja cercado de appl;iUsos; quer 
seja cercado de vaias. 

Havemos de cumprir o nosso dever serenamente, mas firmemente, até o fim; e 
como não demos um só aparte,· não levantamos um só er~baraço ao discurso que 
acaba de ser pronunciado, atra<;ez de todas as injurias e insut'tos que o seriam dadas 
outras circumstancias, assim pedimos, ou antes, assim exigimos o mesmo para oc5s; 
e V. Ex., Sr. presidente, deve ser o fiador disso, gárantindo-nos · o mesmo silencio 
e acatamento que nó~_ tivemos. 

O SR. MARTINs JUNIOR - Menos quando me dirigem injurias 'pessoaes. 
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Toda a Cainara viu nosso procedimento. 

Ella, pois, que julgue, sabendo, entretanto, que o que se está d;mdo aqui em ponto 
pequeno, é o que se dá em Pernambuco em ponto grande. Veja, pois, a Cainara 
quem são os ordeiros e os desordeiros, e compare uns e outros 

O SR. MARTINS JUNIOR - P6sso dirigir injurias ao partido republicano federal e não ás pessoas. . 

SESSAO DE 20 DE JUNHO 

O Sr. Arminio Tavares - Sr. presiáente, retrahido das luctas politicas do 
meu Estado, sem preoccupações partidarias sem a pretenção de elucidar O · debate 

já tão extenso, sobrP. a questão da terminação do prazo constifu-
l>iscussão do cional do governador ,de Pernambuco, julgo-me, entretanto, obri-

gado a emittir a minha opinião acerca dessa questão, que. tanto 
requerimento .interessa ao meu Estado. . 

Restringir-me-hei, Sr. presidente, á face juridica da questão, 
isto é, si, em vista da Constituição, o actual governa':tor terminou o seu quatrjennio 
constitucional no dia 17 deste mez .. 

Sabe V. Ex., Sr. presidente, que, como repercussAo do contra-golpe de 23 de 
novembro, deu-se a revolução de 18 de dezembro de t891 no Estado <le Pernambuco, 
sendo deposto pelas armas o governador daquelle Estado. 

A junta governativa, . que surgiu do movimento revoíucíonario com poderés 
discrecionarios, podia ter abolido a Constituição, convocado uma · constituinte, ou 
decretado uma Constituição provisoria , como succedeu em alguns Estados, em cir-
cumstancias analogas; mas preferiu adoptar a Con~tituiçãp <;!e r8gx, que mandou 
vigora r, , tendo dissolvido ·o Congresso Legislativo, os conselhos municipaes, etc. 

Como na Constituição adoptada encontra-se o art . . 64, segundo cuja disposição, 
no caso de vaga, .flo1' qu alque1' motivo, .de governador ou vice-governador, proceder-
se-ha nova eleição para preencher o período g overnamental, .agita-se a questão de 
saber-se. si o actual governador completou o seu quatriennio constitucional em 17 
do corrente mez, visto ter sido o seu antecessor empo.;;sado no cargo em 17 de junho 
de 18gx. · 

. Manifestando-~e pela affirmativa e para provocar uma solução. pelo Congresso, 
sete illustres representantes de Pernambuco apresentaram o r«"querimento em dis· 
cussão. , , 

Divirjo. de SS. Exs. ; entendo, Sr. presidente, que não se deve levar em conta 



do período governamental do Sr. Dr. Barbosa 'Lima o tempO"· de ·exercicio ·d~ cargo 
pelo seu antecessor. 

O primeiro signatario do req11e.rimento, o illustre Sr. Dr. Martins Junior, que 
rompeu o debate, declarando que o citado art. 64 é o eixo da questão, procurou 

demonstrar que nas palavras - vaga .por qualquer motivo - estava comprehendida 
a hypothese de Pernambuco, isto é, vaga .por deposição pelas atmas, por um movi-
mento revolucionaria. 

Penso de modo diverso; penso, Sr. presidente, que a hypothese de vaga por um 
movimento revolucionaria victorioso, por uma deposição pelas armas, não esta, nem 
pode estar comprehendida "llaquellas expressões, embora generica's, do artigo 64. 
(Apoiados.) · 

O legislador constituinte de Pern·ambuco não podia cogitar desse motivo sem 
commetter o absurdo de pretender prescrever regras ao poder, que surge de uma 
revolução victoriosa, discrecionàrio, absoluto, illimitado; seria pretender que o poder 
revolucionado, que póde abolir a Constituição, fosse obrigado a cumprir uma de 
suas disposições :· 

O SR. CoELHO CINTRA - Apoiadissimo. 
O SR. ARMDIIO TAVARES - Não se póde comprehender, pois, Sr. presidente, que 

os autores da Constituição pretendessem estabelecer nG referido artigo 64 normas 
para uma revolução victoriosa, determinar que ainda mesmo abolida a Constituição 
fosse observada uma de suas disposições. 

0 SR. GASPAR DRUMMOND - Então a Constituição foi abolida? 
O SR. ARMDIIO TAVARES - Não foi, ma·s poderia ter sido. 
Assim, Sr. presidente, entendo quP a hypothese de deposição do governador de 

Pernambuco, de que não podia cogitar o legislador constituinte, não se inclue nos 
termos do art. 64, que, segundo uma intelligencia razoavel, allude aos motivos 
communs de vaga, como renuncia, abandono, fallecimento, t:erda de cargo por 
sentença, etc. 

O SR. CoELHO CINTRA - Os casos ordinarios de vaga. 
O SR. ARKDIIO TAVARES- Parece-me ter demonstrado que o . motivo de deposi-

ção pelas a~mas não está comprehendido no art. 64, apezar da generalidade de seus 
termos. 

O SR. CoELHO CINTRA - E seria um absurdo. 
O SR. · ARMDIIO TAVAREs - Não ignora V. Ex. que ha textos dP, lei concebidos 

em termos geraes, que parecem .absolutos, e, entretanto, na pratica soffrem muitas 
restricções. 

Assim, fica refÚtado o primeiro argumento produzido pelo illustre Sr. Dr. 
Martins, em favor de su,a opinião. A intelligencia que S. Ex. dá ao art. 64 alludido 
não é acceitavel, .deve ser ·repellida por absurda. 

O outr~ argumento produ:l(ido por S. Ex. é deduzido do facto de ter .a junta 
governativa feito vigorar a Constituição. . 

Este argumento não é menos improcedente para os. intuitos de S. Ex. . 
E' exaçto, Sr. presidente; a junta fez vigor'lr a Constituição, como podia .abolil-a, 

como. podia convocar uma constituinte, ou decretar uma Constituição provisoria. 
Portárito, o que validou a Constituição foi o acto da junta, e, consequentemente, 

ella s6 Jipdia ser considerada em vigor da data desse acto em deante. (AfJoi(ldos.) 
· Mas, Sr. presidente, a junta não deu, nem podia dar, eff~ito retroactivo a esse 

seu acto para revalidar actos anteriores, nullificados pela propria jtinta, como foram 
a eieição de governador e do Congresso, etc. 

O SR. GASPAR DRUMMOND - E o Sr. Barbosa Lima não revogou actos da junta, 
a prete~to de que ella tinha poderes· .só revolucionado~. 

O SR. ARMDIIO TAVAREs- Não ha duvida, os seus poder.es eram revolucionarios; 
ella era revolucionaria, do contrario seria criminosa pelo quê fez, e devia ser pro· 
cessada e punida. · • · 

0 SR. GASPAR . DRUMMOND dá um parte. 
' ·o·•sR. AR:MINIO TAVARES - Estou apenas emittindo a minha opinião: 



O SR. GAsPAR DRUMMOND - Mas V. Ex. deve conciliar estes factós. 
O SR. ARTHUR ORLANDO -··Mas a junta decla~ou que governava cotp a Con~ti

tuição . 
. O SR. ARMINIO TAVARES - Pois berrt; mas d~ta de seu acto, que validou a 

Con~tit\)ição, em deante, que mandou observal-a, que deu-lhe força obrigatori~, Qã~ 
potlendo, porém ter esse acto effeito retroacdvo para revalidar !1. eleição de governa-
dor nullificada pela revolução. 

O SR. ARTHUR ORLANDO - Então não ha Constituição. 
O SR. ARMINIO .TAVARES - Ha, a 'que 'foi approvada 'pelo Congresso, quando 

approvou todos ·os actos ·da junta, inclusive o que ·mandou vigorar a, Constituição: 
O SR. ARTHUR ORLANDO ·- Sem ter poderes especiaes para tal. O Congresso 

não era constituinte e não podia, portànto, approvar á Constit.uíção. 
O SR. AR~INIO TAVARES - Mas, implicitamente approuvoú~a, approvando todos 

os actos da junta. O que póde resultar d.'ahi? ' 
0 SR. GASPAR DRUMMOND e outros dão apartes. 
O SR. ARMINio TAVARES - Releva ponderar, Sr. presidente, que não é exacto 

que a jun~a tivesstl restabelecido a Constituição em sua integridade e nem podia 
fazel-o sem trahir o mandato de que foi investida peh revolução, de cujo seio sahiu; 
porq';le para isso, Sr. presidente, seria preciso que ella começasse por abandonar 
o poder, restituindo-o ao governador deposto, restaurasse o · Congresso e conselhos 
municipaes, desfizesse, emfim, tudo quanto havia feito. . 

Como compreliendem os nobres deputados a vigencia da Constituição, exercendo 
o foqer Executivo e Legislativo uma junta de que não cogita a Constituição? 

Como co.mprehendem SS. EEx. vigencia ou retabelecimento de Constituição 
em' sua integridade com o Congresso Legislativo e conselhos municipaes dissolvidos 
contra os preceitos da mesma Constituição? 

Assim, Sr. presidente, a junta governativa não cumpriu nem podia, porérri, 
cumprir a Constituição em sua integridade sem prejudicar os intuitos da revolução 
de 18 de dezembro, que representava; ella fez observar a Constituição sómente no 
que não era contrario aos fins da nova situação, que se inaugurava; 

O SR. GASPAR DRUMMOND - Então ainda não temos· Constituição. · 
O SR. ARMINIO TAVARES - Temos· a que se diz que foi restabelecida pela junta 

em sua integridade. 
E' incontestavel, em vista dos factos expostos, Sr. presidente, que ·da revolução 

de 18 de dezembro resultou a inauguração de uma nova situação sem ligações com 
o passado e sómente depois que a junta governativa entregou os poderes, de que 
se achava investido, ao Congresso, entrou em pleno vigor a Constituição. 

· - Segundo o pensar dos· nobres deputados, signatarios do requerimento, sujeito 
ao debate, a revolução de 18 de dezembro não tinha um objectivo, não tinha um 
fim, nem um desideratum e por isso dizem que a junta restabeleceu a. Constituição 
em sua integridade e consequentemente restaurou a situação, que acabara de desap-
parecer, e entendem que Sr. Dr. Barbosa Lima é um simples continuador do seu 
antecessor - não admittem um traço de separação entre o governo decahido e o 
governo victorioso. 

Entretanto, o effeito daquella revolução foi a substituição de uma ordem de 
cousas por outra, foi abrir-se um período novo de goverrio, a inauguração de uma 
situação, resultado de· um movimento revolucionario, que foi a repercussão do 'contra-
golpe de 23 de novembro, que affectou todo o paiz. 

O SR. CoELHO CINTRA ·- Comprehende-se que SS. EEx~. insistam pelo resta-
belecimento do governo do Sr. Corrêa da Silva e não pelo reconhecimento da junta; 
estão no seu direito; é uma esperança com'o outra qualquer,. mas já vem tarde. · 

O SR. ARMINIO TAvARES - Ha ainda, Sr. presidente, um argumento que se 
deéluz do artigo das disposições transitarias da Constituição que faz tr1;1nsparecer 
a improcedencia da opinião dos que sustentam que o período governamental do Sr. 
Dr. Barbosa Lima terminou no dia 17 deste mez. 

Dispõe o citado art. 4o da Constituição que na primeira eleição para represen-
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t:m_tes do Ê.stado e. dos mu~i~i~ios e mais fuhccionarios electivos r.ão terão as dispo 
stçoes relativas á tncompahbthdade e a requisitos de elegibilidade~ 

Qu~do se tratou d~ procede~ á eleição do Congresso c do gc\·ernador, agitou-se 
a quest~o ~: saber-~e SI es~a elet~ão d~via ser considerada a primeira de que falia 
a ConstJtmçao, e fot resolvtdo afftrmahvamente pelos directores do partido republi-
cano, de accordo com a junta governativa, visto terem sido as eleições anteriores 
nullificadas pela revolução. 

Por isso foram eleitos membros do Congresso diversos cidadãos que não tinham 
os requisitos constõtucionaes de elegibilidade para a segunda eleição, e 0 Sr. Dr. 
Barbosa Lima, a quem tambem faltavam os requisitos da idade legal e da residencia 
no Estado, foi eleito governador, o que só era possível, sendo considerada a sua 
eleição a primeira, a que allude á Constituição. · 

O SR. GASPAR DRUMMOND - Então foi um acto l!ddicional á Constituição? 
0 SR. ARMINIO TAVARES - Qual constituição? 
O SR. GASPAR DRUMM~ND - Então V. Ex. pergunta qual Constituição? E' com 

isso mesmo que hei de argumentar. . 
O SR. CoELHO CINTRA - A Constituição estava em vigor só na parte que era 

favoravel á junta. 
O SR. ARMTNIO TAVARES - Em vista das considerações expostas, Sr. presidente, 

de duas uma·: ou a eleição do Sr. Dr. Barbosa Lima .... 
O SR. COELHo CtNTRA - Em. igualdade d.e circumstancias foram eleitos os con-

gressistas. (Trocam-se diversos apartes.) 
O SR. GASPAR DRUMMONI> - Esse mesmo argumento ha de servir contra V. Ex. 
O SR. ARMYNIO TAVARES - Como ia dizendo. Sr. presidente, em vista das consi. 

derações expostas, ou a eleição do Sr. Barbosa Lima é a primeira, de que trata o 
referido art. 4° e, nesta hypothese, o seu quatrienno congtitucional não terminou no 
dia 17 de junho corrente e só terminará a 7 c:le abril do anno vindouro, sendo assim 
P. tão le{\'itimo antes como depois daquelle dia o geu governo; ou a sua eleição não foi 
a primeira e sim a segunda ou terceira, e nesta e outra hypothese, o seu governo tem 
sido inconstitucional tanto ante<; como depois de 17 de junho por ter sido elle eleito 
sem os requisitos· de elegibilidade. 

O SR. ARTHUR ORLANDO - A questão é de saber em que época começa o pri-
meiro período governamental. 

O SR. ARMINIO TAVAREs - Nesse ponto a Constituição é omissa, não designa 
como a Constituição Federal o dia em que deve começar o periodo quatriennal do 
govetno. 

Mas, Sr. presidente, a eleição do actual governador de Pernambuco foi reconhe-
cida constitucional por· todós os partido-S daquelle :gstado, pelos proprios deputados 
que hoje o hostilisam. · 

O SR. GASPAR DRUMMONO -V. Ex. não se recorda que combatemos pela im-
prensa a eleição delle e até a · do Congresso? · · 

O SR. ARMINIO TAVAR.I!S - Mas depois acceitaram-na e só dfixaram de reconhe· 
cer a sua inconstitucionalidade quando romperam com o governador. Então V. Ex. 
procurava demónstrar na imprensa que o Congreg~o não fllra eleito ·por ·tres annos, 
mas sómente para completar o prazo do Congresso dissolvido pela junta e nad:~ 
dizia sobre o prazo do governo do Sr. Dr. Barbosa Lima. 

O SR. GASPAR DRUMMOND -' Si nós· julgavamos inconstitucional o Congresso, 
como podíamos julgar constitucional uma eleição feita por elle? Uma causa má não 
a póde defender · V. Ex. com os seus recursos e com os seus talentos não o póde fazer. 

O SR. ARMINIO TAVARES - A constituci011alidade da eleição foi reconhecida tam-
bem pelo Congresso actual e pelo vice-governador, o distinctissimo Sr. Dr. Ambrosio 
Machado~ que, tendo sido membro da Junta Governativa, e, portanto, deposita1'iodo 
pensamento da revolução, entende que o actual período governamental expira no dia 
7 de abril do anno proximo futuro. 

O SR. GASPAR DRUMMOND -Já o disse em algum acto official? 
O SR. ARM!NIO TAVAR!lS - Como . d_isse, Sr. presidente, o vice-governador, quP. 



-75-

foi' eleito conjunctamente com o S;. Dr. Barbosa Lima, 'de quem ·aliás é adversario, 
pensa que o dia 7 de abril é o termino do actual periodo governamental. 

O SR. ARTHUR ORLANDO - Desejo ouvir a y. Ex. sobre a lei do Congresso, 
agora publicada, que marca o dia. 

O SR. ARNINIO TAVARES- Isso nada tem que ver com a quest-ão. 
O SR. GASPAR DRUNMOND - V. Ex. ainda ha pouco perguntou muito . expressi· 

vamente ; Qual Constituição ? 
O SR. ARNINIO TAVARI!S -Quando V. Ex. sustentava que a Constituição vigo-

rava em sua integridade e eu disse que não era possível compreliender-se a vigencia 
da Constituição, sendo os poderes constitucionaes exetcidos po; uma Junta revolu-
cionaria e que a Constituição estava em vigor com as restricções necessa rias para 
que os intuitos da revolução rle 18 de dezembro não fossem prejudicados, nem de 
outro modo pode-se admittir que procedesse a Junta Governativa, que revelou sempre 
o maximo criterio em suas deliberações. 

Sr. presidente, si o successo de 18 .de dezembro abriu um período novo para o 
Poder Legislativo, funccionando o Congresso durante todo o triennio constitucional, 
que razão ha para pretender-se restringir o período do actual Chefe do Poder Exe-
cutivo ao tempo preciso para complemento do período do seu antecessor? 

Não ha razão alguma que fundamente tal . pretenção. 
Supponho, Sr. , presidente, . ter demonstrado a improcedencia do argumento 

deduzido dos termos generi'<:!Js. do art. 64 da Constituição e do outro deduzido elo 
facto de ter a junta mandado vigorar a constituição - os unicos até agora produ-
zidos em sustentação da opinião dos signatarios do requerimento, relativo ao termino 
do prazo do governador de Pernambuco, e vou concluir. 

Antes, porém, de fazel-o, cumpre•me levantar um protesto contra as proposi· 
ções, avançadas nesta Camara - de que em Pernambuco não ha direito, não ha lei, 
só ha a vontade e o arbítrio do governador. 

Eu Sr. presidente, exerço alli o cargo de procurador geral do Estado; sou con-
sultado frequentemente pelo governo que em geral acceita os meus pareceres e 
refere-se a elles em suas decisões. 

Eu, que presumo não dar pareceres contra direito, contra a lei em prejuízo dos 
interesses publicas, que tenho .assento no Superior Tribunal de Jüstiça, composto 
de juizes distinctos por sua illustração, honestidade e independencia - e dou teste-
munho da liberdade com que proferem as suas justas decisões - não posso, bem 
comprehende V. Ex., deixar de protestar contra taes proposições, 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Gaspar Drummond (movimento de attenção) - Sr. pt·esidente, mais 
do que na qualidade de representante da União, por um mandato honroso, que me 
incumbe tambem de velar na guarda da Constituição e das !eis da Republica; princi-
palmente, attenda··sE--me bem, como pernambucano, que não d~;ve ser indillerente, 
nem á lenta dissolução de um Estado constitucional, nem aos soffrimentos e provações 
de um povo heroico, primeiro nesta porção da America L:atina á afflrmar, com o 
sangue do proprio corpo, os ~entimentos de independencia, de liberdade e de demo-
cracia, ~·enho, neste instante, tomar parte no presente debate. 

A' Camara não p6de ter passado desapercebido o silencio, que por muito tempo, 
temos guardado neste recinto deante do desdobramento dos tragicos successos, que 
teem ensanguentado o Estado de Pernambuco e enlutado aquelle grande povo ! 

Este silencio penoso, nobre, jámais traduzirá, na expressão nviltante do despo-
tismo, que sejamos nós ôs subjugados do actual governador de Pernambuco, pois, 
tem a mais caba1 e plena explicação na dolorosa .necessidade, que á nós mesmos 
impuzemos, de tocarmos quasi ao desespero para, então, clamar aos poderes federaes, 
por uma solução, que ponha ponto final aos infortun!os daquelle povo e desgraças 
daquelle Estado ! 

E' assim que deixamos que o actual governador de Pernambuco, que já era 
dictador pelos constantes ataques ás garantias e direitos individuaes, pela perma· 
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nerte sequestraçao das liberdades políticas, pelo. desbarato dos dinheiros publicas 
emfim, peto crimir::oso disvirtuamento do regimen republicano federativo, perdesse 
o ultimo ponto de apoio constitucional em que se firmava rara desgovernar aquelle 
Estado, isto é terminasse o período do seu nefasto governo. 

Hoje que o prazo governamental está esgotado e o capitão Barbosa Lima conti-
nlla no_governo, acab~do assim de destruir todo o edificio da Constituição do Estado, 
sem de1xar pedra, sobre pedra; hoje, que o dictador de Pernambuco acha-se em pleno 
mar alto da dictadura, attentando francamente contra os principaes republicanos, 
contra os preceitos, quer da Constituição do Estado, quer da Constituição da União, 
emfim contra a consolidação e a dignidade da Republica Brazileira : venho unir 
meu brado ao dos meus companheiros de representação para juntos concitarmos 
a Camara dos Senhores Deputados á que, por um acto de civismo· salve os princípios 
federativos da Republica, princípios já bastante golpeados, quando a política fatal 
das deposições eliminava do governo dos Estados a governadores constitucionalmente 
eleit«;ls, prindpios agora ameaçados de completo extermínio si receberem esse tiro 
de misericordia, cTesfechado pelos governadores tyrannetes, que apoiados na acção 
das forças estadoaes armadas e na solidariedade do governo federal timbram em 
manter-se no governo contra as Constituições dos Estados, cuja vida perturbam e 
cujos destinos infelicitam! (Apoiados.) 

E' que, Sr. presidente, por uma orientação erronea, que empresta ao regimen 
federativo maior elasterio, só compatível com a natureza de Estados confederados, 
entende-se geitosamente que nd· proprio interesse da autonomia estadoal o governo 
da União não deve intervir nos negocios peculiares aos Estados, nem mesmo para 
manter a forma republicana federativa; admiravel pratica, afinal de contas contraria 
á doutrina do artigo 6° n. 3° da Constituição Política da União, e que ha de produzir, 
não a autonomia henefica dos Estados, mas a fatal manutenção das dictaduras esta-
doaes. (Muito bem). , 

Naquelles tempos quando praticava-se ó processo das deposições, ao menos tudo 
se fazia em nome de uma revoluçã() vencedora em face da resignação .patriotica do 
marechal Deodoro da Fonseca ! 

Depunha-se governadores de Estados, dissolvia se Congressos estadoaes, ao 
menos allegando-se o· pretexto, de que elles havíamadherido ao que os revolucionarios 
de 23 de novembro qualificaram de golpe de Estado, 

Então a revolução era a bandeira larga que cobria a carga .negra e sangrenta 
das deposições de !!"OVernadores e dissoluções de Congressos, isto é, dos successivos 
ataques ás Constituições dos Estados e á Constituição da União. 

Hoje, nem ao menos existe a razão revolucionaria! E' em nome da paz que tudo 
se faz; paz triste e ingloria, que não traduz nem o ·hem estar; mais semelhante ao 
snencio assustaãor das sepulturas, que á calma desejavel das funcções harmonicas 
da vida. 

E o que é lastimavel, sinão deshonroso para nós, que não somos militares, e 
ainda de maior responsabilidade para o PMtido federal, é que tudo isso se passa e se 
desdobra em pleno regimen' de um governo civil, desse mesmo governo tão apre-
goado; tão recommendado. tão preconisado como o unico capaz de bem dirigir o 
paiz, evitando o que qualificavam de erros, desastres e disvarios dos governos mili-
tares. (Trocam-se apnrtes.) · 

Senhores, é da essencia do regimen republicano federativo, expressamente con-
sagrado 'na Constituição Política da Republica Brasileira, a autonomia dos Estados. 

Manifestação mais vital dessa autonomia é a faculdada inherente á cada Estado 
de reger-se pela Constituição e leis que adoptar. Mas, essa faculdade tem limites, 
além dos quaes a Estado algum é dado passar. 

E' assim que devem ser respeitados os preceitos constitucionaes da União, sem 
o que o Estado, que excedel-o5, tem-se collocado, inquestionavelmente fóra do regi-
men federativo da Republica Brazileira. (Apoiados.) 

Baseados nos moldes de uma organisaçíio assim delineada, os Estados sãn autn· 
nomos, nunca porém soberanos. 



-77-

Sob o ponto de vista, do chefe do Poder Executivo, questão que nos deve preoc-
cupar actualmente, e assim deixemos á margem as outras faces da organisação, 
cada Estado escolheo-o, livremente,· sem intervenção constitucional do centro, bella 
conquista democratica que a Republica federativa.· veiu realisa~ e com a qual, já a.:~ 
tempo do 2° imperio sonhavam as antigas províncias asphixiadas e opprimidas, como 
meio unico de libertarem-se do jugo esmagador da centralisação monarchica. 
(Apoiados.) · 

A escolha do chefe do Poder Executivo Estadoal, sub a denominação de gover-
nador ou presidente, duração do mandato governamental, a substituição delle, emfim 
as condições basicas da organisação do Poder Executivo Estadual, bem como o seu 
funccionamento são, em geral, a consagração dos r-rincipios compatíveis com o 
regimen reP.ublicano federativo, e mais particularmente a adaptação aos preceitos 
constitucionaes da União Brazileira. 

Em face da Constituição Federal o Chefe do Poder Executivo Nacional é electivo, 
governa por um período de quatro annos, e tem substituto immediato, tambem 
electivo, no mesmo dia em que termina o seu período presidencial deixa o exercício 
de suas funcções, improrogavelmente, succedendo-lhe logo o recem-eleito; dado :> 
caso da vaga, por qualquer causa, da presidencia ou vice-presidencia, procede-se a 
nova eleição, si por ventura não houverem decorrido dous annos do período presiden-
cial, sendo que o então eleito vem preencher apenas, o resro do período de governo. 

Accentúo bem estes preceitos constitucionaes, porque, elles são, por assim dizer, 
o eixo da questão, que a Camara procura elucidar. 

Em geral, as Constituições dos Estados adaptaram aquelles preceitos constitu-
cionaes da União, salvas ligeiras modificações que não aflectam a essencia institu-
cional, á excepção apenas do Rio Grande do Sul e da Bahia, como mais tarde 
demonstrarei. 

Entre os dous regimens republicanos federativo e unitario, um dos traços carac-
terísticos, é precisamente, o prazo governamental. 

No regimen feélerativo ha períodos de governo, periodos determinados, uniformes, 
inarteraveis. Dentro de um período de governo podem succed•!r-se muitos Chefes do 
Poder Executivo, mas o período é sempre um, começando e terminando invariavei-
mente em época fixada constitucionalmente, sem que ao prazo falte ou sóbre um dia 
siquer. 

Releve-me a Camara si insisto para explicar melhor o meu pensamento. 
UM SR. DEPUTADO - V. Ex. está claríssimo. 
O SR. GASPAR DRUNMOND - No regimen federativo o periodó de ·governo é 

impessoal, ao passo que no regimen unitario não o é; alli o período é da entidade 
moral - governo, nada tendo que ver com o governador ou presidente; aqui o 
período é pessoal, personatismo de eleito; de modo que no regimen federativo, em 
caso de vago, vem o eleito preencher o resto do período, que faltava ao substituído, 
ao passo que no regimen unitario, ainda em caso de vago, o eleito não vem pre-
encher resto de tempo governamental, mas governar durante um prazo proprio e 
inteiro. 

E, porque entre os dous regimens ha á respeito, tão accentuado traço caracte-
rístico, é que em um ha substituto immediato electivo, no outro, não. Naquelle, ist'l 
é, no federativo, conforme as condições da vaga, o substituto, isto é, vice-presidente 
ou vice-governador, assume o governo e preenche o período emquanto que no uni- ' . 
tario, o substituto, de.sig·nado constitucionalmente, mas não electivo assume o 
governo, apenas durante o tempo em que é eleito o Chefe do Poder Executivo. 

A comprovação do que acabo de aflirmar-vos encontrareis ras duas Republicas, 
que servem de modelo ao regimen federativo e ao nigimen unitario, isto é, a Repu-
blica Norte Americana e a Republica Franceza. 

Alli, apezar das maiores vicissitudes políticas, pelas quaes tEm passado aquelle 
povo á despeito das grandes commoções intestinas, através das guerras civis, nunca 
interrompeu-se, alterou-se, modificou-se siquer accidentalmente o período do governo. 

E' assim que vt"mos o primeiro período de quatro annos, iniciado em 178g, termi-
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nar em 1793; o segundo principiado em 1793, findar-s~ em 1797 e assim successlva-
mente no corrente dos tempos o prazo governamental mantem-se sempre, impessoal, 
como período de governo, desde Washington o primeiro eleito até Cleveland, actual 
presidente para o período de 1893 a 1897. 

Recorra a Camara á taboa chronologica dos presidentes e vice-presidentes da 
dos Estados Unidos da America do Norte que não ha de ver um só, eleito em caso 
de vaga, no decurso do período do governo, ir além do tempo, que o substituído· 
deixou de preencher, isto quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra. Eis a 
taboa chronologica, que terá opportunamente de ser apresentada á commissão, 
si por ventura a intolerancia ·injustificavel da Camara rejeitar o requerimento em 
discussão. 

Vêde, agora, o que se passa a respeito na França republicana, onde o regimen 
é unitario. Alli, o prazo é personalissimo, em qualquer hypothese. Dada a vaga 
presidencial, o eleito, não vem preencher resto de prazo, mas exercer o governo 
por tempo igual ao do mandato do seu antecessor. 

Em menos de um anno são eleitos tres presiden.tes, cada um com mandato 
de igual prazo. 

A' Sadi Carnot cujo assassinato abre a vaga presidencial, succede Casimir 
Périer, e a este, em virtude da resignação, succede Faure, sendo que qualquer delles 
é eleito para igual prazo de governo. · 

Durante o tempo em que alli esteve vago o alto cargo de chefe electivo da nação, 
o substituo constitucional exerceu o governo, apenas, emquanto se procedeo á eleição 
presidencial: e, porisso mesmo que ao substituto constitucional do presidente da 
Republica Franceza é vedado preencher o resto do prazo governamental do substi-
tuído, é que é elle designado constitucionalmente, e não electivo, como succede na 
União Norte Americana. 

Ainda ha pouco, vos affirmei que apenas as Constituições do Rio Grande do 
Sul e da Bahia, foram as unicas na Republica Brazileira á afastarem-se um pouco, 
sob este ponto de vista, da organisação do regimen federativo. 

No Rio Grande do Sul, o substituto immediato do presidente é por este desi-
gnado, sendo que os demais substitutos são os secretarias do governo, segundo a 
ordem preceituada na Constituição do Estado. · 

Quanto á Bahia, não ha substituto electivo do presidente do Estado. 
Dada a vaga presidencial, procede-se immediata.nente a eleição, sendo que o 

eleito, não vem preencher tempo governamental, pois, tem novo prazo de governo. 
Não admira a aberração constitucional do Rio Grande uo Sul. A· Constituição 

daquelle infeliz E~tado está fõra dos princípios da democracia e do regimen repu-
blicano federativo. 

O .SR. VIcTORlNO MoNTEIRo - Não apoiado. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Quanto á Bahia, vejo na discordancia dos processos 

federativos ou antes na assimilação do regimen unitario da Republica Franceza 
antes uma homenagem ao parlamentarismo de que seus notaveis estadistas escre-
veram as paginas mais bellas e mais fulgentes na hi~toria politica da monarchia 
hrazileira, principalmente no segundo imperio. (Apoiados.) 

A Constituição de Pernambuco, moldada nos princípios de regimen republicano 
federativo e nos preceitos da Constituição Politica da Republica Brazileira, não 
podia deixar de ser a consagração delles. 

Alli, o poder executivo do Estado é exercido por um governador eleito por quatro 
annos. Terminam os poderes do governador no dia em que se completarem quatro 
annos precisos, a contar do acto d.'\ posse, devendo entrar immediatamente em 
exercício o governador novamente eleito; e para que por modo algum, o período 
governamental possa ser augmentado, estando ausente o governador eleito, o seu 
substituto legal a~sumirá immediatamente o exercício do cargo, começando a 
decorrer dessa data o período do governo. 

No caso de vaga, ou esta occorre depois dos dous primeiros annos do período 
governam~ntal e neste caso não se procede á eleição, competindfl ao vice-governador 
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governar por todo o tempo que faltar ao governador a quem succeder; ou occorre 
naquelles dous primeiros annos e procede-se á eleição para complemento do período. 

Ha um caso, unico, em que depois de decorridos os dous primeiros annos do 
quatriennio goverJ?,amental, procede-se á eleição, e vem a ser quando vagam, simul-
taneamente, os cargos de governador e vice-governador. 

Ainda assim, os eleitos veem completar o ,;;eriodo governamental. 
Firmados e accentuados bem sensivelmente, como presumo ter feito os prin-

cípios do regimen republicano federativo, · os preceitos da Constituição Política da 
União Brazileira e as disposições da Constituição do Estado de Pernambuco, tudo 

·referente ao organismo e funcções do Poder Executivo, á luz de todos estes elementos 
aclaradores da discussão, passemos á estud::tr o caso de Pernambuco, isto é si o 
prazo governamental do actual governador de Pernambuco; o capitão Aleiandr~ 
jose Barbosa Lima, terminou ou não a 17 de junho corrente. 

Y ARIOS SRS. DEPUTADOS - Esta é que é a questão. 
1 

O SR. GASPAR DRUMMOND - Para chegarmos ao resliltado proposto, basta 
simrlesmente historiar os factos occurrentes á respeito. 

Promulgada, em 17 de junho de 18g1, pelo Congresso Con>tituinte, a Constitui· 
ção política daquelle Estado, foram eleitos na mesma occasião governador o Exm. 
Barão de Lucena e vice-go\·ernador o· Exm. desembargador Jose Antonio Corrêa 
da Silva. · 

A eleição foi feita pelo Congresso de accordo com o art. 6o das disposições 
transitarias da Constituição, que é assim expressa (!e) : 

u Logo depois da promulgação da Constituição, os deputados e senadores votarão 
em escrutino secreto para governador e vice-govern~dor, que nos tres primeiros 
annos do 1° periodp governamental serão eleitos por voto indirecto. » 

Na ausencia do Exm. Barão de Lucena, governador eleito, assumiu o exercício 
do cargo o vice-governador, tomando posse no mesmo dia da eleição, isto é, a 17 de 
junho de I8gi, data em que começou a decorrer o 1° período governamental, ainda 
de accordo com o que preceitúa 1 o art. 45 da Constituição (lendo) ; 

u Estando ausente o governador eleito, o seu substituto legal assumirá imme-
diatamente o exercido do cargo, começando a decorrer dessa t'.ata o pe·riodo gover 
namental. » Mais tarde, o Exm. Barão de Lucena, tendo renunciado aquelle cargo, 
foi eleito governador o Exm. dezembargador Corrêa da Silva e para o Jogar deste, 
vago então, (Yice-governador) o Exm. Barão de Contendas. 

A eleição para provimento desses cargos, foi ainda procedida pelo Congresso 
por tratar-se de vagas occorridas no primeiro período governamental, como é 
expresso no já citado art. 6~ das disposições transitarias da Constituição. 

E' escusado accentuar que, de accordo com o paragrapho unico deste mesmo 
artigo, os eleitos tiveram mandato ap'enas para prel:'ncher o resto do tempo do 
primeiro período, iniciado em 17 de junho de 1891 e terminavel em 17 de junho de 
1s95. 

Posteri~rmente, não havendo decorrido ainda dous annos do primeiro período · 
governamental , ficaram vagos os cargos de governador e vice-governador. 

Ainda de accordo com o art. 6° das disposições transitori:ls da Constituição, 
por verificar-se a hypothese nelle prevista, o Congresso do Est.i:lo provéu as vagas, 
elegendo em 7 de abril de 1892 governador o capitão Alexandre José Barbosa Lima 
e vice-governador o Exm. Sr. Dr. Ambrosio Machado da Cunha Cavalcanti. 

Nestas condições, em face da Constituição política do Estado de Pernambuco 
o mandato governamental do capitão Barbosa Lima expirou a 17 de junho do 
corrente anno, data em que, de accordo com a ~esma Constituição, terminou o 
primeiro período governamental. 

Mas, porque sendo assim, centinúa á manter-se .no governo daquelle Estado o 
capitão Barbosa Lima, entendendo que o seu prazo de governo só terminará a 7 de 
abril de x8g6? ! . 

0 SR. JosÉ MARIANO E OUTROS -- Pelo despotismo! 
O SR. GASPAR DRUM~OND - Para chegar. a tãÜ' h1constitucional resultado, elle 



alle~a que ~oi eleito ap6s _um~ revoluçdo, que iniciou um tlovo período político, sem 
" m•mma ·ligação com o· per•odo anomalo anterior, revolucionariamente cancelado. 

No intuito ~e melhor explicar o sentido das phrases gryphadas, por serem 
textuaes do capttão Barbosa Lima em Mensagem · dirigida no corrente anno ao 
Congresso do Estado, descerei a detalhes. . 

A revolução de 23 de novembro de 11191, iniciando a política fatal das deposições, 
teve tambem repercussão em Pernambuco. Foi assim que alli, depozeram o vice-
governador então em exercido, sendo acclamado a 18 de dezembro daquelle mesmo 
~~no uma junta governativa, que dissolveu prefeitos, conselhos municipaes e o 
L:ongresso do Estado. . 

O novo Congresso eleito 'funccionou durante tres annos, prazo consagrado no 
art. 4· v da Constituição. 

·· E' fundado no funcci~namento do Congresso durante aquelle prazo, que o 
capitão Barbosa Lima julga-se autorisada a prorogar o seu mandato governamental 
até 7 de abril do anno vindouro. 

E assim, em sua 'opinião, do mesmo modo que o Congresso eleito após a revo-
lução de 18 de dezembro de 1891, iniciou novo prazo legislativo, eJTl vez de limitar-se 
a completar o resto do tempo, que faltava ao Congresso dissolvido, assim tamberr. 
elle, no caracter de governador, eleito após aquella revolução, veiu iniciar um novo 
período governamental e não preenche o tempo restante do primeiro período do 
governo. 

O SR. ARTHOR ORLANDO - Não ha sophisma mais grosseim! 
o SR. GASPAR 0RUMMOND - A innanidade do argumento á pari resalta multi-

plamente. Nenhuma paridade. existe entre os dous casos, desde ·que quanto ao preen-
chimento de resto de tempo do período governamental, ha na Constituição política 
de Pernambuco, como já demonstrei, .disposições claras, expressas e terminantes, 
ao passo que o mesmo não se dá quanto ao Congresso - Alli a Col'lstituição prevê 
o caso de vaga de governador ou vice-governador occorrida por qualquer motivo, 
aqui não previu e. absurdo seria prevêl-a. 

Ao tempo da monarchia, e tivemos occasião de observai-o em fim do 2o imperio, 
a Camara, que succedia á dissolvida não vinha completar o tempo, que áquella faltava 
para preencher o prazo. da legislat.ura; e naquelle regimen a dissolução da Camara 
era acto constitucional. · 

Demais, si o CCingresso de Pernambuco devesse ter filnccionado, apenas, o resto 
do tempo, que faltava ao dissolvido, o facto em contrario, por modo algu111, poderia 
crear a:> governador do Estado direito de commetter . erro identico em proveito da 
prorogação dos seus poderes governamentaes. (Apoiados.) 

Mas, vão ver os collegas, quanto é sophist ica e falsa a allegação do capitão 
Barbosa Lima e dos que o sustentam. 

Ainda ha pouco, o illustre Sr. Arminio Tavares, meu companheiro de represen· 
tação pernambucana, no afan de sustentar o governo dictat.,rial do capitão Bar-
bosa Lima, allegava, que na expressão constitucional do art. 64 - v~ga por qual-
quer motivo - não está comprehendida a hypothese de vaga por um movimento 
revoiucionario, para dahi concluir, que o capitão Barbosa Lima, eleito governaaor, 
em virtude de vaga aberta pela revolução de 18 de dezembro de 1ll91, não veiu com-
pletar o período de governo, iniciado em 17 de junho de 1891 e terminavel em 17 de 
junho de 1ll95, mas em face da Constituição, iniciar um . novo governo, que come-
çou a 7 de abril de1ll92, data em que foi eleito e que terminará a 7 de abril de 
18g6, visto o primeiro período haver sido cancelado revolucionariamente.· 

O meu illustre collega ha de permittir-me que empregue este mesmo argumenta 
para fazer a prova da opinião contraria. . 

Ao contrario sensu do argumento adduzido resulfa que, si a vaga, para que fot 
eleito o capitão Barbosa Lima, houvesse occorrido, não revolucionariamente, mas 
por qualquer motivo, como morte, renuncia, resignação, enfim n:otivo ordinario, o 
eleito na hypothese vertente teria mandato, apenas, para preencller o resto do pri· 
p1eiro período governemental. (Apoiados.). 
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Pois bem, attenda bem e pasme a Camara ! O capitão Barbosa Lima não foi 
eleito em virtude 'de vaga oocorrida em consequencia da revolução de 18 de dezembro 
de 1891; não 1 Dias antes de operar-se aquella tão alardeada revolução, o Exm. 
desembargador Corrêa' da Silva, governador do Estado, havia resignado aquelle alto 
cargo, como se evidencia do documento, que passarei a ler á Camara. · 

Voz&s- Oh! Oh! 
0 SR. GASPAR DRUMMOND (lendo): 
«Recife, 16 de dezembro de 1891. 
lllm. e Exm. Sr. - Nas nãos de V. Ex. como digno p~esidente do Congresso 

Legislativo de Pernambuco, venho depor o cargo de governador deste Estado, para o 
qual por subida prova de confiança e generosidade, fui eleito em 17 de setembro do 
corrente anno., 

0 SR. GASPAR DRUMMOND (continuando). 
O original do presente documento, que li apenas no topico que mais intere'lsa, 

acha-se no archivo do Congresso de Pernambuco, escripto e assignado pelo proprio 
punho do honrado desenbargador José Antonio Corrêa da Silva, então governador 
do Estado. 

A resignação de S. Ex., antes da revolução de 18 de dezembro, foi um facto 
publico, que nenhum partidario do actual governador de Pernambuco, por mais 
abstinado que seja, ousará pOr em duvida. 

Nestas condições, pois, pergunto: A' quem o capitão Barbosa Lima, no caracter 
de governador de Pernambuco, veio substituir? Ao g9vernador deposto revoluciona-
riamente ou ao governador que, por motivos ordinarios e communs, resignou o 
cargo? Respondam? (Longa pausa.) 

O SR. GASPAR DRUMMOND- Quando mesmo, porem, Sr. presidente, a vaga hou-
vesse occorrido em consequencia daquella revolução, em face dos intuitos clara e 
publicamente manifestos pela junta revolucionaria, ao capitão Barbosa Lima não 
assiste direito algum de prorogar os seus poderes governamentaes além do termino 
do primeiro periodo de governo constitucional, como passarei a demonstrar. 

A revolução . de 18 de dezembro, organisou uma junta go\•ernativa, a quem 
entregou, provisoriamente, a direcção do Estado. 

Essa junta ao assumir o governo, em proclamação di·ri!iida ao povo pernam-
bucano, garantiu que nada se fazia sinão em 'llirtude da lei e"istente, ou da que a 
Sl4bstituisse po'r acto da autoridade, de que ella se achava investida, e que em taes 
casos s6 no interesse publico se inspiraria o seu procedimento. Eis aqui a proclama-
ção. (Mostrando-a.) 

Prevalecendo-se dos poderes revolucionados, a junta dissolveu prefeitos, con-
selhos municipaes e o Congresso do Estado, convocando um outro, que foi eleito .i 
21 de fevereiro de 18gz, e reunio-se a 7 de abril desse mesmo anno. 
, Podia a junta convocar um Congresso Constituinte a semelhança do que se fez, 
então, em outros Estados : não o quiz, preferindo manter a Constituição do Estado, 
convocou um Congresso com poderes ordinarios. 

A prova do que acabo de affirmar é o decreto de convoc11-ção, expedido pela pro-
pria junta governati v a. Eil-o (lendo) : 

"Art. 1.o Fica designado o dia 21 de fevereiro do anno vindouro, para nelle 
terem lugar as eleições de deputados e senadores ao Congresso do Estado, bem 
como as de prefeito, sub-prefeito e membros do conselho municipal; devendo aquelle 
reunir-se á 7 de abril proximo futuro. 

Art. z.o O futuro Congresso funccionará ordinariamente, respeitada em todas as 
suas partes .a Conçtítuição vigente." 

Perante o Congresso, com poderes assim limi~ados, e que reuniu-se a 7 de abnl 
de 1Sgz, a junta governativa depositou os poderes revolucionados de que se achava 

, investida. 
DP. então por deante, o Estado reivindicou a execução completa e integral da 

Constituição Politica, interrompida, á trechos, pelos poderes revolucionados d;~ 
junta. 
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Pois bem, esse Congresso, no dia da sua installação, isto é, a 7 de abril de 
1892, provendo as duas vagas de governador e vice-governador, então existentes, 
para aquelle 1;11rgo elegeu o capitão Barbosa Lima e pára este o Dr. Ambrosio Ca· 
valcanh. · 

E' fóra de duvida, que eleito nestas condições, isto é, em pleno vigor da Consti-
tuição promulgada a 17 de junho de 1891, o capitão Barboza Lima teve mandato, 
apenas, para preencher o resto do tempo complementar do primeiro período de 
governo. 

A hypothese de um novo período iniciado, por haver sido revolucionariamente 
cancelado o outro em inicio, é gratuita por inconstitucional; e é inconstiucional, 
porque segundo o decreto de convocação o Congresso passou a funccionar ordinaria-
mente, respeitada em todas as suas partes a Constituiçao do Estãdo. Ora, não se 
comprehende esse respeito pela Constituit=ao, si o Congresso houvesse eleito o capitão 
Barbosa Lima para iniciar um novo período de governo, em vez de ser constitucio-
nalmente para preencher o período já iniciado. (Apoiados.) 

Realmente si o capitão Barbosa Lima houvesse sido eleito para um novo período 
governamental, a eleição, deveria ser feita não pelo Congresso,_ mas pelo voto directo 
do povo. 

E' expresso o art. 6° das disposições transitarias da Constituição Estadual. Ei11 
o que elle preceitúa á respeito (lendo) : 

«Logo depois da promulgação da Constituição, os deputados e senadores vota-
rão em escrutínio secreto para governador e vice-governador que nos tres primeiros 
annos do primeiro periodo governemental serão eleitos pelo voto indirecto. 

Paragrapho unico. Durante esses tres primeiros annos, a eleição para preenchi-
mento desses cargos, no caso de vaga por qualquer motivo, se procederá do mesmo 
modo, reunindo-se para esse fim o Congresso. » 

Em face de artigos que acabo de ler, fecho a discussão com um dilemma que 
fulmina completamente a opinião, que ora impugno. 

Ecectivamente, ou o capitão Barbosa Lima foi eleito, como pretende, para ini-
ciar um novo período governamental e neste caso a eleição foi inconstitucional, por 
isso que deveria ser procedida pelo voto directo do povo e não pelo Congresso; ou a 
eleição pelo Congresso foi constitucional, de accordo com o já citado art. 6. o e então 
o mandato governamental- foi, apenas, para preencher o resto do primei"ro periodo 
iniciado a 17 de junho de 1·891 e terminado a ·17 de junho do corrente anno. 
(Apoiados geraes.) · 

Como quer que seja, quer em um, quer em outro caso, o Estado de Pernambuco 
não está sendo governado actualmente, por um governador legal, constitucional, mas 
por um dictador descoberto e franco. (Apoiados.) 

A razão ha pouco allegada pelo illustre Sr. Arminio Tavares, no sentido de a 
eleição do capitão Barbosa ser a primeira, de que falia a Constituição, por isso que 
lhe foram dispensados alguns requisitos de elegibilidade, que faltavam áquelle can-
didato, dispensa que só se podia conceder na primeira eleição, é sophistica e falsa. 

Não é exacto que a dispensa daquelles requisitos possa verificar-se sómente na 
primeira eleição ou tornemos mais claro o pensamento de S. S., na eleição do pri-
meiro governador e vice-governador do Estado. · 

Em face do art. 4o combinado com o paragrapho ~nico do art. 6° das disposições 
transitarias, a dispensa é extensiva ás eleições para provimento das vagas de gover· 
nadar e vice-governador no primeiro perioào. 

Assim, si ao capitão Barbosa Lima, para poder ser eleito governador do Estado, 
foram dispensados os requisitos de residencia e idade, só por absurdo póde significar 
contra os factos, que aquelle fosse a eleição de primeiro governador, quando a expli-
cação natural, logica e constitucional é a que, ha pouco, alleguei. 

Portanto, a dispensa dos requisitos, nem importa o que sophisticamente pre-
tende o Sr. Arminio Tavares, nem mesmo, como supp6e o Sr. Martins Junior que 
o Congresso de Pernambuco houvesse violado a Constituição ao eleger governador 
o capitão Barbosa Lima, á quem faltavam alguns requisitos de elegibilidade. 
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A declaração que o íllustre representante do 1° districto da capital, fez neste 
sentido, quando ante-hontem em arroubos de eloquencia occupou-se do caso de Pu-
nambuco, só se me affigura a expansão da since-ridade, a mais rigorosa com que o 
collega apreciou os factos, não trepidando em culpar-se a si 111esmo, desde que cul-
pava á um Congresso de que era magno pars e á que imprimia orientação. 

0 ·SR. MARTINS JUNIOR dá um aparte. . 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Perfeitamente, V. Ex. preferiu chamar a si uma 

culpa, antes que soccorrer-se de uma interpretação generosa, o que quanto á mim 
traduz a isenção de animo com que discutiu os factos. 

Da argumentação que, até aqui tenho addúzido, resulta em face da Constituição 
Politica do Estado de Pernambuco. 

r•, que o 1° período governamental iniciou-se a 17 de junho de Ili9I e que ter-
minou a 17 de junho· do corrente anno, visto haverem decorrido os quatro -annos 
de prazo. · 

2°, que o capitão Barbosa Lima, tendo sido eleito na occurrencia de uma · vaga 
do governador, teve mandato apenas para preencher tJ resto do tempo daquelle pri-
meiro periodo. (Apoiados.) 

Ainda da argumentação 'que produzi evidencia-sê que, masmo em face dos in-
tuitos da revolução, elle não veiu iniciar um novo período de governo, por isso que 
o Congresso que o elegeu convocado pela junta governativa, teve de funccionar 
ordinariamente respeitando em todas as suas pa1·tes a Constituição do Estado. · 

A concepção de que um novo período politico se iniciou após a revolução, sem 
a mínima ligação com o período anomalo anterior, revolucionariamente cancelado é, 
pois, gratuita, attendendo-se mesmo aos intuitos revolucionarias, manifestados pela 
propria junta governativa. 

Tão absurda doutrina, desculpavel afinal de contas em qualquer outro, não se 
justifica em um discípulo de A. Comte I Realmente, quem conheee a importancia da 
filiação historica nos methodos positivistas, pasma deante da concepção de um 

período politico sem a mínima ligação com o periodo anomalo anterior, revoluciona-
riamente cancellado, o que quer dizer, ~al, um passado sem ligação com o pre-
sente e com o futuro ! 

Para comprovar-vos minhas affirmações, passo a soccorNr-me da opinião de 
um positivista, que não póde ser suspeito ao capitão Barbosa Lima. 

Vejamos o que elle diz a respeito (lendo): 
u Pois entendo que se não pódem de modo algum separar esses tres élos da 

mesma cadeia. (Muito bem.) O pr:esente e o futuro são filhos legitimas do passado.» 
O SR. ARTHUR ORLANDO - Esta é que é a verdadeira doutrina. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Pois bem; senhores, estas palavras, cujos échos 

eu desejaria poder despertar agora, foram aqui mesm,.; proferidas I E quereis saber 
por quem? (Pausa.) 

Pelo proprio capitão Barbosa Lima, na sessão de 24. de dezembro de 1891 I E, 
o que se torna mais admiravel quando elle defendia e justificava a revolução de 
18 de dezembro daquelle anno, essa mesma revolução que agora di7. que cancelou· o 
período anterior I 

VozEs- Oh! Oh! 
O SR. J os{( -MARIANE> - As nossas escavações são dessa ordem; esmagadoras I 
0 SR. PRESIDENTE -· Attenção I 
O SR. GASPAR D!iuMMOND - Pesa-me muito relutar á Camara as violações á 

lei basica, commettidas pelo capit;lo Barbosa Lima, cujo gooverno, ha dois annos 
passados, tive de defender no Senado Federal. 

Aos que me accusam de il1coherente por isso, ·opporei que aquelle, que então 
merecia a minha defeza, revelou-se outro posteriormente, provocando hoje a minha 
censura, que não baseio em vagas allegações, mas em factos provados. 

E' que eu era, então, um illudido I Não tenho outro meio dt. distinguir entre o 
hypocrita e o virtuoso, a antithese um do outro, mas apparentemente tão semel-
hantes, sinão quando a mascara da hypocrisia é desafivelada I 
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Fui um illudido, sim, como o foi o Sr. Martins Junior, como o foram os seus 
correligionarios, o partido autonomista, o povo pernambucano, 'emfim o Estado de 
Pernambuco I 

E quem não o. foi? E quem não tel-o-hia sido? 
Havia-se realisado a revolução de 18 de dezembro de d!gt, tendo-se derramado 

o generoso sangue daquelle povo heroico I 
Uma junta governativa havia-se apossado do governo. 
Entre o partido, de que é chefe o Sr. Martins Junior e o partido autonomista 

haviam g·randes odios ! O futuro do meu Estado enchia-me de apprehesões som.brias. 
Meus votos eram no sentido de ver substituído o governo da junta revolucionaria 
por um governador, que tivesse o peso da grande responsabilidade constitucional 
na gestão dos publicos negocies. Mas, confesso, no dia em que o Congresso escolheu 
o capitão Barbosa Uma governador, senti o forte presentimento das grandes cala-
midades, que teriam de infelicitar o meu Estado ! 

Pois que ! Então depois de uma época de fortes agitações revolucionarias, em 
\'ez de confiar-se o governo do Estado a uma direcção calma e criteriosa, entrega-
vam-n'o a quem tão apaixonadamente, em pleno Congresso Federal, havia feito 
a apologia da revolução? Que esperar de semelhante governo, senão a reacção ma1~ 
desenfreiada e impiedosa? I 

E · eu sentia-me possuído de um grande desanimo, quando veio alentar-me a luz 
de uma esperança. 

Ao tomar posse do governo, o capitão Barboza Lima lançava aos ventos da 
publicidade programma largo, generoso, que era ao mesmo tempo uma· bandeira 
branca, á cuja sombra· os opprimidos e victimados eram convidados á abrigarem-se 
protectoramente. 

E' assim, que em um banquete politico, que lhe fôra ollerecido ao chegar t"m 
Pernambuco, assegurara em discurso que manteria em sua inteira plenitude todas 
as liberdades garantidas pela Constituição Federal, da qual tanto quãnto da estadoal 
sena zeloso guarda. Ainda mais, como se vê de um opusculo sob titulo de O Gover-
nador de Pernambuco aos verdadeiros Republicanos, por elle proprio escripto e publi-
cado em 18g2, o seguinte (lendo): 

11 Assim declarei, que não me havia encarregado de nenhuma empreitada eleito-
ral, entendendo que a escolha dos candidatos devia ficar ao livre arbítrio dos partidos, 
não cabendo ao governo sinão o dever de manter a plena liberdade do pleito; que 
nesse sentido estava disposto a providenciar com energia, emquanto coubesse na 
minha alçada, para impedir os abusos e os excessos commummente postos em pra 
tica por autoridades partidarias; que o cumprim.ento da lei seria a minha pre·occu-
pação dominante, nada significando o matiz politico de quem quer que, sob a acção 
della, viesse a cahir, não distinguindo eu na applicação de suas disposições a amigos 
e adversarios. 

Finalmente., manifestei-me decididamente disposto á moderação e severidad~ 
de animo na distribuição de justiça; que me esforçaria por garantir nem só a ami· 
gos, mas aos adversarios politicos, ::erto de que nada ha que possa justificar um 
governo ;republicano de, na· applicação da lei deixar-se arrastar pelo desvario da 
paixão partidaria. " 

Dous dias depois da posse, o governador do Estado publicava e seguinte portarta 
(lendo): 

11 Considerando que o regimen republicano basêa-se sobre o justo exercido da 
liberdade, definida pela lei e garantida pelos poderes publicas; 

Considerando a necessidade de assegurar a exp .. mtaneidade das manifestações 
do corpo eleitoral na escolha de seus mandatarios; 

Considerando cjue a livre apuração das divergencias partidarias, mediante os suf-
fragios populares, dignamente exercidos, muito contribuirá. para evitar os conftictos, 
que se originam de exagero das paixões politicas; 

Attendendo a que no proximo dia 20 de maio se ha de proceder no Estado :1 

eleição para o preenchimento de vagas no Congresso Federal. 
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Resolve declarar que, emquanto exercer o carga, para que foi eleito pelo Con-
gresso deste Estado, será mantida a mais completa liberdade de voto, garantindo 
a não existencia de chapas ou de candidaturas officiáes; e bem assim que tornad 
effectiva a responsabilidade dos funccionarios do Estado pelos abusos, que commet-
terem contrariando os intuitos politicos neste governo. 

O secretario do governo o faça publicar, expedindo as communicações necessa-
rias. ·- Alexandre José Barbosa Lima. ;, 

A' esta portaria seguiram-se outras identicas, em todas o capitão Barbosa Lima 
affirmando as mesmas garantias. 

Peante de programma tão promettedor da reparação das :njustiças, da protecção 
aos opprimídos, âa restauração da lei e da Constituição, desvaneceram-se-me as 
inspressões dolorosas e eu comecei a admirar o capitão Barbosa Lima, como um 
desses governos, por assim dizer, provídenciaes, destinados no mome.nto a encami-
nhar a sociedade politica na marcha ascencional evolutiva do regimen republicano. 

E' certo que eu sentia já os rumores dos correlígionarios do illustre represen-
tan,te do 1° districto, o Sr. Martins Junior, dós amigos que cercavam o capitão Bar-
bosa Lima, emfim de quantos o haviam eleito e contribuído para a eleição delle; 
mas, eu lançava esses ·rumores á conta de despeito, de contrariedade em que se 
achavam os que entendiam que o governador deveria entregar-se inteiramente ás 
suggestões do partidarismo exaltado e infrene I 

E eu, Sr. presidente, que logo após a revolução de 18 de dezembro descri da 
Republica, animei-me deante da attitude sympathica do novo governador de Per-
nambuco. 

Não, .não estava ainda tudo perdido I A Republica nos dava homens cheios de 
patriotismo, dotados de uma orientação sadia, capazes de bem .traduzir o ideal repu-
lilicano, e eu cheguei a possuir-me de enthusiasmo, vendo á frente do governo do 
meu Estado um desses republicanos sinceros, devotados, de cuja mão desfraldava-se 
a liandeir~ larga, generosa, á cuja sombra os fracos, os victimados os opprimidos 
idam receber a mesma communhão na igualdade dos direitos e no gozo das li6er-
dades. 

Quem de vós tantos, que sois politicos, deixaria de applaudir a um governador 
assim, que sob auspícios tão sympathicos iniciava a administração? I 

Ha de permittir-me a Camara que continue a narrar os factos que então ·<ies· 
dobraram-se. 

O SR. Josk MARIANO - V. Ex. nos está edificando. (Apoiados.) 
O SR. GAsPAR DRUMMOND - Abrindo o capitão Barbosa Lima franca divergen-

cia com os que o haviam elevado ao cargo de governador, começaram a circular 
boatos de que elle seria deposta, boatos que tomaram grande vulto e f01·çaram o 
governador a armar forte resistencia. 

Recordo-me de que, a convite do capitão Barbosa Lima· em um daquelles dias 
tão aziagos ao socego da familia pernambucana, fomos á Palacio conferenciar a 
respeito eu, José Mariano e o grande democrata brazileiro, de saudosa memoria, 
coronel Dr. José Maria de Albuquerque Mello. 

Sinto já não achar-se presente neste recinto o illustre Sr. Miguel Pernambuco, 
para cujo testemunho appellaria. 

O Sn. JosÉ 1\i[ARIANo - Não confirmava. Não eslá escripto. 
O Sn. GASPAR DRUMMOND - Dirigindo-nos a palavra o capitão Barbosa Lima, 

depoi; de expor a situação critica, em que se achava sob ameaça de deposiÇão, 
favorecida pelo marechal Floriano Peixoto, terminou appellando para o nosso 
patriotismo, por inquirir de nós, que eramos um P,artldo grande, forte, a rregimen-
tado e generoso, se. pederia contar com o nosso concurso em defesa da autonomia 
~~~ . 

· Respondeu-lhe José Mariano por assegurar-lhe o concurso solicitado, desde que 
elle governador procurava abrigar-se sob a bandeira dê um partido, que já havia der-
ramado o proprio sangue em defesa da autonomia e pela qual continuaria a bater-se, 
fosse quem fosse que no momento cor:porificasse o principio em perigo. 
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Como que ainda sinto, hoje, a forte impressão daquella sceria I Via sob as mi-
nhas vistas o capitão Barbosa Lima, aquelle mesmo que havia glt.rificado a revolução 
de 18 de dezembro, como que resgatando-se dos erros passados ao solicitar o auxilio 
de José Mariano, cujo vulto, aureolado de generosidade,· sympathia, mesmo perdão 
para as culpas passadas, agigantava-se naquelle instante desenrolando sobre a cabeça 
do governador de Pernambuco a grande bandeira do partido autonomista 1 

Ao terminar a conferencia, disse o capitão Barbosa Lima : não ha pacto político 
entre nós - com o que plenamente concordou José Mariano. 

Mas ha uma condição a impor, disse o coronel José Maria: "Si V. Ex. na 
grande lucta que vae empenhar, auxiliado por nós, fraquejar um só instante e houver 
de ceder, antes passara o governo ao Sr. Barão de Contendas». 

O SR. Jost MARIANO- Com o que concordou o Sr. Barbosa Lima. 
O SR. GAsPAR DRUMMOHD - Attenda a Camara : o barão de Contendas havia 

sido deposto quando vice-governador em exercício, pelos proprios que elegeram o 
capitão Barbosa Lima governador do Estado I 

O SR. JosÉ MARIANO - E si não o fizer disse-lhe mais José Maria - mato-o! 
O SR. GASPAR DRUMMOND - E matava-o em defesa da autonomia do Estado, 

como foi capaz de·morrer em defesa dos direitos da democracia brazileira! (Sensaçdo.) 
. Todos quantos, naquella epocha, acompanharam a corrente dos acontecimentos 

politicos de Pernambuco, bem sabem que, si frustou-se a deposição, foi isso devido 
principalmente a attitude do partido autonomista que collocou-se ao lado do govel"-
nador." ~ 

Conjurado o periodo, o capitão Barbosa Lima passou a governa_r o Estado entre 
as fortes ·hostilidades do partido de que é chefe o Sr. Martins Junior, e as sympa-
tJiias do partido autonomista que cercava-o de grande apoio mor:ll, até que rebentou 
a revolta n:tval de 6 de setembro de 1893· 

Foi por essa occasião, que o capitão Barbosa Lima revoltou-se de um modo 
tristemente celebre ! Tendo sido um dos primeiros governadores que por telegramma, 
haviam protestado ao mare<-hal Floriano Peixoto completa solidariedade contra a 
revolta, mais tarde confabulava com José Maria, José Mariano, Annibal Falçãó, e 
outros em um movimento revolucionaria em Pernambuco com o fim de retirar o 
concurso daquelle Estado •. . .•• 

O SR Jost MARIANO - E de todo o Norte. 
O SR. GASPAR D RUMMOND ... deixando de acompanhar o governo federal na 

infelirs campanh4 em que, segundo elle proprio diz em manifesto dirigido ao povo per-
nambucano, se sacrificava a eterna cordialidade das duas classes armadas. 

O que então se passou, desde a combinação do plano revolucionaria até á -prisão 
de José Mariano, Lourenço de Sá, Gonçalves Maia e outros e a fuga do cornel Jo!lé 
Maria e outros é uma historia ae cobardia c trahições, em que o g overnador de 
Pernambuco, na opinião do coronel José Maria, representou papel igual ao do conde 
d'Arcos, que iniciado · na glorioso movimento de ·,817, quando o viu mallogrado, 
converteu-se em verdugo dos patriotas pernambucanos, para attestar ·lealdade '' ' 
realeza, que estivera prompto para trahii- ! ' 

Não me detenho em historiar este capitulo do governo do capitão Barbosa I;ima, 
que a Camara e o paiz inteiro ficaram conhecendo bem, depois da discussão aqui 
havida a respeito, o ani:to passado e do manifesto ·aos meus concidadãos, publicado 
pelo coronel José Maria, em que tudo está narrado com a mais escrupulosa fidelidade. 

Apenas lerei ã Camara, para que seja publicado em meu discurso, o manifesto 
que o capitão Barbosa Lima, quando em confabulaçlSes com José Mariano, Annib~l 
Falcão, J osé Maria e· outros preparou para dirigir-se ao povo pernambucano. 

Eil-o (lendo) : 
"Insufficientemente informado dos precedentes politicos que determinaram ua 

Capital Federal o·s successos de 6 de septembro e dias 5Ubsequentes e sopitam de 
justos resentimentos que a conducta dubia do governo federal, para commigo, accu-
mulara-me. na alma, dirigi-me, todavia, em 14 desse mez aos meus conterraneos, 
concitando-os a apoiarmos os poderes constitucionaes. 
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Hoje, decorrido um mez, durante o qual a lucta fraticlda tem revelaiio nem só 
a impotencia daquelle governo par manter a ordem material, mas tambem a inani-
dade do programma do contra-almirante Mello, em nada se modificou a minha opi-
nião acerca da incompetencia desse chefe para dirigir qualquer insurreição 
que pretenda as sympathias e as adhesiJes dos brcuileiros. 

Nllo o acompanho, pois,. nem posso reconhecel-o como chefe de movimento ten-
dente d reivindicação do que quer que seja de organico e progressivo na política bra-
sileira. 

De novo me dirijo, pois,aos meus oonterraneos conscio da grande responsabili-
dade que nos cabe a todos os pernambucanos no momento em que a cegueira das 
paixões tenta cavar profundo fosso que separe irreconciliaveis a armada e o exercito 
abeiberando-os de rancores e antipathias que nada justifica. . 

· Pernambucano, me dirijo, pois, aos meus concidadãos conjurando-os a que não 
mais consintamos que o Norte collabore para o anniquillamento dos nossos gene-
rosos patrícios do Rio Grande. 

Republicano, proclamo alto e bom som incompetente e crhninosamente continuar 
o governo federal, quando pretende ímpor á bayoneta a qualquer dos Estados um 
chefe por tal f6rma carecedor do amparo das forças federaes. 

Federalista, enxergando em futuro não remoto a desaggregação do collosso 
sul americano nas pequenas patrias normaes, não confundindo os Estados com satra-
pias depenoiendente do validismo do governo central. 

Federação é alliança e essa -s6 se p6de fazer pelo livre consentimento dos Estados, 
cada um dos quaes nella se conservará ou no segundo aos seus interesses primordiaes 
convi~r ou não semelhante colligação. 

Aos meus concidadãos direi hoje : 
E' já tempo de protestar: protestemos com a nossa recusa systematica, digna 

e inabalavel não contribuir por f6rma alguma para alimentar a guerra que enlucta 
o sul. 

Neguemos o concurso dos nossos braços, dos nossos capitaes, e mais que tudo, 
.das nossas sympathias á ingrata contenda em que se esvae o melhor das actividades 
brazileiras. ~ 

Talvez possamos chamar a melhores sentimentos, a mais generosos impulsos os 
responsaveis por tamanho infortunio. 

Retirem-se da arena politica e não mais se degladiem os que não poderam ou 
não souberam bem dirigir os destinos que lhes foram confiados. 

Oxalá se extingam por esta fórma o militarismo e a agiotagem que em um e 
em c.utro campo perturbam as melhores intenções e esterilisam os melhores esforços. 

Emquanto não surgir um governl:' que realmente dicte a lei e se faça obedecer 
escudando-se na opinião moralis11-da; e emquanto não virmos restabelecido .o domínio 
regular da lei, a concordia e a paz entre os nossos irmãos do sul; já que não nos ~ 
dado restituir-lhes a tranquillidade e proporcionar-lhes dias outros que não os de 
lucto e desolação em que ora immergem, não contribuamos para esse IJ.Jto, não colla-
boremos nessa desolação. · 

Estado autonomo na Federação Brazileira, Pernambuco tem o direito de recusar 
todo o auxilio ao drama sangrento de que é scenario do sul. 

Pernambuco póde e deve deixar de acompanhar o governo federal na infeliz 
campanha em que se sacrifica a eterna cordialidade das duas classes armadas e em 
que se trucidam irmãos que não acceitam o governo que o centro lhes quer impor. 

Não serão eleições feitas em dias tão calamitosos, não serão as urnas certa-
mente desamparadas por quantos se vão aterrandq e desanimando deante de tanta 
desillusão política, que possam trazer o desejado remedio a taas males. 

Não será a celebrada magia do suffragio popular que poderá cicatrisar a chaga 
da anarchia. 

Governo forte em cada Estado autonomo na federação, governo que s6 o será 
quando investido da faculdade constitucional de dictar a lei, apoiado no concurso 
das opiniões dignificadas pela plena liberdade espiritual e fiscalisado pelos repre-
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sentantes das classes productoras que deem as leis de meio e ve1 ifiquem os bal~nços 
annúaes, tal se nos afigura o regirrien politico a ser cora josatl).ente instituído. 

Que o façam os Estados cuja virilidade a historia attesta nas luctas que regis-
tra contra todas as modalidades. 

Que o faça o energico, o generoso, o audaz Pernambuco ele 1817 a 1824. 
Revivamos as· tradições · da Confederação do Equadot; relembremos os ensina-

mentos dos companheiros de Guilherme o taciturno e Barneveldt; rememoremos os 
dias audaciosos da Guararapes e de 6 'de março. 

Pernambuco terá reconquistado o posto que lhe assignalam as suas glorias 
republicanas "· 

. O SR. ]os& MARIANO- Eu o tive em minhas mãos. Àhi está o Sr. Annibal Fal-
ção para confirmar. 

O SR. GAsPAR DJÍ.uMMOND - Durante a prisão de José Mariano e outr~s muitos 
autonomistas, durante a fuga de outros que foram perseguidos, principalmente o 
coronel Dr. José Maria, o capitão Barbosa Lima tornou-se senhor absoluto do 
Estado de Pernambuco. " , . 

O SR. ]ost· MARIANO - E saiba a Camara, que quando eu estava preso no 
Recife el!e mandou-se offerecer ao Marechal Floriano Peixoto para fazer-me trans-
portar para aqui, por modo muito summa1'io ... 

O SR. GASPAR DRUMMOND - Pois hem. Apezar de tudo, das fraudes empregadas, 
das violencias commettidas, e das perseguições praticadas nas eleições federaes de 
1° de Março, durante .a revolta, o partido autonominista, suspeito de revoltoso con-

:seguio eleger seis representantes, tendo o governo perdido completa e estrondosa-
mente o pleito no 1° dlstricto, isto é, na Capital Federal, onde não poude eleger, 
apezar de tudo, um só deputado, nem mesmo pell! representação da minoria, cuja 
victoria aliás coube ao Sr. Martins Junior . . 

A esse pleito seguia-se a eleição para prefeito do municipio da capital, vago 
pelo fallecimento 'do Dr. Manoel Pinto Damaso. 

Maiores fraudes e maiores violencias foram novamente commettidas, e, n!lo 
obstante, venceu o partido autonomista, conseguindo eleger prefeito o . Dr. Estevão 
de Sá, um dos caracteres mais distinctos pela dedicação á causa publica e inqile· 
brantavel firmeza de principios políticos. 

Pois bem, não se conformando com a derrota, o governador sob pretexto mais 
futil, como por falta de grades nas secções para separar do . recinto a mesà eleitoral 
e sem estar autorisado por lei alguma, que seria em todo caso attentatoria da auto-
nomia municipal, base da federação, inventou um recurso para si mesmo, a que deu 
provimento annul!ando a eleiç!lo. 

Não se satisfez com isto. Devendo marcar immediatamente, segundo pres-
creveu á Constituição Politi~a do Estado, a nova eleição disignou-a para longo 
tempo e, por fim, como que dispondo-se á tudo arrastar comtanto que. vencesse-a 
antecipou-a. • · 

Firme no posto de combate o coronel José Maria reunia os amigos politicos, 
arregimentou o partido, dispoz os planos da campanha eleitoral e entrou nella com 
a grande fort~leza de animo, que a extrema dedicação á causa publica consegue com-
municar aos grandes patriotas. 

E resolveu que o candidato seria o mesmo, já uma vez victorioso, embora a elei· 
ção annullada pelo despotismo e mais : que o voto seria descoberto, uma vez que o 
regulamento eleitoral o permittia. 

Embalde se lhe fez vêr, que o vot.:> assim comprometteria a muito amigos, uns 
empregádos publicos e outros em ·relaç_ões de ·dependencia para com o governo do 
Estado. lnquebrantavel em suas resoluções, o coronel José Mari.a . insistio allegando 
que os timidos e fràcos não comparecessem ás urnas. 

Por sua vez o governador do Estado empregava todos os meios, quaesquer que 
fossem, comtanto que· garantissem a victõria official, desde a organisação de mesas 
eleitoraes sem o concurso legal de mesarios da opposiçllo até tudo mais quanto se 
fizesse preciso I 
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Nas vesperas do pleito, o coronel José Maria contava e a todos assegurava a 
derrota d~ governo, o que era geralmente presentido ·pelo enorme enthusiasmo do 
povo. 

Chega o dia da eleição. Em algumas das secções, onde o governo não contaria 
um voto siquer, não se reunem os mesarios officiaes, mas o povo acclama mesarios, 
organisa-se mesa . e perante ella votam os eleitores da secção,· deixando .depositados 
:>s respectivos titulo~; em outras secções, as mesas officiaes unanimes não admihem 
fi"scal por parte do candidato da opposição; diversas são invadidas pelos agentes da 
força publica, uns disfarçados, outros mesmo sem disfarce e o corpo eleitoral é di-
pensado. 

Chega, emfim, o momento fatal ! Perante uma da> mes'ls eleitoraes que recusa 
a admissão do fiscal da opposição e o voto de;;coberto autorisado no ··regulamento 

'eleitoral, o coronel José Mari'a defende o direito do eleitor,· pede o cumprimento da 
lei, protesta pelo principio da democracia e exige o respeito ao regimen republicanQ ! 
Pois bem, nesse mesmo momento é elle assassinado, officialmente, para garantir 
a \•ictoria do governador li! (Sensaç4o.) 

E foi por este modo, edifiante e humano que o capitAo Barbosa Lima garantiu 
naquelle pleito eleitoral, para sempre memoravel, o exercido do voto descoberto, 
esse mesmo voto, acerca do qual em Mesagem, dirigida ao Congresso no anno 
de, xSc}:l. elle assim se expressava .: 

« Taes são a lei eleitoral que poderá resultar de uma judiciosa revisão do esta-
tuto provisorio, promulgado peta junta governativa, e do qual destacarei como digr>o 
de ~er conservado e ampliado como unico susceptível de ser apurado o voto desco-
berto, medida que podereis complementar com a permissão de voto por delegação 
effectuada em instrumento publico, devidamente formulado com as necessarias cau-
tellas." 

Mas, como tudo isto define bem e f6rma perfeitamente a feição moral do 
actual governador de Pernambuco? ! Como nestas expressões, confrontadas com a 
pratica em contra1"io, está. bem retratado aquelle mesmo positivista, que depois de 
haver sustentado a revolução de x8 de dezembro de xSc}x, por entender que o futuro 
e o ·,presente são filhos fegitimos do passado, prPtende que o passado tenha sido 
revolucionariamente cancelado I 

E vemol-o revelando-se nas mais palpaveis contradic.,."Ões até em cousas mínima;! 
Quer a Cama1"a ter mais uma prova? Pois bem; vae tel-a, agora mesmo, á pro-

pósito daquella celebre concessão de loteria, feita pelo governador do Estado a José 
Gomes Ferreira Maia. · 

Não é á illegalidade da concessão ·sob o ponto de vista da falta de concurrencla, 
ao privilegio odioso, ao direito condemnavel de transfercncia e cufi'os pontos, hont~m, 
tão brilhantemente explorados pelo meu distincto amigo e collega Gonçalves Maia, 
a que me refiro de momento. · · 

Quem desconhece, que a loteria constitue um jogo pernicioso aos costumes poli-
ticos? I Quem ignora, que o programma republicano condemna a loteria.? I 

Si é preciso, Eoccorrer-me da autoridade de algum moralista republicano, nl,., 
tenho duvida em fazel-o. Ouça-me a Camara, (Lendo) : · 

«A loteria é um jogo de azar; explorando-o como fonte de renda, o Estado 
equipara-se aos indivíduos que fazem desse vicio meio de vida, justamente estygma-
tisado pela moral. " 

Commina pena de prisão e multa o nosso Codigo Penal, arts. 369 e 370, .que 
assim classifica como delictuosamente adquirido o luc•·o que provém do jogo, em 
que decide exclusivamente a sorte. 

E o que é delicto, o que é vicio quando praticado pelo individuo, não deixa 
de o ser, quando praticado pelo Estado. . 

Feia incohcrencia é proftigar a immoralidade e entretanto não hesita em apro-
veitai-a como recurso, que produz dinheiro á custa da degradação de costume;· a5sim 
animada. pelos poderes publicos. 

Nem se objecta que por esse meio se tem em vista amparar institutos de benefi-
cencia - seria recorrer ao condemnado; o fim justifica os meios. 
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A politica republicana não. se dlv~rcia da 'sã moral. 
Quer saber a Camara qÜem é esse moralista republicano, que abrazado no fogo 

ardente das convicções prega a sã doutrina? ! 
~ E' o mesmo que sem concurrencia publica, com a clausula immoral da transfe-

rencia, concede um privilegio odioso de loterias precisamente áquella, cuja pretenção 
por vezes indeferio e ácerca <la qual externou em Mensagem, dirigida ao Congresso 
do Estado em 6 de março de 1893, os conceitos, que acabei de ler! I ! 

VozEs- Oh! Oh! 
O SR . . GASPAR DRUMMOND - Com um governador assim, de tanta capacidade 

administrativa, de estatura política tão extraordinaria, é facil _de conhecer-se quant'l 
Pernambuco está f6ra da ordem legal e constitucional ! 

Alli todos os direitos, todas as garantias, todas as liberdades estão an,;ulladas ! 
Onde mais o direito de petição que o povo exercia, reunindo-se nas Praças publi-

cas, fazendo meeting e dentro da esphera constitucional, agindo na gestão dos publi-
co-s negocios? 

Esse direito tem sido esmagado sob as patas da c'avallaria official e rasgadiJ 
pelas baionetas dos janizaros do governo ! · 

A liberdade da imprensa com a qual na phrase do dulcíssimo poeta das Medita-
ções, se conquista todas as liberdades perdidas, foi trucidada d~ um modo barbaro 
mas original, o unico compatível s6 com a crueldade da tyrannia, forçando-se violen-
tamente ao redactor em chefe de uma folha ooposicionista a engolir, em f6rma d!' 
pílulas, pedaços do numero do jornal, onde havia sido publicado uma estrophe refe-
rente ao governador e isto depois que a soldadesca infrene quebrou os prelos da typo-
graphia, empastelou typos e inutilisou grades e caixotes atirando os destroços ao 
lixo. · 

Não estou fantasiando - Alludo ao caso muito conhecido, de que foi victima, 
este mesmo anno, o bacharel Argemiro Arocha, redactor principal da Gazeta da 
Tarde I 

Alli as urnas eleitoraes, em vez de recolherem os suffragios do povo, nos gràndes 
dias em que elle é convidado a exercer os direitos de sua ~oberania, recolhem sim, 
mas as cinsas da representação política, porque o comício converteu-se na embos-
cada armada ao assassinato dos apostolos da democracia. 

O proprio governador do Estado, quando olhar para a Camara escura de sua 
consciencia, ao sentir o remorso do muito que poderia fazer em pr61 de seu Estado 
natal si em beneficio de Pernambuco votasse o seu talento e a sua força de vontade 
ha de tremer deante do espectro de cada uma das liberdades, que trucidou e que, 
como em uma visão daritestiCa, hão de surgir-lhe, aturdindo-o com o côro de impr'l-
cações as mais impiedosas! E dentre as sombras implacaveis uma ha de arrancar-Ih~ 
muitas vezes o somno - a do coronel José Maria assassinado quando com todo 
civismo batia-se em defeza dos direito~ populares! (Afl~iados.) 

. Antes de concluir, permitta-me, Sr. presidente, que eu refute o argumento, hon-
tem em discussão adduzido pelo Sr. Medeiros e A1buquerque, e com o qual suppõe 
elle que está resolvida a questão do prazo governamental do capitão Barbosa Lim11. 

Na opini11o do illustre representante de Pernambuco, não deve haver mais ques-
tão, desde que o Congresso do Estado acaba de marcar a eleição do governador 
e vice-governador para 7 de dezembro do corrente anno, declarando que o actual 
período governamental do capitão Barbosa Lima terminará a 7 de abril do anno 
vindouro. _ 

Antes de tudo contesto a um Congresso com poderes ordinarios, competencia para 
interpretar a Constituição do Estado, competencia, que s6 um Congresso Consti-
tuinte p6de ter. Mas, quando competente fosse, não ficaria o governo federal obrigado 
a conformar-se com a decisão do Congresso Estadual. desde que ella offendesse a 
fórma republicana federativa, que aquelle governo é obrigado à manter, para o que 
pelo art. 6°, n. 3, da Constituição da União, está autorísado a intervir nos negocios 
peculiares de• Estados. 

Quero com isto dizer que a interpretação dada pelo Congresso do Estado não 
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resolve a quest!io; qué não affecta s6mente á Constituição Estadoal, inas tambem 
á Constituição da Unilo. 

Imagine-se que o Congresso de Pernambuco, um pouco mais absurdamente do 
que fez entendesse que o capiUlo Barbosa · Lima, eleito ap6z uma revolução, devesse 
governar perpetuamente. Nestas condições, pergunto, si o governo federal deveria 
deixar de intervir.! Não ha quem o affirme; logo o facto do Congresso haver inter-
pretado o caso, in absofulo n·!io resolve a questão. 

A allegação, de que o Congresso Federal já resolveu questão constitucional, 
mais ou menos·identica, com relação. à.o governo do Marechal l:"lorian.o Peixoto, não 
aproveita ao caso de Pernambuco, já porque a interpret.ação partio da propria 
Camara Constituinte, já porque não affectava a uma Constituição, que estivesse 
sujeita aos preceitos constitucionaes de outra, como succede quanto a dos Estados 
com relação á da União. (Apoiados.) 

Senhores, grande é a responsabilidade do partido federal : tamanha que, si C!l 
não acreditasse no futuro auspicioso da democracia, convencer-me-hia de que a acção 
nefasta do partido federal no BraZil está dissolvendo a Republil'..a !" (Apoiados e n4o 
apoiados.) 

Quando vejo tantos Estados perturbados em sua vida organica e constituc.ional 
sem que haja uma solução, e o que mais digno de nota se· torna, partindo dos pro-
prios governos estaduaes a desordem e a anarchia, s6 á acção do partidarismo posso 
attribuir a attitude dos poderes federaes l 

Mas, que visa entre n6s o partido federal? Que objectivo tem? Esse partido não 
procede de uma filiação historica, não obedece a uma corrente de idéas, o~ gerou-sto 
de si mesmo? 

Por \'entura o partido federal brazileiro ignora quaes os elementos historicos que 
determinaram a formação dos partidos na grande União Norte Americana?! 

Alli os partidos politicos, tão impulsionados desde Hamilton e Jefferson, secre-
tarias do thesouro e dos negocias estrangeiros, teem programmas politicos e postos 
assignalados de combate. Emquanto que o partido federalista procura enfeixar maior 

. somma de poder nas mãos do governo central, o partido republicano bate-se pela 
descentralisação, repartindo a acção governativa pelos Estados. No proprio Con-
gresso americano, um defende o protecionismo, outro sustenta o livre cambio, dou-
trina alli agora triumphante com a eleição do presidente Cleveland. 

Mas a este respeito, quaes são as idéas do partido federal t'ntre n6s? Descon-
heço-as. 

E notem bem, nos Estados Unidos da America do Norte, o Supremo Tribunal 
de Justiça é o interprete final da Constituição, por tal f6rma que tem o grande poder 
de annullar actos do Congresso Federal, bem como os dos Estados, uma vez que 
reconheça-os contrapostos á Constituição, valvula que não temos, mas devemos ter, 
do mesmo modo que não existe na Constituição escripta daquelle povo e, no emtanto. 
é alli praticada. 

E' que, como deveis saber, e agora mesmo acaba de accentual-o o grande escrip-
tor e estadista brazileiro Joaquim Nabuco em um brilhante estudo acerca de Bal-
maceda, em ~odo povo, alem da Constituição escripta, que é o estatuto basico, ha 
uma parte não escl'ipta na Constituição da Republica Norte Americana e que tam-
bem não está escripta na Constituição da Republica Brazileira, mas ha de prati-· 
car-se. 

O SR. NILO PEÇANHA - E' a Constituição, que .se faz todos os dias. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Qui7..era que o partido federal, que assume acfual-

mente a responsabilidade da gestão política do paiz, se defi_nisse por uma ou outra 
escola, intervencionista ou não, decidindo-se pela descentralisação da acção gover-
nativa espalhada nos Estados ou pela concentração do poder na~ mãos do governo 
central, tendencia para o unitarismo, que já está sendo muito acc.entuada na Patria 
de Washington. 

O Sll .. MARTINS ]UNIOR - Pelo menos para -a maior concentração de poderes na 
União. 
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O SR. EDUARDO RAMos - . J sso está se dando tambem na Suissk;· 
O ~R. GAsPAR 0RUMMOND - Quizera, emfim, que esse partido se resolvesse, se 

p~onunctasse, ou ~atv:mdo os · Estados. actualmente compromettidos e entregues a 
· dtctaduras, ·ou sohdarta com os dictadores, assumindo a responsabilidade das cala-
midades com que ellas estão desgraçando os Estados I · 

O SR. JosÉ MARIANO- A qu~tão não p6de deixar de ser resolvida. 
O SR. ARTHUR ORLANDO - Pois si o partido federal é que sustenta os governa-

dores! 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Prometto, Sr. presidente, discutir o assumpto, 

revestindo-me da maior calma possível; affastando-me, tanto quanto pudesse, dos 
argumentos pessoaes; evitando, emfim, trazer para a Hgorna de um debate esteril 
a reputação de collegas e sobre ella malhar infructiferamente. Prezumo, que o con-
segui e a Camara dará testemunho á respeito. (Apoiados geraes.) 

Occupando-me do &'overnador do meu infeliz Estado, circumscrevi-me á adduzir 
argumentos suggeridos pela minha intelligencia, mas sem mescla de sophisma, por 
isso que todos elles vinham fortalecidos do intimo das minhas sinceras convicç&s. 

Com o estylete da critica feri o homem do Estado, o homem publico, sem que 
qualquer golpe visasse a individualidade particular. 

Provei que Pernambuco é um Estado liquidado r-eto despotismo, infeliz Estado 
onde os direitos, as garantias e as liberdades politicas estão de todo annulladas. 

O SR. JosÉ MARIANo - Até mesmo o habea.s-corpus. 
O SR. GASPAR DRUMMOND ... até mesmo, como acaba de ~embrar, o meu illustre 

collega e dlstincto amigo, o habea.s corpus, que na propria Capital Federal em plena 
vigencia do estado de sitio, não s~ suspendeu inteiramente! 

Que mais resta em Pernambuco para ser demolido? li ! 
Será crivei que deante de situação tão descommunal o governo da União não 

se mova? I ! ! · 
Praza aos dos que o actual Presidente da Republica, de&nte dos attentados 

flagrantes, inauditos, de todos os dias, commettidos pelo governador de Pernam-
buco, em lucta contra a Constituição daquelle Estado e a qa União, possa abater 
essa muralha chineza de uma politica anti-intervencionista, que circunda completa-
mente o centro, fechando-o ás justas aspirações dos Estados ! 

Praza aos céos que possa elle quebrar essa rigidez de marmore, essa impassi-
ÕIIidade' granítica e intervir para libertar do jugo de uma dictadura humilhante, das 
garras de uma oppressão cruel, a um grande Estado, que tem tambem 'direito a 
gozar dos beneficios da União, já que outra cousa não tem sido até hoje nesta _Repu-
blica, com pezar o digo, sinão a besta de carga dos pesados impostos e o forto mer-
cado onde o governo ' mais se abastece de carne humana para o matadouro da 
guerra civil ! ! ! 

· Velho e legendario leão do Norte, symbolo da valorosa Patria pernambucana! 
Tu, que com os teus rugidos frementes foste o primeir.J a accord:,.r nas regiões ame-
ricanas o instincto da liberdade, fundando em 163o, nas serranias e mattas virgens 
de Pernambuco, a primeira Republica, aiqda selvagem, a Republica dos Palmares! 

Tti, que aindl!- foste o primeiro a bater-te pela integridade do teu solo, repellin'do 
em 16S4 o jugo do batavo invasor! 

Tu, que ainda em 1710 fizeste o primeiro pronunciamento em pró! da Repul'ilica, 
proclamando-a pela voz de Bernardo Vieira de Mello, no Senado de Olinda I 

O SR. Jost MARIANO- E. V. Ex:•accrescente as datas gloriosas de 1871 e 1824! 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Tu, velho e legendario leão do Norte, que o pa-

triotismo sagrou-te heróe, a epopéa cantou-te as glorias e a historia glorificou-te 
em uma apotheose de aurora boreal ; não te convertas no leão da fabula, a que 
tentam reduzir-te hoje os que por uma irrisão mordente ,por um escarneo atroz, 
por uma suprema affronta, ·querem que o teu homerico valor esteja corporificado 
nesse dictador, que a caricatura já figurou de tigre sanhudo a receber nas flauces 
os dardos da imprensa civilisada ! 

Não; não o consintas! Desperta da lethargia em que querem fazer-te succumbir! 
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Ergue tua coma e sacode de teu dorso altivo o dictador vampiro, que está fazendo 
apodrecer as carnes da ~epublica, ainda não farta de sangue dos teus filhos, que 
morrem em defesa da hberdade!! I (Apoiados;· muito bem, muito bem. Salvas de 
palmas nas galerias. O Madof' é abraçado PM muitos dos' seus collegas presentes.) 

O Sr. Arthur Orlando - Sr. presidente, Srs. deputados I Diz um bello 
esp1rito, tão profundo pensador quão brilhante escriptor, que o soldado vae á guerra, 
desafia as metralhadoras, affronta a morte, passa por cima de centenas de cadaveres, 
e, quando volta da campanha, si lhe perguntam o·· que se passou, responde: u Não 
sei"· 

uE'.sempre ·assim em tudo o mais na vida, continOa o mesmo escriptor. O moço 
ama a mulher, admiravelmente bella, divinamente boa, mal idéas lhe surgem ao 
cerebro, como folhas nas florestas, e entretanto, quando chega o momento de lhe 
dirigir a palavra, tudo some-se como por encanto." 

Sr. presidente, commigo dá-se a mesma cousa. 
Acontece que algumas vezes interesso-me por uma questão, vêm-me ao . cerebro 

algumas idéas, e, entretanto, quando chega a occasião de occupar-me do assumpto, 
sinto simplesmente o vacuo no espírito. 

O que se tem passado aqui na Camara, em relação aos negocios dos Estados, · 
faz me lembrar um costume que existia na antiga Grecia. · 

Na velha Hellada, dado o caso de molestia grave, a f:lmilia transportava o 
doente para a porta da rua e consultava os transeuntes. 

Esta pratica original, aflirma a tradicção, aproveitou não tanto · aos doentes 
como ao celebre Hypocrates, que deste modo veiu a aprender a medicina do seu 
tempo. 

Senhores, trazendo ao conhecimento da Camara os erros, os crimes e os desati-
nos, que teem sido commettidos nos Estados, as respetivas deputações estão fazendo 
verdadeiros cur'sos de pathologia social; mas para que, Sr. presidente, si aquelle que 
devia representar de Hypocrates, está a atirar sobre os hombros alheios a tarefa 
dura, é verdade, porém que em todo o caso lhe cumpria, de fazer a therapeutica ue 
seu tempo? · 

Porventura não vemos em sua Mensagem o honrado Sr. Presidente da Republica, 
ao mesmo tempo que aflirma haver-se abstido de intervir nas questões politicas dos 
Estados, por lhe pare.cerem estranhas ás hypoth!'ses do art. 6• da Constituição 
Federal, pedir que o Congresso dê providencias a respeito com a maxima urgencia ? 

Realmente está escripto na Mensagem (lé) : 
u Abstive-me de intervir naquellas questões por entender que nenhuma se podia 

éapitular nos casos em que, por excepção, a Constituição aulorisa a intervenção do 
governo federal nos negocies peculiares aos Estados. 

u A gravidade destes factos, que infelizmente se estão reproduzindo, impõe ao 
Congresso Nacional o dever de, com a maxima urgencia, prover a respeito, por meio 
de uma lei que regule a solução das collisões, como as que vos apontei, e que teem 
grandemente prejudicado o bom andamento das administrações d•! alguns Estados. " 

Ha, porém, manifesta contradicção entre estes dous períodos. 
Si o Presidente da Republica é incompetente para intervir nas questões a que 

~e refere a Mensagem, tambem não deixa de sel-o o Congresso. 
Senhores, o Congresso não tem mais competencia para intf!rvir nos negocies 

peculiares aos Estados do que o Chefe do Poder Executivo. 
O Congre~so só póde intervir nos termos da Constituição, e dentro destes limites 

não ha primazia de um poder politico sobre outro. 
Além de que os poderes políticos· são iguaes entre si como orgãos da soberania 

nacional, succede que a C()nstituição não faz distincção quando falla em Governo 
Federal. 

Portanto, senhores, si o Presidente da Republica é incompetente para intervir, 
o mesmo se dá em relação ao Congresso. r-

Fallando no art. 6 : em governo federal, a Constituição não quiz referir-se exclu-
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sivamente ao Presidente da Republica, e sim á somma total de todos os p0deres 
politicos, isto é, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciario. 

O SR. NILO PBÇANHA - Apoiad.o; é o governo nacional. 
O SR. ARTHUR ORLANDO - E' este o espírito; é esta a lettra da Constituiçã•>. 

(Apoiados.) 
No art. 6° falia-se em Governo Federal; pois bem, si este art. 6o se referisse 

simplesmente ao Chefe do Poder Executivo, resultaria o absurdo de no art. go sómente 
o Chefe do Poder Executivo não poder estabelecer preferencias, em relação aos portos 
do Brazil, de uns sobre outros. Entretanto, no art. go falia-se em Governo Federal. 

Quem se der ao trabalho de ler a Constituição verá que, sempre que ella quer 
referir-se ao Chefe do Poder · Executivo, emprega as palavras - Chefe ® Poder 
Executivo - ou então - Presidente d4 Republica; ao passo que, quando se refere 
á somma total dos poderes, emprega a expressão - Governo Federal. 

Tinha necessidade de estabelecer esta premissa i•ara resoher si em face da 
Constituição Federal tem Jogar o requerimento feito pelo illustre deputado o Sr. 
Martins Junior. 

E' sabido que em materia de intervenção existem diversos systemas. 
Quem ignora, por exemplo, que os Estados Unidos propendem para confiar a 

guarda suprema dos direitos, quer da União, quer dos Estados, a solução dos con-
llictos politicos, ao Poder J udiciario ? São os tribunaes os encarregados de decidir 
da Constitucionalidade das leis e dos actos invocados perante e!les. 

Na Allemanha, porém, tratando-se de um confiicto entre os Estados e a Confe-
deração, intervem em primeiro Jogar o Conselho Fedem!, mas intuvem para resolver 
diplomaticamente, e, si não consegue o que tem em vista, então o Reichstag e o 
Conselho Federal decidem de commum accordo. 

Até 1874 a Suissa seguiu o exemplo da Allemanha; mas, pela Constituição de 
1874, confiou ao Supremo Tribunal Federal as attribuições que competiam á assem-
bléa federal. 

Referindo-se aos dous systemas, ao dos Estados Unidos e ao da Allemanha, 
diz Bluntschli que o primeiro é incontestavelmente bom para as épocas de paz, mas 
insufficiente para os tempos de agitação, e que o segundo tende ao unitarismo, me-
dindo-se a competencia do poder federal sómente pela conveniencia e necessidàde da 
intervenção. 

E' o que existe com relação á theoria. Mas, senhores, com relação a nós, em 
face da nossa Constituição, como havemos de decidir a materia da intervenção. 

·Aqui é que está o nó da questão. 
Tenho ouvido fallar em regulamentar o art. 6°; mas ignoro que se tenha dado 

tal ~egulamentação relativamente a disposições congeneres ao art. 60 da nossa 'Con-
stituição, quer na Suissa, quer na Allemanha, quer nos Estados Unidos; e, entretanto, 
sei que naquelles paizes tem-se dado a intervenção do governo federal por occasião 
de con llictos politicos. 

Para não cita•· sinão um caso, lembrarei que nos Estados Unidos, por occasiAo 
de um levantamento de diversos Estados, o Congresso Federal vetou uma lei auto-
risando o Presidente da Republica a intervir, e a intefvir do seguinte modo - divi-
dindo os Estados em diversos districtos militares e nomeando para cada um delles 
um interventor milirar, armado de plenos podere~ até mesmo o de destituir os gover-
nadores, caso fosse nécessario. 

Me parece, senhores, que, para o governo federal intervir nos Estados afim de 
manter a fórma republicana federativa, não tem necessidade alguma de recorrer á 
regulamentação do art. 6o; basta combinar o art. 6° com o art. 34 n. 33 da Consti-
tuição. 

Com effeito, o que diz o art. 6° da Constituição?· -
Que o governo intervirá para manter a fórma republicana ft.derativa. 
No art •. 34 n. 33 está escripto que compete ao Congresso Federal decretar as 

leis e resoluções necessarias para o bom funccionamento dos poderes politicos. Mas, 
senhores, que poderes são estes? 
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Necessariamente o P<?der Executivo, o Poder .]udiciario e até mesmo o Poder 
Legislativo, qu~do o Pres~d~nte, não sanccionando a lei que for decretada pelo 
Congre.sso, este ~Jver de dec1d1r por dous terços, tanto mais quanto o Presidente da 
Repubhca, sancc10nando ou não uma lei, o faz como parte do Poder Legislativo e 
nao como Chefe do Poder Executivo. 

Portanto, me parece que não ha necessidade de regulamentar o art. 6o da Consti-
tuição, afim de que o Governo Federal possa intervir sempre que em qualquer dos 
Estados se attentar contra a fórma republicana federativa. 

Estabelecida esta premissa, tenho necessidade de entrar em uma outra ordem 
de considerações, afim de indagar si o caso· de Pernambuco e~tá comprehen!lido 
dentro da hypothese da Constituição. 

A hypothese, a que me refiro, é a de attentado comra a fórma republicana fede-
rativa. 

Desejava fazer abstracção do que se tem passado em Pernambuco, porque, como 
disse, as representações dos Estados est_ão fazendo verdadeiros cursos de pathologia 
social; mas, infelizmente, para estabelecer a segunda premissa, tenho necessidade de 
enrrar na analyse de alguns factos succedidos no Estado que represento. 

Prometto, porém, toda rapidez na exposição dos acontecimentos, fugindo o mais 
possível do terreno das personalidades. 
· (Neste ponto, terminada a hora, o orador pede que lhe seja mantida a pala11rA 
para o dia séguinte, o que lhe é concedido.) 

F_ica ·a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 21 DE JUNHO. 

O Sr. Arthur Orlando :- Sr. presidente, hontem tinha procurado estabelecer 
a primeira premissa da minha argumentação, tentando provar que o Governo Federal 

tem competencia para intervir nos negocios dos Estados, quando 
Discussão do nelles se attentar contra a fórma republicana federativa, e pro-

curando demonstrar que a solução pratica da questão estava no 
r·equerimento art. 34 n. 33 da Constituição Federal, que determina que ao 

Cong-resso compete decretar as leis e resoluções necessarias para 
o bo_m funccionamento dos poderes políticos. 

Achava-me desenvolvendo a segunda premissa, quando fui interrompido pela 
hora. 

Hoje procurarei desempenhar-me da tarefa, fazendo tambem um pouco de 
pathologia social, expondo aos olhares de alguns curiosos os males do velho Leão 
do Norte, não tanlo com a esperança de ver surgir afinal um Hypocrates, quanto 
com o fim de provar que a Camara não deve, · nem póde, rejeitar o requerimento do 
Sr. Martms Junior, levando o seu partidarismo ao ponto de não permittir que seja 
discuti_da · aqui uma questão que nos pai:zes federados tanto interessa aos diversos 
partid'os politicos. 

Senhores, a questão de intervenção ou não intervenção é o eixo em torno do 
qual giram os partidos políticos nos Estados Unidos, assim como em redor da questão 
do proteccionismo, que em ultima analyse não é sinão a mesma questão da inter-
venção sob o ponto de vista economico. 

Sr. presidente, tendo"fallecido o meu illustre amigo, ·o Dr. Manoel Pinto Damaso, 
de saudosa memoria, prefeito do municipio do Recife, o vice-presidente do Conselho 
Municipal, então em exercido, marcou o dia 30 de agosto para que se effectuasse a 
eleição; mas o sub-prefeito, tambem em exercicio, o Sr •. _ Dr. José Marcellino da 
Rosa e Silva, não se conformando com o procedimento do vice-presidente, officiou 
ao governador do Estado, pedindo instrucções a respe,ito. 
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Em face das disposições claras; expressas, terminantes cia Constituição Politica 
(art. 99) e da lei organica municipal (art. 3) o governador do Estado declaroú por 
officio de -28. de julho. de I894 ao vice-presidente do Conselho municipal que ao sub-
prefeifó competia marcar o dia para a eleição na qualidade de Chefe do Poder Exe-
cutivo. 

Não obstante a disposição da lei 'organica municipal, que dispõe que ao conselho 
municipal .compete resolver acerca de· tudo que disser respeito á vida economica e 
administrativa do município,- o certo é que o vicé-presidente da Conselho Municipal, 
espirito eminentemente conciliador, querendo evitar por todos os meios todo e qual-
quer pretexto de conflicto, permittiu que a eleição se realisasse no dia designado 
pelo sub-prefeito. 

Feita a eleição, .sahiu triumphante, por uma enorme maioria de votos, o candi-
dato autonomista, o Dr. Estevão de Sá Cavalcanti de Albuquerque, que gosa de ex-
traordinaria sympathia, consideração e prestigio no municiupio do Recife; 

Mas, senhores, o governador do Estado, apezar da disposição da Constituição, 
que estabelece, que n~nhuma autoridade estranha á hierarchia municipal póde inter-
vir nos negocias do. município, julgou-se com competencia para annullar a eleição, 
qt~e· tinha sido legitimamente feita. 

E o governador do Estado usou do seguinte expediente : mandou que alguns 
municipes recorressem pára-o Superior Tribunal da Relação; mas, como esse tribunal 
se désse por incompetente, por entender que nada tinha que ver com os negõcios no 
município, esses mesmos municipes dirigiram-se ao ·governador do Estado, e este, 
em um acto pejado de enormes considerandos annullou a eleição, servindo-se de uma 
lei que já se achava revogada - refiro-me á lei n. 4, de ro de setembro de r891. 

Senhores, esta lei fôra feita quando os municípios ainda não se achavam con-
stituídos; mas, tendo sido promulgada a lei organica municipal, em virtude da qual 
se constituíram os municípios, é claro que tal lei estava revogada 

Mas a verdade é que o governador do Estado aproveitou-se della para annullar 
a eleição realisada a JO de agosto. 

Senhores, vou ler dous documentos pelos quaes a Camara poderá avaliar do cri-
teria· com que nesta procedeu o -governador do Estado. 

Em 28 de julho de 1894, dizia o governador do Estado ao vice-presidente <lo 
conselho mt~nicipal do Recife (l~) : 

,;Em resposta ao vosso officio de·24 do ~:orrente, tenho a declarar-vos que vos 
fallece competencia para designar o dia, em que deva ter logar a eleição de prefeito, 
na vaga aberta pelo infausto passamento do Dr. Manoel Pinto Damaso. 

Dada a separação de funcções, que com a instituição do Poder Legislativo e 
Poder Executivo municipaes creou a Constituição, e systematisou a lei n. 52, não é 
mesmo curial que funccioneis em separado da corporação legislativa de que fazeis 
parte, e que vos elegeu do seu seio p!\ra dirigirdes os seus trabalhos internos. bs 
actos da administração cabem ao sub-prefeito em exercício, e assim como ao gover-
nado-r do Estado ha de o Senado, ha de a Camara dos Deputados communicar qual-
que~; vaga occorrida no Congresso, para que aquelle Chefe do Poder Executivo, e não 
o presidente do Senado nem o presidente da Camara, mande proceder á eleição, 
assim tambem incumbe ao Chefe do Poder Executivo municipal designar o dia, "em 
que nos termos da Constituição do Estado deva ter Jogar a eleição, que indevida-
mente marcastes. 

Saude e fraternidade - ALEXANDRE J OSR BARBOSA LIMA. » 
No dia r de outubro de ·r894, depois de uma longa serie de considerandos; o 

mesmo Sr. Barbosa Lima terminava por declarar o sl!guinte (U) : 
" Dá provimento ao recurso interposto, mas sómente pelo segundo fundamento, 

annullando a eleição recorrida, ex-vi das flagrantes violações da lei, que nella s~ 
deram no sentido de fraudarem o resultado da livre manifestação do voto, segundo 
as razões expendidas e as demais que constam da petição do mesmo recurso. 

"E 'assim decidindo, designo o dia 30 de novembro do corrente anno para se 
proceder á nova eleição de prefeito do munidpio . do Recife, feitas as devidas com· 
municações. - ALEXAODRB JOSÉ BARBOSA LIMA,» 
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1Vede, senhores, que alli elle dizia que ao sub-P,refeito competia marcar o dia da 
eleição, como Chefe do Poder Executivo, ao passo que aqui arroga-se o direito de 
annullar eleição, e além disso de marcar dia para novo pleito. 

Pela lei organica municipal compete ao conselho a verificação dos poderes dos 
seus membros, sendo que se acha escripto no regimento interno do conselho munici-
pal do Recife, que a este compete a verificaÇão dos poderes, não s6mente dos conse-
lheiros, mas do prefeito e sub-prefeito. · 

Pois bem1 senhores, o governador do Estado tomou conhecimento do recurso e 
annullou a eleição de prefeito ! 

Mas si o governador do Estado tivesse a attribuição de annullar eleições muni-
dpaes, a que ficaria reduzida a verificação de P.oderes? 

A verificação de poderes não consiste justamente na attribuição de determinar 
soberanamente si a vontade do eleitorado foi ou não observada, si foram ou não cum-
pridas as prescripções legaes? 

Mas ainda : a que ficaria tambem reduzida a autonomia municipal? 
E, entretanto, a autonomia municipal é a base do nosso systema federativo, tanto 

assim que a Constituição Federal no art. 65 determinou clara e expressamente que 
os Estados devem constituir-se, mas de modo que seja respeitada a autonomia dos 
municípios. · 

Senhores, não vem fóra de proposito citar um trecho de Tocqueville em relação 
á autonomia municipal (lO) : · 

u Abandonadas a si mesmas, as instiutições communaes não podem luctar contra 
um governo ousado e forte : para se defenderem com successo, é preciso que tenham 
tomado todo seu desenvolvimento, e que tenham se incorporado ás idéas e habitos 
nacionaes. Assim, emquanto a liberdade communal não faz parte dos costumes, é 
facil destruil-a, e ella não p6de fazer parte dos costumes sinão depois de ter sub-
sistido por muito tempo nas leis. 

Entretanto não é sinão na liberdade communal que reside a força dos povos 
livres. As instituições communaes são para a liberdade o que as escolas primarias 
são para a sciencia : pOem-na ao alcance do povo, ensinam-lhe a apreeiar o seu 
pacifico uso, e habituam-no a servir-se della. 

Sem instituições communaes uma Nação poderá adoptar um governo livre, mas 
não terá o espírito de liberdade. 

Suas paixões transitarias, os interesses de momento, o acaso das circustancias, 
podem dar-lhe as f6rmas exteriores da independencb; mas o despotismo, que se 
retirou para o interior do corpo social, cedo ou tarde reappareceu na superficie. " 

As idéas que acabo de expender se acham largamente expo3tas e desenvolvidas 
em uma petição, que o conselho 'municipal do Recife dirigiu ao honrado Sr. Presi-
dente da Republica e que até hoje aguarda solução. 

Senhores, q art. •li da Constituição politica do Estado determina que a eleição 
dos deputados e senadores se fará em um mesmo dia directamente, por escrutínio, 
em todo o estado, garantida a representação das minorias. 

Ultimamente, quando tratou-se de proceder á eleição do Congresso, o governador 
publicou um regulamento em que dava á minoria não a repre~entação de um terço, 
mas simplesmente de um sexto, e argumentou na imprensa do seguinte modo : que 
a Constituição di?. que será garantida a representação da minoria, mas não determina 
si um terço, si um decimo, si um vigesimo, e por conseguinte, que a opposição s~ 
contentasse com um sexto, porque, do contrario, o resultado poderia ser peior. 

Isto em relação aos deputados, quanto aos senadores, subtrahiu a representação 
a que tinha direito a opposição, por causa da turma rE<stante com a qual não contava, 
e então recorreu ad sophisma de que a Constituiç~o Fedem! não garante a repre-
sentação da minoria no Senado. . . 

Mas o argumento não procede, porque não ha igualdade de circumstancias. 
O Senado Federal se renova de tres em tres annos elegendo cada Estado um 

senador. E' impossível, portanto, a representação da m:noria. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. III. 7 
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O mesmo não succede com o Senado estadual, cuja renovação se opera de tres 
e_m tres annos por turma de sete e oit(\ senadores. Portanto, .tqui não ha impossibi-
lidade de dar-se a representação da minoria, e assim procedendo, aquelles que con-
feccionaram a Constituição do Estado de Pernambuco dveram em vista os conselhos 
dos publicistas americanos. Entre elles citarei Seaman, que referindo-se aos Estados 
Unidos, diz que a representação senatorial dos Estados deve ser feita de modo a 
dar Jogar á representação :las minorias, e insiste neste ponto mostrando que este 
systema aproveita não só ao g<rverno mas aos proprios partidos políticos. 

- Relativam~nte á terminação do período governamental dispõe o art. 4o das dispo· 
sit,:ões transitorias da Constituição política de Pernambuco (U) : • 

«Na primeira eleição para representantes do Estado e dos municípios, assim 
como para a de governador e vice-governador e mais funccionarios electivos, não 
terão vigor as disposições desta Constituição relativas á incomp:itihilidade e a requi-
sitos de elegibilidade. Tambem não terão vigor no período da primeira legislatura 
as disposições do art. 24. » 

O Sr. Barbosa Lima allega que, si tratando-se da primeira eleição são dispen-
saveis os requisitos de eligibilidade, elle havendo sido eleito sem ter esses requ.isitos, 
acha-se dmtro do primiro período governamental, que começou a primeira eleição. 

Mas, senhores, além do modo original de interpretar fazendo intervir como 
elemento de hermeneutica a propria parte interessada, succede que a argumentação 
só· procederia si o.~ r·equisitos de eligibilidade fossem dispensaveis unicamente quando 
se tratasse da primeira eleição, o que não se dá. 

Tratando-se de outras eleições que não a primeira, a inicial, a primitiva, esse;; 
mesmos requisitos são dispensaveis dentro do primeiro período governamental, como 
vou passar a mostrar em face da lettra clara e expressa da Constituição. 

Com effeito, dispõe a Constituição no art. 6° (U) : 
« Logo depois da promulgação da Constituição os deputados e senadores vota-

rão em escrutino secreto para governador e vice-governador, que nos tres primeiros 
annos do primeiro período governamental serão leitos por voto indirecto. » 

Vejam bem, já aqui se permitte que, dentro dos trf's primeiros annos do primeiro 
período govername:ttal, possa o governador ser eleito por voto indirecto; mas além 
do voto directo são dispen.sadas outras condições, como resulta do paragrapho unico 
desse mesmo artigo (lê) : 

« Paragrapho unico. Durante esses tres. primeiros annos, a .eleição para preen-
chimento desses cargos no caso de vaga por qualquer motivo se procederá do mesmo 
modo reunindo-se para esse fim o Congresso. » 

Além de que o lH'tigo não se refere exclusivamente á eleição primordial, que foi 
feita logo após a promulgação da Constituição, succede que os termos - primeira 
eleição - não podem ser entendidos sinão no sentido de primeira legislatura como 
se deprehende do final do art. 4° : (M) : 

cc Tambem não terão vigor no período da primeira legislatura as disposições do 
art. 24. » 

Ora, senhores, depois da leitura das disposições citadas, vós comprehendeis per-
feitamente bem a necessidade de cancellar o passado, de que falia o governador. 

Com effeito, na sua Mensagem ao actual Congresso do Estado, escreve o Sr. 
Barbosa Lima que o Congresso funccionando duranll~ tres annos sem cogitar ·:fa 
existencia de um Congresso anterior firmou a doutrina de ·que um novo período 
governamental veiu cancellar revolucionariamente o período passado. 

Mas, senhores, francamente, não comprehendo, conforme já tive ocsasião de 
di2er, essas palavras nq bocca de um discípulo de Augusto Comte, o philosopho, quo 
entendia que a base de toda a civilisação consiste no 1·espeito ao passado. 

A prevalecer o procedimento do Congresso sobre a doutrina do mestre a que 
ficaria reduzida a lei da !ilação historica ? 

Respeitando a indepenaenc.ia do Congresso, como disse em sua Mensagem o Sr. 
Barbosa Lima, governador do Estado de Pernambuco não fez sinão preparar o ter-
reno, que mais tarde devia explorar. 
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Quem mais interessado do que elle, em que o Congresso funcciõnnasse além do 
prazo legal? 

O governador do Estado não fez mais do que tornar-se commensal, parasita do 
Congresso na questão do prazo. 

EnUetanto, não vem fóra de proposito lembrar que o Sr. Barbosa Lima esteve 
seinpre divorciado desse Congresso, a cujo desembaraço rende hoje homenagem, 
porque tanto se fez necessario para sustentar que o prazo oo seu governo não ter-
minou a 17 de junho corrente. · 

A idéa de um prazo legal revolucionariamente cancellado é tão extravagante 
em politica quanto em philosophia é absurda a concepção de um presente sem ligaçã.;) 
com o passado ou de um futuro sem relação como o presente, porquanto todos nós 
sabemos, e disse o proprio Sr. Barbosa Lima aqui nesta casa, segundo foi notado 
pelo meu distincto amigo o Sr. Gasplli" Drummond, que o passado, o presente e o 
futuro não formam sinão élos de uma mesma cadeia histories. 

De ·que o Congresso funccion"ou durante tres annos conclue o governador do 
Estado que está no seu direito mantendo-se no poder além do prazo legal. 

Original maneira de argumentar! 
Em primeiro Jogar, um abuso não justifica outro abuso; em segundo Jogar, o 

Congresso seguiu, não sei si ingenua ou maliciosamente, a pratica do antigo regi-
men, em que ao ser dissolvida uma Camara, a que era novamente eleita, não vinha 
completar o período da outra, iniciava um perido novo; em terceiro Jogar, quanto ao 
Congresso não existem na Constituição as disposições claras, expressas e terminantes 
que em relação ao governador do Estado. 

Vi ser lida aqui na Camara uma chamada lei do Congresso de Pernambuco. 
E' um regulamento eleitoral dispondo no art. 1° que o governo do Sr. Barbosa Lima 
terminará a 7 de abril do anno vindouro. 

A' vista desta original disposição regulamentar, ouvi o illustre leadef' da maioria, 
o Sr. general Francisco Glycerio, dizer : si assim é, está tudo resolvido, não ha 
questão. 

Confesso que, quando ouvi estas palavras, fiquei inteiramente desanimado, 
completamente desorientado, mais do que isso : as palavras de sua S. Ex. ferirám-me 
tal é a· autoridade de S. Ex. nesta Casa. Mas, felizmente, senhores, não perdi de 
todo a memoria, e recordo-me de que pela nossa Constituição politica o Congresso 
ordir.ario não tem competencia para interpretar a Constituição. 

O SR. Jost MARIANO - Apoiado; essa é que é a que5tão. 
O SR. ERICO CoELHO -V. Ex. sabe quanto o admiro e estimo como homem, 

como philosopho e como poeta; mas V. Ex. está dizendo uma barbaridade. 
O SR. ARTHUR ORLANDo - Depois lerei parll. V. Ex. ouvir parte de um artigo, 

que publiquei ha alguns mezes, sendo que antes do aparte de V. Ex. já tinha o pro-
posito de lei-o para mostrar' que não é de hoje que sustento ccnvencidamente esta 
opinião. ' 

O SR. ERICO CoELHO - A interpretação authentica da Constituição só p6de dar 
c Poder Legislativo ordinario. 

O SR. :\RTHUR ORLANDO -Com effito, diz o a·rt. 131 da nossa Constituição (!e): 
" Emenda ou emendas poderão ser additadas a esta Constituição, si, passados 

dous annos depois de sua execução, a expt;riencia assim aconselhar. Qualquer das 
Camaras poderá iniciar a discussão da emenda. 

Art. 132. Si a proposição de emenda for approvada pela n.aioria dos membros 
de ambas as Camaras, a emenda ou emendas proposta~ serão registradas na acta 
da sessão e devolvidas á decisão da seguinte legislatura. 

Art. 133. Dous mezes antes da eleição dessa legislatura "JS erpendas serão pu-
blicadas para que cheguem ao conhecimento dos eleitores. 

Art. 134. Si ambas as Camaras da nova legislatu:a, após tres discussões, appro-
varem as emendas por dous terços da totalidade dos membros de cada uma das 
Camaras, os preside,ntes destas as publicarão como addição constitucional. " . 

Já se vê q11e a nossa Constituição permitte a addiç!ío de emenda ou emendas, 
mas não pelos meios ordinarios e sim tendo o Congresso poderes constituídos. 
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_Mas o~servam _que em face da Constituição o Poder Legislativo tem compe· 
tencta para fazer lets, suspendel·as, revogai-as e interpt·etal-as. 

O SR. ERICO CoELHo - Tem, sim senhor. 
O SR. MARTINS ]UNIOR - Para interpretar leis, mas não a Constituição. 
O SR. ARTHUR ORLANDO - Para interpretar leis, e então perguntam porque não 

ha de ter competencia para interpretar a Constituição? 
imaginai que os Congres~os ordinarios tivessem competencia para interpretar 

a Constituição ... A que ficaria sujeita esta Constituição? · 
Todos os dias seria modificada, e isto por interesses de momento 

. Não é este o sentido das ·Constituições mais adeantadas, das Constituições repu-
bhcanas, principalmente das Constituições americana>. 

· Quem ignora, senhores, que nos Estados da União Norte-Americana, justa1nente 
nos mais avançados em civilisação, todos os dias se trabalha para restringir' cada 
vez mais a competencia dos Congressos pelos abusos, que elles estão acostumados a 
praticar? 

0 SR. EDUARDo· RAMOS- Apoiago. 
O SR. ARTHUR ORLANDO - E' preciso não confundir a lei crdinaria com a lei 

das leis, com a lei fundamental; com a Constituição. 
Agora vou cumprir o que prometti ao meu distinctissimo amigo o Sr. Erico 

Coelho, para mostrar que não é um recurso de occasião o que estou sustentando, e 
peço licença á Camara para ler ·parte do artigo a que me referi. 

Com effeito, a 28 de fevereiro escrevi (le) : u Está a findar-~e o primeiro período 
governamental ; a Constituição no art. 46 dispõe que quatro mez"ls antes de terminar 
o referido período se fará a eleição do novo governador e vice-governador. 

« Entretanto, o Sr. Barbosa Lima não se dignou marcar o dia para aquella elei-
ção, quando se apressou a convocar extraordinariamente, antes do dia designado 
pela Constituição, o Congresso que sahiu completo da sua t.abcça, como Minerva 
perfeita da cabeça de Jupiter. 

« Que pretende o actual governador? 
« Affirmam que é sua intenção obter do Congresso, que tão ostensivamente 

nomeou, a interpretação constitucional ' de que os seus poderes terminarão sómente 
quatro annos precisos a contar daquelle em que tomou posse de governo. ' 

«Em primeiro Jogar, o Congresso não tem competencia para interpretar a Con-
stituição; em segundo Jogar, a Constituição não se presta a semelhante interpreta-
ção. 

«O legislador constituinte apenas conferiu ao Congl'esso o poder de FAZER LEIS, 
INTERPRETAL-AS, SUSPENDEL-AS E REVOGAL·AS. • 

"Não se confundam as leis ordinarias com a lei das leis, com a Constituição. 
"A Constituição, pela sua natureza estavel, é subtrahida á acção variavel dos 

Congressos, está. fóra da 'esphera em que se exercitam os poderes publicas, emanados 
da soberania collectiva. 

u Emenda ou emendas podem ser additadas á Constitui.;ão, mas sómente pelo 
poder constituinte, pelo povo, quando para isto delega faculdade ao Poder Legisla· 
tivo. 

"Comprehende-se que, si as disposições constitucionaes •tão estivessem fóra da 
esphera do simples Poder Legislativo para poderem ser suspensas, f'evogadas ou 
intef'pretadas, d.eixariam de ser estaveis, fixas, estariam sujeitas ás diversas tenta· 
çííes de pártidarismo, em que os Congressos podem incorrer: 

" Em materia de emenda ou de interpretação constitucional, que é a mesma cousa, 
o Poder Constituinte substitue o Poder Legislativo propriamente dito, legisfera em 
seu Jogar. . 

" O corpo legislativo ordinario não tem competencia para interpretar a Consti-
tuição. E· este um dos principias fundamentaes d0 nosso instituto constitucional, 
que neste ponto está de accordo com o espírito novo, que reina na União Nor~e-A~e
ricana, onde o povo soberano não cessa de restringir os poderes do corpo legtslatlvo, 
contendo as Constituições dos Estados, principalmente da Pensylvania, da Indiana 
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e ao lllinois, varias disposições tendentes a pllr limitações ás atiribuições das assem-
bléas legislativas. » 

O SR. ERICO CoELHo ~ Dá licença para um· aparte? Como é que o legislativo 
ordinario ha de empregar uma lei organica que é uma lei de desenvolvimento sem 
"interpretar a Constituição? 

V. Ex. que é um espírito philosophico e como tal o respeito, diga-me como ha 
de ser? 

O SR. ARTHUR ORLANDO - A Constituição do Estado de Pernambuco tirou aos 
Congressos ordinarios a nttribuição de interpretar o estatuto fundamental para 
permittir sómente aos Congressos constituintes a faculdade de fazer emendas. 

A interpretação, portanto, só poderia ter Jogar sob a fórma de emenda por meio 
de uma constituinte. · 

A razão é que os Congressos ordinarios poderiam servir-se da capa ou melhor 
do artificio da interpretação para alterarem a Constituição, porquanto sob o ponto 
de vista jurídico, forçoso é reconhecer, não ha uma linha nítida, um meio seguro, 
por onde se possa determinar si tal lei é simplesmente interpretativa ou uma lei nova. 

O SR. BEVILAQUA - E a lealilade, o bom senso, o criterio do legislador? 
O SR. ERrco CoELHO - Não, isto não. Não são attributos políticos. 
O SR. ARTHUR ORLANDO - Julgo que estou f aliando entre espíritos não todos 

juristas, mas nem por isso desconhecedores do assumpto, como o Sr. Erico Coelho, 
que se dá a taes estudos embora não faça delles a sua especialidade, e que todavia 
reconhece a grandll difficuldade, que ha em determinar quando uma lei é simples-
mente interpretativa ou innovadora. 

A difficuldade é grande, e esta é a razão pela qu~l muitos juristas negam á lei 
interpretativa effeito retroactivo, porque, como sabe a Camara, costumando-se dizer 
que a lei interpretativa tem effeito retroactivo, succede que alg~ns legisladores usam 
da fórma interpretativa para dar a certas . leis novas aquelle effeito. 

O SR. ERICO CoELHO dá um aparte. 
O SR. ARTHUR ORLANDO - Entretanto, senhores, apezar da lei retroactiva, como 

diz o Sr. Erico Coelho, não dever ser admittida, não vem fóra d .. proposito, quanto 
ao cancellamento do passado, phrase dita por um pisitivistn, o Sr. Barbosa Lima, 
quando o mestre Augusto Comte sustentava que todo o progresso consiste em respei-
tar o passado, lembrar que raras são as leis do Marquez de Pombal que não teem 
effeito rectroactivo e, Sr. presidente, o Marquez de Pombal foi sanctificado pelo crea-
dor da Religião da Humanidade, figura no cathecismo positivista. 

Por isto nâo admira que um seu discípulo falle em período governamental revo· 
lucianoriamente cancellado. 

Julgo, senhores, ter provado, que o Sr. Barbosa Lima attentou contra o governo 
republicano, porque o traço característico da fórma republicana /Consiste em prazo 
fixo; certo e determinado de governo. 

O SR. ERJCO CoELHO - Estou convicto de que o governador de Pernamõuco 
a1tentou contra a humanidade, mas não contra a Constituição. 

O SR. ARTHUR ORLANDO - Attentando contar a representação das minorias, at-
tentou tambem contra o que é democratico, o que é republicano, e sobretu.do, contra 
b que é conveniente aos interesses do Estado. 

Julgo ter provada tambem que o governo federal, tomando a expressão - Go-
verno Fllderal - no sentido, não de Chefe do Poder Executivo ou Presidente de 
R:epublica, mas da somma total dos tres poderes politicos, tem attribuição e compe-
tencia para intervir nos negocias peculiares dos Estados, sempre que nelles se attentar 
contra a fórma republicana federativa. , 

Julgo ter prov'ldo que o medo pratico de intervir o Governo Federal nos negocias 
dos Estados, quando nelles se attentar contra a fórma federativa, está no art. 34• 
n. 33, da Constituição, que determina que ao Congresso Nacional compete decretar 
as leis e resoluções necessarias para o bom funccionamento dos poderes politicos. 

Si tudo isto é verdade, é claro que esta Camara não deve e póde rejeitar o requeri-
mento do Sr. Martins Junior; não deve levar o seu partidarismo ao ponto de não dar 
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occasião a ser discutida aqui uma questão que nos Estados Unidos f6rma o ,eixo 
em. redor do qual giram os partidos políticos. 

Intervenção ou não in tervenção deve ser a bandeira dos p&rtidos políticos, da 
mesma maneira que o proteccionismo ou não proteccionismo, pe>rque, repito, o pro-
teccionismo nllo é sinão o intervencionismo em materi:t econnmica. 

O SR. ERJco CoELHO - Apoiado. Isto · de proteccionfsmo e não proteccionismo, 
democratas e republicanos, é um euphemismo dos dous partidos que na Repu6hca 
Norte-Americana se disputam o poder; é o coaction e ·no· coaction; intervir e não 
intervir. Eu, é claro, sou intervencionista. 

O SR. ARTHUR ORLANDo - Até ao presente o honrado ·Presidente da Republica 
tem seguido uma politica de ·inacção, de inercia, o que tem dado Jogar a que em 
redor de S. Ex. tambem se forme a conspiração do silencio, a mais terrivel das 
conspiraçõe>. 

Desejava ver S. Ex. agindo e movendo-se no mundo político como os astros no 
espaço, que agem irradiando e irradiam agindo; movem-se illuminando e illuminam 
movendo-se. (Muito bem; muito bem) (1). 

O Sr. Francisco Glicerio - Sr. presidente, não venho tomar parte no debate 
que propriamente interessa a organisação e a ordem política em Pernambuco, porque, 
como se trata de um caso local segundo as praxes da Camara, essa discussão é 
deixada á iniciativa dos nobres deputados que compõem a respectiva representação. 

Não quero dizer com isso que cada um de nós que é extranho á politica do 
Estado, não presta-lhe a maior consideração, na nossa qualidade de representantes 
communs da Nação. 

Venho, Sr. presidente, oppor-me ao requerimento apresentado pelos nobres 
deputados por Pe~nambuco, requerimento que pede, para uzar a linguagem forense, 
que o Congresso conheça directamente do caso de Pernambuo:;o. 

Sr. presidente, está na ordem do dia um projecto gue cogita a ·estabelecer, antes 
de tudo, a competencia dos poderes da União para intervirem nas questões pecu-
liares aos Estados. 

Si ainda o Congresso não votou a lei r~gulando o art. 6° da Constitui ção, e, 
conseguintemente, determinando a preliminar da competencia, não me parece curial 
que os nobres deputados .de Pernambuco pretendam que o Congresso, reconhecida 
as~im a priori, a sua ' competencia, vá desde logo intervir no caso de Pernambuco. 

A questão da comi>etencia, .é preliminar essencial.. . 
O SR. MARTINS JtJNÍoR - Quem vae dizer si ha ou não competencia é a com-

missão. 
O SR. ERrco CoELHO - O Congresso ha de primeiro dizer a quem incumbe 

resolver sobre a materia; depois se resolverá o caso em especie. . 
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Sr. presidente, o projecto que cogita estabelecer 

a competencia de. um, ou de todos os poderes do U nião, para a intervenção nos 
Estados, está, precisamente na ordem do dia. 

Si o ·Congresso, de um modo regular e ordinario, legislar sobre a assumpto, 
Camara e Senado terão de obedecer a essa mesma lei. 

Si o Congresso adoptar um projecto de lei, regulando a intervenção nos Estad·JS 
e regulando o art. 6o d;~ ~onstituição, provavelmente estabelerá o processo para que 
essa intervenção se verifiqHe, caso o Congresso adopte a política de intervenção. 

Ora, si .os .termos do processo ainda não estão votados por uma lei, como é que 
os nobres d~putados pedem desde logo a intervenção do Congnlsso f'm um caso par-
ticular que ~espeita a Pernambuco? , 

Por consequencia, acho que a Camara .deve rejeitar .o requerimento dos 11obres 
dep~tados . • E, si SS. Exs. tinham interesse em trazer á luz do debate a questão que 

(r) Depois do snr. Arthur Orlando orou o snr. José Mariano cujo discurso não 
consta dos Annaes. 
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interessa a ordem política de Pernambuco, esse interesse, ou esse desejo, está satio;. 
feito, porque de um e de outro lado da representação de Pernambuco se feriu a dis-
cussão a que a Camara tem assistido, 

O SR. GASPAR DRUMMOND- E' platonismo. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Não é platonismo, é um processo de opinião 

publica. 
Pois si os nobres deputados não teem confiança no J:!rocesso da opinião pub!ict 

pronunciado pela Camara, para que é que o trouxeram? 
O SR. GASPAR D RUMMOND - Pedimos uma resolução. 
O SR. FRANCISCO GLICERIO - A resolução, eu estou dizendo, não póde ser dada 

com prejuízo da marcha regular 'do projecto. 
Por conseguinte, faço a minha declaração de voto contrario ao requerimento 

apresentado pelos nobres deputados por Pernambuco. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Mariano. (O Sr. José Mariano 

levanta-se para usar da palavra.) 
O SR. CoELHO CINTRA - Peço a palavra. 
O SR. JosÉ MARIANO - Desisto da palavra. 
O SR. COELHO CJNTRA - Desisto da palavra. 
O SR. P RESIDENTE (dirigindo-se ao Sr. José Mariano) V. Ex. desiste da 

palavra? 
O SR. JosÉ MARIANO - Desisto em favor do Sr. Coelho Cintra; não admitto 

ciladas. 
Fica adiada a discussão. 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão com o reque-
rimento do Sr. Martins Junior, a seguinte emenda : 

Requeremos que a Commissão Mixta á vista dos documentos que lhe forem 
fornecidos, dê parecer dentro do mais breve prazo sobre a terminação do período 

presidencial do governador do Estado de Pernambuco, afim de 
Emenda ao habilitar o Congresso a tomar conhecimento da questão e a pro-

por as medidas que julgar necessarias para a sua solução nos 
requerimento termos do art. 6°, § 2°, combinado com o art. 34, § 33 da Com· 

stituição federal. 
S. R. Sala das sessões, 22 de junho de I89S. - MARTINS JuNIOR. - ToLENTINO 

DE CARVALHO. - GASPAR DRUMMOND. - ARTHUR 0P.LANDO. -· GoNÇALVES MAIA. 
LoURENÇo DE SA. - JosÉ MARIANo. 

O Sr. Francisco (jJicerio (pela ordem) - Sr. presidente_. tinha-me opposto 
ao requerimento apresentado pelo nobre deputado por Pernambuco, pela razão que 
dei hontem, na tribuna; o novo requerimento apresentado, porém, traz uma modi· 
ficação, pede para que o assumpto e os documentos que instruem, porventura, vão 
á Commissão Mixta que trata de regular de um modo geral o art. 6° da Constituição. 

Ora, Sr. presidente, em taes condições, não me. parece que subsitam as mesmas 
razões de impugnação que eu hontem apresentei. 

Por mais accentuado que seja o pensamento dos nobres deputados nesse reque· 
rimento, pedindo a intervenção do Congresso para verificar si está extincto o man-
dato do governador de Pernambuco, e esse é um pensamento dos nobres deputados, 
pelo qual nós, que votamos o requerimento, não temos a menor responsabilidade. 

'· 
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Votando favoravelmente o requerimento depois das modificações · introduzidas 
pelos nobres deputados, não querendo dizer por modo algum que pretendemos inter-
vir nos negocias peculiares dos Estados, sem que uma lei determine essa intervenção 
por um mood geral. 

Votando favoravelmente a esse requerimento, nós não tomamos a responsabi-
lidade do seu enunciado, querendo dar apenas uma prova de consideração aos nobres 
deputados por Pernambuco, assim como demos aos nobres deputados pela· Bania e 
por Sergipe. 

· Eis as palavras que julgo dever proferir nesta occasião, pedindo aos nossos ami-
gos que se dignem de examinar a questão. . 

Parece-me que com as modificaçõel' apresentadas pelos· nobre.s deputados, desap-
parece qualquer motivo de escrupulos e. não era outro o motivo que me levou a offe-
recer objecçlles ao requerimento que pedia a intervenção direçta da Camara. 

E' o que tinha a dizer. (r). 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a· discussão do requerimento do 

Sr. Martins Junior, cuja votação fica adiada. 

SESSÃO DE 25 DE JUNHO. 

O Sr. Medeiros e Albuquerque (pela ordem) - Sr. presidente, a Camara 
vae decidir sobre dous requerimentos : o do Sr. Martins Junior, que pede a nomeaçã:~ 
de uma commissão especial para tratar do caso de Pernambuco, o substitutivo apre-
sentado pelo Sr. José Mariano... . 

O SR. Josf! MARIANo- Não ha tal, é a mesma gente. 
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE... o novo requerimentO, que se subordina aos 

tramites communs e que manda que os papeis vão á Commissão Mixta que trata 
destes negocias em geral e para a qual teem sido mandados os papeis da Bahia, de 
Alagoas, etc .. 

Eu peço, pois, a V. Ex., que consulte á casa si concede preferencia a este reque-
rimento, que a ba,ncada pernambucana acceita, conforme já declarou por intermedio 
do seu leader. . 

Consultada, a Camara concede a preferencia pedida. 

O Sr. Gaspar Drummond (pela ordem) requer verificação da votação. 
Subemettida a votos novamente a preferencia pedida, verifica-se ter sido appro· 

vada por 117 votas contra 4· 
Em seguida é posto a votos e approvado, ficando prejudicado o requerimento de 

Sr. Martins Junior, offerecido na sessão de 18 do corrente, o seguinte requerimento. 
Requeremos que a Cornmisslio Mixta, á vista dos documentos que lhe forem 

fornecidos, dê parecer dentro do mais breve prazo sobre a términação do periodo 
presidencial do governador do Estado de Pernambuco, afim 

Approvação do de habilitar o Congresso a tomar conhecimento da questão e 
a propor as medidas que julgar necessarias para a sua saiu-

requerimento ção nos termos do art. 6° § 2°, combinado com o art. 34 
§ 33 da Constituição Federal. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1895 - MARTINS JUNIOR, - T oLENTINO IJE 
CARVALHO. - GASPAR DRUMMOND. - ARTHUR ORLANDO. - GONÇALVES MAIA, 
LouRENço DE SÃ. - J os f! MARIÀNO. 

(r) Antes do orador falaram os snrs. Coelho Cintra e José 1\fariano. Os discursos 
nãa constam dos Annaes. 



NOTA 

Casos de Alagoas e Amazonas. 

REQUERIMENTO. 

Ern 12 de Junho o sr. Araujo Góes requer que a Gommissão mixta se 
pronuncie sobre a Constituição do Estado de Alagoas e eleição do governador. 

Em /6 de Julho o sr. Sá Peixoto requer que a Gommis~ão mixta se pro-
nuncie sobre a duplicata de Congressos no Estado do Amazonas . 

• 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 12 DE JUNHO. 

O Sr. Araujo Góes - Sr. presidente, eu e os meus companheiros de repr!!-
sentantação por Alagóas, esperavamos que a Commissão Mixta, encarregada da 
regulamentação do art. 6° da Constituição, apresentasse os seus estudos, para nessa 
occasião tratarmos da questões que se suscitam no Estado de Alagóas, as quaes não 
podem deixar de ser comprehendidas nos mesmos estudos. 

No emtanto li hoje no diario que publica os trabalhos do Congresso, que os 
membros da coinmissão do Senado vão se dedicar especialmente ao estudo dos casos 
de- alguns Estados; e, como nestes casos não esteja o de Alag.óas, que urgentemente 
precisa de providencias legislativas, eu com os meus companheiros de bancada apre-
sentamos á Mesa o seguinte requerimento. (Lé.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate approvado o seguinte. - Requeri-
mento. 

Requeiro que a Commissão Mixta, encarregada da regulamentação do arl. 6o 
da Constituição Federal, tenha em vista: 

a) a Constituição do Estado de Alagóas; 
Requerimento b) o accordão do tribunal superior de justiça do mesmo Estado, 

que declarou a inconstitucionalidade das eleições dos Srs. Barão 
de Traipíl e coronel José Vieira Peixoto para os cargos de governador e vice-go-
vernador do Estado; 

c) e a Mensagen• do Sr. Barão de Traipil ao Congresso estadual sobre os factos 
que se deram apó~ a publicação do citado artigo, accordão e dê o seu parecer sobre 
a legitimidade do governo do referido Estado, de modo a ficar o Congresso N adonal 
habilitado a tomar as medidas que forem necessaria~. 

S. R. -Sala das sessões, 12 de julho de r!l<}s. -ARAUJO G6Es. - FERNANDES 
LIMA. -RocHA CAvALCANTI. - OcTAVIANo LouREIRo. -CARLos JoRGE. 

SESSÃO DE r6 DE JUNHO. 

Requeremos que á comm1ssao mixta, encarregada de regulamentar o art. 6° 
da Constituição da Republica, sejam remittidos, afim de tomar na devida conside-

ração, os seguintes documentos referentes á duplicata de Con-
)lequerimento gresso no estado do Amazonas: ' 

ro, acta da apuração geral da eleição para representantes Jo 
Congresso do estado procedida a 15 de novembro de anno passado, (doc. n. r); 

2°, decreto do governador do estado, n. 77, datado de 12 de março do corrente 
anno, e publicado no DiaYio Official de 15, convocando extraordinariamente o Con-
gresso, para o dia 25 do mesmo mez (doc. n. z); 
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3°, protesto judicial da maioria eleita e diplomada que reuniu-se no paço munici-
pal, (doc. n. 3); 

4°, actas das sessões de verificação de poderes por ella procedi.da e da eleição da 
mesa definitiva (does. ns. 4 a 7); • ' . • • 

5°, acta da reunião da minoria diplomada, antes da hora regimental, simulando 
uma verificação de poderes e arbitrariamente arvorando-se em Congresso (does. 
ns. 8 a u); 

S. R. - Sala das sessões, 16 de julho de 1895· - Sá Peixoto. - Lima Bacury. 
Foi approvado sem debate. 

SESSÃO DE 9 DE NOVEMBRO. 

O Sr. Sa Peixoto - Sr. presidente, tendo a Camara approvado o requeri· 
mento do general Glicerio para que se desse por finda a missão da Commissão Mixta 
.. a t-ujo estudo tinha sido· submettido o caso de duplicidade de Con-
Expediente gresso em Sergipe; Alagôas, Amazonas e outros Estados, eu consulto 

a V. Ex. qual o destino que vão ter os papeis que foram remettidos 
a essa commissão. 

E faço essa consulta porque tendo remettido a ella diversos papeis, desejava que 
me fossem elles devolvidos, afim de que, á vista delles, eu pudesse formular e justi-
ficar um projecto, ou uzar mesmo dos recursos que me forem facultados, pois bem 
comprehende que não pódem passar sem um correctivo os desma·ndos que se teem 
praticado no Estado, que represento. · 

Aguardo a resposta de V. ·Ex. 
O SR. PRESIDENTE - Todos os papeis são remettido~ á respectiva Commissã.1 

Permanente; na hypothese, porém, de papeis são remettidos á Commissão de Legis-
lação e Justiça. 

O SR. SA PEIXOTO - Neste caso eu peço a V. Ex. que me mande restituir esses 
documentos, afim de que á vista delles se possa formular um projecto, que seguirá 
os tramites regulares, segundo os estylos, facilitando assim os trabalhos dessa com-
missão, que em virtude de seus multiplos affazeres, póde preterir .o .. estudo da dupli-
cata do Congresso Amazonas, que urge tenha prompta solução, porque approxima-
se a época da eleição de governador e é , preciso saber qual a Assembléa competente 
para apurai-a e reconhécer e proclamar o candidato mais votado 

O SR. PRESIDENTE - Os papeis a que V. Ex. se refere estão na secretaria. 
O SR.' SA PEIXOTO - Mas a secretaria não póde me restituir esses documentos 

sem que V. Ex. a autorise, e é justamente essa autorisação que eu venho pedir a 
V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE- Os documentos estão na secretaria á disposição de V. Ex. 
O SR. SA PEIXOTO - Perfeitamente. 



NOTA 

Caso de Sergipe. 

Em 23 de Setembro é publicado o parecer da Commissão mizta. Em 2 de 
Outubro o ll.'f. Rosa Junior levanta, por um requerimento, a preliminar do 
projecto infringir o Artigo 92 do regimento que prohibe que projectos rejei-
tados possam ser renovados na mesma sessão legislativa. Falam sobre o 
requerimento os srs. Ramiro de. Barcellos, ,Gonçalves Chaves, Coelho Rodt·i-
gues, Virgilio Damasio, llicente Machado, Moraes e Barros. O Presidente 
dá ezplicações. E' encerrada a discussão do requerimento. E' rejeitado. 
Continua a 2a discussão. Oia o sr. Rosa Junior. Em 4 oram os srs. Rosa 
Junior e Coelho Campos. Em 5 ora o sr. Ramiro de Barcellos que apresenta 
requerimento para o projecto 11oltar á Commissão. Oram ainda os srs. Coelho 
Rodt-igues, Rwmiro de Barcellos, Gonçalves Chaves, Vicente Machado. E' 
lida emenda ao requerimento do sr. João BarboJho. E' encerrada a discussão 
do art. 1°. Em votaçli.o o requer·imento. e emenda sli.o rejeitado11. Continua a 
discussão· do projecto. Ora o sr. Coelho Rodri{Juell. Em 1 oram os srs. Vicente 
Machado, Gonçalves Chaves, Ramiro de Barcellos , Enc~rrada a 2a discuuli.o. 
Em 9 é aP7JTovado o projecto em ~ cUscussllo. E' UP7JTOVad•l sem debate em 
!Ja discussílo. E' enviado á Gamara .. 
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SENA001 FEDEAAL 

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

São notorios os factos que se teem dado no Estado de Sergipe; ainda assim, 
convem relembral-os, embora rapidamente, para que do conhecimento exacto e nítido 

do que succedeu possamos tirar as conclusões constitucionaes. 
Parecer Ex facto jus Õ1'itu1'. 

Sob a autoridade do Presidente, Dr. José Calasans, foi marcada 
para o dia 28 de feveriero de 18g4 a eleição dos 24 deputados que, nos termos da 
Constituição, deviam compOr a Assembléa Legislativa, em sua segunda legislatura, 
e para o dia 30 de julho do mesmo anno a eleição do Presidente e Vice-Presidente 
do Estado. Verificaram-se as eleições a ella~ concorrendo todos os partidos ou frac-
ções politicas, em que se divide a opinião naquelle Estado. Por grande maioria, 
triumphou o partido denominado Federal, o qual na eleição geral de 1 de março 
tambem conseguia mandar ao Senado um representante e tres á Camara dos Depu-
tados. Feita a apuração pela junta competente, foram expedidos diplomas ao 24 
candidatos mais votados; mas quando estes, com excepção de um, no dia marcado 
para a 1a sessão preparatoria, tentaram reul)ir-se, não o conseguiram, pois encon-
traram de posse da sala das sessões e do edificio da Assembléa 14 candidatos não 
diplomados e um diplomado, que os repelliram com vozerias e violencias, protegidos 
que se achavam pelo batalhão federal destacado naquella cidade. 

O Presidente, Dr. Calasans, attendendo á communicação que lhe foi feita pelos 
candidatos diplomados e tambem á . circumstancia de que a força federal, susten-
tando a Assembléa dos não diplomados, não deixaria que, na Capital, a acção do 
Governo estadoal pozesse cobro a irregularidades tão graves, designou, de conformi-
dade com a Constituição, a Villa do Rosario, para a reunião e installação da As-
sem_bléa. 

Effectivamente reuniu-se a Assembléa com a presença do Presidente do Estado, 
que leu a sua Me1.sagem e, proseguindo ella nos seus trabalho~, apurou a eleição 
presidencial, reconhecendo Presidente do Estado o candidato mais votado, Senador 
federal sr. Coelho Campos e Vive-Presidente o coronel Antonio de Siqueira Horta, 
e declarando nullos os votos, aliás em minoria, dados ao coronel Valladão, á vista 
do art. 79 n. 3 da Constituição Federal. 

A Relação, que é superior Tribunal do Estado, reconhecendo a Assembléa do 
Rosai-io, aceitou •'1: nomes qne esta lhe enviou dos cinc.o deputados que, juntamente 
com outros tanto~ Desembargadores, constituem o Tribunal mixto incumbido pelo 
art. 34 da Constituição de julgar o Presidente e Vive-presidente no caso de responsa-
bilidade. 

Pelo set: lado e nesse mesmo tempo a Assembléa de Aracajú apezar de não 
possuir authenticas das eleições e ser conseguintemente de impossibilidade material 
fazer a apuração dos votos iniciava os seus trabalhos; fazia apurações fictícias, em 
desaccordo com as actas, reconhecia os >eus poderes e tambem abria as s~as _sessões 
na época legal. Como era de esperar, á abertura desSd assembléa não compareceu 
o representante do Poder Executivo. Pelo Poder Judiciario tambem não foi reconhe-
cida, não acceitando o Tribunal da Relação a indicação que ella lhe enviou, para 
os fins constitucionaes do citado art. 34· · · 

Assim, pois, de um lado constituio-se a assembléa da villa do Rosario, sustentada 
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pelos Poderes do Estado, anteriores a ella e reconhecidos por todos; de outro, a 
Assembléa installada na cidade do Aracajú, sob a protecção da~ forças federaes. A 
esta, porém estava reservado o triumpho de .facto. 

Aos 11 de setembro, achando-se o Dr. José Calasans na villa do Rosario, onde 
fOra assistir a abertura da Assembléa e ler a sua Mensagem, os partidarios da As· 
sembléa do Aracajú reuniram-ie na praça publica e tendo por si a força, como tive· 
ram sempre, declararam deposto o Presidente do Estado pela razão de que havia 
abandonado a capital, deixando o Governo acephalo, ·e tomaram conta do Governo, 
acclamado Presidente do Estado o Dr. João :Vieira Leite, Presidente da supposta 
Assembléa. 

O Dr. Calazans, communicando o occorrido ao Presidente da Republica, obteve 
a srguinte resposta : · 

« Telegramma - Dr. Calazans - Rosario - Rio, 17 de setembro de 1894 -
De ordem do Sr. Marechal Vice-Presidente da Republica, vos communico que, atten-
dendo á vossa requisição, já expediu, por intermedio do Sr. Ministro da Guerra, •s 
necessarias ordens ás autoridades militares federaes nesse Estado, para que, na 
fórma da Constituição Federal, art. 60 n. 3, vos auxiliem a manter a ordem e .tran. 
quillidade publica. - CASSIANO DO NASCIMBNTO, Ministro do Interior. 

E' publico que essas ordens nunca foram cumpridas, não ti·rando o Dr. Calazan, 
desse telegramma sinão a vantagem do reconhecimento publico da sua autoridade 
por parte do Presidente da Republica. A Camara dos Deputados Federal tambem 
manifestou a sua indignação por meio de uma moção apresentada pelo Sr. deputa® 
F. Glicerio e approv'ada na sessão de 13 de setembro. 

Depois destes factos a Assembléa da villa do Rüsario teve de adiar as suas 
sessões; a de Aracajú continuou a funccionar, reconhecendo Pre~idente do Estado ao 
Coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valladão, chefe de policia da Capital Federal 
e Vice-Presidente ao Dr. Gonçalo de Faro Rollemberg. 

A posse do Presidente do Estado devia realisar-se no dia 24 de outubro, porque 
então terminava de direito o Governo do Dr. Calazans. Nesse dia achando-se ausente 
o novo Presidente .. eleito, Senador Coelho e Campos, o Vice-Presidente, Coronel 
Antonio de Siqueira Horta, assumiu o Governo que lhe transferiu o Dr. José Cala· 
zans e prestou o compromisso perante o Tribunal da Relação, nos termos do art. 29 
da Constituição do Estado, o que consta do termo lavrado nessa occasião. 

Np· mesmo dia o Coronel Valladão, chegado do Rio, prestou o compromiss:J 
perante a Assembléa de Aracajú e recebeu do Presidente acclamado Dr. José Vieira 
Leite, a ·posse do palacio e das repartições publicas. 

Aos zo de novembro, tendo-se reunido a Assembléa do Rosario, mandou o Coro-
nel Valladão dispersai-a por 35 praças ás ordens de um official. Depoz varios juizes 
e promotores. A toda a magistratura, com excepção de alguns amigos seus, mandou 
suspender o pagamento dos vencimentos e a maioria do Tribunal da Relação fez pro-
cessar perante a Assembléa, pelo facto de ter deferido o compromisso ao Vice-Presi· 
dente, Coronel Horta. 

Denunciados os Desembargadores pelo crime de prevaricação, foram pronun-
ciados pela Assembléa que, entretanto, limitando-se a isto, encerrou a sessão extra-
ordinaria para esse fim convocada, sem proferir o julgamento. Novos juizes foram 
designados para o Tribunal da Relação, ficando os antigos até . hoje indefinidamente 
suspensos e pronunciados, sem receber vencimentos. 

Finalmente, .por uma reforma constitucional, tumultuariamente levada a effeito 
pela Assembléa de Aracajú, o novo Presidente de facto fez reformar o art. 70 n. 3 
du ConstituiÇão, e%-'vi do qual era elle incompatível, augmentou o período presiden-
cial, ·reduziu a dous annos o período de quatro annos do Governo municipal, deu ao 
Poder Executivo a faculdade· de, a seu talante, remover e aposentar os magistrados e 
bem· assim extinguiu os lagares de juizes municipaes. 

Usando desta ultima attribuição, publicou o decreto n. 101, em cujos consideran-
dos se encontram as seguintes palavras que bem carasterisam a situação : 

« Attendendo a urgente necessidade de pOr termo ás irregularidades que desde 
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o dia 24 de outubro do- ·rumo findo se fazem sentir. no fôro do Estado, devida~ aO· 
facto de persistir a maioria das autoridades judiciarias no abusivo· prop9sito de não 
r~onhecer ao Governo que desde aquella data se acha á tl!Sta da a<lministraç~" 
estadoal." · 

Consta por telegramma que, em virtude do recente acto, for:am apos~ntados _Q!l 
Desembargadores, cujo processo ha tanto tempo pendia da Assembléa sem decisão 
final. 

Destituídos os tres poderes publicas legiti_mt>.!!, como se vê desta rapida ex~sição, 
continúa no Governo o Coronel Valladão com a sua Assemblé.1 ~ os seus . JUizes • 

• Sobre tão graves acontecimentos, por deliberaç~o do Senado, tem a Çomroissã'l 
Mixta de interpor parecer, indicando a solução que o caso exige e a nossa lei fuoda-
mental não póde deixar de fornecer. · 

Sem duvida não basta a intervenção judiciaria pela responsabilidade penal, por, 
que se restabelece a ordem jurídica perturbada pelo delicto, não restaura a ordem 
política. · · 

Não tem uma acção geral sobre esta, mas limitada ao criminoso para o fim da 
pena, quando. competente 'fosse. · 

Delllais, afastada a intervenção da justiça federal, como o foi ex-vi de um acór· 
dão .do S1.1premo Tribunal . Federal, este recurso torna-se impraticavel 'desde que o 
Poder judiciario estadual tambelll foi derrocado pela dictadura. 

Acha-se o J;emedio, que b~KÇamos, . n.a intervenção permittida ao Governo Federal, 
isto é á União, pelo art. 6° da Constituição Federal. · 

Poder:ia ser comprehendida na disposição do n. 3; mais naturalmente, porém, 
incide no disposto pelo mesmo art. n. 2. 

_ A União, em nome do principio federativo, que é ou deve ser um pnnc1p1o pro-
tector, intervem para manter a fórma republicana federativa e não só se deve enten· 
der este preceito em relação ás constituições escriptas, senão tambem se deve o man· 
ter na ordem do's factos politjcos. 

O contrario fôra inetficaz e irrisor-io : é sabido como os GOvernos mais anti~ 
republicanos sabem dissimular as suas dictaduras sob as fórmas escriptas as mais 
liberaes; da que nos deram exemplo, em épocas diversas; Octavia Augusto· em Roma, 
Cesar de Medieis e-m Florença, na Inglaterra CX'omwell, etc • 

. Referindo-se á America do Sul, proferia a este· respeito em tl!69, ·o eminente 
estadista argentino Nicoláo Avellaneda estas eloquentes palavras: . · 

" Si, para declarar que se acha viola<la a fórma republicana de governo, tivesse-
mos de esperar que se levante uma .monarchia e .se erija um. rnonarcha, teríamos, 
então que si o P'araguay fizesse parte da Republica A1·gentina, , teríamos visto in· 
fererÍtes levantar-se um despotismo tão sombrio e tão ter~ivel como o. de Felippe li, 
sem que a mão do governo se podesse estender para. o conter, porquantQ o Paraguay 
continuou sempre com o nome de republica, ainda debaixo do governo de Francia 
edeLopez, , . _ . ..... , 

Mas, acha-se na 'ordem política de Sergipe em causa o principio republicano 
federáti v o ? . 
· E' claro e da logica a rn~is elementar que si ó. principio · republicano ......: não 

subsiste, tanibem não póde subsistir o principio republicano federativo; a especie está 
comprehendida nó genero. . · .' . 

Ora, o principio republicano tambern tem urna ·legitimidade, sobre a qual 'repousa 
toda a s.ua doutrin!l; é o principio da "vontade popular» expressa pela J;epresenta-
çllo e de todo o ponto incompatível com os Governos de facto. 

Si na União um Governo de facto, que outra cousa não é senão uma dictadura, 
seria anti-republicano, tarnbem o é nos Estados e assini coroo um Goveqto de facto 
na União vic_ia implicitamente e affecta a destruir o principio re'pubiicano em toc;lo 
o paiz, assim tarnhem a violação desse principio aos Governo!! estadóaes effec~ o 
Governo da União, porque repugna que a Republica Brazileira seja a somma ·de 
umas tantas dictaduras estadoaes. 

Ora, si o actual Presidente de facto de Sergipe, apoiado em um batalho federal, 
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SUbstit1,1iu to~OS OS poderes iegaes, 4! O Caso de interVenção vara restabelecer O princ{. 
pio representativo, essencial á nossa fórma de Governo. , · 

·E• conveniente notar que no entender da maioria da Commissão a intervenção 
fei!erat ~6 tem uma razão de ser constitucional quando na propria ecónomia ou-syste-
ma de ins~ituições estadoaes já não se encontra um poder capaz de rest~belecer a 
ordem· constitucional perturbada. · ·· 

A necessidade indeclinavel é neste caso a raaão da intervenção. 
Não havendo um elemento interior, é forçoso que appareça um elemento de 

ordem superior que se proponha áquelle fim. A feder;,tção não teria uma razão de 
ser si em tal conjonctura, não prestasse aos Estados esse apoio e essa protecção, 
a maior de que um povo póde carecer. - · 

Os niembros da Commissão, Senadores Coelho Rodrigues e Gof\çalves Chaves 
pensam que ainda quando não se dá condição que :vem de ser estabelecida, e é, não 
haver no proprio organismo dç Estado uma força ou um orgão capaz de restabelecer a 
_ordem constitucional, póde-se dar a intervenção desde que se acha violada a fórma 
republicana do Governo, nos termos do art. 6° n. z e art. 63. da Constituição. 

Ao que tem dito até agora, a Commissão não póde deixar de accrescentar que 
não se deve temer a intervenção desde que é ella, decretada pelo Poder Legislativo 
que, pelo seu modo de eleição e pela SU;l constituição, é o guarda natural do prin-
cipio da autonomia dos Estados. Isto é exacto não só quanto ao Senado como tambem 
em relação á Camara : a desigualda.de da representação de uns Estados em relaçiío 
a de outros, de menor população, póde influir, em tratando-se de interesses que não 
sejam os mesmos para todos os Estados, mas não tem imp~rtancia, tratando-se de 
um interesse igual para qualquer delles, em que .um não póde que1·er prejudicar o 
outro sem se prejudicar a si - o grande interesse de velar pela autonomia dos 
Estados. 

Assim, pois, tanto o .Senado como a Camara representam esse principio e esse 
interesse mais directamerite que o Poder Executivo, o qual pela sua unidade e pelo · 
seu modo de eleição, representa antes o. principio nacional. 

Seria longo entrar aqui em considerações de legislação comparada para demon-
&trar que as federações não podem existir sem o principio tutelar e previdente do 
art. 6° da nossa Constituição : já foram de um modo completo e luminoso produzi-
dos na notavel discussão havida no Senado sobre o projecto da Commissão Mixta, 
regulando e desenvolvendo aquelle texto constitucional. · 

Diremos apenas que si maior numero de casos de intervenção não se tem dado 
nos Estados-Unid'Js da America do Norte, é porque não se tem dado tambem os 
factos determinantes dessa intervenção, devido isto a precedentes historicos e a cir-
cumstanchi da vida política daquella nação; mas, si os factos mais vezes a tor· 
nassem necessaria, podemos estar seguros de que o genio pratico do povo ameri-
cano nunca hêsitaria em applicar o remedio constitucional. 

E', pois, urgente, no entender da Commissão, a adopção do seguinte projecto 
de lei n. 40. 

Art. 1.0 O Poaer Executivo intervirá no Estado de Sergipe, pars. o fim de asse-
gurar o' exercido do Poder Legislativo á Assembléa Legislativa, installada em 7 d~ 

setembro de 18<}4, por convocação do então Presidente, Dr. José Cala-
Projecto zans, na villa do Rosario do Cattete, e o exercido do Poder Executivo 

ao coronel Antonio ·de Siqueira Horta, Vice-Presidente, eleito, a quem 
o mesmo Presidente tran.smittiu o Governo e o Tribunal da Rela~ão deferiu o com· 
promir.so exigido pela Constituição. · 

Art. z.• Ficam autorisadas as despezas necessarias para este fim. 
Sala das Commissões, 16 de setembro de 1895· - GONÇ,\LVRS CH,\VRS . ...:: P,\U· 

LINO DE: SouzA JuNIOR; relator. - ]OAÇ!UII4 CoRRtA Dll AR_AU]o. - · A CoELHO RoDRJ· 
GUES, - BENEDIÇTQ LEITE, 
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SESS.ÃO DE 2 DE OUTUBRO. 

O Sr. Qosa Junior- Felicito-!J)e, Sr. presidente, por ter occasião de occupar 
a tribuna, afim de esclarecer o Senado sobre as occurrencias havidas no Estado de 

Questão 
Sergipe, occurrencias estas de tal natureza, que teem produzido uma 
certa insistencia no modo como se busca desprestigiar a autonomia 
do Estado de Sergipe,. procurando-se como que riscai-o do numero 

de ~rdem dos Estados da U nill,o. 
Mas, Sr. presidente, permitta-me V. Ei. que, antes de occupar-me 

da materia, eu submetta á consideração de V. Ex. uma duvida que occorre ao meu 
espírito. . 

Eu creio, Sr. presidente, que não está revogado um artigo do Regimento tio 
Senado, relativo a projectos rejeitados, que não podem ser renovados na mesma 
sessão les-islativa. . 

Refiro-me ao art. 92, que diz o seguinte (!e.): 
u Os projectos rejeitados, ou não sanccionados, não poderão ser renovados na 

mesma 5essão legislativa. " 
Como disse, pairam duvidas no meu espírito com relação. ao disposto nest~ 

artigo. 
Consulto a V. Ex. si a ma teria que se acha em discussão é ou não a mesma . 

que. se discutiu nesta casa relativamente ao art. 60 dd. Constituição. 
Eu rião desejo de modo nenhum furtar-me a este debate, . por isso que espero 

trazer ao ·senado alguns esi:lareçimentos sobre as occurrencias que se deram no meu 
Estado, mas,_ em obediencia ao disP.Osto no art. 92 do Regimento, eu espero que 
V. Ex. me diga si este projecto póde ser discutido, ou si elle está prejudicado para 
esta sessão legislativa. 

O SR. RosA Jtnuo& (contit~uando) - Folgo muito per ser esclarecido pelo hon-
rado Presidente do Senado. · 

E' preciso, porém, estabelecer esta preleminâr o que motivou, o que serviu de 
origem da discussão sobre o modo de regulamentar o art. 6° da Constituição, teve 
ou não por base um projecto, n. 43, lido na sessão de 10 de ·dezembro de 1894, e 
que diZia o seguinte? (!e) : 

P~ofecto do Senado, n. 43, de 1894,. do Sr. João Barba!hci e 6utros, dispondo 
sob!'e conf!ictos !'esultantes de duplicatas ou contestações de legitimidade 
de e"ercicio de go'Dernadores e assembUas nos estados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.o Os conflictos resultantes de duplicata ou contestação de legitimidade de 

exercício de governadores e assembléas nos estados da União •. não sendo nelles resol-
vidos, conforme a legislação respectiva, ou não havendo nessa legislação meios de 
solvel-os, serão affectos ao Congresso Federal, por officio do Ministerio Publico ou 
declaração de qualquer cidadão. 

Paragrapho unico. Si no Estado houver autoridade incumbida por lei anterior 
de proferir decisões nos casos de que se trata, o Poder .Executivo fará manter o 
governador ou assembléa, conforme a sentença, e, sendo necessario, intervirá com 
força armada . para que ella seja cumprida. 

Art. :z.o Trazido o conflicto ao Congresso Nacional, na fórma do artigo ante· 
cedente, será nomeada uma éornrnissão mixta de seis membros, sendo tres de cada. 
uma das camaras legislativas federaes, para proceder o inquerito e apresentar rela-
torio e parecer sobre o caso. 

§ I.o Essa commissão, por intermedio do presidente que de seu seio eleger, se 
entenderá com quaesquer autoridades para requisição de documentos e provas que 
entender necessarios. 
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O relator da commissão ouvirá os interessados que apresentarem suas allegações 
e provas·dentro de 20 dias. 

§ z.0 A commissão ou qualquer de seus membros que ella disso incumbir se 
transportará, sendo necessario, ao Estado de cujo negocio se trata, para colher 
dados e informações. 

Art. J.o A apresentação do relatorio e parecer se fará dentro de outros 20 dias, 
sendo convocado o Congresso Nacional para sessão extraordinaria, si a ordinaria 
não estiver proximo, logo que o relator da commissão tiver communicado ao Poder 
Executivo achar-se terminado o inquerito. · 

Art. 4.o Com o relatorio, peças documeritaes e parecer, será submettido um pro-
jecto de lei, como se vencer por maioria da commissão, á _Ca::ç.ara dos Deputados, 
proseguindo-se nos demais termos oonstitucionaes da elaboração das leis. 

Art. s.o (10): 
Art.· 5.0 Resolvido o caso pelo Congresso Nacional com a sancção do Poder 

Executivo, este intervirá,_ nos termos da Constituição, com as providencias necessa-
rias para assegurar o cumprimento da lei, dando posse ou mantendo a autoridade 
declarada legitima. 

Sala das sessões, 10 de de2embro dé 1894: -JOÃO BARBALHO. -ALMEIDA BAR· 
RETO. - EsTEVES JUNIOR. - G. RICHARD, - JUS'fO CHERMONT. , , 

Na sessão de 13 do mesmo mez, encontro a seguinte indicação, apresentada pelo 
Sr. Coelho e Campos (U) : · 

''Indico que a Mesa do Senado, entendendo-se com a da Camara dos Deputados, 
e, annuindo esta, seja nomeada uma commissão composta de tres membros ·de cada 
Camara para dar parecer soEre & materia do projecto, modificai-o ou substituil-o 
para solução constitucional que mais consoante fOr com o caso de ·Sergipe, que 
determisou a apresentação do pro)ecto. » · 

Eis, Sr. presidente, demonstrado quando foi iido o projecto n. 43 e a indicação 
applicando este projecto ao caso do Estado que represento. 

Verifico que, na discussã9 sobre a regulamentação do art. 6°, serviu de base 
este projecto n. 43· 

Eil-o (o or11dor mostr11 o projecto); foi substituído pelo de n. zS, posteriormente 
substituído pelo de n. 30 e este p.rojecto actualmente jáz entre os papeis condemnados 
do archivo do Senado. 

Eis aqui o projecto n. 43, o mesmo que acabei de lêr nos Ann11es do Senado. 
E agora passarei a tratar de um caso anomalo. 
O parecer n. 140 refere-se ao caso do meu estado e termina por um projecto, 

que tem o n. 40. 
Mas, Sr. presidente, eu desejava que a coml)lissão me dissesse o que lhe serviu 

de base para esse estudo. Não foi o projecto n. 43? (PilU.I'Il.} 
Faz-st- o silencio e venho asseverar ao Senado que foi esse mesmo projecto, que 

serviu-de base. 
UM SR. SENADOR - Não foi tal. 
O SR. RosA JuNIOR '-- A prova tenho-a em mãos, está no projecto primitivo, 

que não sei por que motivo foi substituído por um outro. 
Tenho deste projecto mais de um exemplar. 

. o SR: CORLHÜ. RoDRIGUES dá um aparte • 
. o SR. ROSA JUNIOR - Sr. presidente, pergunto a v. Ex:,. como presidente do 

Senado, 'qual a razão de· ordem, qual a grande conveniencia de ser substituído este 
projecto; e onde a commissão iria quando acabo- de estabelecer que o seu projecw 
n. 40, 'refere-se ao do Senado n. 43 e ao de n. 44, enviados á commissão mixta, em 
virtu~ da indicação n. 9, do mesmo anno? · 

O SR. CoELHO RoDRIGUES ..:_ E' engano do Secretario. 
O SR. RosA JUNIOR- Não quero saber deste engano; o que digo é que a materia 

é a ~esma. · · 
o' ·SR. CoiiHo RoDRIGUEs - Está fazendo obra com o que ficou em segredo 

contra o que foi publicado. 
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O SR. RosA JUNIOR - Como poderia sahir este projecto, si V,. Ex., na quali-
dade de membro da Commissão, não tivesse feito estudos sobre elle? 

Sr. presidente, o meu Estado está em jogo'; estou vendo o dia, em q4e. quererão 
até levai-o á hasta · publica. 

. Entretanto, por felicidade, independente, como sou, soldado, que não ~stá acos 
tumado com essas tricas politicas... · 

O SR. CoELHO RODRIGUES -:- Protesto contra esta expressão, e faço-o em nome 
da commissão. 

O SR. RosA JUNIOR - Mas. V. Ex. não justifica-se. 
O SR. ·coELHO RoDRIGUES - V. Ex., não póde condemnar a Commissão, sem 

primeiramente ouvil-a. 
O SR. RosA JuNIOR ·- Insisto na preliminar. 
O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador não póde usar dessa expressão - tricas 

politicas - para com as emendas da Commissão. 
O SR. RosA JuNIOR - A • vista do que tenho exposto, póde, Sr. presidente, ser, 

acto continuo, submettido á consideração do Senado este projecto, para julgar sobre 
o caso especial de Sergipe? 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - A Commissão tinha re~olvido a principio consi-
derar o projecto, t<>mando por base o de n. 43 ... 

O SR. RosA JuNIOR - E que não podia ser outro ..• 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Ouça o resto, quem não ouve não póde responder. 
o SR. RosA JUNIOR- Quem não está prevenido póde cahir na ·cilada. 
o· SR. COELHO RODRIGUEs ' - Ouça. Resolvemos regulamentar, em these, o 

art. 6° da Constituição e deixar cada hypotliese para projestos especiaes ... 
O SR. RosA JuNIOR - V. Ex. apenas demons.tra que é um grande politico, vindo 

do imperio. · 
Fique V. Ex. sabendo que eu, sem ser jurisconsulto, e sem estar affeito a tricas 

politicas, posso desta tribuna argumentar com vantagem, no caso de que se trata. 
Sr. presidente, o projecto n. 40 tem a data de 16, n projecto sobre a regulamen-

tação do art. 6° foi rejeitado nesta Casa a 18 de setembro. 
Já vê, portanto, o Senado que tenho motivo de sobra, para vir trazar ao con-

hecimento dos meus collegas estas anomalias. 
Já vê V. Ex., Sr. presidente, a convicção que tenh() de que os honra4fos collegas 

que elaboraram este parecer, estavam certos de que vingaria o projecto da Commis-
são Mixta, sobre a regularnentãção do art. 6°; mas, esto! projecto está archivado ·na 
secretaria, foi rejeitado a 18 de setembre e o presente projecto tem a data ·de 16. 

Insisto, Sr. presidente, em que V. Ex. me affirme, afim de eu poder entrar fran· 
camente na discussão, si este projecto póde ser discutido na actual sessão. 

' O SR. PRESIDENTE - Já disse ao nobre Senador que é a primeira vez que este 
projecto é contemplado na ordem do dia. 

Si o nobre Senador nutre duvidas a este respeito, pode requerer que o Senado 
seja consultado. 

O SR. CoELHO RODRIGUES - O honrado Senador está encontrando difficuldades 
para combater o projecto. 

O SR. RosA JUNIOR - Não acho difficuldades para as asserções de V. Ex. 
A despeito de ser S. Ex. jurisconsulto, tenho-o aqui encontrado em contradic-

ções, sobre certos pontos. · 
Mas, Sr. pre5idente, peço a' V. Ex. que consulte ao Senado sobre a · questão 

que aventei, afim de poder continuar 'a discutir. 
0 SR. COELHO RODRIGUES - A questão já está . resolvida. 
O SR. RosA JUNIOR - V. Ex. não tem competencia para assim deliberar. 
O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador deve ~azer o ~eu requerimento por 

escripto. 
A Mesa não é a competente para julgar da identidade do projecto, · desde. que 

trata-se de objecto de trab~ll)o .de . C!)mmiss~~s, el.la sub_mette-o - ~ apreciâção da 
.casa. · · · ·· · 
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O SR. RoSA JUNIOR - Vou fazer o meu requerimento. 

O Sr. Presidente - O projecto incluído na ordem do dia de hoje discute-se 
pela primeira vez. 

O SR. CoELH<> RoDRIGUES - O nobre Senador pergunta si está revogado o 
art. 6°· da Constituição, não é assim? 

O SR. RosA jUJIIOR -'-Eu refiro-me ao artigo 92 do Regimento. Tenho duvidas 
e consulto o Sr. Presidente do Senado. 

O SR. PRESIDENTE - Eu já declarei que este projecto pela primeira vez se t!Js-
cute nesta Casa. Si o Senado ·entender que ha identidade entre o assumpto incluído 
no projecto e outro que foi objecto de discussão, resolverá como entender. À 1'\iesa 
entretanto não podia deixar de incluir na ordem do dia um projecto elaborado por 
uma Commissão Mixta, de conformidade com as normas e pr:ues invariavelmente 
seguidas. · 
· O SR. RosA JuNIOR (contilluando) diz que, apezar dós esc)a,·ecimentos prestados 

pelo digno Presidente do Senado, insiste na sua opiniíio de qu~, rejeitado o projecto 
no qual, por desenvolvimento de texto, redundou aquelie que ha _poucas semanas foi 
rejeitado; trata-se da infracção de um dispositivo regimental e. ao mesmo tempo, 
do art. 4o da Constituição Federal. E neste sentido submette um requerimento á 
apreciação do Senado. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte. - Requeri~ento. 
Requeíro qtie se consulte o Senado si o projecto n. 40, que tem por base o de 

n. 43, que servio para o da regulamentação do art. 6o, que foi rejeitado, p6de ser 
submettido ou apresentado para ser discutido na actual sessão 

:Qequerimento quando a isso se manifesta em contrario o disposto no art. 92 
do Regimento do Senado. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1895· - RosA jUJIIOR. 

O Sr. Gonçalves Chaves protesta ser ~almo na discussão apezar de ter sido 
iniciada sob auspícios diversos. 

E' de sua índole e precedentes a serenidade nos . debates, afim de que, sejam 
quaes forem os interesses em jogo, não soliram o decoro e o prestigio da instituição. 
Eis porque membro da Commissão Mixta, entende não r~arguir ·ás aJiuSões injustas 
que á mesma foram feitas pelo illustre preopinante. 

Basta historiar, desde á sua origem, o projecto que se discute, para justificar 
a Commissão. 

Na sessão pass~;~.da o nobre Senador por Pernambuco apresentou um projecro 
sobre conftictos entre os pPderes estadoaes, a proposito de occurrencias lamentaveis 
verificadas no Estado dé Sergipe. 

Convidada a outra Casa do Congresso, para escolher de entre os seus membros 
_os que, representando aquelle ramo do Poder Legislativo, compuzessem com os dele-
gados desta Casa, uma Commissão Mixta; esta se organisou, com poderes amplos, 
comprehensivos de todos as hypotheses concernentes á especie, que é a these consa-
grada no art. 6o da ConstituiçãO Federal. 

Vencida esta preliminar, tratou-se de elaborar um projecto que tratasse da regu-
lamentação daquelle âispositivo constttucional. 

Era a explanação do principio, o desenvolvimento da doutrina, anterior e sup•l-
rior, sob o ponto de vista logico, a todos e quaesquer casos que a ella ·se referissem : 
dava-se o mesmo que succede com todas as normas estabelecidas relativamente aos 
factos que ellas são destinadas a reger. · 

Os tramites, pois, a que se tivesse de submetter a these geral da regulamenta· 
ção do art. 6o, não prejudicavam de modo aígum qualquer. projecto que visasse· a um 
caso especi~l, restricto a um _ou mais Estados, em face de occurrencias dadas ·na 
vida politica delles. 
· De um lado, tratava-se de uma lei complementar, que foi rejeitada porque '> 
Senado julgou inopportuno e inconveniente regulamentar o art. 60 já citado. Por 
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outro, subsistindo aquelle dispositivo constitucional, o Congresso é ouvido e resolve 
á respeito; e, qualquer que seja a sua solução, fica sempre o art. 6o sem lei comple-
menta'l", a qual só póde ser renovada em outra sessão legislativa. 

A' proposito, lembra um aparte do Sr. Quintino Bocayuva, que affirmou ser 
da competencia do Congresso, na Republica Argentina, a intervenção nas províncias, 
apezar de não se achar regulamentado o resjlectivo preceito constitucional. 

O Sr. Qamiro Barcellos -Sr. presidente, está em debate uma questão de 
regimento que V. Ex. acaba de submetter ao Senado. Realmente, pa'l"a que as nossas 
discussões sejam mantidas sobre um methodo que garanta a manifestação de todas 
as opiniões, devemos verificar relativamente a este projecto si elle póde, pelo nosso 
regimento, ser discutido. 

O projecto n. 43 foi ou não um substitutivo do p~ojecto n. 40? Si foi, e depois 
de acceito para a discussão, foi rejeitado, não está a materia sujeita ás prescripções 
do regimento para não ser mais submettida á discussão nesta sessão? 

O SR. CoELHO RoDRIGUES dá um aparte •. 
O SR. RA~IIRO BARCELLos -'- E' uma heresia regimental o que está dizendo o 

nobre senador, e vou provar. Pelo nosso regimento S. Ex. não póde offerecer substi-
tutivo de ~ateria diversa da de que trata o projecto. Si o projecto n. 43, substitutivo 
do de n. 40 contivesse materia diversa, não podia ser apresentado. 

0 SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte. (Ha outros apartes.) 
O SR. RAMIRO BARCELLOS '-- Então todo o projécto, desde que mudasse du:ls 

ou tres palavras, podia ser reprodusido ! Appello par& as tradições do Senado, desde 
o tempo em que fomos presididos pelo honrado Sr. Prudente de Moraes a interpre-
tação do regimento foi essa; de outro modo seria elle burlado todos os dias, bastaria 
a mudança. de algumas palavras em um projecto para ser novamente apresentado. 

O SR. COELHO RoDRIGUES dá um aparte. 
O SR RAMIRO BARCELLOS - Não · é possível sustentar sériamente que a q1,1estão 

é dos termos do projecto e não da materia; quando o outro foi rejeitado não o foi 
sinio pela materia. Nunca se deu outra interpretação ao regimento. 

Portanto, si o projecto n •. 43 foi o substitutivo do de n. 40 e foi rejeitado, o de 
n. 40 não póde ser posto em - discussão nesta mesma sessão; poderá ser discutido 
na sessão seguinte porque persiste o art. 6° da Constituição que dá aos poderes 
publicos a attribuição dê tratar desse assumpto. 

Parecé-me portanto que tem muita rasão o honrado Senádor por Sergipe na pre· 
liminar que apresentou, e que, si o Senado não a acceitar, faz uma modific;~ção no 
seu regimento, que não cogita dos termos, mas da materia dos projei:tos. Esta ~ 
a tradição da Casa. O Senado votará como julgar conveniente; eu voto pela preli-
minar, porque julgo que está perfeitamente com o regimento. 

O Sr. Coelho Qodrigues (1) - Sr. presidente, sou tão inimigo de trica~ 
como o Sr. Senador que iniciou o debate, e nada entendo de tactica. 

A tactica suppre, ás vezes, as forças, e tanto r>6de alguem ser Guillterme o 
Conquistador em campo aberto, como Fabio Cunctator pela sua estratégia militar. 

Sr. Presidente, essa discussão é uma excepção dilataria, uma preliminar para 
ganhar tempo e fatigar os espíritos, que já estão cançados. 

Tem-se discutido invocando o art. 92 do regimento, que não é mais do que 
a reproducção do art. 40 da Constituição. 

Vamos partir da lei: é a fonte commurr. onde todas as opiniões vão beber, para 
fortalecerem-se si são verdadeiras, e-rectificarem-se, si são falsas. 

Diz o art. 40 da Constituição : «Os projectos rejeitados ou não sancciORados 
não poderão ser renovados na mésma sessão legislativa. " · 

Apresentou-se o .annó passadó um projecto do Sr. Senador por Pernambuco, toi 
á Commissão Mixta e esta não q~iz fazer obra por elle, nes~ ~nno, mas em Jogar 

( 1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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daquelle projecto, olfereceu um substitubvo, signal de que não acceitou o projecto, 
·o qual, portanto, não foi a base do que a commissão apresentou. · 

Tráta.se, pois, de uni projecto substutivo,. o que quer dizer de outro projecto, 
que não aquelle que foi originariamente offerecido pelos honrados Senad()('es. O pro-
jecto primitivo foi remettido .á Commissão Miitta, .nomeada por accordo das duag 
Casas do Congresso. Mais tarde apresentaram-se differentes outros casos, submet-
tidos a esta e a outra Casa do Congresso; e uma e outra mandaram-os á Commissão 
Mixta, por tratarem ,de materia a.ttinente ao art. 60 da Constituição, sujeita ao 
estudo dessa Commissão. A Commissão Mixta, antes de considerar as hypotheses 

_julgou prudente formular ur;n projecto em these, regulando o art. 6° da Constituiçã'l, 
projecto n. 43 primitivo; isto é, a esse projecto que só cogita-va de uma das quatro 
hypotheses, e a Commissão ·Mixta julgou prudente fazer obra geral, consignando !'1ll 

these a regulamentação do mesmo artigo da .Constituição. 
. Nas medidas que a Commissão propoz para regulamentar aquelle artigo indicou, 
entre outras, que em certos casos fosse a questão submettida, cada vez que occo~
resse, ao conhecimento do Con~resso, para que elle deliberasse ·conforme as urgencias 
do mesm'l caso . . Foi, pois, um projecto geral, e regul;.dor, não do caso previsto no 
project.o 43, mas de toda a ~ateria do art. 6o da Constituição, que o Senado recusou. 

Ora, a recusa deste projecto, pÇde revogar o art. é• da Constituição? Eu não 
creio que nem mesmo jurisprudencia do bi5turi, ou da espada seja capaz de sustentar 
isto, ainda quando estejam de aeçordo. . . 

O SR. RAMIRO .BARC!!LLOS -A jurisprudedà não é previlegio dos diplomado~. 
Não esteja V. Ex. fallando do bisturi e da espada. , 

O SR. CoELHo RoDRIGUES -E V. Ex. nl\o acaba de fallar em chicanistas? Si 
o art. 6° .da Constituição não está revogado, todas as hypotheses de intervenção 
previstas nelle continuam a ser da competencia do Governo Federal. E' isto o que 
está em questão. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Dá um aparte. 
O SR. CoELHo RoDRIGUES - O projecto repellido pelo Senado regulamentava 

em these o art. 6o, e não podia ' revogar o mesmo artigo. Portanto, não ficou preju· 
dicada a competencia do Poder Feiieral para tratar de cada caso. Do que se trata 
presentemente é de um-.projecto regulamentar de um dos casos, que foram subtnetti· 
dos por ordem das duas- Casas do Congresso á Commissão 'Mixta, e que procu-ra 
providenciar em hypothese. O Senado recusou a -regulatnentação em these; màs 
agora tr.ata·sé de uni projetto em hypothese. Porque o Senado recusou a these, não 
é de nece~sidade, não é de logica imprescindível que rfcuse tambem a hypo'l:hese. 

:Pois um projecto em these é o mesmo que um projecto em hypothese? Si os 
projectos não são os mesmos, este de que se trata agóra não está comprehendido 
nem no art. 40 da Constituição, nem no art. 92 do 'Regimento. A política obriga 
mais do que a rima. Dizem que a rima fa2 brancas as formig:'IS pretas, e vice-versa ; 
mas a politica faz do direito torto, e do torto direito. 

O SR. JoÃo CoRDEiRo - V. Ex.- está demonstrando isso. {Ha ·ou'tros aflartes.) 
O 'SR. CoELHo RoDRIGUES .:.._ Qual foi ó projecto que fá apresentei co!Jtrario ao 

Regimento? Contrario ao Regimento seria que a Commissão se disolvesse sem 
tomar em consideração os tasos,. que . pot ordem das duas C as~ do Congresso lhe 
foram submettidos para resolver. A recusa do projecto que éahiu, não dissolveu ' a 
Commisssão. . · ~-

. O SR. PINHEIRo MACHADO - Era a consequencia. 
O SR. CoELHo RoDRIGUEs- Não era a mesma cousa. Eu. ~ou lér, apezar de me 

parecer escusado p~jra provar a dilferença dos dou_s projectosj eu \'OU Jêr para que O 

Senado, de visu. e· de au.ditu. reconheça com 'quanta razão allego que a politic;;o._ o~riga 
mais do que a rima. O projecto que C<!-hiu aqui era .o seguinte : 

Art. I. o· (U.) 
Vê V. Ex. que fig~rava' sempre um caso em que era preciso vir promover para 

a Fiypothese uma lei especial do Congresso. ' 
Art. 2.o (LI!.) 
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O projecto de que se trata agora diz o seguinte : 
Art. r.o (U.) 
Quem quer que saiba lêr p6de dizer que este projecto é o mesmo que acabei de 

ler? 
- Mas, si não é o··mesmo, repito, não é o caso do art. 40 da Constituição que diz : 

"Os projectos regeitados ou não sanccionados, não poderão ser n·novados na mesma 
sessão legislativa~ » · 

O que foi rejf'itado, foi este (o orador· mostra o projecto), o que está em discus· 
são é este outro. ' 

·Diga o Senaão si se trata da mesma cousa, e si é possível, sem estar apaixo-
nado, afirmar o contrario do que acabo d_e dizer? (Muito bem.) 

O Sr. Virgílio Damazio - Sr. presidente, _sou dos que pensam que, quando 
a · Constituição disse que os projectos rejeitados que não sanccionados não podem 
ser .renovados na mesma sessão legislativa, não quiz dizer 4ue· as materias a que 
eiles se ' referem não podiam ser renovadas. ' 

Acceito, portanto, para mim o qualificativo que não qualificarei; dado pelo meu 
nobre collega pelo Rio Grande do Sul, de callinada ao modo de pensar, que eu sub-

screvo, dos nobres coilegas que o tem sustentado. · · 
O SR. RAMIRo BARCELLos - Eu disse que era callinada affirmar que o que cons-

titue o projecto não é a materia, é a fôrma. . . 
Quando se trata do art. 92, diz-se que se trata de materia de garantias consti-

, tucionaes. Essa é que é a materia; mas, cada um dos paragraphas, que estão subor-
dinados á ~xpressão que constitue a·-roateria,trata de hypothescs··particulares. 

A mesma materia do art. 6° comprehende diversas hypotheses. 
A materia é a intervenção da União nos Estados; mas, as l-ypotheses cogitam de 

casos de ordens diversas que reclamam intervenção. · 
Podem dous projectos apresentados na mesma sessão ou em sessões differeí1tes, 

tratar da mesma materia, da mesma hypothese, mas em sentidos contrarias, c .nin-
. guem dl~á que são os mesmos projectos. · 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs dá um aparte. 
O SR. VrRGILo DAMAzro - Portanto, ·Sr. Presidente, não é a materia que a 

. Constituiç~o prohibe repetir-3e em um projecto de lei e .. sim a f6rma. 
O nobre Senador comparou apenas a materia com a fôrma externa. 
Não é, porém, a fôrma superficial de um projecto a forma simplesmente gram• 

'matical, de que. se trata; devemos comprehender a fonT!a como a distribuição da 
: materia, a sua estructura que pôde ser differente, é justamente, a parte formal que 
pó()e ser diversa, conservando-se a materia identica. , 

O nobre Senador qúe é medico, como eu sou, sabe perfeitamente que na sciencia 
que constitue a vasta materia que se chama chimica, estudam-se corpos, cufa sub-
stancia ri\atérial I! a mesm~ com formas e outras propriedades differentes - são os 
« isomeros ''i outros ha, que tem a mesma fôrma, exactamente a mesma, cujo mete-
ria, porérb, é inteiramente differente, são os corpos, · que chamam-se isomorphos, 
salie ainda o nobre Senador que, por um processo natural que ainda não se conhece 
bem, hcijP. se encontram objectos, por exemplo : moedas que foram de prata e que 
ent~rradas 'durante seculos em antigos esgotos, ainda se encontram com a mesma 
fôrma, mas com a composição mudada; com a materia differente, a qual agora é 
~~~~ . . . 

< 0 SR .. RAMIRO BARCELLOS d.á um aparte. 
O SR. VrRGILio DAMAzro - V. Ex. pa-ra _esse lado não !JOderá desviar-me, 

.. levando-me a fazer prelecções de chimica geral. 
. Q qu{\ 'quiz apenas demonstrar, Sr. _ presidente, é que não ·é catinada a opinião 

. já .. emittiçia aqui no Senado por nobres colfeg4s e por mim acceitos. 
Mas. deixemos isso. · . . _ " 

' S. Ex. ainda disse que era de . praxe' aqui nesta Casa, seguida quando ain:la 
pres~dia _os" no~sos trabalhos o actual Sr. Presidente da R epuulica, não serem con• 
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templados na ordem do dia projectos como este, quando, segundo alguns .dos Sr~ • 
. Senadores, já foi rejeitado outro que occupava-se da matéria ana!Õga. 

Deve, porém, S. Ex. recordar-se de que dous projectos ainda recentemente apre· 
sentados, um em junho e outro agora, tratavam ambos de amnistia. 

E' ou não a mesma ma teria? 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - E' ou não a mesma materia de que se occupou o 

Senado nos dous projectos. 
Evidentemente a · amnistia do projecto rejeitado em junho é a que depois r,,j 

acceita na emenda, votada depois pelo Sena_do. 
Recordo-me tambem, Sr. presidente, de que ha dous annos foi aqui apresentad'l 

e rejeitado um projecto relativo á compulsoria no Exercito e na Armada e na mesma 
occasião, na Camara dos Srs. Deputados, tinha sido iniciado um projecto sobre :1 
mesma materia. 

Pois bem, vindo da Camara dos Srs. Deputados esse projecto, foi dado para 
ordem do dia é, á vista de algumas observações a este respeito, o Sr. Presidente do 
Senado de então disse e provou que o projecto não era ~ mesmo; que tinha modifi. 
cações, que lhe alteravam a forma, mas tão profundamente, que podia se considerar 
projecto novo. . ; · 

Portanto, não é exacto qu11 os precedentes sust~ntem a opinião do nobre Senador. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Apoiado. 
O SR. VIRGILio DAMAZIO - Sr. presidente, n~o tratarei d.e demonstrar, porque 

o meu nobre collega Senador pelo Piauhy já provou-o exuberantemente, que os dous 
projectos, isto é, o substitutivo que aqui passou sobre o art. 6° e o projecto apresen-
tado hoje sobre o caso de Sergipe, não são identicos, absolutamente , 

Ainda peço a V. Ex. alguns minutos de attenção para responder a uma asserção 
que poderá parecer de peso, . apresentada em aparte pelo honrado Senador pelo 
Paraná, que disse que a queda do projecto dando regulamentação ao art. 6° impor· 
tava a negaÇão feita pelo Senado, de que ao Poder Legislativo caiba competencia 
para tratar destes casos . 

. Sr. presidente, si isto é assim, si esta é a consequencia da votação do Senad.:~ 
então vá mais longe S. Ex. 

Neste projecto rejeitado pelo ·senado dava-se competencia ao 'Executivo para 
intervir. em certos casos. 

Por consequencia a rejeição delle importa tambem a negação da competencÍ3 
do Executivo para intervir nesses mesmos casos. 

Portanto a consequencia logica da affirmativa do nobre Senador é : ficou de 
facto revogado o art. 60 da Constituição pela votação do Senado. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Não ficou re\'ogado. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO- E' a conclusão logica do que disse o nobre Senador 

pelo Paraná. 
Entretanto a verdaae, Sr. presidente, é que a intervenção faz-se, tem-se feito 

e continua a fazer-se. 
Em falta da lei e urgido pela necessidade que pediu-nos o Sr. Presidente da 

Republica continua a intervir. 
O proprio lacto, que foi motivo de tantos regosijos, de tantas manifestações 

ruidosas, a da pacificação do Rio Grande do Sul por meio de convenio, inteliigencia, 
ou cousa que o,valha entre o delegado do Poder Executivo e os rebeldes em armas, 
é um facto de intervenção. 

Ainda nãó está a causa terminada . . mas a intervenção está feita. E .assim é 
preciso : supponhamos um caso, como . o dé Alagóas, em qué se revolte a força publica 
do Estado deponha o seu Governador 'e que esse appelle para o ~:hefe do Poder Execu· 
tivo Federal, pergunto : deve elie deixar que a anarchia· campeie e que a desordem 
subverta o Paiz, s6mente para respeitar a esphera de competencia do outro poder 
que aJiás a recusa e nega? Evidentemente, nãci. Entretanto, Sr. Presidente, a ver· 
dade é que o chefe do Poder Executivo, o honrado sr: Prudente de Moraes, appélla 
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para nós, em sua Mensagem quando · nos lembra que nos Estados dão-se essas 
anomalias de que temos conhecimento; as questões estão hoje augmentadas e aggra-
vadas : do Amazonas ao Rio Grande do Sul um grande numero de Estados estão 
convulsionados ..• 

O SR. GONÇALVES CHAvEs - Elle entende que o Copgresso deve pronunciar-se 
a respeito. 

O SR. VIRGILIO DAMAZJO... por anomalias e graves irregularidades que põem 
em risco a fôrma republicana federativa. 

Pois bem : " Não intervim » - diz o honesto chefe do Poder Exei:utivo - não 
posso intervir na maior parte desses casos, porque entendo que não é caso de fazel-o 
sem lei, mas peço que façais alguma lei nesse sentido. 

Quando pois o Chefe do Poder Executivo, a quem apoiamos, nos pede uma lei; 
do facto de recursamos uma lei de conjuncto, como era o projecto rejeitado de inter-
pretação generica do art. 6°, não é licito tirar outra illação que não seja : que, a 
exemplo do que se passa nos Estados-Unidos .da America do Norte e na Republica 
Argentina, é preferível tratar de cada caso ou especie, do que tratar em genero, para 
o imprevisto, porque toda a regulamentação desta matéria; por mais casuística que 
se esquecerá, seja sempre de muitos · casos possíveis. 

Resolveu-se apenas guardar pltra cada occasião as questões occurrentes e nessas 
occasiões a sabedoria do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, conforme o caso, 
decidirá o que fôr mais conveniente. 

Eis, Sr. presidente, o que me pareceu dever dizer para justificar o modo por que 
pretendo votar, que é contra o requerimento do nobre Senador. 

O Sr. Vicente Machado - Sr. presidente, creio que não será preciso que 
eu affirme ao honrado Senador pelo Piauhy que sei ler e escrever e isto é até condição 
para poder ser eleitor e .para ser votado para exercer o mandato politico que estou 
exercendo. 

Tenho tambem presumpçãG legal de que sou jurisperito, - sou formado em 
sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade de São Paulo; nãa cheguei a ser lente 
e póde ser que esta falta de cünsagração de aptidão litteraria me colloque em plano 
infe.rior a S . Ex.-... 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - Não apoiado; até sate muitas cousas que não sei. 
O SR. VICENTE MA<?HADO ... mas a presumpção legal é de que tenho as aptidões 

necessarias. 
Sr. presidente, ainda está subsistente a pergunta feita pelo meu illustre collega 

Senador pelo Rio Grande do Sul : o projeto ora em discussão e de que trata o reque-
rimento feito pelo nobre Senador por Sergipe, trata ou não de materia in.dentica á 
de que tratava o projecto que foi aqui repellido pelo Senado? 

O SR. CoELHO RoDRIGUES- Não é esta a pergunta nos termos da Constituição, 
é ou não o mesmo projecto? 

O SR. VIcENTE MACHADO - Está fóra de toda a questão que a materia é a 
mesma de que trata o projecto que o Senado rejeitou; - a queo;tão de duplicatas de 
Assembléas e Governadores dos Estados. 

O projecto repéllido tratou do assumpto apresentando normas em que fossem 
colhidas todas as hypotheses. Agora, do que trata o projecto em discussão? Trata 
justamente sobre a duplicata de Assembléa e de Governador no Estado de Sergipe. 

Si o honrado Senador aprendeu a ler por methodo ditferente daquelle por que 
aprendi, si estudou Direito por methodos dilferentes daquelles por que estudei, me 
dirá si não é uma e a mesma materia. 

0 SR. COELHO RODRIGUES dá um arparte. 
O SR. VIcENTE MAcHADo - Sr. presidente, sinto não ter nesta occasião todos 

estes papeis, que se distribuem diariamente no Senado, contendo. a materia da ordem 
do dia, como este que tenho agora na mão, porque havia de mostrar a S. Ex. que, 
seinpre se tratava do assumpto repellido pelo Senado, se dizia: projecto que se 
refere a duplicatas de Assembléas· e dos Governadores· de Estados, etc. 
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Pergunto : o que é que está actualmente em discuss~o? E' a duplicata do 
Governador e de Assembléa de Sergipe. 

Fere ou não o art. 40 da Constituição a collocação em ordem do dia da discus-
são desta materia, quando nesta sessão já foi repellido r; projecto tratando da materia 
de que ora se trata? 

Sr. presidente, nós estamos aprendendo aqui todos os dias muita cousa. com o 
Sr. Senador pelo Piauhy .. • 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Não senhor. 
O SR. VICENTE MACHADO - S. Ex. que ainda ha pouco accusava-se de nada co-

nhecer de tactica nem de ~strategia, veio nos dar hojt> a demonstração solemne de 
que possuía qualidades reaes . e solidas para ,;er um bom tactico e um bom estra-
tegista. 

A previsão é. para 'isso um elemento essencial e S. Ex. mostrou que era muito 
previdente e até de mais.Assim é que S.Ex. que quiz attribuir paixão aos seus antago-
nistas, quando quem estava fallando com animação e apaixonado era justamente 
S. Ex., affirmou que tudo isto era feito para protellar a solução da questão. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Não senhor. 
O SR. VICENTE MACHADO -- O honrado Senador disse que esta questão era uma 

questão acabada, uma questão morta e que estavamos apenas com uma excepção 
dilataria, querend? ganhar terreno ! · 

Quem deu direito ao nobr€. Senador para assim pensar? Eu estou convencido, 
Sr. presidente, de o,ue, no caso especial de Sergipe, o Senado ha de manter o voto que 
já deu .•• 

O SR. CoF.LHO RoDRIGUES - Póde ser que sim, póde ser que não. 
O SR. VICENTE MACHADO -- ... e tendo esta convicção, que necessidade sentiria 

de levantar excepção dilatarias, de ganhar .terreno? 
O SR. LEOPOLD DE BULHÕES,- V. Ex. tem certeza de que o Senado votará contra 

o projecto ? · 
· O SR. VICENTE MACHADO - Esta é original I' V. Ex. quer que eu responda pelo 

voto do Senado amanhã, ou (fepois? 
Não sou positivista, mas tambem não sou espiritista. 
Si fosse, e pudesse ter para medi um o nobre Senador pelo Piauhy, talvez ·me 

fosse licito, invocando algum espírito,· chegar á presciencia do voto do Senado no 
dia de amanhã, a favor ou contra ó projecto da intervenção no Estado de Sergipe. 

Tambem não recorro á cartomancia, para por meio della, ficar sabendo como 
votará o Senado depois de amanhã. 

Calculo que o Senado manterá coherencia com seu voto anterior, repellindo a 
intervenção ·no Estado de Sergipe; é tudo quanto posso adiantar. 

Sr. PresidentP, está de pé a interrogação fP.ita pelo ·nobre Senador pelo Rio 
Grande do Sul : o projecto em discussão é, ou não o mesmo que foi rejeitádo pelo 
Senado? a sua materia é, ou não a mesma? 

Si é a mesma, o projecto fere de frente o art. 40 da Constituição, e o artigo do 
nosso regimento, que consubstancia o principio constitucional. 

Sr. presidente, dou o meu voto ao requerimento dr· nobre Senador por Sergipe, 
porque estou convencido ·de que a preliminar levantada é muito cabível, desde que 
V. Ex. declinou de si a competencia para o Senado; e mesmo, arites do requerimento, 
v; Ex. declarou que não se· julgava habiiitado para não acceitar o projecto, sem 
o voto do Senado, · 

Pare·ce-me que foi o que &e deu a· respeito deste requerimento, ·a favor do· qU1l 
voto. 

Sr. presidente, já que estou na tribuna darei tambem uma pequena resposta 
a uma parte do ·discurso, do honrado· Senador pela Bahia; S. Ex. appéllou para 
os precedêntes da Ca~, apanhando uma questão que-lhe servia. S. Ex. citou o caso 
de amnistia. · · 

Remetteria com muito prazer ao nobre Senador pelo Piguhy a opir_tião de S. EJt. 
para ver si o ·caso .tabe perfeitamente. 
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. Fui um dos que sustentaram que o projecto de amnistia, renovado aqui, feria 
o art. 40 da Constituição. Sustentei esta opinião evidentemente, e até mandei á Mesa 
uma declaração de voto neste sentido. · • · 

Mas creia o nobre Senador que dei as mãos á palmatoria. 
O SR. CoELHO RODRIGUES - Mas nã,o lhe de1 bolos. (Hilaridade.) 
0 SR. VICENTE MACHADO -.Não deu porque foi generoso. (Ruo.) 
O honrado Senador pela -Bahia sabe que os projectos, como de amnistia, sitio, 

e outros que representam uma. attribuição executiva do Congresso, não são colhidos 
pelas disposições dó. art. 40 da Constituição. · 

Este facto ficou assentado, de- modo que, em uma mesma sessão leg islativa, 
póde. ser apresentado, uma, duas,_ tres, quatro e cinco vezes projectos dest~s; sob os 
mesmos fundamentos; em relação aos mesmos factos e pessoas, nos mesmos termos, 
sem ferir o preceito constituicional. 

O outro ponto tocado pelo nobre Senador, Sr. presidente, eu mesmo não sei 
como examinai-o pois que o nobre Senador manteve-se em uma região metaphysica 
sobre a questão de fórma e de substancia. 

Q SR. VIRGILIO DAMAZIO - Seria quando muito physica. 
O SR. VICENTE MACHADO- Como queira; refiro-me a questão de fórma. 
O que é exacto é que V. Ex. não poude demonstrar que a questão de fórma 

é a que estabelece a natureza de um projecto, de um facto. 'iualq11er;' que a questão 
de fórma é indifferente, é o que V. Ex. demonstrou. 

Poderia ainda c~ntinuar a enveredar por esta questão de fórma, porém. é uma 
questão para m1m nulla e que em. nada aproveita. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Aproveita ao paiz. 
O SR. VICENTE MAcHADo - Decididamente voltarei novamente a estudar Direito 

Constitucional e hermeneutica ! 
O SR. MoRAES BARROS - Essa disposição existe desde a Constituição do Im-

perio. 
O SR. VICENTE MACHADO - ·Não ha abs~lutamente ninguem que seja capaz de 

affirmar que um projecto é completamente identico a outro, só porque suas palavras 
são positivamente as mesmas; a questão é só de materia, é de fundo. -

A disposição constitucional não pódé ter outra interpretação. 
Sr. presidente, acho que tem toda razão a preliminar feita P.elo nobre Senador 

por Sergipe. O caso está de pé; resta ainda _pronunciar-se sobre ella o Senado, desde 
que V. Ex. declinou da competencia de dizer que o. projecto não fere o art. 40 da 
Constituição. ' · • 

O Sr. Moraes Barros - Sr. presidente, não tenho em vista metter-me na 
polemica_levantada sobre a constitucionalidade do projecto, mas unicamente explicar 
o meu modo de pensar, sem pretender dar resposta aos argumentos contraries. 

Quero apenas dizer ao Senado como entendo o art. 40 da Constituição. 
Diz o art. 40, tantas vezes repetido : 

. u Os projectos rejeitados, ou não sanccionados, não poderão ser renovados na 
mesma sessão legislativa. » 

Renovados, ·quer dizer, repetidos, reproduzidos na· mesma sessão legislativa; 
esta é a traducçã-:l do artigo. 

Repetição, reproducção, renovação, querem dizer identidade de projecto. E' 
preciso que o projccto seja identico no fundo e •na fórma para que incida na prohi-
bição constitucional. 

Não basta a nnalogia, a semelhança, a parecença; é indispensavel a identidade, 
tomada esta palavra em sua significação exacta e rigorosa. 

Desde que não haja identidade no fundo e na fórma, o projecto póde ser reno-
vado, póde entrar em discussão. 

Supponha-se um projecto que diz s; uin Senador vota contra, porque entende 
que elle deve dizer 6, outro vota contra porque queria que elle dissesse 4; são razões 
de simples fórma, de mais ou de menos, mas muito legitimas para determinar o voto 
de cada um em um ou outro sentiao. 
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O que constitue a f~rma de um project.o não são só as palavras em que é conce-
bido, mas tambem principalmente o modo, porque a materia do projecto é conduzida, 
é a sua modalidade, - o que importa muito, porque por causa desta, do regimen 
que se dá á materia, uns votam a favor e ffiltros contra. 

Mesmo sobre esta materia temos exemplo no projecto interpretativo do art. 6°. 
Este projecto teve o meu voto. contra e o do honrado Senador por Pernambuco, Sr. 
Corrêa de Araujo; porque votamos contra? Elle votou unicamente porque foi rejei-
tada a emenda _que supprimia a faculdade conferida pelo projecto de requisitarem a 
intervenção federal as Assembléas Legislativas dos Estados e o Foder Judiciario; si . 
e~tas emendas tivessem sido approvadas, de modo a fazer desapperecer do projecto 
·a disposição que elle e eu reputavamos invonveniente, teriamas votado a favor do 
projecto. Eu tive mais uma rasão : a disposição que autorisava a mobilisação dá 
Guarda Nacional, que a mim parecia tambem inconstitucionaL 

Si estas emer.das tivessem sido approvadas, teriamos votado a favor do projecto, 
e, como elle foi rejeitado por poucos votos, talvez assim tivesse sido approvado. 

O que impor::a, portanto, é a identidade no fundo e na fórma, qualquer dos 
pontos do projecto, ou no que diz respeito ao fundo ou á fórma póde-nos indusir 
a votar a favor ou contra. Por isso, desde que appareça outro projecto que divirja 
ou no fundo ou na fórma, este projecto póde ser discutido e appr.>vado sem infracção 
do projecto constitucional. 

Sendo esta, no meu modo de entender, a verdadeira · interpretação do art. 40, 
vê-~e que este art. não tem a importancia que se· lhe quer dar, potque é facil desviar 
a prohibição do artigo; basta no projecto uma alteração no fun<!o ou na fórma; eu 
digo - na fórma, - não digo simplesmente - nas palavra~. 

Assim a disposição do art. 40 é quasi platonica, não tem a importancia que se 
lhe quer dar, é uma renovação de disposição identica que havia na Constituição da 
Monarchia. 

Parece-me mais, Sr. presidente, que a disposição do art 40, qualquer que seja 
o seu alcance, mesmo com a restricção com que eu a entendo, não é applicavel aos 
actos legis~ativos de caracter temporario, de caracter administrativo ou puramente 
político, mas ás disposições de caracter permanente, propriamente legislativa. 

Consideremos uma medida de caracter transitaria : o Poder Executivo pede hoje 
ao Congresso a declaração do estado de sitio; o Congresso achando que o caso não 
é bastante grave para autorisar o estado de sitio, nega-o; mas amanhã, dentro 
de poucos dias, o caso aggrava-se, ó Poder Executivo torna a pedir a declaração 
do estado de sitio e o Congresso a concede. ' 

O SR. VtNCJ!IoiTK MACHADO dá um aparte. 
o.SR. MORAES BARROS- E' exactamente o que estou dizendo, quando o Poder 

Legislativo exerce attribuições de caracter executivo, emfim pratica actos transi-
tarias, neste caso a disposição do art. -40 não é applicavel. 

E' jústamente o que se dá com este projecto, quP. é uma medida de caracter 
trasitorio. (Apoiados. Ha alguns apartes.) 

São muitas estas medidas de caracter taransitori"o que se acham na Constituição 
como sendo de exclusiva competencia do Congresso declaração de guerra, estado de 
sitio, amnistia etc. Neste numero entram. todas as medidas trausitorias, como ·estil 
da intervenção, 

0 SR VICBNTR MACHADO - dá um aparte. 
O SR. MoRAES BARROS - Inteiramente inutil não é disposição, mas é quast 

platonica, facil de ser desviada, como acontecia com a disposição identica do tempo 
da monarchia. · 

A' vista disto parece-me claro que o projecto está em termos de ser acceito, e 
não fere disposição alguma Constitucional, porque só quem não quer ver é que 
poderá dizer que elle é identico ao que foi rejeitado, relativo ao art. 6° (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente - Devo reiterar ao Senado as declarações que já fiz desta 
cadeira. 
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A applicação do art. 92 do regimento não é uma simples questão regimental, ' 
uma questão constitucional. A Mesa não tem attribuições, pela prop·ria do~trina do 
regimento, nem tem. a faculda<;te, que seria perigosa, de decidir questões de constitu-
Cionalidade. Para isso o regimento estabelece a 1a discussão, na qual o.. Senado pro-
nuncia-se sobre a constitucíonalidade do projecto. 

Foi por isso que a Mesa não tomou a si a responsabilidade de resolver a questão 
O Senado se pronunciará sobre a ·identidade ou não identidade dÓ projecto em debate, 
com o outro que foi rejeito, e resolverá sobre a applicação do art. 93 do regimento 
de accQrdo com o art. 40 da Constituição. 

Vou consultar á Casa sobre o requerimento do Sr. Senador Rosa Junior. Appro-
vado o requerimento, o · Senado decidirá em seguida si é applicavel ao projecto a dou-
trina do art. 92 do regimento. 

O requerimento diz apenas - que se consulte ao Senado -, 
)lejeiçl o do portanto, si o Senado quizer que se faça a consulta approvará o 

requerimento, e em seguida se fará a consulta. 
requerimento Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 

Continua a :la discussão do projecto, 

O Sr. )losa J unior - Quando apresentei o meu requerimento tive em vista 
que o Senado se pronunciasse sobre a preliminar, não tinha, porém, desejo de furtar-

me á discussão do projecto. 
2• discussio Por isso, Sr. presidente, venho occupar-me da materia em 

discussão. Peço ao Senado que me releve si occupo o seu pre. 
do projecto 40 cioso tempo, tocando em todos os pontos do parecer da com-

missão mixta; reservando a apreciação do~ seus considerandos 
para a 2• parte das minhas observações. 

Diz a Commissão Mixta (U) : 
"Sob a autoridade do Presidente,_ Dr. José Calazans, foi marcacla para o dia 

28 de fevereiro de 1B94 a eleição dos 24 deputados que, nos termos da Constituição 
deviam compOr a Assembléa Legislativa, em sua segunda legislatura, e para o dia 
30 de julho do mesmo anno a eleição do presidente e vice-presidente do Estado. 

Verificaram-se as eleições, a ellas concorrendo todos os partidos ou facções polí-
ticas, em que se divide a opinião naquelle Estado. 

Por grande maioria, triumphou o partiqo denominado federal, o qual na eleição 
geral de 1° de março tambem conseguio mandar ao Senado um representante e 
tres á Camara dos Deputados. · . 

Feita a apuração pela junta competente, foram expedidos diplomas aos ':z4 candi-
datos mais votados, mas quando estes, com eicepção de um, no dia marcado para 
a 1• sessão preparatoria, tentarem reunir-se, não o conseguiram, pois encontraram 
de posse da sala das sessões e do edificado da assembléa 14 candidatos não diplomados 
e um diplomado, que _os repelliram com vozerias e violc;ncias, protegidos que se acha-
vam pelo batalhão federal destacado naquelle cidade. " 

Este é o primeiro ponto sobre o qual devo desde já externar-me. 
Causou-me especie o modo por que a ·commissão diz que na assembléa achaJ:?·Se 

14 deputados não diplomados e um diplomado. E' um caso sui generis : 14 não di-
plomados e um diploma,do. Os diplomados não tomaram assemo na assembléa. 

Que razão de ordem houve, para fazer com que um diplomado Fe destacasse 
dentre os seus pares, daquelles que se diziam legitimamente eleitos, para vir fazer 
numero com aquelles não eleitos, como disse a Commissão? 

Eis um dos pontos a que a Commissão não s~ referiu e sobre o qual não externou 
o seu juizo. 

· Sr. presidente, fazendo referencia a esses Deputados não diplomados, a Com-
missão tratou de uma materia seria e digna de estudos. 

Como classificou a Commissão esses Deputados não diplomados? O que a Isto 
induziu a Commissão, acreditando que este facto fosse real. 

O SR. GONÇALVES CHAvES - Resúltâ do estudo do~ documentos. 
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O .SR. RosA JUNIOR - E' a esses documentos que quero referir-me. 
Acredito, Sr. presidente, que · si eu apresentar documentos comprobatorios diis 

minhas asserções, tendo os honrados m~mbros da Comm.issão, sómente o desejo de 
acertar, acredito repito, que SS. Exs. não duvidarão da authenticidade e não relucta-
rão em asseverar que os documentos que lhes foram presentes encerram materia, 
que contradite os outros. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Convencidos, voltaremos atraz. 
O SR. RosA ]UNIOR - Sr. presidente, quero desde já apresent:;~r documentos 

authenticos de que esses intrusos, como foram denominados, são eleitos legitima-
mente. 

Possuo Diaf'ios Officiaes do estado de Sergipe sob a preidencia do Dr. Calazans, 
nos quaes o Senado poderá verificar a apuração pas eleições. 
· O SR. CoELHO E CAMPOS - Que eleições ? 

0 SR. ROSA JUNIOR - De Deputados. 
O SR. CoELHo E CAMPOs dá outro aparte •. 

~ O SR. RosA JuNIOR - Isto V. Ex. demonstrará depois, mesmo porque é parte 
interessada. 

Portanto, peço aos nobres Senadores que ouçam a exposiç~o que vou fazer, a 
leitura dos documentos, a que vou proceder, refutando-os depois, si quizerem. 

Não é, Sr. prt!sidente, tão facil aos illustres ·representantes de Sergipe virem 
atirar á tella da discussão, nesta casa, materia tão grave. 

Acredito que o Senado não duvidará do que transcreve o Diaf'ÍO Official do Go-
verno do Sr. Calazans, Governo que pelo conjuncto de tudo o que está escripto, 
está ao lado dos lllustres Senadores por Sergipe. · _ 

A leitura desses Diarios certamente prolongará a discussão; mas, o Senado 
precisa rle esclarecimentos e a commissão de documentos, que talvez não lhe hou-
vessem sido presentes. 

Eis o que se acha no Diaf'io Official de 7 de setembro : Actos officiaes. Assembléa 
Legislativa (Lé): Paf'ece!'. 

A' 1a cominissão, incumbida de dar parecer sobre a validade das eleições dos 
candidatos · não sorteados para ella, foram apresentadas "as c.ópias authenticas ·das 
eleições procedidas nos 33 municípios deste Estado" no dia 28 de fevereiro deste 
anno, para deputados á assembléa legislativa durante a 2a legislatura. 

Foi-lhe tambem apresentada "a cópia das actas da ·apuração geral procedida 
nos dias 7 e 11 de abril deste anno "· 

· Outrosim, lhe foram exhibidos pelos' cidadãos Julio Baneto, coronel Antonio -
de Carvalho de Souza Leal, Dr. Alexandre de Oliveira Freire, Belmiro da Costa 
Alves e Dr. Benilde Roméro, " impugnações documentadas " ás eleições dos muni-
cípios do Rosario, ltabaianinha, Divina Pastora, ltaporanga c do Lagarto. Sobre 
esses dados fez a commissão demorado estudo, · cuja somma é : 

1°, que a apuração geral effeciuada no dia 7 de abril 11 é nulla por ter violado 
o disposto no art. 64 da lei n. 19, de ro de agosto de 189211, que· imperativamente 
dispõe que a junta apuradora se reuné " dentro de 20 dias depois de finda a eleição 11. 

Ora, tendo-se findado a eleição no dia 28 de fevereiro e tendo a junta começado 
os seus trabalhos no dia « 7 de abril, está evidente que ella se reuniu r6 dias depois 
de esgotado o prazo fatal da sua legitima installação "· 

Além disto, verifica-se da narrativa, contida na acta de 7 de abril, 1° dia das 
sessões da junta, que esta funccionou e começou o trabalho da apuração, "estando 
apenas presentes seis. de seus membros "• circumstancia que inquinou de -1< nullos O$ 

seus trabalhos em face dos arts. 63 e 64, § 5°, da lei citada"; o primeiro. dos quaes 
manda qt~e a junta seja constituída pelo "juiz de direito da comarca da capital, pelos 
membros do conselho municipal, · e pelos tres immediatos em votos»; .e o segundo 
otdena que, não se realizando a reunião no dia marcado, o presidente designar4 " o 
dia immediato, fazendo Pl!blico n, por edital, << bastan(jo a presença de tres membros " 
para que possa a junta .funccinonar, donde é força.- cpncluir que. no primeiro dia desi-
gnado só poderia a junta entrar em trabalhos, si " estivesse presente a totalidade de 
seus membros 11. 
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Ora, essa -postergação de condições substanciaes quebra toda a autoridade á 
junta apuradora, que reuninilo·se fóra de tempo e constituindo-se. com orgllos incom-
pletos, nAo tinha e n!lo tem poder para expedir diplomas. Nestas condições 11 a situa-
ção de todos os canàjdatos é igual e distincta "• não podendo nenhum dos grupos qu~ 
reciprocamente impugnam a validade de mandato, invocar em seu favor os privllegios 
oriundos dos passes do diplc;>ma "· A' assembléa, como poder soberano e autoridade 
irrecusavel, é que compete agora a dupla funcção de apurar e verifi~;&r poderes; 

2.o, que as eleições procedidas nos municipios já referidqs, scbre as quaes offere-
cem contestações os cidadãos mencionados, ((estão effectivamente eivadas de vícios 
radicaes ''• que estabelecem a presumpção ·irrefragavel de sua nullidade. 

· A eleição do Rosario, em todas as secções desse municipio, -effectuou-se « mÜito 
depois da hora legal e a apuração dos votos foi feita fraudulentamente por serem 
omittidos os votos com que foram suffragados os desoito candidatos em que votara.n 
56 eleitOFes , que firmam um abaixo assignado com firmas r.econhecidas por tabelüão, 
documento que a commissão teve sob os olhos durante os seus trabalhos e que voltou 
para o archivo da casa, ande tambem está uma certidão comprobatoria de qúe esses 
cidadãos compareceram á eleição "· 

A eleição do municipio de 1 tabaianinha; a tlla u não compareceram eleitores ~ 
numero ~ual ao de votos dos candidatos mais votados "• o que ficou provado por 
uma declaração de trinta e quatro eleitores, que assistiram a todo o processo eleitoral 

. na 1• e 2• secções (24 na ~· e 10 na 2•) e asseveraram que o resultado proclamado 
da apuração foi muito infedor ao que consta da acta u que; não ioi lavrada no mesmo 
dia e sim muitos dias depois "· 

Além do docum~nto já referido, o contestante, coronel Souza Leal, produzio 
outros que foram remettidos para o arcllivo, impugnando a validade daquella eleição. 

Os documentos offerecidos pelo major Belmiro Costa, quanto á eleição de ltapo-
ranga, pelo Dr. Alexandre Freire, quanto á de Divina Pastora .e pelo Dr. Benilde 
Romero, qllanto á do Lagart9, são tambem prova!i consistentes em affirmações 
Juradas de eleitores em numero superior a so em cada documento, · arguindo todas as 
eleições alludidas dos mesmos vícios já apontados nos de ltabai:minha; 

jo, que, eliminados os resultados parciaes desses -collegios e tomados ·Os votos 
dos de Aracaj6, Arauá, Bupuim, Campos, Capella, Christina, Espírito Santo, Estan-
cia, Gararú, Itabaiana, J aparatubá, Laranjeiras, Maroim, Dores, pacatuba, Porto 
da Folha, Propriá, Riachão, Riaclluelo, S. Christovão, Simão Dias" e Vi,ll~ Nova, 
unicas cujas authenticas foram 'apresentadas á commissão, authenticas de cuja inte-
ÇFa n4o constam 'Dicios nem sobre as quaes fo-ram apFesentados contesttJfiies, o resul-
tado da eleição foi o seguinte : 

CapitAo Messias de Oliveira Valladão ••••••••••••••• • ••.• • ·• • • • ·: • •. • • •·• 
Dr. João Alves de ·Gouveia Lima ................... ..................... . 
Dr. Evangelino José de Faro •••..••.•••••.•.•••.••.•.•.••••••••••.•..• 
Dr. Homero de Oliveira •••••••.•..•.•.••..• •. • •... • .• •. • • · • • • • · • · • · • • · • 
Dr. Benilde Romero ••••.•••.••••••.•..••.•••••.• ..••• •• • • ••••.••.•••••• . 
Vigl!rio Manoel L. da Fonseca .... : ............ ; .. •• .... · .. • .... • ..... •·• • 
Dr. Jolio Vieira. Leite ................................. · .... • .... •• .. • .. 
Professor Bricio Cardoso ........... ; ............ · •••• • • • .. • • .. · • .. • • , • • 
Coronel Sebastião da Fonseca Andrade •••••••••••••••••.•••••••••••. • • • • 
Majór João de Aguiar Botto de Mello •••••••••••••••••••••• •. •. •. •. • • · • 
Antonio de Oliveira Bezerra •••••••.•••••••••••••••••••• • • • • • · • • • • • • • • •• 
Coronel Antonio de Carvalho Souza Leal •••••••••• ·•·• •••• • •• • •. • • • .. • • • • • 
Major Rozendo Garcia Rosa .••••••••••••.•••••••• _. •.••••••••••••••• , •••• 
Major Luiz Antonio de Carvalho Mello .............. • ••••••••••••••••• '. 
Coronel João Dantas dos Rei9 ......................................... . 
Primeiro tenente RodolphorRamos Fonte$ ............. ••••••• ......... ••• 
Dr. Gonçalo de Aguiar B~tto de Menezes •••••••••••••• •••• •• • ••••••••• • • 

IJOCUMBNTOS PARLAMBNTARBS. - :VOL, UI. 

Votos 
2.51-4 
2.147 
2.4-Bo 
2-478 
2-471 
2-467 
2.467 
2.466 
2-4-ÓJ 
2.430 
2.428 
2.422 
2-40+ 
2-'I'JO 
2-391 
2.J89 
2.J87 

9 
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O SR. COELHo E CAMPOS V. Ex. dá licença para um &parte? Este resultado 

é que é falso; as actas não dão esse resultado. 
O SR. RosA JuNIOR - Então contesta V. Ex. o que diz o Diario Official de sua 

parcialidade ? 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Esse jornal não é documento authentico, sellado. 
O SR. RosA JUNIOR - E' o Diario Official do Governo, e sellado com estampi-

lhas na importancia de 8SOOÕ. (Continua a Ur.) 

Dr. Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel Junior •••••••••••••••••••••••••• 
Major José Moreira de Souza Macieira .••••••••••••.•••••••••.•.•••.•• 
Major José Antonio de Lemos ••••••..••••••••• · •••••••.••••••• · •••.•••••• 
Tenente Emiliano Barbosa Leal ••••.•••••••••••••••.• u ••• ; ••••• , •••••• 
Dr. Antonio Teixeira Fontes •••• , ••••.••••••• , .••• ; ••••••••••.••.•••••• 
Capitão Antoinio Ludgero de Oliveira Queiroz ••••••••••••••••••••••.••• 
Dr. Matheus de Souza Machado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vigario Marçal Pereira Ribeiro .............. -................. -...... . 
Laudelii10 de Oliveira Freire ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pharmaceutico Horacio Martins ........................................ . 
Coronel Benjamin de São Telles ••••.••..•••.••••..••. -................. . 
Dr •. Davino Nomisio de Aquino •••••• , ••••.• , •••••••••.••••..••••• • •• • • • •• 
Dr. Zacarias Horacio dos Reis ••••••••••••••.••••••.•.•••••••.••.•.••.•• 
Dr. José de Barros Accioly de Menezes ................................ .. 

O SR. CoELHO E CAMPOs- Esse resultado é falso. 

Votos 
2.235 
2.204 
2.201 
2.186 

2.170 
2.164 
2.JIO 

2.095 
2.044 
2.001 

I.CJ85 
I.CJ84 
1.932 
1.931 

O SR. RosA JUNIOR - Peço ao nobre Senador que não me interrompa, depois 
fará a sua apreciação. 

· Eu estou lendo para que o Senado tenha conhecimento da eleição, assim inter-
rompido não posso levar ao conhecimento do Senado aq1,1illo que re2a o jornal officia:I. 
(Continua lerulo.) / 

Coronel Luiz da Silva Tavares ....................... -••••••• r' .......... . 
Dr. Joviniano Joaquim de Carvalho .................................... · 
Dr. João Baptista de Oliveira •••••••••••••••••••••.•..•••••••••••••.••• 
Dr. Manoel Baptista ltajahy •••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••.••• 
Francisco de Carvalho Lima Junior .•••.•••.••.•...••..•.•••.••••..• '· .•• 
Coronel Felisberto da Rocha Prata ••••••••••••••••.••.••••••..•••••••.•• 
Lui~ .Corrêa de Azevedo ............................................... . 
Padre J onathas José Conçalves •.• ~ •••••.•••••••••••••..••.••••••••••.••• 
Coronel Euthimio Esteveos Lima ................................... _ •••.• 
Dr. José Leandr9 Martins Soa':es· •••.••••••••••.•••••••••••••••••••••• 

E outros menos votados. 

Votos. 
1.910 
1.8oa 

. I.755 
I.752 
1.729 
1.654 
1.633 
1.5oo 
1.420 
1.315 

A' vista do que a commissão é de parecer que se adaptem as seguintes conclu-
sões: 

1a, é declarada nulla a apuração geral da eleição de 28 de fevereiro, procedida 
a 7 de abril deste anno, por algun~ membros da junta apuradora; 

_ 2a, são declaradas nullas as eleições dos municípios do Rosario, ltaporanga, 
Itabaianinha, Divina Pastora, e Lagarto; . 

3a, são reconhecidos e proclamados deputados á assembléa legislativa os seguin-
tes cidadãos : -

Capitão Messias de Oliveira Valladão, Dr. João Alves de Gouveia Lima, Dr. 
Evangelino de Faro, Dr. Homero de Oliveira, Dr, Benilde Romero, vigario Manoel 
Luiz da Fonseca, Dr. João Vieira Leite, professor Bricio Cardoso, coronel Sebastião 
da Fonseca Andrade, major João de Aguiar Botto de Mello, Antonio de Oliveira 
Bezerra, coronel Antonio de Carvalho -Souza Leal, major Ro2'ende Garcia Rosa, 
coronel Luiz Antonio de Carvalho Mello, coronel João Dantas dos Reis, 1-o tenentt-
Rodopho RamD!s Fontes, Or. Gonçalo de Aguiar Botto, Dr. Leandro de Siqueira 
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Maciel Junior; major João Moreira de Souza Macieira, major José Antonio de Lemo, 
e ter•ente E!Jliliano Barbosa Leal. 

Paço da assembléa legislativa do estadC? de Sergipe, AracajCI, 5 de setembro de 
r894.- M. XAvmR DO OLIVEIRA. -ANTONio L. DE S. DANTAS. - HERACLYTo DINrz 
GONÇALVES. 

Eis aqui, Sr. Presidente,· a exposição feita pelos poderes da assembléa de Ara-
caj(í sobre a eleição de seus membros. · 

O SR. COELHO E CAMPOS- Apuração (é um simples aparte) que destôa completa 
e absolutamente do que dizem as actas. 

O SR. RosA JUNIOR- Chegarei a este ponto posteriormente, a essa accusação de 
que não havia authenticas. 

O SR. GONÇALVES CHAVES- E' um ponto importante sobre o qual desejo ouvir 
o nobre Senador. · 

o. SR. RosA JUNIOR - A eSISa exposição refere-se a appreciação da Commissão 
Mixta; mas adiante ella se refere lambem á falta· de autenticas. 

Passarei a provar que este ponto não é em todo verídico, r.em em parte; quero 
ir seguindo gradativamente o assumpto, e por isso, continuarei, lendo o que diz a 
Commissão Mixta, no seu parecer (U) : · · 

'!O Presidente, Dr. CalasaJlls, attendendo á communicação que lhe foi feita pelos 
candidatos diplomados e lambem á circumstancia de que a força federal, sustentando 

· a Assembléa dos não diplomados, não deixaria que, na Capital, a acção do Governo 
estadual puzesse cobro a irregularidades tão graves, designou de conformidade com a 
Constituição, a Villa do Rosario, para a reunião e installação da Assembléa., 

Como, Sr. presidente, neste trecho se faz referenda ao Presidente do Estado, 
a proposito da deliberação que tomou de designar a cidade do Rosario para ahi ~e 
proceder á verificação dos poderes d;~ intitulada - outra assembléa - eu passarei 
desde já a submetter á consideração do Senado, um documento comprobatorio da 
existencia de authenticas para o reconhecimento dos poderes desses que se dizem não 
diplomados. 

E, para mostrar como no caso procedeu o prP.sidente do estado, o facto é que 
esta assembléa pediu-lhe as authenticas e elle não deu resposta á assembléa. 

O SR. COELHO E CAMPos - Declarou que não mandava porque elles não eram 
deputados ném nada. ' 

O SR. RosA JUNiOR - Porque assim entendia, pois sempre commungou com a 
outra facção. Havia porém um recurso · que talvez não lhes occorresse em momento, 
p(>rque é innegavel que a junta apuradora da capital de\"ia possuir as authenticas para 
poder expedir os diplomas. 

Pois bem, Sr. presidente,· passarei a ler um documentó pam ver-se que este 
reconhecimento de poderes foi em virtude de authenticas existentes e que a commis-
sâo, ou pelos documentos que lhes. foram· apresentados, ou por informações, diz que 
foram reconhecidos sem que houvesse authenticas. 

O SR. CoELHO E CAMPos dá um aparte. 
O SR. RosA JUNIOR - S. Ex. apreciará os facto,s em seu conjuncto, eu vou 

referindo-os por partes (!e). 
1.0 Exm. Sr. Presidente da Assembléa Legislativa - João Menezes, depÚtado 

estadual, requer a V. S. que lhe mandeis dar por certidão o teor do officio dessa 
Assembléa requisitando ao Conselho Municipal desta capital "as actas das eleições 
para deputados estaduaes » no biennio de 1894 a 1895; bem como dos pareceres das 
commissões de verificação, reconhecendo os actuaes deputados e o Pr~idente do 
Estado, e da resposta do Conseiho Municipal remettendo as actas. 

Arac.ajCI, 14 de agosto de 1895·. - (Assignado) ]oao Mene~es. 
Certifique-se. - A1'acaj0, 14 de agosto de 11195· - (As:signado) o padre Danta1. 
2.o Marcolino Magno Ribeiro, 1° official da Secretaria da Assembléa Legislativa 

deste Estado ,em virtudé do despacho supra, certifico que do livro dos registros offi-
ciaes desta secretaria encontrei os officios de que trata o peticionaria, o_s quaes são 
do teor seguinte : "lllustre cidadão Presidente do Conselho Municipal - Não sendo 
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êncoutr~das no arcl4yo desta secretaria as authenticas das actas da elei~o procedida 
para deputados estaduaes a 28' de fevereiro do corrente anno, solicito-vos ~jam dadas 
11s precisas orc;lens para que -~ secret;ilria do rn~mo · Con3elho Muniçipal "sejam 
as mesmas aut).'lenticas remettidas a esta Assembléa .. > - Saude e fraternidade 
PaÇo da Ás~emh!éa · LegisiaÜva de Sergipe, . 3 de- sete•nbro de 1894 .. 
Dr. }o4(1 VJeit'!l L!!if(!, 1° s~cre~ar.io. - Paço do Conselho Municipal de 
Aracaj6, 3 de ~etembro de 1fl94. - Cidadão :u secretario da Assemf>léa 
Legislativa do ~st11do. -:- Respondendo a vosso officio de hoje, " remetto-
vos as authenticas das eleições 11 a que se procedeu no dia 28 de fevereiro deste anno, 
para deputados a essa illustre Assembléa. - Saude e fraternidade. - O presidente, 
Alfitdo de Síqt<cit'a Montes: E para· constar eu, Marcolino Mag,no .Ribeiro, Jl> official 
da secretaria da Assernbléa Legislativa deste Estado, passei a presente certidão. 
Araca}fl, 17 de agosto de 1895· - Mat'colino Magno Ribeit'o. 11 

Se11ado com duas estampilhas no valor de 4$000. 
Aqui está um documento authentico, e assim, Sr. presidente, está desfeita uma 

asserção referida · pela Cómmisl>Ao Mixta de que a apuração .foi feita sem authenticas. 
. . UM: SR. SE!MDOR - As açtas da assembléa não se referem. a autheni:icas. . 

O SR. CoELHO E CAMPOS dá um aparte. 
O SR. RosA JUNIOR- Estou demonstrando com documentos authenticos. E' pre-

ciso que o honrado Senador, membro da Commissão Mixta, co111prehenda que eu s6 
tenho muito bons delsejos de esclarecer as occurrencias havidas no meu estado, e 
acrêdito que o honrado Senador que me dirige a palavra ha de approvar o meu pro-
cedimento. 

Ux SR. SENADOR - Sem duvida. 
O SR. RosA JUNIOR ,..-- E'ste documento authentico demonstra que os membros 

· d~(a~s~bléa nllo são intrusos, como os classificaram. 
O SR. CoELHO E CAMPOS E OUTRos dllo apartes. 
O SR. RosA JUNIOR - V. Ex. não póde destruir documentos authenticos; venho 

demonstrar ao Senado e á commi"ssão que esta apuração feita da elei:çllo dos 24 mem-
bros da assembléa do Estado de Sergipe teve base, teve authenticas por onde pudesse 
&er feita. · · · 

Agora que terminei a leitura deste documento, ouvio o Senado os termos do 
·ofticio ·dirigido ao Presidente do Estado, e vê que e11e nem siqul!r deu uma resposta 
á assembléa porque diz que é dos intrusos; no entanto não forneceu este documento, 
quando a junta apuradora que tem autoridade para isso, forneceu-lhes. 

Este ponto está demonstrado : houve authenticas, a eleição foi apurada legal-
mente, ÕS membros da assembléa não são intrusos como querem classificai-os. 

O SR. CoELHO E CA~tPos dá um aparte. 
O SR. RosA JuNIOR- Entrarei nas outras apreciações e peço ao illn.stre senador 

que seja um pouco moderado, pois nessá tribuna já tenho relevado. apartes que nllo 
me teem soado bem ao ouvido, como Josse por dúas vezes S. Ex. quando eu tenho 
de- trnzer ao conhecimento do Senado factos occorridos em minha terra, S. Ex. dizer : 
(( refira factos com verdade. )) Approveito a opportunidade para declarar a S. EK. 
que sempre que faço referendas aos factos é com boas intenções, referindo-os com 

' verdade, verdade cuja falta hei encontrado em alguns outros de V. Ex. 
O SR. CoELHO E CAMPOS dá um aparte. 
O SR. RosA JUNIOR - Sou aqui nesta casa como se diz : solus, totus et ·unus 

nesta tribuna a defender o estado de Sergipe, de cuja representação faço parte, e 
encontro dous contendores. Apenas refiro as occurrencias para ver se contrabalanço 
aquillo que SS. Exs. tão facilmente vêm trazer ao seio do Congre>Sso. 

Ainda quero fazer .uma referenda a este ponto, que vem a ser sobe a apuração das 
!!leições: é um· telegramma que possuo em que me communicam occutrencias que 
se ligam muito positivamente a esta parte que acab.o de citar. 

Eu tenho muitos pontos a descriminar sobre as occurrencilltS do meu estado. 
Tratei da apuração das eleições; pois bem, venho trazer ao conhecimento do Senado 
um telegramma que acabo de receber, e que me dá umas explicações de que eu ~puito 
necessitava. Ouça o Senado : 
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te A lei n. 19 de 1892 dispunha, art. 62, que a junta apura.dor:.t das eh;ições de 
deputados,seria composta do juiz de direito e memb~os do conselho municipal e imme-
diatos em voto, até trez da séde do districto, posteriormt'nte por lei n. 47, de 1893, foi 
estabelecido que a eleição para deputados se·ria feita por Est.1do em vez de districtos, 
como determinava a lei n. 19. Mais tarde, a lei n. 51 de 18 de novembro dé 1893 deter-
minou art. I 0, o seguinte ~ «<A apuração da eleição de deputados á assembléa legis-
lativa será feita pelo conselho municipal, observado no que lhe for applicavel o dis-
posto no capitulo 6° da ' lei n. 19, de 10 de agosto de 1892 . ., O conselho municipal 
de então, que ainda hoje vence suas funcções, não 'inspirava confiança. aos adver~arios 
para seus manejos fraudulentos, conseguiram estes do ex-presidente Calazans uma 
resolução em officio datado de 4 abril, mandando que a junta apuradora fosse pre-
sidida pelo juiz de direito da capital, que era então o Dr. Luiz Freire, genro do Sr .. 
Leandro Maciel. Este se incumbia do resto : ananjou uma ·junta composta na sua 
maioria de tmmediatos em votos, que eram da sua parcialidade, e com ella, dirigido 
pelo vigario Olympio ,e tendo como secretario Capitolino Costa, fez muito a vontade 
a apuração dos deputados que passaram a con1stituir a assémÍ:lléa do Rosario. , 

Eis aqui o documento. 
Certamente estas occurrencias não foram levadas ao conhecimento da Commissão 

Mixta. Acredito que não; e convencer-me-hei porque eu não li o autogra:pho e áplinas 
tenho o impresso, convencer-me-hei, quando a commissão me apresentar es.ses docu-
mentos. 

Mas, Sr. presidente, eis. aqui um documento que justifica a veracidade do diploma 
dos iegitimos representantes na: assembléa do Rosario, como tem sido cla:ssificádos 
nesta casa pelos inustres senadores. 

Diz a commissão com relação· á assembléa dó Ro•sario: 
« Effectivamente reu~iú-se " Assembléa com a presença: do Presidente do Estado, 

que leu a sua Mensagem e , proseguindo ella nos seus trabalhos, apurou a eleição 
presidencial, reconhecendo Pre.sidente do Estado o candidato mais votado, !)ena,dor 
federal Coelho e Campos e Více-Presidente o coronel Antonio de Siqueira Horta, 
e declarando nullos os votos, aliás em minoria, !fados ao coronel Valladão, á vista 
do art. 79, n. j, da Constituição Federal. , . 

Trate!, como ·vv. Exs. viram, da eleição estadual. 
Como ·sigo a' ordem numérica do estudo, que fiz, permitta o Senado · quli eu 

vá alterando a relação de uma com outra cousa, para poder chegar ao fim, que 
allego. 

Sobre este ponto venho apresentar documentos authentico!s. 
·Não sei que documentos foram apresentados á honrada Commissão · mixta; ~ó 

sei dos que possuo, para argumentar, contestando a este ponto que declaro nutlos 
os votos dados, aliás em minoria, ao Sr. coronel Valladão. · 

Peço permissão ao Senado para não tratar em primeiro Jogar, do resultado d·a 
eleição pre.sidencial; quero agora referir-me á apreciação sobre o art . . 79 da consti-
tuição estadual e, neste ponto, tenho convicção de que disponho de arguméntos pode-
rosos, · para demonstrar a improcedencia ·desse· princípio estabelecido. 

O SR. CoELHO li CAMPOS .;... Pois é uma convicção infundada, porque o artigo 
é expre!sso. 

O SR. RosA JUNIOR - Mostrarei a ·V. Ex. si é expresso, ou si é irrito e nullo. 
Não sou jurisconsulto, mas tenho corihécimentos, porque não sa'hi das trevas; 

seguindo outra carreira, adquiri luzes e costumo semJ.ore estudar os assumptos que 
aqui se apresentam. 

Vou tratar da iriélegibilidade, ponto a que se refuríu â illustre commisslo mixta 
e vou demonstrar que· não ha razão de ser para isto. 

Sr. Presidente, pelo que dispõe a Constituição Federal, nenhuma constituição 
estadual poderá affastar-se dos moldes da constituiç§:ó dé 24 de fe.vereiro; todo o seu 
dispositivo deve obrigar-se àquellas disposições primordiaes. . · 

Diz a Constituição do Estado de Sergipe1 tratando da eleição dos memliros da 
assembléa (U) : 
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cc Art. 77· São candidatos de elegibilidade para a Assembléa do Estado: 
1°, a idade de 21 annos completos; 
2°, estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro; 
3°, ser sergipano nato ou residir no Estado ao menos ha dous annos; 
4o, o tempo de quatro annos de cidadão brazileiro. » 
Pergunto á honrada· Cornmissão qual a interpretação c;lesta disposição? 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Isso é para deputado. 
O SR. RosA JUNIOR - Póde todo sergipano, desde que satisfaça estas condições 

de idade, e não dos direitos de cidadão brazileiro, ser eleito deputado. 
O SR. COELHO E CAMPos - Agora para Presidente? 
O SR. RosA ]UNIOR - A"quelle que for extranho ao Estado, que for brazileiro, 

desde que alli tenha residencia, póde ser eleito, Esta é a referenda; e o estrangeiro que 
tiver residido ao menols por dous annos e o tempo de quatro annos de cidadão brazi-
leiro lambem póde- ser eleito, isto obedece completamente á disposição da Constituição 
Federal. 

O art. 63 da Constituição de 24 de fevereiro diz que cada Estado reger-se-ha 
pela constituição e pela; leis que adoptar, respeitad~ os princípios constitucionaes 
da União. Esta parte obedece a estes princípios. 

Citarei desde já o art. 65 da nos~a constituição que diz (M); cc E' facultado aos 
Estados; 

1.° Celebrar entre si ajustes e convenções etc., etc. 
2.o Em geral todo e qualquer poder, ou direito que lhes não for negado por 

clausula expressa ou implicitamente contida nas clausu:as expressas da consti~uiçâo.» 
Sr. Presidente, tendo demonstrado a elegibilidade dos deputados, vou agora me 

referir á parte da commissão com relação ao art. 79· (U) ; cc e declarando nullos os 
votos, aliás em minoria, - dados ao coronel Valladão,· á vista do art. 79, n. 3, da 
Constituição do Estado. » 

Quero saber como é esta interpretação. 
O SR. CoELHO E CAMPos -,-- Oh ! E' vêr a lei e o que ella .-liz. 
O SR. RosA ]UNIOR - E' só nesta parte, é obrigatoria a disposição do art. -77, 

porque restringe o que determina positivamente a constituição federal. 
Lerei primeiro o que dispõe sobre a eleição de presidente e vice-preosidente (lê) : 

cc Art. 79· São condições de elegibilidade para os cargos de i're'si~ente e Vice-Presi-
dente: 

J,o Ser sergipano nato e estar na posse dos direitos politicos; 
2.o Ser maior de 25 annos; , 
3.o Ser residente no Estado durante OIS dous annos que precederem a eleição, 

ou representai-à no Congresso Nacional ou na Assembléa do Estado.» 
Sr. Presidente, eis a alludida parte 3a do art. 79 a que se quer dar uma interpre-

tação que não é admissivel. • 
Por aqui póde-se vêr a ·referencia feita aos filhos dos outros E"Stados que podem 

ser eleitos Presidente do Estado de Sergipe e eu trago um facto já occorrido, si bem 
que não tivesse ainda esta disposição, é nas condiçõe;; de um collega .que tivemos, 
o Sr. Senador Cr.uz, que sendo bahiano residia ha muitos annos no Estado de ·Ser-
gipe, fazendo parte do partido liberal, e exerceu o cargo de vice-Presidente do Estado, 
e como se apresentou foi eleito Senador. 

O SR. CoRRiA DE ·ARAUJO - Em todo o caso, a iei que devia regular essa elei-
ção, era a lei federal. 

O SR. RosA JUNIOR - Mas, perdoe-me; eu estou fallando apenas desta disposi-
ção, que se refere a filhos de outros Estados, que teem ri!JSideucia no Estado de 
Sergipe. 

O SR. COELHO E CAMPos- Não ha tal. 
O SR. RosA JmnoR- Perdoe-me V. Ex. ; eu não quero continuar nesta articu-

lação com V. Ex. que é parte interessada, e eu não sou. 
O SR. CoÉq10 E CAMPOS - Não sou parte interessada .tal. Tenho o mesmo 

direito que V. Ex. 
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O SR. RosA JUNIOR - Perdoe-me; V. Ex. tem o direito de vir contestar ó que 
estou dizendo, porém me ha de permittir que não ·queira estabelecer dialogas, para 
não fatigar o Senado. Estou apenws trazendo ao conhecimento do Senado os factos 
alli occorridos. 

O SR. CoELHO E CAMPos ,..- Quando eu fOr , parte interessada, saberei cumprtr 
o meu dever com honra e dignidade. 

O SR. RosA JUNIOR - Pergunto, S... presidente, si esta parte, que diz ser resi-
dente no Estado durante dous annos, ou ter representação no Cóngresso ou assembléa 
e:stadual; não se refere, como acabo de dizer, aos filhos de outros estados, residentes 
naquelle? Si não se refere, então classifico essa disposição dé inutil, porque não 
observa a disposição constitucional f~eral . . 

As condições para elegibilidade são estas que acabei de lêr, e que lerei nova-
mente. (U). 

J a vê que essa argumentação não procede. A Constituição não vedou a eleição 
do coronel Valladão. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Isso são modos de encarar •. 
O SR. RosA JUNIOR -Não vedou, porque si assim fosse, ninguem mais podia 

ser eleito em Sergipe, sináo aquelles que formassém uma unica familià exclusiva, 
e que continuariam a :ser eternamente os dominadores da situação. 

O SR. CoRRtA DE ARAUJO - Em Pernambuco tambem é. 
O SR. CoELHO E CAMPOs - E em outros Estados. E' pr~i~l) residir no Estado 

para conhecer das suas necessidades. 
O SR. CoELHO E CAMPOS- No Pará é a mesma cousa. 
O SR. RosA JUNIOR - Não ha disposiÇão que possa ferir a dilsposiçlo cons.titu-

cional federal. · 
Não póde proceder portanto a apreciação feita pela Commissão. 
Esta argumentação não cabe na apreciação feita pela Commissão. 
Si ella contraria o texto constitucional já vê V. Ex. que não pôde ser-acceitô. 
O SR. CoRR!A DE ARAUJO - O parecer da commissão harmoniza-se com a lettra 

litteralmente eom a Constituição. (Ha outros apartes.) · 
O SR. RosA JUNIOR -E' para os brazileiros natos? 
O SR. CoRR!A DE AIUUJÓ- Não faz dLstincção. 
O SR. RosA JUNIOR - Perdoe-me. (U.) 
O SR. CoRdA DE ARAUJO dá óutro aparte. 
O SR. RosA JUNIOR - Esta parte é ·referente aos filhos dos outros Estados. 
O SR. CoRdA DE ARAUJO- Não senhor, é referente aos filhos do proprio Estado; 

na Constituição do meu Estado existe uma disposição igual, que eu aclto muito 
salutar. · · ··.' · 

O SR. RosA JUNIOR - Então não obedece ao preceito constitucional, porque diz 
o art. 63 (M) : 

"Cada Estado reger-se-hao pela· Constituição e pelas leis que adoptar, ·respeitados 
o's princípios constitucionaes da União. " · · · 

O SR. CoRdA DE ARAUJO - Qual é o principio Constitucional 'que á Constitui-
ção Federal de Sergipe ataca, exigindo dous annos de residencia no Estado para o 
s:andidato á presidencia? Supponho que esta Constituição exige este prazo mesm•J 
para os filhos do Estado. 

O SR. RosA JUNIOR - Não p6de aÍfastar-se da lei, por mais interpretações que 
lhe queiram dar. · . 

O SR. CoRdA DE ARAUJO -V. Ex. não tem razão. alguma netste ponto. ·Era 
melhor que demonstrasse que o Presidente do Estado de Sergipe tinha sido eleito, 
tivera grande quantidade de votos. . · 

o sR.. ROSA JUNioR -Tenho ouvido alguns jurisconsultos a éste respeito ... 
O SR. CoRdA DE ARAUJO- Não duvido que hajam opiniões em contrario. 
O SR. RosA JUNIOR - ... Qúanto á eleição, farei apreciações a respeito. 
Passarei, Sr. pre-sidente a ler o jornal ofllcial do Estado de Sergipe sob a presi-

dencia do Sr. Dr. Calazans, o qual traz os resultados finaes, não tendo os resultados 
P":rcia~s cuja leitura só serviria. para fatigar os honrados côllegas. 
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Aqui estão os documentos (1.!) : 

PAQA PQESIDENTE 

Coronel Manoel Percfllano de 
Dr. José Luiz Coelho Campos 

Oliveira Valladão 

OBSER• OBSER· 
MUNICIPIOS VOTOS MUNICIPIOS VOTOS 

V AÇÕES V AÇÕES 

AracajC& •• . . . . . . 377 Um em Aracajú • . . . .. 138 Um em 
separado separado 

Larangeiras . . .. 22~ Larangeiras 47 
S. Christovão .. • .. . 1"23 S. Christováo . . • 57 
Estancia. 220 E.stancia . •• • 72 
Maroim., •. • ... 139 Maroim .•••• . 133 
Villa Nova • . . . 236 Villa Nova • . . 101 
Pacatuba. ••• . . . 40 Pacatuba. , •• 61 
Propdá. . . 197 Propriá • ... . 305 
Japarat~a. . . . . . ng_ Japaratuba • . . ' 128 
Arauá. . . . . . . 85 Arauá. . . . . 85 
Espírito Santo. . • . 15 Espírito Santo ..•• •. 215 
V. Christina . .••• . . 72 V. Christina .• . 72 
Campos • .••. 165 Campos ••• . 164 
Buquiín . .. 242 Buquim •• • . . . . 70 
Riachão • • -. ·• . . . ... i.. 143 Riachão • • • .. 130 
Lagarto . • . . . . 200 Lagarto • • • . . 210 
Itabaiana .• ... 136 Itabaiana • • . . 89 
S. Paulo •• .. . . . . 40 S. Paulo • • 142 
Aquidaban •••• • • • , 99 Aquidaban. .. 99 
·Porto da Tolha • • .. 303 Porto da Tolha • • 193 
S. Amaro .... . . . 54 S. Amaro •.• . . 45 
Garar6. .. . .. . .. . . 124 Garar6. . . . . . 66 
Santa Luzia • • 35 Santa Luzia. 3+ 
C. do Britto. • • • • • • 6s secção de C. do Britto. • .. 45 secção de 

ltabaiana Itabaiana 
Capefia·. . . . 201 Capella • 1 
Simão Dias. . . . . 5o6 Simão Dias, I6g 
Syriry • •. 63 Syriry •• • o 
Riachuelo. 103 Riachuelo. .. 3 
Itabaianinha: • • • • 353 Itabaianinha •. • • 49 
Soccorro. 139 Soccorro. o 
D. Pastora • 119 D. Pastora. . o 

Somma. 4·938 Um em Somma. 2;923 . Um em 
·. separado separado 
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PARA VICE·PRESIDENTE 

Dr. Uonçalo de Faro Rolemberg Coronel Antonio de Siqueira Horta 

jvoros I \ vorosl 

-
OBSER· OBSER· MUNI C !PIOS V AÇÕES MUNICIPIOS V AÇÕES 

Aracaj(l •• 387 Aracaja .. . 129 
Larangeiras . 218 t.arangeiras 51 
S. Christovão ••• 124 S. Christovão ••• s8 
EstaPcia ••• . 222 Estancia. . 70 
Maroim .•••• . 145 Maroim ••••• 126 
Villa Nova • 189 Villa Nova t68 
Pacatuba •••• 40 Pacatuba ..•• 61 
Propriá •••• 195 Propriá .. 305 
Espírito Santo. . • 13 Espírito Santo. . • 215 
V. Christina. • • 50 V. Christína . •. 9-+ 
Campos •••. 166 Campos ••. t6-+ 
Buquim ••. 242 Buquim •• • 70 
Riachl!.o • •••• . . . J27 Riachão ••. . t66 
S. Paulo. . . .. . 38 S. Paulo. IH 
Porto .da Tolha. 303 Porto da Tolha. . 193 
Lagarto ••• 210 Lagarto ••• 200 
Garar{l. 124 Garar(t .••• 66 
~quidaban •• . 99 - Aquidaban .• l9 
Santa Luzia. 35 Santa Luzia. 1:!4 
Japaratuba • 133 Japaratuba • 109 
S. Amaro •• 55 S: Amaro ••• 44 
Itabaiana . •• o 133 · Itabaiana . 92 
C. do Britto .•• 63 Secção de C. do Britto. 45 SecçãÓde 

Itabaiana Itabaiana 
Arauá •••• 84 Arauá •. •. 84 
Capella • 202 - Capella. o 
Simão Dias. . 453 Simão Dias. 172 
Riachuelo •• .... 104 Riacbuelo. ·• 2 
Itabaianinha ••• ·• 353 ltabaianinha. • • • 51 
Soccorro. . . 139 Soccorro. . . . o 
D. Pastora ••• 119 D. Pastora ••. I 
Syriry · ••. . . . 6J Syriry ••. o 

--- ---
Somma. 4-828 Somma. 2·993 

Eis aqui a somma total de todos os votos dos ~unicipios de Aracajó, Laranjeiras, 
etc. (IA) : 

RESULTADO FINAL DE TODOS OS MUNICIPIOS 

Para. Presidente 

Coronel Manoel P. de Oliveira Valladão ... ... ........................ .. 
Em separació ••.....••.•.•........• ...• •...••.•.•.......•....•.•..•....• 
Dr. 1 osé . Luiz Coelho 'e Campos ....................................... . 
Em separado ..... .. ................. ...... ......................... ... . 

Votos 
4·938 
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Para Vice-Presidente 
Votos 

Dr. Gonçalo de Faro Rolemberg............... •• • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.828 
Coronel Antonio de Siqueira Horta...................................... 2.993 

·Eis, Sr. presidente, os documentos officia:es que apresentei á consideração do 
do Senado com relação a esta eleição. 

Agora, permitta-me V. Ex., Sr. presidente, que solicite o adiamento desta dis-
cussão visto como acho-me muito fatigado, a hora muito adeantada e ainda muita 
cousa tenho que trazer ao conhecimento do Senado, afim delle resolver co~ justiça 
e profundo conhecimento de causa esta materia. 

A discussão é adiada. 

SESSÃO DE 4 DE OUTUBRO. 

O Sr. :Rosa Junior- Sr. presidente, continuan:lo hoje ~a apreciação do pare· 
cer da Commissão Mixta referente ·ao meu Estado,peço ao Sena•lo a benev0Jencia para 

tomar em consideração a necessidade que tenho, como Senador, de 
2& disc, do vir cumprir o meu dever visto como me parece que os negocies do 

meu. Estado não tem .sido bem apreciados. 
P.rojecto 40 Estudando o parecer da Commissão chego ao seguinte ponto 

em que 'se diz (lê) : 
« Aos JJ de setembro, achando-se o Dr. José Calazans na villa do Rosario, 

onde fôra assistir a abertura da Assembléa e ler a sua Mensagem, os partidarios da 
Assembléa do Aracajú reuniram-se na praça publica e tendo por si a força, como 
tiveram sempre, dedararam deposto o Presidente do Estado pela razão de que havia 
abandonado a capital ,deixando o Governo acephalo, e tomaram conta do Governo, 
acclamando Presidente do Estado o Dr. João Vieira Leite, Presidente da supposta 
Assembléa "· 

E tendo por si a força. 
Chamo a attenção do Senado para este ponto. 
Sr. presidente, é preciso uma apreciação detida sobre e'ste ponto, visto· como elfe 

vai ferir de frente a honorabilidade do povo Sergipano. 
Tenho conhecimento do que alli occorreu, e um jorn<ll firmado por um sergipano 

illustre, que toma a responsabilidade -do que diz com a · sua firma assim descreve a 
occurrencia a que se refere a Commissão. 

O SR. CoELHo E CAMPOS - E' o Sr. Sylvio Romero. 
O SR. RosA JuNIOR - Aliás muito distincto. 
O SR. CoELHO E CAMPos- Foi quem promoveu a deposição. 
O SR. RosA JVIIIoR - V. Ex. tenha paciencia porque o Senóldo precisa saber o 

que se passou. 
Diz, além de outras cousas o seguinte, o Sr. S. Roméro. 
O SR. CoELIIO E CAMPOS -Foi quem fez a deposição. 
O SR. RosA JVIIIOR - · (U) : 

SITUAÇÃO EXTREMA 

"Como já o sabe o publico, a vida politica deste Estado, e com ella, mais ou 
menos, todas as modalidades porque se manifesta o conjunto da vida ·social, tem 
nestes ultimos tempos tomado um caracter anormal e de extrema gravidade. 

No dia · 31 do mez findo, após ter recebido os seus vencimentos, ter retirado do 
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palacio do Governo os seus moveis e objecto:s de sua propriedade, o Sr. Dr. presi- · 
dente do Estado abandonou a Capital, internando-se sem motivos conhecidos. 

Approximava-se o dia 5 deste mez, em que devia se reunir a assembléa estadual. 
Já não eram inteiramente normaes os acontecimentos; fa11ava-.se que o facto tia 

irregularidade da eleição dos deputados estaduaes, o acto de uma junta incompleta, 
em prazo muito excedente a prescripções legaes, que conferia diplomas á cidadãos · 
votados, _iam ser discutidos pelos outros cidadãos que julgavam-se eleitos pelo povo. 
Tudo isto era notorio; mas S. Ex. afastado da Capital, não retomava o seu posto, 
o Jogar que a lei lhe assigna. 

Chega o dia J, quando reunia-se a assembléa em sessões prepara_torias. 
Os cid~dãos convencidos de serem os legítimos eleitos do povo apresentam-se 

no edificio da assembléa, tomam assento nas bancadas tambem apresentam-se aque11es 
cidadãos que foram diplomados pelo modo acima referido, mas não vão occupar o~ 
Jogares, as cadeiras vagas, limitam-se a fazer uma reclamação por intermedio de um 
delles. Limitando-se a isto," retiram-se do recinto e logo depois retiram-se para a Villa 
do Rosario, la onde está o presidente do Estado. 

No dia 7 do corrente, dia fixado para •a installação da assembléa, o presidente 
não comparece a ler a sua mensagem. 

Ao outro dia chega a esta Capital a noticia de que na Villa do Rosario está 
installada uma assembléa, e que o Sr. presidente do E~tado compareceu ahi a ler a 
sua mensagem. 

Tudo isto se passa sem ao menos uma simulação de observar a lei, nem illudir 
a Constituição foi procurado. 

Não houve um acto prévio de convenção, não procuraram· uma justificativa moti-
vada por esses actos anormaes. 

Da villa do Rosario continua S. Ex. a dar ordem á secretaria, thezouro, a todas 
as repartições estaduaes. 

Os funccionarios publicas, o jornal official, teem ordem para não obedecerem :i 
assembléa. 

Correm boatcJ!s alarmantes de invasão á cidade, de evacuação da assembléa. 
Ante-hontem durante o dia correu insistentemente o boato de que o erario pu-

blico ia ser transferido para o Rosario. 
O povo alarma-se. 
A' noute, pessoas suspeitas conferenciam com as sentinellas do Therouso. 
Mais tarde é presentida uma IÚz no interior do edificio. Aprestam-se os escaleres 

da policia. O povo afflue á praça. Uma guarda de populares forma-se em defesa dos 
dinheiros publicas. 

Estava annunciado para hontem um meeting pelo Dr. Sylvio Roméro. 
Effectuou-se hontem o meeting. 
O povo acerca-se do orador. Surgem vozes a dizer que o Estado está em aban-

dono, que a ordem publica está profundamente alterada. O o1ador acclama uma 
commissão que ·vá reclamar do presidente da a·ssembléa as providencias necessarias. 

Sobe a commissão, o povo acompanha-a. 
A assembléa, por seus orgãos oratorios, Drs. Homero de Oliveira, Xavier de 

Oliveha, Benilde Roméro e Heraclito Diniz declara que corporação originaria do 
povo, tem que obedecer á indicação popular. 

O povo acclama-a, o deputado· Xavier diz, em imponente discurso, que o mo-
mento é grave e que os destinos da Patria sergipana não devem continuar em aban-
dono. 

O presidente · da assembléa, acompanhado pelo povo dirigiu-se ao palacio do 
Governo e ahi penetrou sem encontrar a menor resistencia. Verifica-se palpavelmente, 
materialmente e com uma tristeza profunda que o Estado de Sergipe está abandonado 
pelo seu Governo ! 

Triste testemunho ! 
O presidente da assembléa assumiu a presidencia do Estado, e acto continuo 

communicou ao vice-presidente coronel Horta tudo que se p;;.ssava, a revelia em 
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que estavam <>S negocias publicas e que, sendo elle vice-presidente, o substituto legal 
do presidente, o convidava a vir assumir o Governo. '' 

Eis, Sr. presidente, o que deu motivo, não a esta verdadeira deposição, mas sim 
a uma substituição legal, por abandono do Presidente. Dr. Calasans 

Mas, Sr. presidente, quando eu li o que se contém na exposição feita pela hon-
rada Commissão Mixta, salientei que ella fazia referenda á força publica. 

A força publica, Sr. presidente, não intcrveiu. E&sa força federal, que aili é 
composta unicamente do batalhão 33° de infantaria, o qual tem em seu seio officiaes 
distinctos e briosos, vendo-se calumniados por diversos cidadãos daquelle Estado que 
eram contrarias, ou que prom~viam esse estado de anarchia lá,, tiveram hombridade 
de, a bem de sua dignidade, interpor um protesto. 

·Este protesto, Sr. presidente, eu trago ao conhecimento do Senado, porque, si 
assiste o direito áquelles cidadãó.s, quer representantes no Congresso, quer membros 
do seu partido, de lançar certa responsabilidade sobre esses distinctos officiaes, que 
não querem v~t seus nomes marcadDS por falsas accusações viram-se forçadós a vir 
a imprensa protestar contra semelhante caJumnia; eU peço permissão para Jer <lO . 

Senado o pro~esto daquella liriósa mocidade, que ferida em sua dignidade nio reluc-
tou em dar publicidade ao que havia, não temendo mesmo a·tguma responsabiiidàde, 
que disso lhe vies!.;;e. 

Eis o protesto. (U.) . 
0 SR. LEANDRO MACIEL - Ler um insulto destes l 
O SR. RosA }UNIOR -'- Isto não é insulto. Elles tomam a responsabilidade do que 

dizem, e até agora não se encontra nenhum termo oflensivo~ 
O SR. COELUO E CAMPOS - Mais adeante falia se em ·alma damnada, e outras 

cousas I 
. O SR. RosA JUNIOR - Eu q.uero sempre usar com os meus collegas de delica-

deza. 
O SR. LEANDRO MACIEL - Eu a agradeço; e póde dizer até mais alguma 

cousa. 
O SR. RosA JuNIOR- V.Ex. terá o direito de vif' á tribuna, talvez: pela primeira 

vez, depois que é representante do estado de Sergipe. 
O SR. LEANDRO MACIEL - Ao menols não abuso da attenção do Senado, como 

V. Ex.! 
O Sa. RosA JUNIOR - Acredito que não estou abusando do attenção dos meus 

honrados collegas, expondo-lhes estas occurrencias havidas no estado que represento, 
das quaes elles não teem talvez perfeito conhecimento, do que pretendem o.s i"econ-
cilia'Dei.s, e o faço porque sou independente .... 

O SR. LBANDR() MACIEL - Independente? Tamhem eu o sou· I 
O SR. RosA Juto.'lOR- Eu sou mais do que V. -Ex., porque não estou eivado de<;sa 

política I Mas, permittam-me os nobres Senadores, que continue a leitura inter-
rompida. 

O SR. PRESIDE!ITE -Peço licença para dizer a V. Ex. que a transcripção não se 
fará nesses termos. · · 

O Sa. RosA JUII"IOR- Já vê V. Ex. que tinha razão quando não queria repetir 
as palavras que aqui qstão escriptas, porque não era isto conveniente .... 

O SR. CoELHO E CAMPOS ·~ Mas as manda tf'anscrever ! · 
O SR. RosA JUNIOR - .Não é cousa que esteja em segredo; está. publicado em 

jornaes. 
O SR. PRESIDENTE - Mas não póde figurar nos Annaes: 
O SR. RosA JU!Iloa - Não pretendia fazer a transcripção. . 
Veem o Senado, e o Sr. presidente, que sou prudente, e guardo a consideração 

devida·, que não /sou impertinente; e apenas quero · chegar ao ponto em que os offi-
ciaes, dando-se por offendidos, fazem suas referendas a certos factos. 

Continúa o protesto (continuando a !Ar): 
"O povo sergipano, cançado do· seu juizo despotico (com referenda ao nobre 

Senador Sr. Leandro Maciel) derrotou-o para sempre, etc., etc. 
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P,r.()ve :que está a-lter!lda a ordem publica, quando perfeitamente filnccionain todas 
as repjlrtições e o cotpmercio; quando l!stão ,elll tranquilla quietação, gosando de 
todos os seus direitos do mais eminente ao ·Ill{lÍs obscuro dos cidadãos de Sergipe ... 

o SR. COELHO -1! C.(\MPOS - E diz-se isto como ·si fosse urna verdade. (Trocam-se 
o!Uros apartes dos Srs. Le~ndt'o Maâel e Coelho e .Campos. O Sr. Presidente ret;lam:a 
f!#enção.) · · 

O SR. RosA ]UNIOR - Sr. presidente, me parece ser licito trazer ao conheci-
mento do Senado todqs os documf;!ntos, m!)smo porque um deputado do . meu Estado 
disse-me que dalli vieram dous ou tres caixões cheios de documentos. 

Não disponho de tantos, pois, para tal seria preciso talvez tranosportar para aqui 
os archivos da secretaria do gover-no, da assembléa, da intendencia da capital -e ·de 
outras inten~encias, afim de poder encher dous ou tres caixões. Mas, apenas trago 
unls jornaes e os documentos comprobatorios dos factos alli occorridos. 

Mas quero salientar este ponto, porque a Co11;1missâo ouvindo os interessados e 
vendq os documentos que lhe foram apresentados, faz referencia ao ba~alhão .B 
(continúa a ler) : 

t1 Nessas condições já sabe o Governo que não militando no caso a doutrina do 
art. 6°, § 3° da Constituição Federal, deixou de intervir nos negocies políticos do 
Estado a força de que somos parte. " 

Estão assignados o commandante cor-onel Carlos 01ympio Ferrl!Z e toda a offi-
cialidade. 

Eis a que ponto chegou a tendencia para apossar-se de uma assembléa e impedil-a 
de exercer funcções legislativas; deu em resultado abrir conflicto até com a força pu-
blica, que veio lKl jornal protestando cont.-a isso. 

A Commissão faz .referenda a um telegramma do Sr. Calazans, que peço per-
missão para ler de nov~, porque liontem quando fiz a sua apreciação, já estava a hora 
muito adeantada (18) : 

cc O Dr . . Calazans comm!Jnicando o occorrido ao Presidente da Republicl!, obteve 
a seguinte resposta : 

Telegramma - Dr. Calazans - Rosario - Rio, 1.7 de setembro de 11194 - De 
ordem do Sr. Marechal Vice-pt:esidente da Republica,, vos communico .que, attendendo 
a vossa ~:cquisição, já expedi por interll!edio do Sr. ~inistr.o da Guerra, as nec~sa
rias ordens ás autoridades militares federaes nesse Estado, para que, na fórma da 
Constituição Federal, art. 6° n. 3, vos auxiliem a manter a ordeJ:II e a tranquillidade 
publica. - CASSIANO DO NASCIMENTO, Ministro do Interior. ll 

A honrada Commissão diz o seguinte (lê) : 
• I! E' publico que essas ordens nunca foram cumpridas, não tirando o Dr. Calazans 

desse telegramma sinão a vantagem do reconhecimento publico da sua autoridade 
por parte_ do Presidente da Republica. " · 

Verifico que 'á illustre Commissão .foi presente uniC<Imente este teleg·ramma do 
Ministro do Interior; communicando que o governo tinha providenciado. 

Seja-me permittido ler o telegramma do Ministro da Guerra (le) : 
t1 Telegramma do Minist'l'o da Guerra ao commandante da força federal no 

AracajQ. 
Coronel Ferraz - Tendo presidente Sergipe requisitado auxilio força feder<tl 

-para manter ordem par não dispor força .para repellir assalto palacio sua ausencia, 
cumpre lhe presteis tal auxilio se de facto ha pe~Cturbação da or~em e torneis ·effecti-
vas garantias legaes de que carece como presidente .do Estado. Deveis, porém, pro-
ceiler com a maxima prudencia, evitando que ·força sob ·\'OSso commando se im.miscua 
questões politicas ahi, nem se preste a impedir assembléas litiga_ntes exers=a.m. s~s 
fu.rJcçlJes como melhor entendam, pois não cabe ao governo da União dl!ciJlir sobre 
legítimJd:ode,_de qualquer dellas. L(mitae-vos, pois, ás providen_cias do art. 6o § 3° da 
Constituição Federal, mantendo a ordem publica, caso ~eja pertubada - General, 
Costallat. » 

Vê-se por este telegramma que razão tinha aqueila digna officialidade de estar 
ferida em seus brio,s, quando se lhe i.n;lpu~va o crime de sustP.ntar uma assembléa, 
desprestigiando outra; mas ainda não ficou abi a providencia desta autoridade; 
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Outra requisiçAo foi feita pelo Sr. capitão Calazaris, presidente de então, ao 
commandante do 3° distrioto militar, que era então o illustre general Galvll.o de 
Queiroz, e tinha sua séde no Estado da Bahia. 

Tendo-lhe pedido o capitão Calazans providencias no sentido das que já solicitára 
do governo central, o general Galvlio de Queiroz, como militar brioso que conhece 
bem os seus deveres, telegraphou ao Coronel Ferraz, chefe do batalhão alli estacio-
nado, nos termos seguintes (lê) : 

« Telegramma do general Inmlcencio Galvão de Queiroz, commandante, então 
do 3° districto militar. 

Ao Sr. coronel Ferraz, c~mmandante do 33o batalhão - Presidente Sergipe tele-
graphou-me pedindo força federal mantel-o governo. 

Respondi-lhe assim : acredito não se1' ve1'dadei1'a vossa supposiçlio houvessem pn-
ças batalhão 33° á paizana assaltado palacio vossa au·sencia. 

· Talvez adversarios vossa classe, pois sois capitão, explorando vossa credulidade 
vos levassem tlio graves accusações, que exigem provas cabaes, para serem formula-
das, estando commandando guarnição official criterioso e disciplinado. A elle, a 
quem telegrapho a respeito, deveis recorrer, solicitando, de conformidade, com o 
art. 9 § 1° do .decreto de 2 de julho, o apoio de que precisais, notando-vos que nem o 
1'egulamento dos commandantes dos dist1'ictos, nem o a1't. óO da ComtituifãO fede1'al, 
nem disposição 1'egulamenta1' alguma obrigam-me a p1'esta1' fo~ça federal 
pa1'a m<lnte1' p1'esidentes Estados, quando 1'epellidos pelo povo sem pe1'tu1'bação tla 
01'dem publica. O cont1'a1'io Sef'ia impOf' aos Estados govef'nos pela jOf'ça. Saudo-vos-
General GALVÃO., 

Quem ler esses dous telegrammas, que já foram presentes ao Supremo Tribunal 
Federal; quem ler o parecer da commissão, verá que estas peças officiaes não foram 
presentes á commissão, mas apenas o telegramma em que o Ministro do Interior 
dizia que o chefe do Estado tinha providenciado. · 

Eis, Sr. presidente, como são originados os facto~; eis como a honrada commis-
são mixta foi informada. 

A despeito, ou antes : si é verdade que aqui · chegl;lram deus ou tres caixões, 
contendo taes documentos e si é acreditavel que eram tantos, que fOra preciso assim 
acondicionai-os, certamente não seria em tão pouco tempo que a commissão podia 
dar parecer; porque, criteriosos todos os honrados membros da commissão, desejando 
todos com o seu nome firmar um projecto e mesmo um parecer, narrando todas as 
circumstancias, certamente precisavam de tempo para ler todos esses documentos . . 

Mas, Sr. presidente, não é meu intuito estar roubando tempo ao Senado, porque 
outros interesses chamam a sua attençlio: 

Sr. presidente, peço ao Senado permissão para proceder á leitura do accordão 
do Supremo Tribunal Federal, porque trata-se de um documento importante, ao qual 
já me referi quando tive occasião de, ao discutir~se o projecto relativo á regulamen-
tação do art. 6•, contestar algum: factos relatados, na minha ausencia, pelo illustre 
representante do meu Estado. 

·E' tal, Sr. presidente, o interesse em tomar"se conta, d'aquelle Estado, que lan-
ça-se mão de todos recursos. 

0 SR. COELHO E CAMPOS - Legaes. 
O SR. RosA JUNIOR -Já fiz referenda ao projecto, apresentado na Camara dos 

Srs. Deputados e que o anno passado cahiu em terceira discussão; inventou-se o pro-
cesso, um meio summario, que falhou. 

O SR. CoELHo R CAMPOS- Não porque nlio houvesse crime; mas, pela incompe-
tencia do juizo. Esta é que é a verdade. 

O SR. RosA JuNIOR - Sr. presidente, peço desculpas aos meus honrados collegas 
pelo facto de estar fatigando a sua preciosa attenção, · mas, preciso fornecer-lhes docu-
mentos, afim de que SS. Exs. ·procedam com perfeito conhecimento de causa; 
não quero trazer para o recinto do Senado um conto, como estes de mil uma 
noute. 

Eis o accórdll.o do Supremo Tribunal Federal : « Vistos, expostos e discutidos 
estes autos de habeas-co1'pus (continúa a 111'). 
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ACCORDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

Vistos, expo~tos e discutidos estes autos de habeas-c01'pus, que impetrou .Q . Dr. 
Martinho Garcez a favor dos çoroneis Manoel Presciliano de Oliveira Valladão, pre-
sidente do Estado de Sergipe, e Carlos Olympio Ferraz, ex-commandante do 33' ~!a
talhão de linha, pronunciados pelo juiz seccional do mesmo E!!tado, como incursos, 
este no art. 226 e aquelle nos arts. 109, 2• parte, § 2', 165 e 169 do Codigo Penal, e 
sendo escusado preliminarmente a ausencia do primeiro paciente por ter arguido 
receio de perturbação da ordem e o impedimento constante do art. 30 da Constituiçlo 
Sergipana; 

Considerando que, não aflectando a União os crimes politicos attribuidos aos 
pacientes, não se verifica a respeito delles a excepção instituída no art. 83 da lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894, porquanto, havendo o Ministro da Guerra orde-
nado ao 2° paciente a intervenção da força federal a favor do Presidente de Sergipe, 
capitão José Calazans, sob a condição expressa de ter sido a ordem perturbada, con-
forme se vê do telegramma de 15 de setembro de 1894, junto em original a ft., a que 
é remissivo a do Ministro do Interior do dia seguinte, tal intervenção ·não se tornou 
effectiva, como alias confessa o denunciante no traslado a ft., por te.- julgado o 
paciente não existir a condição constitucional do caso - podereis - exarada na 
ordem no Governo, e tratar-se apenas ·de uma substituiçllo da Presidencia do Estado, 
que se dizia vaga nos termos do art. 34 § 2o da Constituição local, intelligencia esta 
acceita e approvada implicitamente pelo Governo da União e explicitamente pelo 
commandante do districto militar no telegramma original a ft.; 

Considerando outrosim que, nascendo todas as questões suscitadas nos autos da 
duplicata da Assembléa Legislativa do Estado de Sergipe, dentre os tres poderes 
constitucionaes da União, não é ao Judiciario que compete o julgamento político da 
respectiva legitimidade ou illegitimidade, julgamênto que não foi proferido na 1• ses-
são da 2a legislatura do Congresso Nacional, durante a qual se deram os factos fun-
damentaes da formação da culpa instaurada contra os pacientes e que ainda pende 
de decisão do mesmo Congresso por virtude de representação offerecida este anno por 
uma das referidas assembléas; · 

Considerando, finalmente, que, capitulando-se melhor os factos principaes argui-
dos contra os pacientes no art. IJ5 §§ 4° e 5° do Codigo Penal, de mais severa commi-
nação, o juiz seécional, que rompeu a indivisibilidade do processo, delle exceptuando 

·todos os co-autores ou co-réos ostensivos, é ainda incompetente em relação aos pacien-
tes,. porquanto ambos teem fôro especial, determinado na lei de 3 de dezembro de 
1841, art. 245, Codigo Penal art. 6° lettra B, ~ecreto n. 84B, de u de outubro de 1if9o, 
art. 47, decreto n. 18 de 7 de março de 1B91, art. 87 §§ 4° e 5°, Constituição Federal 
art. 77, accrescendo que o Presidente de Sergipe, antes do poder competente declarar 
illegitima a Assembléa Legislativa que apurou a sua eleição e o empossou do cargo, 
nem siquer póde ser obrigado a .defender-se do crime de conspiração commettido 
contra os poderes do Estado, previsto na lei local n. 11 de 23 de julho de 1892, sem 
ter a mesma · assembléa decretado previamente a procendencia. da accusação, como é 
expresso no art. 34 § 1° da Constituição Sergipense: 

O Supremo Tribunal Federal, julgando, como julga, incompetente o juiz sec-
cional de Sergipe para processar os factos denunciados a ft., manda que cesse desde 
já o constrangimento illegal que solirem os pacientes,· aos quaes se passará ordem 
àe habeas-t:orf>us preventivo da prisão a que indevidamente foram sujeitos. 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1B95. - AQUlNO E CASTRo, presidente. - AME-
RICO LOBO. H. DO ESPIRlTO SANTO, - U. DO AMARAL. - LUCIO DE MENDONÇA• -
AMERlCO BRAZlLIENSE, - P!NDAHYBA llE MATTOS, - BERNADINO FERREIRA, - MACEDO 
SoAREs, vencido na preliminar. A presença do paciente não é formalidade substa ncial 
do JJrocesso de habeas-C01'f>us. Conhecendo de meritis, fui vencedor, porque, quanto 
ao primeiro paciente, si commetteu .crime politico, não é sujeito á jurisdicção feder~!, 
e quanto ao segundo, não recebeu ordem!. incumbencia, recado ou qualquer insinua-
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çAo por termos exprt>ssos ou dubios do Marechal Floriano Peixoto para Intervir nos 
negocies politicos do: Sergipe, como se evidenciou na discussAo do processo. - FER-
NANDO OsoRro, concedi a ordem de hab·eas-corpus impetrada porque, attendendo ao 
processo e sua discussão, o considerei sem base e sem fundamento legal. - PrzA E 
AL!IIlllDA, vencido. - PEREIRA FRANco, vencido. » 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Nessa discussão ha um voto vencido e outro desen-
volvido do Sr. Pereira Franco. 

O SR. RosA JUNIOR - Tenho, Sr. Presidente, ainda uma public"'ção feita pelo 
mesmo doutor, que foi testemunha ocular das occurrencias que alli se deram. 

O SR. CoELHO E CAMPOS Que doutor é esse? 
O SR. RosA JUNIOR - Sylvio Romero. 
O SR. CoELHO E CAMPOS- Um dos promotores da deposiÇão do Governador; e, 

por isso me5mo, interessadissimo missa questão. 
O SR. RosA. JuNIOR - V. Ex. está prejulgando; eu vou fallar sobre o ponto em 

que o Dr. Sylvio Romero diz o seguinte: 
u A posse do Presidente do Estado devia realisar-se no dia 24 de outubro de con-

formidade com a Constituição do Estado que assim estabelece : 
Art. 28. O Presidente exercerá o cargo por deus, etc. 
§ 2.o O biennio começará no dia 24 de outubro. 
§ 3·" O Presidente deixará o exercício de suas funcções no mesmo dia em que 

tenni!lar o . F(!riodo presidll(lcial. succedend9-lhe immediatamente Q rccem-eleito, etc. 
O Sr. coronel Horta .prestou o compromisso constitucional c'om~ Vice-Presidente 

perante o Tribunal da Relaçlo no dia 23 de outubro de rB94. O que tudo consta a 
fls. 8 do livro de termos de comproroissos do referido Toribunal. » 

Ora, a dis,posição constitucional estadual deve ser .1 mesma di~Ó~ição contida na 
disp(!sição federal, no dia em que termina o prazo deixa o Presidente em exercício o 

. cargo ·a outro eleito, tem de passar o caorgo e o outro eleito assumir o Governo. 
Mas, é sómente uma ligeira apreciação sobre esta parté, é que havia agitação 

d,os anÍIJ10S, estavam tão perturbados que nem da data do dia d,o mez se leml)ravam, 
porque deviam, como diz a Constituição no dia em que termina o prazo deixar o cargo 
e o out.-o entrar 8JI1 exercicio e o exercício principia e -termiDa em 24 de ~utubro. 
O honrado Coronel Horta pr!'.stou o compromi~o, segundo diz nesta exposição, de 
1er assl11tli4o o Governo que lhe foi cedido pelo Sr. Dantas em 23. · 

O SR. CoBLHO E CAioiPOS - Em 24. 
O SR. RoSA JUNIOR - Isto apenas é para mostrar .como andaram agitados e 

pressurosos., porque nem siquer esperavam o dia 24, foi em 23; mas isso é cousa que 
passa, é cousa ligeira. 

Agora, Sr. presidente, passaJ:ei a apreciação do considerandum da honrada Com-
missão Mixta. 

Diz a Commissão . .Mixta (lê) : 
« Sem du\·ida não basta a intervenção judiciaria pela responça.bilidade penal, por-

que si Testabelece a ordem juridica perturbada pelo delicto1 não restaura a ordem 
politica. 

Nilo tem uma acção g-eral sobre esta, mas limitada ao criminoso para o .fim 
da pena, quando competente fosse 

Demais, afal!tada a intervenção da justiça federal,. como o foi ex-11i de um accor-
dão do Supremo Tribunal Federat, este recurso torna-se iropraticavel desde que o 
Poder J udiciario estadual tambem foi derrocado pela dictatura. 

Acha-se o remedio, que buscamos, na intervenção permittida ao Governo Federal, 
isto é, á Unilio, pelo art,' 6" da Constituição Federal. 

·Poderia ser comprehendida na disposição do n. 3; mas naturalmente, porém, 
incide· no disposto pelo mesmo artigo n. 2. 

A União, em nome do principio federativo, que é ou deve ser um principio pro-
tector, intervem para manter a fórma republicana federativa e não só se deve enten-
der este preceito em relação ás constituições escriptas, sinão tambem se deve o manter 
na ordem dos factos politicos. 
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Diz o art. 60 da Constituição (M) : 
"o·· Governo Féderal não poderá intervir em negocios peculiares dos Estados, 

salvo:" · 
x.o Para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro. 
2. 0 Para manter a forma republicana federativa. 
J.0 Para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estado~, á requisição dos 

respectivos governos. " 
Sr. presidente, noto que a Commissão deixou de lado o que dispõe a 3a parte 

do art. 6°, porque está me parecendo que ella não viu que tinha sido satisfeita essa 
disposição para que a Commissão pudesse julgar o caso e então vae para uma parte 
mais séria - para fllanter a fórma republicana federativa. 

Sr. presidente, este ponto me cala seriamente no espírito. Como a honrada Com-
missão Mixta chega á convicção de que é necessario applicar a 2a parte do art. 6°? 

Está alterada esta fórma republicana federativa? 
O SR. CoELHO B CAMPos - Está. 
O SR. RosA JUNIOR - Então eu não sei o que seja a alteração da fórma repu-

blkana federativa. E tanto assim é que para mostrar essa falsa asserção tenho docu-
mentos que passarei a lêr, em que se evidencia que alli se reconheceu que tal alteração 
da fórma republicana federativa não existe, que alli existe um presidente, porque, 
Sr. presidente, como acabei de ler, o accordão do Supremo Tribunal só faz referenda 
ao Presidente do Estado de Sergipe que não podia sahir da presidencia sem licença 
da Assembléa. Já é um poder. . 

Tenho outros documentos,. Sr. presidente, · para mim de summa importencia. e 
vou prescindir de outros para chegar á conclusão e não cansar mais a attenção dos 
honrados Senadores; mas, Sr. presidente, é um documento comprobatorjo, de que 
o Governo da União reconhece como Presidente do Estado de Sergipe o Sr. Coronel 
Va1Ladão, este que ~e quer expurgar. 

Permitta-me lêr este telegramma que foi passado ao Sr. Coronel Valladão, Presi-
dente do Estado de Sergipe em exercício, por occasião do resultado da pacificação, 
porque é a conclusão que tiro da resposta do Presidente da Republica, congratulando-
se com S. Ex. pela pacificaçã<1. 

O telcgramma é assignado peló Sr. Presidente da Republica e dirigido ao Pre-
sidente do Estado de Sergipe. (le). 

"ltamaraty, l'alacio, Presidente Republica - 28 Agosto. 
Presidente Estado. - Com desvanecimento ag.-adeço congratulações que me 

enviastes pelo restabelecimenh> da paz nÕ Sul da Republica, restituindo ao Paiz 
inteiro a tranquilidade e a ordem. 
· Podem agora todas as classes dedicar-se ~xclusivamente ao seu progresso e 

engrandecimento á sombra das livres instiro'ições republicanas. 
Continuam ainda as mais significativas manifestações ao governo federal em 

todos os pontos da União, provando assim que por toda parte da vasta extenção 
do territorio nacional comprehende-se bem o grande alcance do auspicioso congra-
çamento da familia brazileira. 

· Viva a Republica. - Prudente ik Moraes. " 
Eis mais um aocumento, um documento forte e positivo que reconhece o co~onel 

Valladão como presidente do Estado. 
Ainda mais outro telegramma aqui está e que foi dirigido do palacio Itamaraty 

por ordem do Presidente da Republica. Foi passado a 23. 
O SR. CoELHO B CAMPos- Isso é uma circular. 
o sà. AumtDA BARRETO - E' telegramma-circular; foi dirigido a todos; foi 

dirigido ao governador de Sergipe e não ao coronel Vatladão. 
O SR. RosA ]llNIOR- Estou !cndo o telegramma passado ao cQronel Valladão 

que estava em exercício. Chamei a attenção do Senado para o telegramma passado 
pelo Presidente da Republica ao Presidente do Estado de Sergipe. 

O SR. MESSIAS DE GvsMÃO - Isso não faz prova. 
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O SR. RosA ]UHIOR - Eu quero saber, Sr. presidente, si está em .exercido 

0 nob~~ c~ronel Valladão . . Os poderes da União o reconhecem ; já tratéi do Poder 
JudiCiano e agora do Poder Executivo. 

Mais um documento em relaç(io aos ·factos alli occorridos, e que por casuali-
dade encontrei n '0 Pa~ de 2 deste mez (le). 

Da~os m~is abaixo ~~ officio dirigido pelo actual director geral dos correios 
Dr. Aarao Reis, ao admimstrador dos correios no Estado de ~ergipe. 

Eil-o: 
«<Não foi agradavel a esta directoria ler os termos desrespeitosos e sobrema-

neira inconvenientes e. incorre~tos com que V. S. no seu officio n. 112, de 4 do 
andante, refere-se ao Cidadão que se acha presentemente investido das funcções de 
chefe do Estado de Sergipe, como tal reconhecido pe!c.s poderes publicas da União, 
que com elle se correspondem officialmente. 

Aos funccionarios federaes, que servem sob responsabilidade superior de S. Ex. 
o Sr. Presidente da Republica, não cabe, de modo algum, de~conhecer, e muito 
menos desrespeitar, por actos ou por palavras, autoridades constituídas, como taes 
acceitas por S. Ex. em suas relações officiaes. , 

Alem de que V. S. não deve ignorar que o serviç<> postal, interessando a todos 
os habitantes do Estado, sem distincção de partidos e de interesses de qualquer 
ordem, deve ser executado com o maximo escrupulo e promptidã3, afim de que possa 
inspirar confiançil ao contribuinte que paga esse serviço; e que ,·elativamente á cor-
respondencia official, deve a mesma ser entregue á nutoridade que estiver em exer-
cício, ou a quem, além do respectivo cargo, estiver nominalmente indicado no 
endereço respectivo. li 

Eis mais um documento. 
Quero ver si resumo o mais possível as minhas apreciações para terminar meu 

discurso. 
Passo agora ao projecto da commissão. Diz a honrada Conunissão Mixta no 

seu parecer : 
E' pois, urgente, no entender ila Commissão, a adopção do seguinte projecto 

(IA) : 
PROJECTO DE LEI H. 40 DE 1895 

tt Art. 1. o O Poder Executivo intervirá no Estado de Sergipe, para o fim de 
assegurar o exercício do Poder Legislativo á Assembléa Legislativa, installada em 
7 ae setembro de 1894, por convocação do então Presidente, Dr. José Calazans, na 
villa do Rosario do Cattete, e o exercido do Poder Executivo ao Coronel Antonio 
de Siqueira Horta, Vice-Presidente eleito, a quem o mesmo Presidente transmittiu 
o Governo e o Tribunal da Relação deferiu o compromisso exigido pela Consti· 
tuição. 

Art. 2.o Ficam autorisadas as despezas necessarias para este fim. 
Sala das CommissÕes, 16 de setembro de 1895. - GoNÇALVES CHAVES, - PAU· 

LIMO DE SouzA ]UHIOR, relator. -]OAI!UIM CoRRiA DE ARAUJO. - A. CoELHO RoDRI· 
GUES. - BENEDICTO LEITE. li . , 

Sr. presidente, é summario o projecto, é imperativo, determina. 
Parece·me que alguns dos honrados signatarios do projecto tinham a plena con· 

vicçãó de que a verdade era aquella, a Assembléa era legitima bem como a eleição, 
mas já exhibi os documentos demonstrando o contrario. . . • . 

O parecer da Commissão é ·para que o Poder Executivo seJa logo exercido pelo 
Coronel Horta, Vice-Presidente; pergunto, por que razão a Commissão fez exclusão 
do Presidente o Sr. Senador Coelho e Campos? Naturalmente por uma condescen· 
dencia, porque o Sr. Senador Coelho e Campos está com assento nesta Casa, sendo 
elle, que querem reconhecer como legitimo Presidente. • 

Mas, a decisão não ·deve ser esta e sim mandar empossar do cargo o Presidente 
eleito. · 

Mas, quanta contradicção, quanta facilidade I Mas, ainda digo, dando de bara~o, 
si os argumentos teem sido todos adduzidos pela inelegibilidade dQ Coronel Valladao, 
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pela votação obtida em pequeno nP,mero, como diz o parecer da commissão, porque 
não referiu-se ena· á eleição dos dois Vice-presidentes Dr. Rolemberg e Horta. A com-
miE&ão não tratou desta eleição, e não disse si foi legal a .eleição do Sr. Rolemberg, 
e no entretanto, Sr. Presidente, a eleição do Sr. Rolembeig foi por grande maioria. 

0 SR. COELHO E CAMPOS - Minoria. 
O SR. RosA JUNioR ~ Sr. presidente, v.ou dar por terminada a minha missão. 

Não trouxe documentos que pudessem ao menos encher um caixl!-o, e trazer a esta 
Casa para servir de estudo á honrada Commissão Mixta. Apenas trouxe documentos, 
sobre os quaes fiz a conhecida apreciação, que entrego ao Senado para que a julgue. 

Antes de retirar-me da tribuna, preciso dizl'r a algum membro da honrada Com-
missão Mixta, como é o honrado Senador por Minas, que, segundo me consta, tem 
em mãos outros trabalhos que dizem respeito a outros Estados, que elle e seus colle-
gas de Commissão, signalarios do projecto, não se devem persuadir que essa disposi-
ção por elles escripta nesse projecto tivesse uma acção absoluta; e si acção tivesse, 
certamente ~ria relativa, porque tudo obedece a um principio só, que da lei das 
forças se vérifica, que a sua acção é sempre exercida rela.tivan:l'nte. 

Sr. · pr~sidente, ' si é ~m corpo que tomba no espaço, a acção da gravidade não 
exerce absolutamente, mas sim relativamente, porque elle está sob a pressão das 
camadas atmosphericas; si é um corpo que se põe en:t movimento, a sua força motora 
não se exerce em absoluto, porque, por muito poderosa que possa ser, outras forças 
a contrabalançam, como seja a gravidade que actua sobre o corpo, o attrito que 
demora a marcha, a resistencia do ar que se desloca. 

Já se ~ê pois que não ha acção absoluta; a força é sempre relativa, porque encon-
tra outras, que com ella se contrabalançam. 

Eis porque, com os documentos officiaes, sem mandar vir um navio expresso 
para carregai-os, tratei do caso de Sergipe, porque não quero nada de Sergipe, quero 
apenas o seu engrandecimento. · ' · . 

Sr. presiilente, a minha presença nesta tribuna, permitta-me dizer, é apenas para 
fazer um p~otesto; para não ver posteriormente o meu Estado em hasta publica. 

O SR. CoELHO E CAMPOS- O que quer isto dizer? 
O SR. RosA JUNIOR- Sr. Presidente, eu poderia fazer uma referenda a um docu-

mento que tenho, porque historiei já o costume e veso antigo no Estado de Sergipe 
de fazerem-se eieições' a bico de penna .. 

O SR. CoELHO E CAMPos - Não commigo. 
O SR. RosA JUNIOR -A r:eferencia é esta : o systema dó bico de penna, do tempo 

do imperio, passou por uma modificação alli, ao que parece. E' assim que chegou 
aQ meu conhecimento que na lei eleitoral daquelle Estado, que foi confeccionada sob 
os bons auspícios dos illustres representantes de Sergipe e de seus amigos, me consta. 
e mesmo por um jornal de grande circulação, foi narrado, que ha um celebre artigo 
que é em tudo contrario aquella disposição que é commum em tcdas as leis dos Esta-
dos. A unica vez que fui votar, vi o presidente e os mesarios e uma caixa com uma 
pequena abertura; depÔis de feita a chamada, cada eleitor collocava a chapa dentro 
da uma, depois de apresentar o seu diploma, e verificada a identidade de pessoa. 

0 SR. LEANDRO MACIEL - Isto é em toda a parte. 
' O SR. RosA JUNioR - Isto vi na U!lica vez que votei, e foi na eleição direcla, 

em S. Paulo. 
Mas, Sr. presídente, como disse, .consta-me que na lei eleitoral de Sefgipe ha. um 

celebre artigo em que se manda que o presidente e os mesarios, feíta a chamada, 
collocadas as cedulas na urna, o presidente conta o numero de eleitores que votaram, 
e manda retiral-os em numero igual ao numero de eleitores. 

já veem VV. Exs. que si anteriormente as eleições eram feitas a bico de penna, 
o processo adaptado hoje por SS. Exs. não, é menos para admirar. . 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Victima sempre I E nunca tirei votos a quem quer 
que fosse. Não ha quem o prove. · 

O SR. RosA JuNIOR - Apenas estou citando o facto para mostrar a que ponto 
chegou meu infeliz estado. Não estou asseverando que isso se fizesse; apenas indicl'l 
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como podia ter-se um slmile daquellas eleiçOes a bico de penn3. E· prectso metamor-
phosear-se a politica alli I 

Está feito o meu. protesto contra o procedimento que se quer ter · com o meu 
estado; e peço aos meus honrados collegas, representantes dos outro~, que prestem 
atter.ção ao que se pretende fazer. O fim não é só prejudicar aquelle estado, não é 
unicamente riscal-õ do mappa dos Estados, que gozam de consideração. 

N~o; o fim é outro; segundo fu~ informado por um honrado membro desta casa, 
que fai parte da commissão mixta, cahiu a regulamentação do art. 6o, mas essa com-
missão tem em mãos outros trabalhos sobre Pernambuco, Bahia, etc. 

E' por isto que, ao retirar-me da tribuna, digo aos meus collega:s que precisam 
prestar bem atenção ao que poderá acontecer a seus estados, a vista da facilidade com 
que se quer baralhar todo este systema republicano. 

Não é debalde que constantemente se levantam accusações aos republicanos histo-
ricos ! Precisamos ser calmos, precisamos apreciar os factos, precisamos todos nos 
congraçar para o engrandecimento da patria I Sejamos logicos I Vejamos o que se 
pretende attentar com a passagem deste inaudito projecto I Attendam bem os hon-
rados collegas I -

Sr. presidente, o meu protesto está feito e eu declaro que estou disposto a tudo 
fru~er para o engrandecimento daquelle infeliz estado, porque até a agua se lhe quer 
negar! 

Po,is bem, Srs. Senadores, precisamos ver que o projecto não ataca só o estado 
de Sergipe. Já ha um sobre Pernambuco, Bahia e o objectivo final será certamente 
o Rio C>Tande do Sul. 

Tenho concluído. 

O Sr. Coelho e Campos -Sr. presidente, o Senado acaba de ouvir o tripar-
tido discurso do Sr. Senador por Sergipe, e não sou injusto dizendo que esse dis-
curso, por seus conceitos, é uma prova ainda de que eu e meus companheiros pleitea-
mos a causa patriotica e nobre de nossa terra querida. 

Não sei porque S. Ex. entendeu observar mais de numa vez que eu era parte 
interessada, como si eu puzesse em duvida a minha situação francamente confessada, 
ou necessitasse porventura de lições de honorabilidade de quem quer que seja, ou 
fosse capaz de affastar-me da verdade, fosse qual fosse o interesse, e viesse de qual-
quer modo imitar \1 sr. Senador, que, consciente ou inconscientemente, se fez porta-
dor de .documentos falsos, ou que envolvem falsidades notarias. 

Os SRS. ROSA JUNIOR E LEANDRO MACIEL dão apartes. 
O SR. CoELHo E CAMPOS - Senhores, eu comprehendo a minha posição neste 

debate; sei que, pelo regimento e por mim mesmo, sou nesta questão um ministro 
sem pasta, senador sem voto, que informa, que discute, mas não delibera. 

E' uma situação confrangedora, confesso,- desagradavel, ser parte em uma cor-
poração de meus iguaes; e de todo a evitaria si a pre\·isse, situação a que arastou-
me a fatalidade das circumstancias, e a que me submettci em nome de um interesse 
superior, qual seja a honra, o civismo a dignidade politica do Estado, que represento. 

E' o meu empenho na exposição que passo a fazer; encarecendo a attenção do 
Senado para que se habilite, pelo conhecimento dos factos, a julgar o pleito com 
severidade e justiça. . 

Não venho fa;;:er um· di~curso, e apenas referir o que com verdade ha sobre a 
materia do projecto, de lado, absolutamente de lado qualquer interesse, que se me 
attribua. 

Verá então o Senado a lizura e superior isenção com que se houve a Commisslo 
Mixta formulando o projecto com que concluiu o luminoso· parecer sobre o caso de 
Sergipe. 

Diz o projecto : 
11 Art. 1. o O Poder Executivo intervirá no Estado de Sergipe, para o fim de 

assegurar o exercicio do Poder Legislativo á Assembléa · Legistava, installada em 
7 de setembro de 1894, por convoc~ção do então Presidente, Dr. José Calazans, na 
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villa do Rozario do Catete, e o exercício do Poder Executivo ao coronel Antonio de 
Siqueira Horta, Vice-Presidente eleito, a quem o mesmo Presidente transmittiu o 
Governo e o Tribunal da Relação deferiu o compromisso exigido pela Constituição. 

Art. 2.° Ficam autorisadas as despezas necessarias para esse fim. n 
Sabe. o Senado, é de publica notoriedade o que se passa em meu Estado; acham-se 

duplicados todos os poderes locaes : duas assembléas, dous presidentes e vice-presi-
dentes, a judicatll1"a em duplicata, os governos municipàes tambem duplicados . 

.1\. Commíssáo Mlxta verificou que, das duas assembléas é legitima a assembléa 
installada na cidade do Rosario e das duas turmas de presidentes e vi~presidentes 
é legitima a turma reconhecida por essa assembléa. 

Porque, senhores? Porque é legitima a assembléa do Rosario? 
Porque são legítimos o presidente e vice-presidente por clla reconhecidos? 
E' a questão, e de sua solução affirmativa e convincente decorrerá natural-

mente a illegitimidade, a falsidade, a criminosidade da assembléa installada em 
Aracajú, conhecida no Estado por assembléa peba. ou Valladão, a illegitimidade tam-
bem do presidente e vice-presidente por ella reconhecidos. (Apa.rtes.) 

A legitimidad:! da assembléa resulta de legalidade de sua formação em suas 
phases principaes : a eleição - a expedição dos diplomas e verificação de poderes. 

Si se fizer a prova plena inilludivel de que os membros da assf'mbléa do Rosario 
foram os mais votados em eleição livre e regularmente feita, e que por tal foram 
legalmente diplomados, e os seus poderes verificados competente e veridicamente, 
estará feit~t a pro,•.J de sua legitimidade. 

Si se provar tambem que a maioria de votos ou a eleição dos membros da 
assembléa de Aracajú não consta de documento algum conhecido, que por isso elles 
não foram diplomados. e que a verificação dos seus poderes se fez incompetentemente, 
falsamente contra a verdade das actas, não ha como duvidar de sua illegitimidade. 

E' o que mostrarei, apreciando a eleição, a apuração, a verificação de poderes 
aessas. duas assembléas. 

A eleição: 
Por determinação da lei, procedeu-se á eleição de deputados estodaes para o 

biennio de I8g4-18g5 a 28 de fevereiro do anno passado. 
Concorreram a essa eleição, disputaram-na tres grupos politicos representados 

por seus fiscaes nas mesas das secções eleitoraes. 
Tão regular, tão livre correo o pleito, que não hou\•e duplicata em parte alguma, 

nem mesmo um prot~sto, uma reclamação siquer, perante qualquer das mesas elei-
toraes nem em cartorios de tabelliães, como permitte a lei, na imprensa de quaiquer 
matiz, nem na junta apuradora. 

Venceu em toda a linha o partido republicano federal, a que eu e os meus amigos 
somos filiados, sendo mais votados nas umas os 24 C.'lndidatos por elle suffragados. 

Os outros dou.< grupos tão deficientes eram que não lograram eleger nem mesmo 
um siquer, de cinco nomes que figuram nas suas duas Chapas. 

Isto .sem protestos, sem reclamação, de confissão geral. 
Essa nossa consideravel superioridade sobresahe considerando-se : 1° que ele-

gemos toda a representação estadoal, não obstante o V(lto incompleto das listas pres-
cripto na lei; zo que com os mesmos elementos, elegemos no dia seguinte, na eleição 
federal de 1° de março tres dos quatro deputados do Estado com maioria mais de 
dupla, sobrando-nos elementos para darmos, como demos mais de 1000 votos ao 
representante da opposição na Camara dos Deputados, e mais cerca de 8oo votos 
a um candidato ·avulso que teve pouco mais de xooo; e na eleição para senador 
nesse mesmo dia feita teve o nosso candidato 5200 votos contra 2400 á custo obtidas 
pelo candidato official, o mesmo coronel Valladão. · 

Si era tal a nossa maioria no eleitorado, si a eleição de 28 de fevereiro foi dispu-
tada e fiscalisada ao ponto de não haver pelos menos um protesto - é prova. provada 
a legalidade da maioria de votos dos nossos candidatos. 

Foram os mais votados e portanto eleitos os seguintes: capitão Xavier Oliveira, 
coronel João Dantas, coronel Luiz Tavares, capitão Antonio Queiroz, Dr. Horacio 

• 
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Martins, Dr. Matheus Machado, coronel Benjamin Telles, Dr. Baptista Oliveira, 
Dr. Davino Aquino, Dr. Joviniano Carvalho, Dr. Zachari:Js Reis, Dr. Teixeira 
Fontes, Dr. Leandro Maciel Junior, Dr. Gonçalo Boto, coronel Felisberto Frota· 
padre Marçal Rilieiro, tenente-coronel Luiz Antonio, Dr. Lima Junior, padre Jo~ 
nathas Gonçalves, Dr. J. Baptista ltajahy, capitão-tenente Rodolpho Fontes, capitão 
Luiz C. Azevedo, major João Macieira e capitão Euthymio. 

Nossos candidatos todos, todos membros da Assembléa do Rosario, excepto 
o capitão Xavier Oliveira, eleito pelo nosso partido, mas convolado para. a Assémbléa 
Valladão. ' 

A eleição, portanto, inquestionavel, irreprehensivcl. 
A apuração: 
Eram 70 as netas das secções eleitoraes. Até a data da apuração teve a junta 

apenas 62, por cuja votação eram ainda mais votados os mesmos 24 candidatos 
do partido republicano federal. não influindo nesse resultado a vctação de 8 actas, 
que não lhe chegaram á tempo. ' 

Em consequencia foram expedidos os diplomas aos ditos mais votados. Contra 
a verdade dessa apuração e os diplomas expedidos não houve protesto ou reclamação 
perante a Junta, pela imprensà, nem por outro qualquer modo. ' 

~elo contrario, a Gaseta de Ser.gipe, orgão adverso, publicou o resultado da 
apuração assim feita sem a mais leve objecção, sem reparo, como um facto incon-
testado, geralmente previsto, esperado. 

Aqui está (mostrando) o numero da Gazeta, onde vem a noticia do resultado da 
apuração. 

Nota-se ainda (!ue, por essa occasião, tratando-se tambem da apuração da eleiçao 
federal de 1 de março - a ella se oppuzeram por todo modo os nossos adversarios 
ao ponto de não fazer-se; entretanto que elles pelos mesmos meios e com o mesmo 
resultado podendo oppor-se a apuração estadoal, não se oppuzeram e por isso a apura-
ção se fez, tal a sua resignação e confissão mesmo do seu insuccesso na eleição de 
28 de fevereiro. 

Na forma da lei foram expedidos os diplomas a quem de direito, isto é, aos nos-
sos candidatos, sem qualquer objecção, ou cousa que duvida fizesse. 

Era isto em começo de abril quando ainda não cogitava o coronel Valladão de 
sua candidatura á Presidencia do -Estado. 

Depois, porem, dessa candidatura e da famosa eleição de 30 de julho, entrando 
nos seus planos uma Assembléa sui genef'is capaz de homologar as fraudulencias havi-
das e reconhecei-o eleito, abria-se uma campanha contra os deputados diplomado~, 
com o fim de invalidar-lhes os diplomas, ou pelo menos apparentar a illegalidade 
desejada. ; 

Comprehende-5<! o alcance. Tarnbem não houve meio por mais indigno, que não 
fosse empregado. 

Foi um dos passos dados a falsificação do regulamento eleitoral. 
Foi o caso que, expedido o regulamento a 20 de janeiro de 1894 e publicado logo 

no Dia (jornal que publica os actos officiaes) foram mandados tirar em avulso algu-
mas centenas de f.'Xemplares para distribuil-os ao pres,dente do Estado pelas autori-
dades, e encarregada dessa tiragem a Gazeta de Sergipe, nossa adversaria, de todo 
adepta ao coronel Valladão, que ao seu redactor fizera inspector da alfandega, etc. 

Houve demora na tiragem dos exemplares, e afinal apresentados estes, em fins 
de julho, verificou-se que se achava falsificado o art. 127 relativo á apuração. da 
eleição de deputados, dizendo-se que ·ena seria feita. pela conselho municipal da capital 
e tres immediatos, e não tambem pelo juiz de direito como resava o original. 

Aqui tenho (mostrando} este folheto contendo o regulamento as~im alterado, e 
vê-se ter sido elle publicado na officina typog.raphica da Gazeta de S(!1'gipe. 

Descoberta em tempo a falsificação, corrigiu a lacuna um acto do presidente do 
Estado, rerriettido ás autoridades. 

Eis o acto: 
Acto - O presidente do Estado, attendendo o regulamento eleitoral que baixou 
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com o decreto n. 6o, de 20 de janeiro dei;te anno,. foi publicado em avulsos com incor-
recções que alteram o que se acha consignado no original do mesmo regulamento, 
nomeadamente na parte referente a apuração geral das eleições e tendo em vista que 
o regulamento, de que se trata, foi tambem publicado no jornal official, de accordo 
com o respP.ctivo original, e baixou a presidencia descisão a respeito em 3 de abril 
deste anno, sob consulta do conselho municipal da capital, resolve restabelecer o ver-
1ladeiro sentido das arts. 126 e 130 na respectiva publicação em avulsos pela maneira 
seguinte: 

Art. 127. A eleição de deputados a assembléa será apurada na capital do estado 
por uma junta composta do respectivo juiz de direito, como presidente, e dos mem-
bros do conselho municipal e immediatos em votos até o numero de tres. 

Cumpra-se e communique-se (O Dia de 12 de agosto de 1895.) 
O fim dessa tramoia era pOr em duvida a validade dos diplomas assignados pelo 

juiz de direito, e outros expedidos por alguns membros do conselho municipal, nossos 
adversarios, de modo a dar pretexto á força federal a intervir em apoio dos novos 
diplomados, e se declararem estes os eleitos. 

Poucos dias antes das sessões preparatorias foi mandada uma força de 50 praças 
para o município de Itabaianinha, a pretexto de perturbações locaes, para prender 
dous deputados alli residentes, e afugentar pelo panico os mais diplomados, certos 
das disposições da força federal pelo que havia ella praticado na eleição e não com· 
parecerem elles nas sessões preparatorias. - . Os dous deputados evitaram a prisão 
evadindo-se para outras paragens. 

Esses factos eu denunciei desta tribuna em sessão de 31 de agosto do anno pas-
sado. Falhando estas duas tentativas, trataram os adversarios de arguir de nulla a 
apuração : t 0 por não ter-se reunido em totalidade a junta apuradora e somente seis 
membros no primeiro dia; 2o por ter sido feita a apuração f6ra do prazo legal. 

Frageis recursos de naufragas, co"mo vae-se ver I 
Não é exacto que no primeiro dia a junta se reunisse com seis membros somente. 

Compareceram nove, depois retirando-se dous, e em seguida comparecendo outro, 
ao todo oito maioria de 15, quantos são os membros todos. Aqui tenho a certidão 
da acta. (Apresentando-a.) 

Quando a lei eleitoral, art. 63, dispõe que a junta apuradora será composta do 
juiz de direito , dos membros do conselho municipal e tres immediatos, não cogitou 
que fosse precisa a presença da totaíidade para o seu funccionamento . 

. Que essa unanimidade não é necessaria nem essencial, resulta do art. 64 § 5, 
da mesma lei, que permitte que a junta funccione com tres membros, si no pri· 
meiro dia ella não se reune; e do art. 65, que define o diploma a cópia da acta da 
apuração assignada pelo juiz de direito e dous membros mais da junta. 

E' claro, portanto, que até sem maioria de membros p6de a junta fazer a apu· 
ração, expedir os diplomas, e portanto não ha irreguiaridade si ella funcciona com 
maioria dos seus membros no primeiro dia. 

E. V. Ex. sabe, Sr. presidente, que é esta a. pratica constante nas apurações, 
quer estaduaes quer federaes. • 

Nilo ha tal irregularidade, e quando houvesse, o que de todo ponto contesto, 
s6 haveria nullidade si no primeiro dia fosse feita a apuração. Mas nem a totaliaade 
dos membros da Junta é nece&saria no primeiro dia, nem a apuração se fez no pri· 
meiro dia, e sim nos cinco dias seguintes. 

Fez-se a apuração f6ra do prazo certo, devido a .uma duvida, que foi suppor 
o Presidente -do Conselho Municipal, nosso adversario, que competia a convocação 
ao juiz de direito, e, por sua vez entender este que cabia ao Presidente do Conselho. 
Questão de intelligenéia de um artigo de lei como se vê do seguinte officio do Pre· 
sidente do Estado em resposta á consulta, que afinal fez-lhe o Presidente do Con· 
selho: 

~ . . . . . . . . . . . 
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~ Ao Presidente do Conselho Municipal da Capital - Tenho presenlt 0 oiJicio 
que me diriglstes nesta data, a que respondo. 

A _!ei n. 51 de 18 de novembro do anno passado determina - que a apuração 
da eleição de depurados á assembléa Legislativa será feita pelo Conselho Municipal 
da capital, observando-se no que for applicavel o disposto no capitulo 6o da lei n. 
19 ~e 10 de agosto de 1~2. 

O regulamenfo eleitoral, que baixou com o decreto n. 6o de 20 de janeiro deste 
anno, manteve aquella prescripção, determinando, porém, que o conselho, consti-
tuído então em Junta apuradora, fosse presidido· pelo juiz de dir~ito da comarca da 
capital, applicando-se assim um dos princípios que decorreu do capitulo 6o da lei 
n. 19 acima citada. 

A lei n. •51 é um complemento da de n. -47• que estabeleceu que a eleição de 
deputados fosse feita por estàdo e não por ·districtos, .como prescrevia a lei n. 19. 

Declara-vos, pois, que, para a apuração de que se trata devem ser observadas 
as ·disposições do rPgulamento de 20 dP. janeiro, quanto á organisação e ordem dos 
trabalhos"· • 

(O Dia de 7 de abril de 1895) . . 
Si passou o prazo, culpa foi das autoridades, e a falta deshs em geral não pre-

juaica o direito dos interessados. 
Isto no direito privaão, como no direito publico·, e em todas as relações jurídicas. 

O excesso do prazo induz á responsabilidade do funccionario, e não á nullidade do 
acto, salvo disposição de lei em contrario, que, no ca>o não ha. 

E porque, ess~ nullidade? 
A apuração é um acto preparatorio auxiliar da verificação de poderes, facili-

tando a somma dos ·votos, expedindo diplomas para os fins legaes. Si essa somma 
de votos foi feita com exactidão pela junta, si os diplomas foram expedidos nos 
termos da lei, si precederam editaes de convocaÇão pela imprensa, ·si a apuração 
se procedeu com toda a regularidade, a questão do prazo - é uma infracção inno-
ceóte, mas não uma nullidade. 

Si os diplomas foram 'expedidos pela junta, autoridade competente, s6 o poder 
verificador a assembléa do estado, é que verificará si o excesso do prazo foi obra 

da fraude, com prejuízo de terceiro, ou si foi falta escusavel - sem oiJensa a direi-
tos, para annul!al-os ou acceital-os, segundo a hypothese. 

Ora, na especie, a bba fé é clara si se considera, que não hcuve direito algum 
prejudicado, que ·o juiz de direito, nosso correligionario suppunha competente o pre-
sidente do conselho, e este, nosso adversario, entendia competente aquelle juiz, sendo 
resolvidll a duvida pelo presidente do estado. 

· Que não houve dire\to algum ferido é manifesto, attenta a rigorosa conformi-
dade da apuração e diplomas expedidos, com as act'ls de que constam as eleiçóes 
e os eleitos. 

Em todo caso valeriam os diplomas emquanto pelo Poder competente não fos-
sem annullados. 

Entretanto é tal o empenho de adulterar os factos que ainda hontem leu o Sr. 
senador por Sergipe um telegramma publicado n 'O Paiz de hoje, em que diz o 
coronel Val!adão que o ex-presidente, Dr. Calazans, ror occasião dessa apuração, 
em officio, contra ·a lei de 18 de nov'!mbro de 1~3, deliberou que a junta fosse pre-
sidida pelo juiz de direito, genro do Dr. Leandro Maciel, o qual, de surpreza reuniu 
alguns membros d.'.l junta, e fez a apuração á contento. 

A quanto obrig:. o desespero de causa I Tudo inexacto, falso tudo, Sr. presidente I 
O officio a que se refere o Sr. Valladão é o mesmo· que, ha pouco li, e do qual 

se vê que o Dr. Calazans respondeu a consulta do Presidente do Conselho Muni-
cipal, baseando sua resposta no regulamento eleitoral expedido em 20 de janeiro, 
quando, portanto não podia cogitar das difficuldades da apuração . a fazer-se em 
ab'ril, e que a lei citada no telegramma foi entendida no regulamento de accordo 
com a lei de 12 de agosto de 1~2, li que aquella se 1emette, intelligencia perfeita-
mente juridica par:l quem a lê de boa fé e sem as sinuosidades da chicana. 
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E' f(llsr• a· reumao da junta se fizesse com surpreza., e convocada pelo ' juiz de 
direito, rg<enro do Dr. Maciel. 

Aqui estão os editaes (mostrando) dessa convocação publicado& no dia 5 de 7 
de abril, assignados pelo juiz de direito interino, e nos quaes são convocados todos 
os membros da junta por seus ' nomes. 

Tenho tambem aqui a acta da primeira sessão d;, junta, na qual compareceram 
o Presidente do Conselho e mais dous membros adversarios nossos. 

E' tal a falta de sinceridade de taes allegações que-o Sr. Valladão deixou de 
citar o regulamento eleitoral de 20 de janeiro, expedido para a execução da lei elei-
toral, e que é hoje observado por juizes de · nomeação do mesmo Sr. Valladão, e 
aqui está (mostrando) um edital publicado na Gazet~ de Sergipe de 27 de junho 
déste anno assignado pelo Dr. Ernesto Rodrigues Vieira, convocando os membros 
da junta para a apuração de e!eiçoes de deputados feitas sob o seu governo. 

Eis afinal a que se reduz o telegramma: á dizer o Sr. Valladão que o Dr. Ca-
lazans deu ao Presidente do Conselho uma solução, de accordo com o regulamento 
eleitoral, que hoje observam autoridades de sua nomeação ! 

Resolvidos, como parece, esses ardis da chicana grosseira coritra a apuração 
da eleição de deputados, contra cuja exactidão nem então nem agora se articulou 
facto algum positivo, fica fóra de questão que diplomados e bem diplomados foram 
os 24 candidatos eleitos do partido republicano federal. 

A verificação de pooeres : 
Pela Constituição, art. 17 n. I - é a verificação de poderes attribuição privativa 

da assembléa do estado. 
E como no primeiro anno da legislatura é que essa assembléa se constitue, a 

lei eleitoral faz expedir diplomas aos cidadãos mais votados para que os diplomados 
formem a assembléa provisoria, que ,na conformidade do regimento interno da 
assembléa, verifique os poderes, 

Portanto, aos cidadãos diplomados pela junta cabia verificar os poderes dos 
eleitos em 28 de feveriero. 

A installação da assembléa devia dár-se, por preceito co.nstitucional, a 7 de se-
tembro. As sessões preparatorias começariam quatro dias ante~, a 3 de &etembro. 

Pois bem, quando nesse dia, se dirigiram os deputados diplomados ao edificio 
da assembléa, na capital, achavam-se já no recinto, indivíduos esttanhos, não e!eítos, 
não diplomados, occupando os Jogares da meza e das bancadas, presentes tambem 
o commandante e officialidade á paizana e algumas praças do 33° batalhão, estando 
este de promptidão no quartel. · 

• Recebidos os diplomados com vaias e alaridos dos intruzos, em vão reclamaram 
os Jogares, que lhes competiam para entnrem nos trabalhos, e . desattendidos e 
vendo, pelo que se passáva, imminente um . confticto, que em nada: lhes poderia 
aproveitar, retiraram-se levando o occorrido ao conhecimento do Presidente do 
Estado. 

O Presidente do Estado, sem força bastante pera garantir a reunião da assem-
bléa na capital, pois que sua policia seduzida havia em parte tido praça no batalhão 
de linha e tendo ostensivamente este contra si, designou a villa do Rosario para 
a reunião da assembléa na forma do art. 6 § 3o da Constituição. 

Estes factos foram já por 'mim referidos nesta tribuna, e além de sua notorie-
dade constam de um manifesto dos diplomados e de um officio dos mesmos ao presi-
dente do Estado, já publicados pela imprensa e que deixo de ler para poupar o tempo. 

Lerei, entretanto dous documentos, em prova. 
E' um delles a propria acta ' da primeira sesSão preparatoria da assembléa de 

Aracaju, na qual se lê o_ seguinte : · 
cc ••• Nesse acto comparece•' o coronel Benjamin Telles acompanhado de alguns 

outros que se diziam eleitos reclamando pela cadeira de presidente, esta lhe foi 
negada em consequencia do que retirou-se elle com os demais companheiros. , 

Outro documento é o acto do presidente dt' Estado designando a Villa do Ro-
sario, publicado no dia II de setembro, onde se lê : 

"O Presidente do Estado,· tendo em consideração a communicação que lhe foi 
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.dirigida pelos cidadãos diplomados deputados pela junt~ apuradora da capital, e em 
que salientam o modo arbitraria e violento que lhes vedou a reuriiã!l para a installa· 
ção da assembléa legislativa · no edifico da mesma assembléa de accordo com o 
§ 3° do art. 6° da Constituição Estadoal, designa a Villa do Ro~ario para a reunião 
e installação da assembléa no paço do conselho municipal da mesma villa, onde deve• 
rão effectuar-se as sessões ordinarias. , 

PubliquP.-se e cumpra-se. Em 4 de setembro de 1894· 
Reunidos no paço do conselho municipal do Rosario, trataram os diplomados da 

verificação de poderes, na fórma do regimento. 
A 7 de setembro, installava-se a assembléa, comparecendo o Presidente do Estado 

e lendo perante ella a sua mensagem. 
Procedeu-se á eleição da mesa e das commissões, entre outras uma de cinco mem-

bros que com cinco desembargadores, comporiam o tribunal mixto que, pela Consti-
tuição conhece dos crimes de responsabilidade do presidente e outros funccionarios. 
Communicada a nomeação desta commissão ao Tribunal da Relação, respondeu este 
pelo serguinte officio : 

«Tribunal da Relação do Estado de Sergipe. - Aracajft, 12 de setembro de 1894 
- N. 182 - Exm. Sr. vice-presidente da assembléa legislativa - Accuso o vosso 
officio de 10 do correntt>, no qual me communicaes haverem sido eleitos membros oo 
Tribunal mixto a que se refere o art. 17 § Io da Constituição Estadoal os SI"S. depu-
tados Francisco Antonio de Carvalho Lima Junior, padre Jonathas José Gonçalves, 
Dr. Antonio Teixeira Fontes, Dr. Zacharias Horacio dos Reis e Dr. Davino Nomysio 
de Aquino. 

Saude e fraternidade. - JoÃo BAPTISTA DA CoSTA CARVALHO. » 
O que tenho dito faz certo que os membros da assembléa do Rosario foram per-

feitamente eleitos como os mais votados no pleito, que nesta conformidade. lhes 
foram conferidos os diplomas, que os seus poderes foram verificados competentemente 
pela assembléa dos diplomados e veridicamente de accordo com as ;,ctas e que o Pre-
sidente do Estado e o Tribunal da Relação a reconheceram. 

Isto quer dizer, que está provada á evidencia a legitimidade' dessa assembléa. 
O facto unico articulado' contra ella foi a arguição quanto a apuração que consta 

do parecer da commissão de poderes da assembléa de Aracajtl, lido pelo Sr. senador 
Rosa Junior, arguição, como qisse, sem consequencia e já combatida. 

A essembléa do Rosario funccionou durante alguns dias mais, approvou á trans-
ferencia da sede de sua reunião, fez leis e a apuração da eleição presidencial, como 
se verá. 

Submettida ao mesmo crisol desta demonstração a assembléa de Aracajft, facil 
se evidencia a sua illegitimidade. 

E' falsa e illegitima essa assembléa: 1°1 porque a maioria de votos, ou antes 
a eleição dos seus membros não consta de documento ou acta alguma conhecida; 
sendo que por isso; 2° não foram elles diplomados; e 3° os seus poderes verificad!ls 
incompetente e inveridicamente e falsamente. 

Não consta a eleição dé documento algum conhecido, porque o~ se considere a 
totalidade das actas (7o} ou as actas apuradas pela Junta (62), ou sómente as actas 
(54) de 22 municípios em que essa assembléa falsamente diz ter baseado a sua ~fi
cação de poderes,em nenhum destes casos se verifica a votação phantastica e avultada 
attribuida aos seus membros. 

Mesmo pelas 54 actas dos 22 municípios apenas dous dos seus membros se com-
prehenderiam entre os 24 mais votados, e ainda assim com votação inferior a que 
lhes foi attribuida. 

A nenhum delles, porém foi conferido diploma, porque pelas 62 actas apuradas 
pela Junta não tinha nenhum delles votação bastante para ser comprehendido entre 
os mais votados. 

Incompetentemente, falsamente feita a verificação de poderes, porque não foi 
ella feita pelos diplomados, como é de lei, mas pelos intrusos, não diplomados, e por-
que a votação attribuida aos membros dessa assembléa destOa inteiramente, absoluta-
mente da que co~sta das proprias actas em que allega ter-se baseado. 
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Aqui estão (indicando) as 70 actas, que acompanharam a repre!.entação da assem-
bléa do Rosario ao Congresso Nacional. 

De um quadro, que consta dessa representação ao Congresso, se vê com exacti-
dão a votação que cada membro dessas duas assembléas teve pelas 70 actas, pelas 6.J 
apuradas pela Junta, pelas 54 de 22 municípios, e a votação dissonante e fictícia attri-
buida pela assembléa de Aracaju aos seus 18 membros para collocal-os entre os mais 
votados. · 

Nelle se descriminam os membros da Assembléa do Rosario dos da Assemblé.1 
de Aracajt'l, e se reconhece a votação respectiva addicionando-se aos nomes daquelles 
as iniciaes A. R. e aos nomes destes as iniciaes A. A. 

Eis o quadro·: 
Quadro da eleição 

;-.. 
1 Capitão Xavier de Oliveira...... A. A .•• 
::1 Coronel Dantas • • • • • • • • • • • • • • • • • A. R ... 
3 Coronel Tavares • . • . • • . • . • . • • • • • A. R. .. 
4 Capitão Queiroz ••.•.••• , • . • • • • • A. R .. . 
S Dr. Horacio Martins............ A. R .. . 
6 Dr. Matheus Machado • • • • • • • • • • A. R •.• 
7 Coronel Benjamim Telles . • • • • • • . A. R ..• 
8 Dr. Baptista Oliveira • . • • • • • • • • • A. R ... 
9 Dr. Davino • .. • • • • • • • • • • • • • . • • .. A. R •.• 

10 Dr. Joviniano Carvalho .• . . . • . . • A. R .. . 
II Dr. Za,carias dos Reis . • . . . . • . • . A. R .. . 
12 Dr. TE:ixeira Fontes •.•.•. ,. . . . . • A. R .. . 
13 Dr. Leandro Madel Junior • . . • • . A. R .. . 
14 Dr. Gonçalo Botto • • . .. •• • •• • •• • A. R .. . 
15 Coronel Felisberto Prata . • . • • • • . A. R .. . 
16 Padre Marçal Ribeiro • • • • . • • • • • • A. R ..• 
17 Tenente-coronel Luiz Antonio • . . • A. R .. . 
18 Lima J unior . • • • . • . • • • • • . • . .. . • A. R .. . 
19 Padre Jonathas Gonç:llves . • • • .. • A. R .•. 
20 Dr. Itajahy • • • • • • • • • • . • . . • • • . • • A. R ..• 
21 Capitão-tenente Rodolpho Fontes.. A. R ..• 
::12 Capitão Luiz Corrêa . . • • . . . • • . • . A. R .. . 
23 Capitão Maci~ira . . . • • . . • . . • • . . • A. R .. . 
24 Capitão Euthymio Esteves . . ... . . . A. R .. . 

Dr. J cisé Leandro .••.•.•.•..... ' ....••... 
Capitão Messias Valladtio . . . . • . • • A • • L. 
Dr. Heraclito Dit1is: • • • • . • • • • • • • • A. A ••. 
Rozendo Garcia • • . . . . • • . . • • • . . . . A . .il ••. 
Dr. Accioli •••••••••.•••.•••.••••••••••.• 
Dr. Gouveia Lima , •••• • •. • • . • • • • • A. :t ... 

"' < 
"' <'i 
o~ .. g_ .. ~ 
o "' 
o~ 

•< o <>< < 
" ~ < 

j.68o 
3:661 
3.602 
3·574 
3·~94 
3·483 
3·48o 
3·416 
3·402 
3·387 
3·379 
3·j77 
3·358 ' 
3·307 
3-193 
J.I86 
1.161 
3·151 
3·147 
3·145· 
3·203 
3·099 
J -045 
2-976 
2.788 
2.7o6 
2.4g6 
2.323 
2.318 
2.ZZI 

3·Io8 
3.185 
3·100 
3·090 
3·073 
2.g6s 
2-939 
3.018 
2.912 
2.9g6 
·3.0I·J 
3·096 
3-152 
3·004 
2.833 
2.84o 
2.824 
2-772 
2.924 
2·759 
2·757 
2-739 
2.815 
2-747 
2.416 
2·45~ 
2.0]9 
1·492 
1.854 
2.020 

2.sos 
2.566 
2,516 
2.369 
2.286 
2·352 
2.341 
2.235 
2.298 
2.255 
2.29:3 

. 2-334 
2-383 
2·337 
2.166 
2.326 
2.151 
2.o85 
2.185 
2.174 
2.175 
2.o6o 
2.114 
2.128 
2.512 
2.461 
2.153 
2.025 
1·9i7 
1.s59 

3·020 
2.391 
1.910 
2.164 
2.001 
1.110 
1.g85 
1-755 
J,g86 
1.800 

1.932 

2.170 
2.235 
2.387 
1-654 
2.ogs 
2-400 
1.729 
1.500 
1-732 
2-3R9 
1.633 
2.204 
1.4::1JO 

1.315 
2-514 
z.soo 
2-404 
1.931 
2.487 
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Padf'e Dantas . • • • • • • . • . . • • • . • . . • A. A .. . 
Df'. Evangelino . • • . • • • • • • . . . • • . . A. A .. . 
Majof' .Lemos . . • . • •.. . • • . . • . • • • . . A. A .. . 
Coronel Euzebio de Carv.'l.lho ....•..• . • • ... 
Df'. Homef'o de Oliveif'a.......... A. A .. . 
Df'. Benilde Rotnef'o • .. .. .. .. .. . A. il. .. . 
Carvalho .Leal .. . . • . .. .. . . . .. . .. A. A .. . 
Padf'e Fonseca .. • .. .. • .. • .. • • • • • A. A .. . 
Major João de Aguiaf'. ... .. . ..... A. A ... 
Emiliano .Leal • • . • • • • • . . • • . • • • • • A. A ... 
A. Bi.sef'f'a ...................... A. A .. . 
Laudelino Freire •••. • •••••••••.••••••••• 
Bf'icio Caf'doso • . . . • • • • • •• • . • . • • • A. il. .. . 
João Esteves ........................... . 
Manoel Esteves ..••.•••.•••.•••.....••.••• 
Df'. João Vieira. .. .. .. • .. . .. .. .. A. A .. . 
Pedro Pires . • ........................... . 
Cof'onel Sebastião Andrade. .. • .. • A. ít .. . 
Dr. M. Curvello .•••••• .' •••••••••••••..•• 
Olympio Leite ••.•. • •... . ..•••••.•.••.•• 
Moura Mattos .• •. •..••••••.•••.••.••. • •• 
F el i:!: Diniz ..•.•••.• • ••..••.•.•....•• . ••• 
Padre Freire •••..•.••..••••••..•.•••..•• 
Dr. José Freire ••••.•••••...•••••...•..•• 
Ernesto Guimarães ••.••••.•••.••.. • •.••• 

2.2o8 
2.207 
2.Jlh 
2.161 
1.994 
1.992 
1.847 
I-751 
1.693 
1.671 
1.646 
1.413 
1.334 
I .151 
I. I O] 
1.088 
1.047 

929 
923 
910 
903 
8go 
861 
713 
162 

1.899 
1.861 
2.006 
1.847 
1.616 
1.738 
1.149 
1.636 
1.444 
1.433 

779 
886 

1.172 
·J,082 

784 
991 

92 3 
756 
812 
818 
756 
(58 
777 
632 
143 

1.749 
1.985 
1.994 
1.!!72 
l -439 
1.697 
1.-617 
1-556 
1.520 
1.476 
1.502 
1.181 
1.168 
1-042 

867 
992 
972 
·s55 
844 
838 
517 
794 
769 
640 
160 

2.500 
2-48o 
2.201 

(I) 
2-478 
2-471 
2.422 
2.467 
2-430 
2.186 
2-428 
2-044 
2-466 

Vê-se que a votação attribuida pela assembléa de Aracají't aos seus membros não 
consta de nenhum dos calculos figurados com assento nas actas. 

J â declarei, e é c-erto, que na eleição de 28 de fevereiro não houve duplicata em 
parte alguma. 

Porque, pois, essa dissonancia? 
E' que a assembléa de Aracají't fez a verificação de poderes sem a presença das 

actas, e della não precisava para a sua designação de. deputados. 
E' o que· se deprehende das actas de. suas sessões preparatorias. 
Na primeira destas actas se declara que não encontradas as actas eleitoraes na 

secretaria faz-se a requisição dell;;ts ao presidente do Estado. 
Na segunda acta nada consta a respeito. 

· (1) Os nomes sem a votação da falsa assembléa dé Aracajt't assim estão, porque 
o jornal official só publicou os nomes dos suppostos mais votados. 
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Na terceira acta se menciona um officio do secretario do governo communicando 
o despacho do Presidente recusando as actas por não ser deputado o presidente da 
falsa assembléa que as requisitou, e em seguida se declara que foram lidos os pare-
ceres do reconhecnnento dos deputados e Jogo approvados. 

Col}l que actas se fe2 a verificação de poderes? 
Leu o Sr. Senador por Sergipe uma certidão ela secretaria da supposta Assembléa, 

contendo a requisição das actas ao Presidente do Conselho Municipal, e a resposta 
deste remettendo-as. 

E' meu juizo que isto é falso, não passa de um ar:Tanjo, e funda-se o meu juizo 
nesta interrogação, que ficará sem resposta : Si a supposta Assembléa requisitou e 
recebeu as actas do Conselho Municipal, e nellas bastou-se, porque a votação dos 
seus membros está em desaccordo com ellas? 

Quer V. Ex. saber a razão disto, Sr. Presidente? 
E' que não houve verificação de poderes, mas simples designação de nomes pelo 

commandante do batalhão, agente do coronel Vallac!ão, que acceitassem o encargo de 
como deputados reconhecerem este coronel como Presidente do Estado; é que tudo 
isto se fez a bico da pena, á olho. 

O facto é de publica notoriedade. 
Bem -se vê que para uma designação assim á bico de penna, não se precisava de 

actas, e eis a razão de não constar "das actas das sessões preparatorias por que actas 
eleitoraes se procedeu á verificação de poderes. 

O arbítrio d'essa designação foi tal -que, entre os do proprio grupo foram pre-
feridos alguns menos votados á outros de maior votação. 

Assim o Dr. José Leandro Martins Soares, cidadão respeitavel e que o honrado 
Senador pelo Piauhy conhece ... 

O SR. CoELHo RODRIGUES - Conheço, é um cidadão distincto. 
O SR. CoKLHO E CAMPos- O Dr. José Leandro- era o mais votado depois dos 

nossos 24. 
Pois bem, arbitrariamente reduziram-lhe o numero de votos, porque não inspi-

rava confiança para a grande patifaria projectada. 
Ao Dr. Accioli, actual Chefe de Policia do Estado, redU2iu-se a votação, porque 

o assessor dessa tramoia, seu amigo, não quiz envolvei-o nessa bandalheira. 
Pelo contrario, o Sr. Bricio Cardoso; actual secretario do Sr. Valladão, que der-

rotado agradeceu pela imprensa os 1330 votos que teve em todo o Estado, apparece 
com 246o votos, apezar de não apuradas as eleições de 10 municípios. 

O coronel Seóastião de Andrade que tendo cerca de Soo votos não cogitava de 
ser deputado, aparece com 2463. 

É assim todos os mais. 
O SR.· LEOPOLDO DE BULHõEs - Está claro, não foram eleitos foram aclamados. 
O SR. CoELHo E CAMPOs - Aclamados,. não ha duvida, e por isso com votação 

maior não obstante a nullidade de diversas eleições. 
O SR. LEOPOLDO DE BULHõEs - E houve ainda nullidade de eleições ! 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Houve, mas as nullidades não diminuíram, augmen-

taram a votação em absoluto. E' um desparate; mas o que ha em Sergipe que não 
o seja 1? · · 

UM SR. SENADOR - Mas este disparate é f6ra de conta. 
O SR. CoELHO R CAMPos - Tudo lá hoje é assim : uma sub\·ersão completa. 
l'ois bem, senhores, essa Assembléa disparatada reune-se tambem á 7 de setem-

bro e verá o Senado que novos disparates commetteu ella para se fazer viavel. 
Fez-lhe a guarda de honra na installação o 33° batalhão. 
Como· era de suppor, não compareceu nella o Presidente do Estado. 
Eleita a mesa e commissões, entre as quaes a de cinco membros para o Tribunal 

mixto, e feita a communicação ao Tribunal da Relação elle não respondeu. 
Tendo sido pubÜcado na columna· official do Dia de 7 de setembro o parecer da 

commissão de podP.res dessa assembléa, foi logo no dia seguinte dirigido ao seu empre-
zario ou director o seguinte officio : 
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"Estado Federado de Se~gipe, Secretaria do Governo no Aracajú, .8 de setembro 
de 1894 - 1a Secção - N. 74 - Sr. contractante da publicação dos actos officiaes, 
no jornal O Dia. 

Q Dr. Presidente qo Estado; considerando illicita a reunião da asseinbléa que 
se acha funccionando no respectivo edifício, manda-me declarar-vos, para vosso con-
hecimento, que não continu~is aa publicação, nesse jornal, dos actos da mesma assem-
bléa. 

Saude e fraternidade. - O secretario interino, José Antonio Peixoto. 
Isto responde a allegação aqui' feita e na imprensa de que n 'O Dia, jornal que 

contractou a publicação do expediente official, {oi publicac;!o esse parecer, como )laviam 
sido as eleições de 30 de jullio. · 

Nada indica o caracter official de taes publicações-- Contra a publicação do pare-
~r de 7 de setembro, foi expedido Q act0 de 8 prohibindo taes publicações. As eleições 
de 30 de julho foram publicadas n 'O Dia, é certo, como tinham sido ás de 28 de feve-
reiro, mas não na columna official, como se vê destes numeros d'O Dia que tenho 
(mosttando). 

Foram essas eleições publicadas no noticiario, que corre por conta da emprez,., 
e esta, é facto sabido, tem como principal interessado pessoa da familia e do partido 
do redactor da Gar.eta de SeYgipe, orgão do coronel Valladão, e por este protegida. 

Ahi a razão da publicação das eleições preferidas. · 
Isolada da opimão e dos poderes do Estado como subsistir essa assembléa? 
Era impossível. . 
Eis que um acto mais de audacia se pratica, em exectJção de um plano premedi-

tado, assentado para quando necessario : a deposição do presidente do Estado, e com 
ella a eliminação da !ISSembléa do Rosario. 

E assim foi; á 11 de setembro, sob o fundamento de abandono do cargo por ter 
· ido o Dr. Calazans a cidade do Rosario ler a sua mensagem perante a assembléa, 

o Dr. Silvio Romero, encarregado da empreitada, empregados federaes com apoio 
da força federal o consideram deposto e acclamam o Dr. João Vieira, no governo, 
como presidente da falsa assembléa;' o que consta mesmo dos telegrammas deste ao 
Senado, á Camara dos Deputados e ao Vice-Presidente da Republiea. 

O Sr. senador por Sergipe leu uma publicação, parece que da Gar.eta de Seygipe, 
em que se dizia, para justificar o supposto abandono, cjue o Dr. Calazans havia reti-
rado trastes do palacio, e haver indícios de querer elle levar o thesouro do Estado . 

. . Inexacto, falso tudo, Sr. presidente. 
Isto que leu o Sr.' senador é uma das muitas balelas. pregadas para attenuar, não 

a illegalidade mas o odioso da deposição. · 
Não ha noticia de tantas miserias, de tanto rebaixamento. 
O Dr. Calazans, do Rosario, onde se achava pois foi lhe vedado pela força de 

volver logo a capital, requisitou o apoio e intervenção do Vice-Presidente da Repu~ 
bica, que este lhe assegurou, como parece tel-o feito pelo seguinte telegramma do 
ministro do interior : ' 

"Telegramma - Dr. Calaza119 - Rosario - Rio, 17 de setembro de 1~4 -
De ordem do Sr. marechal Vice-Presidente da Republica, vos communico que, atten-
dendo á vossa requisição, já expediu, por intermedio do Sr. ministro da guerra, as 
necessarias ordens á$ autoridades militares federaes nesse Estado, para que, na fórma 
da Constituição Federal, art. 6°, n. J, vos auxiliem a manter a ordem e tranquilidade 
publica.- Cassiano do Nascimento, ministro do interior, 11 

Os telegrammas lidos pelo senador Rosa Junior do ministro da guerra e do com-
mandante do districto ao coronel Ferraz vem em prova, confirmam o acto da deposi-
ção, revelando a cumplicidade a mancommunação de todos elles para que a deposição 
s~ mantivesse; pois que assim estava nos interesses do coronel Valladão. 

O telegramma do ministro do interior era destinado a illudir o publico, desde 
qÚe outras ordens se davam por telegrammas ao coronel Ferraz l 

Era a politica do tempo; o machiavelismo por ~xcellencia; fez-se muito disto; 
IÚÍO admira. 
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A Assembléa do Rosario, sob a pressão dos acontecimentos, coacta, houve por 
.melhor adiar suas sessões a 16 de setembro para 20 de novembro, sendo presos cinco 
dos seus membros, e um empregado seu ! 

Depois de todas essas vio~encias - entendendo-se viavel essa falsa Assembléa 
apurou a eleição de 30 de julho, reconhecendo Presidente e Vice-Presidente do Estado 
o Coronel Valladão e Dr. Faro . . 

Uma Assembléa falsa reçonhecendo um falsa Presidente -! Simile com similibus 
-. Era natural. 

E' pois, claro o maximo fundamento com que a Commissão Mixta declara illegi-
tima a Assembléa de AracajQ não eleita de modo algum, não reconhecida por quem 
de direito, repellida dos poderes legaes, se impondo por violencias e fraudes, ampa-
rada pela força publica. 

Destaca-se, por outro lado. avulta a legitimidade da Assembléa do Rosario, a 
verdadeira Assembléa do Estado- pelos solidos fundamentos Já expostos e verificados 
pela honrada Commissão. 

Competia, portanto, a esta Assembléa e sómente á ella, apurar a eleição de 30 
de julho, empossar os eleitos, etc. E' funcção que o art. 17 § s• da Constituiçlio do 

. Estado confere privativamente a Assembléa. 
E isto fez a Assembléa do Rosario approvando em 13 de setembro o parecer de 

sua commissão, que passo a ler: 
A Commissão Especial eleita para dar parecer sobre a eleição procedida em 30 

de julho passado, para Presidente e Vice-Presidente deste Estado, tendo examinado 
escrupulosamente as authenticas que lhe foram apresentadas, sem protesto e docu-
mentos sobre o modo porque ella foi feita, vem dar o seu pa1"ecer, submettendo-o á 
illustração e sabf\doria da Assembléa. 

Quatro candidatos concorreram a eleição Presidencial: os Srs. Dr. José Luiz 
Coelho e Campo~ e Coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valladão para Presidente, 
Coronel Antonio ae Siqueira Horta e Dr. Gonçalo de Faro Rclemberg Vice-Presi-
dente. 

Sommados os votos das authenticas, obtidos por estes candidatos, é este o ~sul-. 
tado: 

Para Presidentes, Dr. José Luiz Coelho e Campos 4.566, Coronel Manoel Pres-
ciliano de Oliveira Valladão 3·474· 

Para V!ce-Presidente Coronel Antonio de Siqu~:ira Horta 4.6so, Dr. Gonçalo de 
Faro Rolemberg 3·3911 votos. 

A Commissão, porém, entende que devem ser annulladas as eleições de alguns 
.munjcipios, não. só porque está provado que a força federal nellas interveio, como 
tami>E,m por falta de formalidades. 

Assim é que a eleição de Simão Dias, no dia em que ella se effectuou, houve con-
fticto entre eleitores e a força federal alli destacada do batalhão 33"·, havendo ferimen-
tos e mortes; esta eleição procedeu-·se entre o panico da população e portanto não póde 
ser considerada valida. 

Ein Maroim, onde tambem se deram perseguições, ameaças e P.risões de eleitores, 
a eleição não deve prevalecer. 

Em Itabaianinha foram taes os horrores praticados que alli não houve eleição 
no dia designado. 

A eleição da 1• secção do Porto da Folha está nulla por muitos motivos. 
I.o A acta da formação da mesa não está assignada pelos mesarios. 
:z.• A cópia da acta da eleição desta secção não está concertada por tabellião nem 

por outro funccionario que o substituísse. 
, j.o Figuram na mesa eleitoral mesarios que não foram eleitos, e não se chama· 

ram os supplentes, em cuja falta sómente devia se 1"ecorrer a qualquer eleitor para 
Mesario. · 

4·o Não está assignada pela Mesa e riem concertada por official publico, a cópia 
da! assignaturas dos eleitores. 

O processo eleitoral da Estancia foi tumultuoso e anarchico, porquanto : 
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1.° Foram repellidos de' votar eleitores que se apresentaram com os seus 'títulos 
:z.o Não ter o processo começado a hora legal. 
3.<!. Ter servido de base para eleição um alistamento preparado em segredo, sendo 

excluídos eleitoros diplomadas e admittidas a votar pessoas de outros municípios. 
Em Itabaiana as cedulas que continham os nomes dos candidatos Coronel Manoel 

Pressiliano de Oliveira Valladão e Dr. Gonçalo de Faro Rolemberg estav·am todas 
abertas, como reconhece a mesa da 1" secção e a minoria da 7a nos protestos apresen-
tados, e por isso não podiam ser apurados e"-vi do art. 85 do regulamento eleitoral, 

Assim, descontando-se do Dr. José Luiz Coelho e Campos os votos obtidos: na 
Estancia 77, em Simão Dias ~o, em Maroim 130, na 1a secção do Porto da Folha 
20, total 707, fica este candidáto com 3.859 votos Descontando-se do Sr. Coronel 
Valladão os votOSI obtidos em Simão Dias 52, Maroim 139, 1• 5ecção do Porto da 
Folha g6, Estancia 220; Itabaiana 136, total 643, abatendo, fica este candidato com 
2.831 votos. Descontando-se do candidato Coronel Horta os votos obtidos: em Simão 
Dias 182, Maroim 120, I• secção do Porto da Folha 20, Estancia 70, total 392, fica 
este candidato com 3·958 votos. Descontando-se os votos obitidos pelo candidato Dr. 
Gonçalo de Faro Rolemberg, em .Simão Dias 53, Maroim 13~, I• secÇão do Porto 
da Folha g6, Estnncia 2221 Itabaiana 133, total 649, fica este candidato com 2.749 
\•o f os. 

E' pois o seguinte o resultado da apuração. Pará Presidente Dr. José Lui2 Coelho 
P Campos, 3.859 votos. 

Coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valladão, 2.831 votos. 
Para Vice-Presidente Coronel Antonio de Siqueira Horta, 3·958 votos. 
Dr. Gonçalo de Faro Rolemberg, 2.749 votos. 
Como se vê, entre os candidatos votados para a Presidencia do Estado está. o 

nome do Coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valladão, Chefe de Policia da Capi-
tal Federal, o qual reunindo alguns ·requisitos de elegibilidade- todavia ha m-uitos 
annos não tem domicilio nem residencia neste Estado, nem o representa no Congresso 
Nacional, nem na Assembléa Estadoal, quesito ~ste exigido terminantemente pel'> 
art. 79, n. 3° da Constituição que nos rege, e repetido n& lei eleitoral e seu respectivo 
regulamento. 

Assim,pois, considerando o exposto, a commissão é. de pareeer : 
1° Que sejam nullas as eleições de Simão Dias, Ma-roim, Estancia, e 1a seccão 

do Porto da Folha; 
2° Que não sejam apurados os votos obtidos em Itabaiana pelos candidatos Coro-

nel Manoel Presciliano de Oliveira Valladão e Dr. Gonçalo de Faro Rolemberg; 
3° Que sejam nullos todos os votos que para Presidente recahiram no cidadão 

Coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valladão, por ser este á toda evidencia, 
inelegível. 
· 4° Que sejam reconhecidos e proclamados Presidente do Estado de Sergipe, para 

o biennio de 94 a 96, o cidadão Dr. José Luiz Coelho e Campos e Vice-Presidente 
o cidadão Coronel Antonio de Siqueira Horta, que obtiveram maioria· absoluta de 
votos. 

Sala das Commissões da Assembléa Legislativa, na Villa do Rosario, 13 de se· 
tembro de 18g4. - Dr. Z\CARIAS DOS Rms. - ANTONIO QUI!IROZ. - LUIZ ANTONIO. 
- Dr. ITAJAHY.- MATHEUS MACHADO. 

Approvado. Sala ·das Sessões, 13 de setembro de 1894· - BENJAMIN TELLES. 
Portanto, perante o direito e a lei são Presidente e Vice-Presidente do Estado 

os dous cidadãos declarados taes pela Assembléa do Rosario. 
Consequentemente, ainda, pela Constituição do Estado não é, não póde ser Pre-

sidente e VicecPresidente o Coronel Valladão_ e seu supposto substituto, pois que o 
poder unico competente á assembléa legitima do Est>Jdo declarou aquelle inelegível 
e"-vi o art. 79 n. 3 da Constituição e portanto nullos os votos em minoria por elle 
recebidos, e em minoria tambein o seu dito substituto. 

Os cidadãos reconhecidos pela assembléa do Rosario, o foram tambem pelo Pre-
iidente do Est~do e pelo Tribunal da Relaçãot pois que aquelle communicou a este 
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o reconhecimento de que a assembléa lhe deu sciencia, assistiu ao compromisso do 
Vice-Presidente perante a Relação e transmittiu-llie o Governo á :z4 de outubro, 
Egual reconhecimento tiveram os novos eleitos, pelo funccionalismo em geral, · pela 
magistratura, os governos municipaes, a população quasi em peso I 

Não podia dar-se investidura mais legal e authentica I 
Entretanto, 'por processo analogo ao da verificação de p~deres cl.e seus membros, 

a falsa assembléa de AracajQ, obedecendo a fatalidade de sua . invenção, por pape1s 
tão falsos como ella propria, fez, a seu modo, uma conta de chegar para attribulr 
maioria de quasi dous mil votos ao Coronel V alladão e seu substituto, e reconhecei-os 
Presidente e Vice-Presid.ente. · . 

Mas, si a verificaç.ão de poderes, solemnidade essencial da investidura dos cargos 
electivos, sómente vale si feita pelo poder competente i si o poder illegitimo · não é, 
não póde ser competente, está claro que a apuração da eleição de JO . de jullio pela 
assembléa de AracajO., manifestamente illegitima, não 'tem valor algum, é sem pres-
tabilidade jurídica, acto substancialmente nullo, e como si não existisse. 

Esta é a doutrina jurídica, o facto legal, irr~ursivel, definitivo. 
Como disse, a assembléa do Rosario declarou o Sr. Valladão em minoria e nul-

los os seus votos por sua inelegibilidade, como erri minoria tambem o seú substituto. 
E' isto verdade? Não seria acaso acto de partidarismo o procedimento da assem-

·bléa do Rosario, embora legitima e verdadeira?. 
E' o que o Senado vae ver, por assim dizer, com seus proprios olhos. 
Antes de tudo a inelegibilidade. 
Dispõe o art. 79 da Constituição : 
u São condições de elegibilidade para os cargos de Presidente e Yice-Presidente : 
1°, ser sergipano nato e·estar na posse dos direitos políticos; 
:z0 , ser maior de 25 annos; · ' 
J0

7 ser residente no Estado durante os dous annos, que precederem á eleição, ou 
representai-o no Congresso Nacional, ou na Assembléa do Estado.» 

'E'' claro que aquelle que não reunir qualquer destes tres requisitos, é inelegível 
para o cargo de Presidente e Vice-Presidente. 

Isto posto, pergunta-se : · 
O coronel Valladão residia no Estado de Sergipe nos dous annos precedentes a 

eleição de JO de Jullio? Não. 
O C?ronel Valladão, a 30 de julho de 1894, representava o Estado de Sergipe no 

éongresso Nacional, ou na assembléa ~o Estado? 'Não. • . 
Eis a questão em toda a sua simplicidade . 

• E' manifesta, portanto, a inelegibilidade; entra pelos olhos e, embora p~ demaiç, 
foram ouvidos sobre ella e responderam affirmativamente dous eminentes iu,riSÇon· 
~ultos desta capital. · 
·· 'Tem.-se esc.ripto em contrario umas tantas extrav.agancias, parvoíces que nllo 
m.er:ecei:n a attenc;.ão do Senado. 
. y,; diaf'is non est i~tef'pf'etatio • 

. · A desprobidosa assembléa de Ar.acajO, não conheceu da questão aliás muito deba-
tida dll. inelegibilidade, não se referiu siquer a ella, fe,z sua conta de chegar por suas 
actas a<\rede prep.aradas e reconheceu o seu amo e seu subsqtuto por mai~a talvez 
de dous mil votos. 

Quando outras provas não houvessem da falsidade dessa maioria, s&ia ella de 
todo in~erosimil, pelo que v.ou dizer. · 

Quatro a cinco mezes antes da .eleição presidencial, nâ eleiçã~ par~ um Senador 
em 1.. de março, o coronel Valladão, çandidato, apesar dos meios officiaes de que 
dispoz, obteve á custo 2.400 votos, quando seu competidor contou 5.200. 

Em geral os elementos eram os inesmos em 30 de julh.o; si perdemos lllguns 
adquirimos outros tambem ·valiosos. · 

Os meios de intervenção do governo por nomeações e demiss6es, pela corruPÇão, 
houve-os em 1 de março, como em 30 de julho. 
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Como, pois, em 30 de julho póde o coronel Valladão desmanchar essa differença 

da sua minoria de :.z8oo votos na eleis.ão de i de março e contar sobre o seu compe· 
tidor uma maioria de· 2.000 votos? 

Os seus adversai-ios não abandonaram o campo, pelo contrario oppuzeram-lhe 
a resistencia a ma1s decidida e tenaz, dt modo a se declararem victoriosos. 

A ·explicação está no emprego da força federal, isto é, do 33° batalhão esta· 
cionado em Sergipe e um contingente do 26° estacionado em Alagoas, distribuída 
essà força por 15 municipio·s de boa parte dos nossos melhores elemenfos, praticando 
toda sorte de viólencias para o fim de despersar o eleitorado - e principalmente 
fazer por mesas illegaes actas falsas, simulando votação que não tinha e poder 
arranjar uma maioria, fosse como fosse que sua 'assembléa, que . já estava em seus 
planos, apuraria, approvaria. 

Isto consta de uma· infinidade de documentos entre os quaes um attestado do 
Presidente 'do Est<~do, um manifesto do mesmo á Naçào e aos Poderes Publicas, 
que eu peço licença e requeiro para ser publicado em seguida ao meu discurso. 

Lerei o attestado : 
n Attesto, sob' a responsabilidade de meu cargo, aos iten~ da petição do seguinte 

mooo : . 
Ao 1.0 Do 33° batalhão de infantaria, aqui estacionado, seguiram nas vesperas 

da eleição destacamentos para todos os pontos referidos na petição, com o fim de 
actuar sobre o eleitorado, em bem da candidatura do Sr. Coronel Valladão ao cargo 
de Presidente do Estado. 

Ao 2.0 E' notoriamente sabido que um contingente do :.z6° batalhão de infantaria, 
estacionado em Alagôas, foi, á ultima hora, deslocado para os municípios de Villa 
Nova e Pacatuba, com o mesmo fim. 

Ao 3.0 Nas vesperas da eleição, emissarios do 33o batalhão esforçaram-se por 
alficiar praças do corpo policial, promettendo-lhes manter os pcstos dos que alh 
eram graduados, consegunido, por esse meio, nos primeiros dias, a c;l.eserção de 
58 praças do referido corpo policial, as quaes, mesmo uniformisadas, apresenturam·se 
no 33° batalhão e foram immediatamente incluídas no seu estado effectivo, sem 
prévia o!>servancia das formalidades legaes. O numero de deserções tem augmentado, 
!endo até hoje de 70, inclusive dous primeiros sargentos, dous cabos e tres cometas, 
os quaeç conservam no referido batalhão as respectivas graduações. 

Ao 4· 0 A força federal interveiu no pleito, aterrorisando o eleitorado por todos 
os modo~, como fossem : prendendo uns, ameaçando tom recrutamento e deportação 
a outros que não se prestassem a suffragar a candidatura ·do Sr. Coronel Valladão; 
organisando mesas illegaes, cercando os edificios destinados ás eleições e coagindo 
mesarios a assignarem actas preparadas préviamente para victoria do seu candidato. 
De todos esses factos resultaram duplicatas e eleições clandestinas realisadas fóra 
do tempo e Jogar determinados por lei, a não realisação de eleições, o horroroso 
confticto havido em Simão Dias, de que resultou a morte de •Jm soldado e ferimen· 
tos em outros, bem como de varios paizanos. 

·Ao 5.0 Em vista da attitude tomada pela força federal, ostensivamente hostil á 
franca manifestação do eleitorado, telegraphei, como unica providencia do momento, 
ao ElUil. Sr. Vive-Presidente da Republica, protestando contra a intervenção da força: 
no pleito eleitoral; não obtendo o meu protesto nenhuma solução. · 

Ao 6.o Durante o meu período presidencial, até as vesperas da eleição, o Estado 
conservou-se em perfeita paz. A presença de desertores, allegada para a justificaçlo 
do desloellmento da força federal para o interior do Estado, não passou de um pre· 
texto para fins bem ·conhecidos. A prova está em que nenhum, até hoje, foi captu· 
rado, não obstante já se ter recolhido quasi toda a força que se achava em diligencia. 

Ao 7.o Respondeu co"ffi o so. 
Palacio do Governo, em Aracajú, 18 de agosto de 18g'). - (Assignado.) -

}osi CALA?.ANS~ Présidente do Estado. 
Impor-se j>ela violencia e escrever actas ·falsas, simulando a maioria, foi o 

plano executado. 
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Em consequencia, attenda o Senado para o modo porque se simulou essa maioria. 
A assembléa do Rosario verificou terem maioria de votos os cidadãos por ella 

proclamados Presidente e vice-Presidente, independente da nullidade de algumas 
eleições segundo consta do parecer. -. 

Isto quer dizer que não resultou essa maioria das nullidades das eleições de que 
tomou conhecimento, e ·que taes nullidades foram acto de decencia e legalidade. 

Assim considerou com rigorosa veraade dando como não existentes as eleições 
feitas no municipio de. Itabaianinha; porque enviada para alli uma força federal de 
30 praças, esta, alguns dias antes da eleição, prendeu um á um os mezarios e o 
tál5elliáo, aos quaes apresentou _dous dias antes da eleiç~o actas escriptas, que foram 
elles coagidos a subscrever e registrar á ponta de bayonetas, com estupefacção do 
povo e o alarido das familias. 

Esta infamia, que outro nome não tem, consta de toda sorte de documentos -, 
e ainda, ha poucos dias, a ella se referiu nesta casa o Sr. Senador Severino Vieira, 
que conhece taes factos por ser Itabaianinha limitrophe da Bahia. 

Por actas assim forjadas, tomou o Sr. Valladão para si a votação, que a ter 
Jogar, seria do seu competidor, isto é 353 votos, e de1_1 a este a que elle poderia ter, 
isto é, 43 votos. 

Quer-se a prova? Quatro mezes antes na eleição senatorial teve o nosso candi-
dato 34ll votos em ltabaianinha e. o cornonel Valladão 66. 

Isto explica a violencia referida : uin escandalo collosal. 
A Assembléa do Rosario não apurou essa eleição, considerou-a como não exis-

tente. A Assembléa de Aracaju, apurou-a para o Sr. ValladAo. 
Em Simão Dias' houve no dia da eleição um confticto horroroso, ferimento~, 

mortes, tudo foi perturbação. Cada grupo, fez sua eleição : houve portanto duplicata. 
A Assembléa do Rosarió annullou essas eleições. A Assembléa de Aracajt\ annul· 

lou sómente á nossu, apurando a que approveitava ao Sr. Valladão, dando-lhe 5o6 
votos phantasticos. 

Na eleição senatorial tivemos maioria de 20 votos. 
Em Maroim a força federal, auxiliada de mais de 150 capangas armados fez t~es 

proezas e violencias, que não houve absolutamente liberdade de voto, tendo o Sr. 
Valladão por isso maioria de 3 votos. Na eleição senatorial teve elle apenas 43 votos 
e o nosso candidato 256. Acto de moralidade annullou a assembléa do Rosario essa 
eleição. 

Nã Estancia fez-se eleição por um alistamento falsificado, em que foram exclui-
dos boa parte dos nossos amigos, aliStamento annulado pela Junta Federal por una. 
nimidade. . 

Essa falsificação foi premiada á custa da lei e do Thesouro, pois o administradot 
da Mesa de Rendas que tal fez, teve contra a lei, o Jogar de conferente da AlfandegOl 
da Bahia, e logo nomeado inspector da Alfandega do Espírito Santo, e sem lá ir fD 
em seguida pinguemente aposentado -, actos todos tão illegaes, que foram revoga 
dos pelo 'actual Sr. ministro da fazenda. 

A Assembléa do Rosario annullou essa eleição. A de Aracaj\1 approvou-a. 
A nullidade de alguns votos dados ao Sr. Valladão em Itabaiana, por serem 21 

pelos mesarios - é acto legal que si impõe por si mesmo. . 
A nullidade de alguns votos dados ao Sr. Valladâo em Itabaiana, por serem aa 

listas abertas, sem escrutínio secreto - está na lettra e espírito da lei, mas em tod<' 
o caso essa votação nenhuma influencia tinha no resultado, para que seja a sua nul-
lidade elementos de conta: de chegar, 

A Assembléa de Aracajll, pelo contrario, apurou todas essas eleições não apura-
das pela Assembléa do Rosario, até mesmo as farças criminosas de Itabaianinha e fie 
Simão Dias. 

Em Itabaianinha, onde não houve eleiçll.o á 30 de julho pelo que disse. Em 
Simão Dias, onde houve duplicatas, mas inverosímeis, improvaveis, impossíveis II).esmo 
pelas perturbações 1esultantes do conftict~ havido. 

'o SR. VxcENTB MACHADO - Quem teve maioria? 
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O SR. COELHo E CAMPos - Houve duplicata, cada grupo apresentou actas de 
sua ei~ição. A Assembléa do Rosario. annullou amb1,1s. A Assembléa de Aarac11ju 
apurou a que dava 50~ votos fictícios ao Sr. Valladão. (Ha outros apa~tes.) 

·H a cousas mais interessantes talvez r: o modo de fazer-se- esS& maioria apurada 
pela Assembléa de Aracaja. 

· Assim na Capella, Jogar de minha residencia, a força tomou uma das secções 
eléitor'aes e fez uma acta em que dava ao corQnel Valladão 201 votos e a mim um 
sómente! 

Si no ponto me minha residencia eu sómente tivesse um voto, podia não ter nen-
hum no Estado. · 

Na eleição senatorial o nos~o candidato teve 205 votos e o Sr •. Valladão com toda 
a protecção officiai 117. 

No municipio de Syriry a força·sem mesa legal escreveu uma acta dando ao Sr. 
Valladão 93 votos e a mim nenhum. 

No municipio de Syriry a força sem mesa legal escreveu uma acta dando ao Sr. 
Valladão 20, a maior parte dos quaes dados por um amigo meu: 

Assim tambem em Divina Pastora, onde a . força escreveu para o Sr. Valladão 
119 votos e para mim nenhum, quando é Jogar esse de quasi unanimidade nossa, e 
na eleição senatorial teve alli o nosso candidato 1·76 votos e o. Sr. Valladão 8. 

Em Riachuelo do mesmo modo a força escreveu pa·ra o Sr. Valladão 103 votos 
e para mim tres. Na eleição senatorial tivemos 170, e o Sr. Valladão 71. 

Pelo mesmo modo precedeu a força no Soccorro, dando tudo ao coronel Val-
ladlio. 

Em Garanl, onde a força esperada não chegou a tempo fez-se a eleição regular 
tendo eu 127 votos e Valladão 33· Isto em 30 de julho e tendo eu partido do Estado 
em quasi fins de agosto,_ tratando desses negocias- no Senado em 31 de agosto igno-
rava que houvesse duplicata em Garar\1, o que tudo indica que ella se fez depois e 
clandestinamente, dando-se-me 66 votos e ao Sr. Valladão 128. 

Na eleição de Senador teve alli unanimidade de votos o nosso candidato, por 
suffragal-o tambem o diminuto elemento contrario do Jogar. 

Mas não é tudo: o dom inventivo da tristemente celebre assembléa do Sr. Valia. 
dão deu como inexistente a eleição do municipio do Rosario, onde a força não teve 
com quem fazer um:1 duplicata, só teve por si o collector do Jogar, todo o municipio 
era pelo nosso lado. · 

E' alli o elemento preponderante do Dr. Maciel que nunca perdeu eleição no seu 
ponto Um elemento conservador dissidente, o antigo elemento liberal, todos eram em 
nosso favor. 

Falta-me o ·tempo para detalhes, mas se um ponto havia invulneravel era o 
Rosario. · .. 

Fez-se a eleição com empenho e energia. 
Na eleição senatorial o Sr. ,Valladão teve insignificante, muito pouca, quasi nen-

huma votação. 
Esse ponto todo nosso onde a · força era de todo impotente, por simples recreação 

diz a assembléa de Aracaja, que nelle não houve eleição. . 
dlio du como inexistente a eleição do municipio do Rosario, onde a força não teve 
força de 10 ou 12 praças do alferes Napoleão, nada poude, e consta que até por isso 
foi o dito Napoleão mal r~cebido em sua volta á capital. 

Em ltaporanga, é certo, não houve eleição, pela força e traição· commettida, pois 
tendo o commandante chegado a um accordo de se me dar maioria de 40 votos; no 
dia da eleição por telegramma do coronel Ferraz e augmento da força, ao todo 45 pra-
ças, foi disperso o eleitorado. 

A razão dessa dispersão é que na eleição senatorial teve em ltaporanga o nosso 
candidato 190 votos e o Sr. Valladão i91 

Quer-se mais claro? 
Em outros e outros pontos a· pré5s'ió· da força modificou a realidade da votação. 
No município do Lagarto, por exemplo, onde na· eleição para Senador o nosso 
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candidato havia tido 294 votos e o Sr. Valladll.o Ioo, metade dos quaes dados porum 
amigo meu, tal foi a pressão e o terror da f0rça qiJe a .prudeocia fez: entrar em 
accordo para que me fosse dada uma maioria de 10 votos somente. 

No município do Riachão para evitar-se o emprego da. força o chefe local, por 
nosso lado, consentiu em que eu ficasse em minoria, embora -de poucos votos. 

Com as violencías no vizinho município de Itabaianinha, coincidiu um telegramma 
falso passado pela grey Valladão em nome do Dr. Zacharias Hor.acio dos Reis, genro 
do chefe !o"cal de Villa Christina, que determinou a divisão da votação nesta locali-
dade, em proveito. do Sr. Valladão, que na eleição senatorial teve alli apenas um 
voto, e · o nosso candidato I,54· 

Contra esse telegramma protestou pela imprensa o Dr. Zacharias em termos que 
honram o seu caracter vantajosa!llente conhecido. 

Lê-se no parecer approvado pela falsa assembléa de Aracaju que, para sua conta 
de chegar foram annulladas algumas eleições nossas em um ou outro município por 
terem sido feitas em edificios. differentes dos designados, fundando-se inepta ou 
sophisticamente no art. 64 § 7° da lei -eleitoral que entre duas eleições manda a junta 
apuradora preferir, aquella feita no edíficio designado, disposição, que não obriga o 
poder -verificador, que póde reconhecer a eleição feita fóra do edifício designado, 
desde que não ha cutra falta a notar, e esta foi, como, no caso de que se trata, 
determinada pelo .emprego da força por um candidato para prejudicar o seu adver-
sario. 

Por taes processos fraudulentos, por uma maioria simulada, não ha Sancho 
Pança, ou cavallo de Caligula que não possa ser Presidente de qualquer Estado. 

Mas é isto maioria? Essas actas simuladas, essa fraudes comprovadas elegem 
a alguem?? . -

Foi tal a clandestinidade dessas falcatruas, que não constam muitas dessas elei-
ções do Sr. Valladão, dos archivos dos conselhos municipaes onde a lei manda reco-
lher os livros. Sómente dellas soube a falsa assembléa que devia arural-as; e declarar 
eleitos aquelles ·a que ellas aproveitavam. 

Póde-se ver pelo parecer da assembléa do Rosario a descripção da moralidade 
com que ella, procedeu, declarando eleitos os cidadãos que reconheceu mais votados. 

O SR. VICENTE MACHADO - A Constituição do Estado não incompatibilisa o Jogar 
·de Senador com o de Presidente do Estado ? · · 

O SR. COELHO E CAMPos - Isto fica por minha conta. O projecto não cogita do 
meu nome, porque não me impossei. A Constituição faz datar" a incompatibilidade da 
posse. 

E' o mesmo que a lei federal de 1892. 
Re?olvida a questão, e dada a possibilidade da posse, procederei, como permíttir 

a lei. · 
Tudo que tenho exposto sobre a inelegibilidade dr> Coronel Valladão e sua pre-

tendida Jl'laioria é por demais, e sómente para mostrar que a assembléa do Rosario 
se houve com verdade, quando não o reconheceu eleito, e "declarou o mesmo inelegiYel. 

Esta deliberação de tim poder competente, como a assembléa do Rosario, é 
i?~ecursivel. definitiva. · 

Não ha outro algum poder, que possa resolver o contrario. 
Certo é que o Sr. Valladão não foi reconhecido, além disto, pelo Presidente do 

Estado, pelo Tribunal da Relação, pela magistraturà e o funccionalismo em geral, 
pelos governos municipaes, etc. 

O SR. V!CEN'tE MACHADO - Mas é este o governo, que está governando. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES ~ Porque fez sua assembléa .á sua imagem e seme-

"lh.ança. 
· O S;R. VIcENTE MACHADO - O qué digo é que positivamente não ha -duplicata 

de governo em Sergipe. 
O SR. C<>!!t.HO E CAMPOS - Ha essa duplicata, positivamente. O Vice-Presidente 

do outro grupo foi empos~ado, -e recebeu o governo do PresideÀte de então. 
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O SR. VIcENTE MAcHADO - Ha alli um só governo, legal ou illegal, é o unico 
que exerce o poder. 

O SR. CoELHo E CAMPos - Mas o governo legal não deixa de ser governo, 
maxime si foi empossado, sómente porque a força lhe impede o exercido. 

O SR. VICENTE MACHADO - Apenas o exerceu por momentos. 
0 SR. COELHO E CAMPOs - E então? 
0 SR. VICENTE MACHADO - Actualmente sÓ ha um. 
O SR. CoELHo RoDRIGUES - Ha um legitimo sem o facto; ha outro de facto 

e sem lei. 
O SR. CoELHO E CAMPOs - E' curiosa a doutrina do honrado Senador pelo 

Paraná - o governo illegal é o governo real, embora pela força tenha impedido o 
governo legal de suas funcções ! · 

O SR. VICENTE MAcHADO- Perdão; o que disse foi que ha um governo de facto; 
não entro no exame de sua legitimidade. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Pois essa illegitimidade é manifesta, porque declarou 
a assembléa legitima do Estado, poder unico competente. 

O SR. VICENTE MAcHADO - Subsiste a duvida quanto á legitimidade da assem· 
bléa. 

O SR. CoELHo RoDRIGUES - O orador começou discutindo éssa preliminar, 
pondo em evidenct'l essa illegitimidade. (Apoiados.) 

O SR. CoELHO E CAMPOs -E' para sentir que o Sr. senador pelo Paraná não 
tenha assistido a prova plena irrecusavel que fiz da legitimidade da assembléa do 
Rosario, e da illegitimidade da de Aracajú, cuja eleição não se funda em documento 
algum. 

0 SR. VIcENTF. MAcHADO dá um aparte. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Não se trata simplesmente de verificar poderes, 

mas de conhecer da legitimidade dos poderes, si foram ou 11ão investidos segundo 
ás leis do Estado. ' 

A Commissão Mixta, perfeitantente inteirada, reconheceu que são presidente e 
vice-presidente do Estado os cidadãos proclamados taes pela as..o:embléa do Rosario; 
que ella reconhecera tambem ser a assembléa legitima do Estado. 

UM SR. SENADOR - Legitimidade que v. Ex. demonstrou sem replica possível. 
O SR. CoELHO E CAMPos - Assim como acredito não ter replica tambem a 

mióoria do grupÓ oontrario, deduzidas as falsidades e simulações da supposta maioria 
attribuida ao substituto do Sr. Valladão, porque este não teve votação alguma, como 
inelegível pela Constituição. · 

Feito, como tenho dito, o reconhecimento do presidente e vice-presidente eleitos, 
seguia-se a necessidade do compromisso legal e da posse para o exercido. · 

Adiada, como foi, para 20 de novembro, a assembléa do Rosario, prescreve a 
Constituição, art. 29, que, neste caso, tome o compromisso o Tribunal da Relação. 

Funccionando este tribunal em sessão ordinaria, perante elle compareceu o 
vice-presidente eleito, coronel Horta, acompanhado do Dr. Calazans, presidente do 
Estado, e prestou o compromisso que consta do seguinte termo : 

Termo de compromisso : 
"Certifico que a fls. 8 do Livro de Termos de compromissos ·deste Tri6unal 

consta 'Derbo ad 'l'erbum, do teor seguinte, o termo do compromisso prestado pelo 
Exm. Sr. coro!lel Antonio de Siqueira· Horta : "Aos vinte e tres dias do mez de 
outubro de 1894, nesta secretaria do Tribunal da Relação, estando o Tribunal func-
cionando, prestou o compromisso constitucional o Exm. Sr. coronel Antonio de 
Siqueira Horta, como vice-presidente do Estado. E p11ra constar, eu Joaquim do 
Prado de Sampaio Leite, ·secretario do Tribunal, o escrevi - Gustavo Sampaio, 
presidente interino, Francisco Alves da Silveira _Brito, Guilherme de Souza Campos; 
José Sotero Vieira de Mello e Antonio de Siqueira Horta. Era o que s6mente continha 
em o dito termo ao qual me. reporto e dou fé: E eu, JoAgUIM DO PRADO DE SAMPAIO 
LEITE, secretario ão Tribunal da Relação, o escrevi.,, 

A 24 de outubro, termo do seu período governamental, passou o Dr. Calazans o 
governo ao coronel Horta, que entrava assim no exercido das funcções. . · 
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Argue-se de irregular e nullo o 'COmpromisso prestado a 23 de outubro. Podia 
sel-o a .:4 si não fôra a situação anomala do Estado, si como tudo indicava, a força 
put.tica não o impedisse, impedindo a reunião do tribunal para este fim. 

Si o Tribunal da Relação teve communicação official de quaes os cidadãos reco-
nhecidos pela assembléa verdadeira ao Estado, não havia por que não tomar o com-
promisso ao vice-presidente que para este fim se apresentava a 23. 

O que a Constituição veda é o exercício antes de 24 de outubro, como se vê elo 
seu art. 28. 

O compromisso não import-1 necessariamente o exercício. Si o: presidente e õ 
vice-presidente prestam o compromisso a um tempo, o vice-presidente, apezar ;lo 
compror:t.isso, não entra em exercício; o que !Jrova que o compromisso não quer dizx 
o exercício. -: 

O art. 29 da Constituição tratando do compromisso não o ·{az taxativo a 24 .fe 
outubro. Nem poderia fazel-o, porque póde o novo eleito não comparecer nesse dia, 
caso previsto no 1inal do art. 28, e póde dar-se o preenchimento àe vaga em época 
differente. 

Si não é taxativo, si póde ' ser depois, tambem póde ser antes, porque antes só-
mente é vedado o exercício, e o compromisso não importa o exercício immediato. 

E' o que nos diz a pratica constante na ordem administrativa e judiciaria. Os 
juizes municipaes supplentes, nomeados dous ou tres mezes antes da época do exer-
cício tiram os títulos, prestam o juramento ou o compromisso antes ou no dia do 
exer-cício. 

Os juizes de·-direito, empregados da Fazenda, e outros nomeados, se munem dos 
títulos, prestam ·o compromisso perante determinadas autoridades, e entram em 
exercício quando no dia ou no logar das funcções. 

Prestado o compromisso, recebeu o coronel Horta o governo das mãos do Dr. 
Calazans a 24 de outubro, sendo reconhecido pelos poderes legítimos do Estado, o 
funccionatismo em geral e a população quasi em peso, - embora soffresse logo a 
ameaça de prisão, si exercesse o governo. 

A 24 de outubro, por tarde chega o coronel V alladão á capital do Estado, presta 
o compromisso perante a falsa assembléa e se apodera do governo. 

Já disse que não houve quasi quem o reconhecesse, salvo a força publica -e os 
poucos que o cercam. 

Oriundo da força, tambem pela força, tratou de impor-se ao mundo official e não 
officiat, que o repellia, como ·um poder de facto, um usurpador. 

Foram impedidos do exercício, suppressos de facto todos, todos os póderes legíti-
mos do Estado, e substituídos por outros simplesmente de facto, arbitrariamente im-
postos petã força. 

Eis o estado, como entendeu subvertel-o o Sr. Valladão: 
Ao Coronel Horta, vice-presidente empossado, tolheu o exercício do cargo. 
A' Assembléa do Rosario reunida á 20 de novembro, para quando foi adiada, fez 

dispersar por uma força de 35 praças ao mando de um official. 
A' maioria da Relação fez processar por sua falsa assembléa por ter deferido o 

compromisso ao Coronel Horta, processo iniciado em dezembro passado que conti-
nuou na sessão extraordinaria, de março, e pronunciados os desembargadores não 
foram julgados - para evitar seu recurso de revisão, que tudo faria degringolar. 

Pronunciados os desembargadores, e não julgados - foram ultimamente aposen-
tados por impossibilidade moral por acto do Sr. Valladão, para ainda dispensar o 
julgamento, de que haveria a revislo, que se procura evitar. 

A impossibilidade moral foi por não reconhecerem os desembargadores a autori-
dade da falsa assembléa, que os processou e do falso presidente de que elta é initru-
mento. 

Suspensos das funcções pela cerebrina pronuncia, sem julgamento, sem sentença, 
foram privados dos seus cargos vitaticios, pela aposentadoria forçada por ilnpossibi-
iidade moral, que aliás elles não acceitam. 

UM SR. SENADOR- E' um despotismo degradante I 
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O .SR. CoELHo E CAMPos - Senhores a histeria ha de registrar esse facto sem 
nome, esse attentado, essa infamia sem precedente, isto é - .se erigirem os crimino-
sos em juizes dos seus juizes legaes e processai-os e priva-los dos seus cargos, porque 

- assim' lhes ordena o seu chefe ou cabeça. 
A histeria ha de relembrar essa criminosa assembléa : ella que deverá por lei ser 

- punida pela magistratura, processou o principal orgão desta a Relação - e sus-
pendeu-a das funcções e lançou tres membros dos seus cargos I : 

Os réos julgando os juizes li onde tal se viu ? · 
O SR. COELHO RoDRIGUJ!S - Facto unico I 
O SR. CoELHO E CAMPos - Facto unico certamente, que marca uma data, dá 

a nota do governo Valladão; e 'da baixesa dos instrumentos, que o servem. Nunca 
se desceu tanto na escala da degradação ! · 

E' o cumulo dos cumulos! 
. UM SR. SENADOR - E' estupendo ! 

·o SR. CoELHO E CAMPos - Essa assembléa, de ordem do seu dictador reformou 
a Constituição para augmentar-lhe o período governamental, emendar o artigo que 
o faz inelegível, para dar-lhe faculdade de nomear, remover e aposentar magistrados 
á vontade, extinguir os juizes municipaes, reduzir a dous annos o prazo de quatro 
annos dos governos municipaes para eleiminar os .actuaes, etc. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES -:- O que é manifestamente inconstitucional, porque 
a lei não podia ter elleito retroactivo. 

O SR. CoELHO E CAMPos - E evidentemente inconstituci011al. 
V~ o Senado que todas essas pe:turbações, todos esses crimes praticou o coronel 

Valladão, tendo como instrumento cego essa falsa assembléa. 
Ella, auxiliad'a pela força federal se declarou constituída sem fundamento em 

acta ou em documento algum; ella, pelo mesmo processo apurou a eleição de 30 de 
julho e declarou eleito o Sr. Valladão; ella, a criminosa processou e pronunciou os 
desembargadores, seus juizes, postos ' outros .nos logare.9, reformou tumultuariamente 
a Constituição para os fins já referidos, entre ·os quaes destruir a magistratura legal 
e os governos municipaes, e novos nomear-se e eleger-se á contento. 

Mas si ella, isto ·é, a assembléa de Aracaj(l é illegitima, fE>lsa e criminosa, si 
não póde subsistir perante á Constituição e ás leis, e portanto in~ubsistente e · nullo 
é tudo o que della procede, facil é colligir a situação ante republicana, artificial, 
em que se depar-a o Estado de .Sergipe. 

De um lado, suspensos de facto todos os podores ll;gitimos - o Poder Legisla-
tivo, o Poder Executivo, o Poder Judiciario, e os governos mt:nicipaes; de outro 
laão, funccionam orgãos illegitimos de. todos esses poderes, :poderes simplesmente 
de facto, quaes sejam - uma asseml>léa não eleita, em pro..sidente inelegível, um 
vice-presidente reconhecido não -eleito, uma magistratura sobreposta á magistratura 
legal, governos municipaes -inconstitucionaes, ·e antes que terminassem o mandato 
os governos legaes. 

Não preciso repetir o que •escreveram Madison, \·on Holst e outros publicistas 
sobre q que seja a fórma republicana, ·e quando ella ~e aclta violada. São conceitos 
já perfeilamente demonstrados ·na disc)Jssão luminosa, larga, a proposito do projecto 
de regulamentação ·do art. •6• da Constituição. 

Curtis, Avellalleda, Barraquer.a, a Corte Suprema Federal Argentina, consideram 
violada a fórma ·republicana quando suppressos os poderes, ou qualquer dos poderes 
do Estado, ou impedidos elles, obstruidos em seu exercício. 

Segundo escrevem os puhlicistas, não. é sómente quando violados os princípios 
constitu_cionaes da União nas Constituições e leis dos Estados, que se subverte a 
fórma republicana. 

A fórma republicana é tamhem violada, subvertida, na pratica das instituições, 
nos factos politicos. 

Com muita propriedade :citou a Commis~o Mixta em prova este conceito elo-
quente do notavel Sr. Avellaneda no Senado argentiqo em 186..). 

«Si, para d!'darar que se acha violada a fórma republicana do Governo, tives-
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semos de esperar que se levante uma monarchia. e se enJa um monarcha, teríamos, 
então que si o Piu-aguay fizesse parte da Republica Argentina, teriamos visto indiffe-
rentes levantar-se um despotismo tão sombrio e tão terrível como o de Felippe 11, 
sem que a mão do Governo se podesse estender para o conter, p01quanto o Paraguay 
continuou sempre com o nome de republica, ainda debaixo do Governo de Francia 
e de Lopez. , · 

Consoanterilente escreveu o Dr. Wonvolst, na sua Constitutional Law: -
« A interpretação acceita da palavra - republicana - confere ao Congresso o 

determinar, não só si a ·fórma do Governo dos Estados é republicima, mas· ainda na 
realidade (insubstancia) si os Estados são Republicas. 

Demais o exercício desse direito póde em certas circumstancias · tornar-se um 
dever imperioso. , 

A doutrina e os factos depoem confirmando essa ·violação, essa subversão da 
fórma republicana no estado de Sergipe, pela suppressão do~ poderes legítimos, e o 
funccionamento de poderes illegitimos, de facto. 

Si não é este o caso de applicaçlio do art. 6° n. 2. da Constituição para que o 
governo federal intervenha para manter a fórma republicana federativa, é preciso 
riscar este artigo por inutil. (Apoiados.) 

Só a paixão partidaria, só a cegueira política poderá sustentar o contrario. 
Confesso a minha profunda estranhesa, quando se levantou a t:reliminar de estar 

este projecto prejudicado pela rejeição de outro, que se propurtha regulamentar o 
art. 60 da Constituição ! ! 

Sabe-se que este projecto foi rejeitado por inutil; pois que bastava só por si o 
art. 6° da _Constituição, diziam os seus impugnadore~. 

Eu mesmo até certo :ponto achava disperisavel, sendo preferível, como nas mais 
nações federadas, conhecer-se de cada caso concreto em face do artigo da Constitui-
ção, interpretado segundo os princípios do Direito Publico Federai. 

A corilmissão mixta foi lembrada e nomeada para conhecer do projecto apresen-
tado para o caso de Sergipe e analogos. 

NestP. ínterim, novos casos surgem em outros estados affectos tambem á sua 
apreciação e exame. 

Ella então generalisou o assumpto, confeccionando um projeéto em termos ge-
raes, comprehensivo e para, feito isto, conhecer especialmente de cada .caso. 

Rejeitado o projecto geral, entendeu a Commissão, e entendeu bem, que podia 
emittir parecer sobre cada caso em especie, e assim o fez. 

Nada mais regular, e de accordo com a pratica geral observada nas outras 
nações de igual regimen. 

A quem, porém, a cómpetencia para conhecer de semelhantes questões ! Será 
competente o Congresso Nacional? 

Já não ha como duvidar. 
Da discussão luminosa, com excepção apenas de um discurso (não apoiados) 

sobre o art. 6° - foi opinião em maioria, e direi mesmo vencedora que a intercenção 
é funcção concurrente dos poderes políticos - o Poder Legislativo e o Executivo; e 
aquelles mesmos que, como o meu nobre amigo Senador por Pernambuco conferem 
a in iciativa ao Poder Executivo, aamittem todavia a: iniciativa do Congresso si se 
trata da forma republicana ou antes de sua violação. 

De accordo com esta doutrina o illustre Sr. Presidente da Republica reconhecendo 
_a necessidade de intervir no estado de Sergipe e outros - pediu providencias ao Con-
gresso. 

Ultimamente o Supremo Tribunal Federal firmou tambem a sua incompetencia 
para conhecer da dualidade ou legitimidade de poderes, como se lê no seguinte con-
siderando do seu accordãCJ no habeas-corpus concedido ao coronel Valladão. 

« Considerando, outrosim, que nascend > todas as questões suscitadas nos autos de. 
duplicata da assembléa legislativa do estado de Sergipe, dentre os tres poderes consti-
tucionaes da União ni!o é ao judiciario que compete o julgamento político de. resp~c
tiva legitimidade ou illegitimidc.de, julgamento que não foi proferido na za .sessão de. 
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:~a legislatu.ra do Congresso Nacional durante a qual se deram os factos fundamentaes 
da formação da culpa instaurada contra os pacientes e que ainda pende de decisão 
do mesmo Congresso por virtude de representação offerecida este anno por uma das 
referidas assembléas. " 

Resta o Congresso, e, segundo alguns entendem, tambem os poderes locaes, isto 
é, do Estado. 

Admittida a competencia dos poderes locaes, competencia aliás duvidosa, a elles 
não póde ser deixado o caso de Sergipe porque não ha no Estadf? ·nenhum poder legal 
- que delle conheça por terem sido suppressos todos os poderes do Estado. 

Resta o Congresso; e a doutrina e a pratica acceita das nações federadas são por 
sua competencia. · 

Na Suissa é á assembléa federal que cabe a intervenção em. taes casos por dispo-
sição expressa de sua Constituição. 

Nos Estados Unidos - a competencia é dos poderes politicos: o legislativo e o 
executivo, sendo que na questão de legitimidade de poderes dos Estados - é o Con-
gresso que dá a ultima palavra. 

Assim na dualidade de governos na Luisiania o presidente Grant reconheceu o 
governo de Kellog e o Congresso resolveu que não havia governo naquelle Estado. 
No caso das duas legislaturas em 1874. nesse mesmo Estado, foi o Congresso quem 
declarou qual dellas a verdadeira. 

No Mexico cabe ao Senado Federal resolver taes questões de legitimidade, segundo 
e expresso em sua Constituição. 

Na Republica Argentina a concurrencia dos poderes políticos é admittida, e de 
tempo a esta parte praticada, tendo a iniciativa o Congresso, si está reunido, e :to 
Poder Executivo si o Congresso em ferias, mas dependente de sua apreciação. 

Os precedentes que já temos por deliberações do Congresso Nacional são em favor 
de sua competencia. 

Já referi o procedimento do Congresso a proposito das perturbações e violencias 
havidas em 1891 por occasião da organisação dos estados. 

Já referi o que occorreu em alguns estados, entre os quaes Matto Grosso, Goyaz 
e Sergipe. 

Iniciou-se na C~mara dos Deputados, e foi nella por grande maioria adaptado um 
projecto corrigindo certos actos passados, e incriminando actos iguaes para o futuro. 

Com o parecer favoravel das C<;mmissões de Constituição e Justiça, de que faziam 
parte os Srs. Campos Salles e Quintino Bocayuva - foi tambem adaptado este pro-
jecto por grande maioria no Senado. 

Na discussão havida, impugnando o projecto um illustre Senador pelo Paraná, 
que combatia a competencia do· Congresso e entendia competir conhecer de taes irre· 
gularidades ao Poder Judiciario, o honrado Senador pelo Rio de Janeiro, Sr. Quintino 
Bocayuva, sustentava a competencia do Congresso e depois de judiciosas considerações 
sobre o direito de intervir nos Estados, pelo art. 60 n. 2 da Constituição dizia quanto 
á materia do projecto o seguinte : 

a Ora, pergunta, si deante desta disposição constitucional tem ou não tem, o 
Congresso direito, não somente, mas o dever de acudir a qualquer Estado, onde 
a forma republicana federativa não esteja sendo. praticada. (Apoilldos.) 

Desta disposição constitucional, resulta para o Senado, não somente o direito, 
mas o dever de acudir a essa fracção da União, onde o imperio da lei ainda não 
poude chegar. (Af>oilldos. ) 

De medo que, dentro das proprias attribuições, exercendo uma funcção que é 
propria do Senado, cumprindo um preceito constitucional e um dever que ílelle 
aecorre, o Congresso votando uma lei, que proteja por qualquer forma a necessidade 
de attender o mais promptamente possível, a con$tituir,:ão desses estados que ainda 
estão privados do •·egimen constitucional; procederá com acerto, com sabedoria, e 
zelará particularmente a verdade do systema federativo republicano, que é a verdade 
constitucional... · . . . . .. . •. . ' • I 



-171-

••. Se poderá; convertido em lei este projecto, assignalar dous tactos positivos, 
que bastam, quando menos, para salvar . as intenções e autoridade do Senado. 

De um lado manda-se ao Poder Executivo, para que o execute, um meio que 
a propria Constituição lhe confere o mandato da Assembléa, expressado na lei; por 
outro lado, é uma esperanÇcl consoladora aberta aos opprimidos, ou vencidos desses 
proprios Estados, que, á simples noticia da votação desla lei, se considerarão asse-

' gurados nos seus destinos e liberdade, podendo attender, quanto devem, á prosperidade 
e engrandecimento de suas proprias instituições. (Apoiadcs, muito bem; muito bem.)" 

Nada mais positivo - quanto á essa competencia, o assento legal della, <l o 
alcance político de providenciar-se sobre taes irregularidades, ccmo uma animação, 
o balsamo consolador levado ao espírito das populações em desalento por taes per-
turbações. 

Estes motivos todos com que então illustrou a discussão o illustrado senador tem 
inteira applicação á questão pendente do caso de Sergipe. 

Não foi sómentP. isto, Sr. presidente. 
Foi o mesmo illustrado Senador pelo Rio de Janeiro que sustentou a competencia 

do Congresso em um parecer, de que foi relator sobre um projecto apresentado em 
1~3 pelo nosso mallogrado collega o Sr. Theodureto Souto, relativo á intervenção 
no Rio Grande do Sul. 

E nesse mesmo anno, si não me falha a memoria, S. Ex. assignou com outro 
distincto collega, membros da Commissão de Constituição, o parecer sobre uma 
representação relativa á dualidade de poderes no estado de Pernambuco. 

Esse parecer indeferiu a reclamação por falta de fórmulas, mas no seu texto se 
acha consignado que si essa dualidade de poderes ~stia - era, sem duvida, ca;;o 
de sobre ella provfdenciar pela intervenção o Congresso, ou ant~s os poderes politicos 
da União. 

Parece que ainda agora o Congresso se reconhece competente quando, nomeando 
a commissão mixta para conhecer do projecto do illuslre ~enador por Pernam&uco, 
affectou ao seu conhecimento todas as reclamações pústeriores sobre as irregulari-
dades mais ou menos graves attinentes á legilimidade de gm·emadores e assem&léas 
em alguns estados. 

A' puridade confesso, que não sei como pór-se em duvida a competencia do Con,. 
gresso. (Apoiadcs.) 

Não sem extranhesa vejo que alguns, que dantes opinavam pela competencia do 
Congresso, hoje a combatem e deferem o caso ao Poder Judiciario. 

Modificaram suas opiniões? 
J?óde ser; ma~ o que noto é que nenhum fundamrnto, nenhuma razão plausível 

adduzem justificat'ivo dessa modificação. (AfJoiadcs.) 
E eu ouso aflirmar que não ha legislação, ou publicista em que se apoiem. 
O que parece é que não se quer providencia alguma, intervenção nenhuma, 

mesmo nos casos previstos no art. 60 da Constituição. 
Mas isto é absurdo. O que rest~rá aos Estados si não houver um poder que 

conheça de taes questões? 
O desforço proprio, ultima ratio da reivindicação dos ~eus direitos conculcados, 

usurpados? A resignação, a submissão, que parece aconselhar da tribuna o honrado 
Senador pelo Rio de Janeiro? 

Pois que I a Republica veio para cOnflagrar os po,·os, ou rara consagrar, legi-
timar despotismo, destruindo as garantias sociaes e politicas dos cidadãos? Não é 
possível. 

Como, pois, fazer? Eu não sei... Dos céos virá o rc·medio, si os poderes publioos 
se mostram incapazes de dal-o. · 

. Não é possível, repito. Remedio deve haver, porque não SP. tratá de um outro 
Estado abstractamente, trata-se da Federação, da Republica; porque, como diz Story, 
si se implanta o despotismo em um Estado, effectada, arruinada estará a Republica 
inteira. . 

Vê-se o erro o grande erro de alguem que, no seu ardor não intervencionista 
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dissera, ao que consta, que ·se perca Sergipe, e um ou outro Estado; mas não se 
intervenha .p9r amor da Federação. 

Cegueira de federalismo indígena ! Doutrina impatt iotica, inconstitucional, egoís-
tica, e que, si vingasse, daria cabo da Republica. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Esse alguem assim diz, porque as cousas lhe vão 
bem em seu Estado. 

O SR. CoELHO E· CAMPOS -· Um dia depois do outro, e nll.o sorprenderá o aban-
dono dessas doutrinas extremas e illegaes. 

Não levarei tempo a expor principias e textos do direito publico federal, em com-
bate áquelles que esquecem o sabio conceito de Story. 

Limitar-me-hei a referir uma lenda e um facto historico, ou antes dous contos 
historicos. 

Certa dama ru~sa atravessava em carruagem com tres filhos por certa paragem 
do paiz natal, quando foi assaltada por uma matilh'l de lobos, aos quaes lançou 
um por um os seu~ filhos para entreter os lobos e escapar com a vida. 

Isto rr.esmo narrava ella após o successo, a um grupo de camponczes entre os 
quaes um lenhador, que ouvindo-a, decepou-a com ·sua machadinha, matou-a por não 
ser digna de viver uma mãi assim desnaturada. 

Mulato nomine ... facíl é comprehender o resto. 
Alguns Estados serão sacrificados , e com elles a Federação, a Republica. 
Haverá, porém um vingador. Qual elle? O povo <ie que o lenhador é a imagem, 

a Nação, que é o mesmo povo. 
O outro facto é : 
Se diz que Creso, no auge de sua grandeza levara a mal os conceitos de Solon 

sobre sua felicidaile. 
Quando c:lepois, vencido por Cyro, e sobre uma pyra para ser devorado pelas 

chammas, exclamava : Solon l Solon ! 
Faço votos, Sr. presidente, para que aquelles que cerrando ouvidos ao .sabio 

conceito de que · o despoti;mo em um Estado é a perda da Republica, não· tenham 
occasião de, perante o cataclysma que ameaça a nossa Patria, tarde e a más horas, 
arrependidos, exclamarem tambem : Story l Story ! 

A questlo de que se trata, é de uma gravidade excepcional, é solemne e decisiva 
para a Federação, para a Republica, para a Patria Rrazileira. 

O caso de Sergipe a concretisa. Julgae-o, Srs. Senadores! 
(Muito bem; muito bem.) 
E' adiada a discussão. 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO. 

O Sr. namiro Barcellos __:Tendo o Senado de se constituir em tribunal polí-
tico, para julgar das questões dos Estados, parece-lhe que essa attitude implica unt 

processo a formular e seguir, no intuito de garantir os dkeitos e 
2a disc. do inte resses em conflicto. 

As provas, as allegações, todas as formalidades de que precisa, 
projecto 40 para Set" inteira e fiel urna decisão qualquer, não podem nem devem 

ser preteridas no caso vertente, afim de que não pareça á opinião 
publica estar o Congresso Federal a proceder levianamente em negocias · da maxima 
importancia. 

Até aqui, porém, a observancia desses preceitos fundamentaes foi esquecida, na 
apreciação das occurrencias havidas no Estado de Sergipe, a respeito dos quaes fere-se 
o debate neste momento. 

O parecer da Commissão Mixta não é um inquerito, é um libello. 
E é tão grave este primeiro prazo, dado no sentido da intervenção, que o orador 

confessa não estar disposto a votar nesta discussão, si a regularisação prévia dos 
tramites, em uma questão que é um verdadeiro litígio, não for observada. 
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Está aberta a porta .da intervenção. do Governo Feder.~ nos negocios peculiares 
dos :Estados. Póde-se desde já predizer que serão insufficientes os quatro mezes de 
sessão p~ra se liquidar em todas as collisões e duplicatas entre as autoridades esta-
doaes subinettidas ao juizo do Congresso Federal. -

Todos os choques de poderes e funcções, no mecanismo particular de cada um dos 
estados, virão d~ ora avante morrer na competencia absorvente do poder central; 
e como não é raro acontecer que as minorias nos estados correspondam á maiorias 
no Congresso Federalt a. opposi.,;ão terá a cada momento de recorrer para a União, 
e os poucos casos de hoje m~ltiplicar-se hão. 

lsto é a inversão do systema : a autonomia. annulla-se, e não ha Poder Legis-
lativo, nos Estados, que esteja, em taes condições, seguro de sua existencia, garan-
tido no exercício de suas funcções. 

E, por uma facilidade de argumento, invoca-se .~ exemplo dos Estados-Unidos 
da America do Norte. 

O que alli tem sido uma simples excepção, com que em épocas anormaes, deante 
de difficuldades insuperaveis, se illude o preceito· basico da autonomia estadual, quer 
o Senado Brazileiro er.igir. em uma regra positiva , expressa categoricamente na lei. 

O caso da Luiziana, mencionado pelos pugnadores da nova dcutrina, não guarda 
paridade com o caso de Sergipe. ' 

No primeiro, é exacto, houve duplicata de poderes; mas a situação tornou-se 
intoleravel, em vista. da opp(lsição formal do povo a ambos os Governos. 

O reg·imen republicano fc;derativo, mais do que i~so, o regimen legal1 princi-
pafmentc na ordem ·e harmonia necéssarias dos Poderes Publicos ,tinha sido alterado 
profundamente. 

No segundo caso,. as autoridades super-iores do Estado presidem, regular e paci-
ficamente, ao jogo das instituições locaes; a .. população não resiste de modo algum 
aos que se investiram das funcções publicas;· não ha pe:r-turbação da ordem publica·; 
os impostos são percebidos sem o mínimo pratesto, etc., etc. Para que intervir? 

Descontentamentos, tricas políticas, queixas e a rguições, imprensa agitadora, 
todos os elementos de opposição postos até hoje em pratica, desde a monarchia, 
nunca deixarão de se manifestar. , 

Mas tudo isto não é bastante para que se desvirtue o systcma republicano fede-
rativo, resuscitando pelos processos parlamentaristas o · antigo veso centralisador. 

O precedente de Sergipe é um ponto de partida de abusos continuados, com que, 
cada um por sua vez, mais cedo ou mais tarde, os outros Estados pagarão ·este duro 
tributo ás tendencias ·invasoras da União em seus interesses e questões domesticas. 

- O abuso toma ãs proporções ·de uma injustiça flagrante, revf'ste-se das circum-
stancias de uma quebra: de equidade, no modo como foram colhidos os esclarecimen-
tos precisos para Sf' eminir uma opinião leal sobre a materia. 

A digna Commissão Mixta foi parcial no exame dos factos, ouviu apenas uma 
das partes. 

Não basta ouvir um dos . interessados, no presupposto de que virá produzir a 
defesa propria, oppon,do argumentos a argumentos, ·upn:senta1}do novos dados. 

A Commissão devia se portar como um j.uiz instructor-, t:'rocedendo e fazendo 
proceder a todas as diligencias necessarias, no empenho de e••contrar a verdade, 
exigindo todas as informações precisas, e, sobretudo, ouvindo com igual animo e 
igual attenção a ambas as- partes interessadas na questão. 

E' este o papel das· cainmissões parlamentares, - armazenar com todo o cri-
teria e inparcialidade os dados esclarecedores dos assumptos submettidos á apre-
ciação da respectiva assembléa .. 

E o parecer da commissão é mais um libello do que outra C<'usa. 
A theoria de que a notoriedade dos factos prescinde de um exame demorado e 

atlent9 delles, por parte da Commissão, ~ injuridica, é iJiogi~, é perigosa. 
Os façtos nunca são expostos em sua. realidade p~ra; quando os interesses presos 

a elles se chocam, as versões se destacam CO'll tanto m:aior accentuação quanto mais 
graves são esses interesses em jogo. 



E, no caso vertente, os interesses em confticto são da maíor monta, 
Os proprios defensores do projecto em discussão deviam assim pensar, para que 

o triumpho obtido seja definitivo, .baseado em decisõeo justas, como uma resultante 
de estudos serias e competentes. 

Eis porque, apresenta o requerimento, que enviou á Mesa. 
E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte.··- Requerimento. 
Requeiro que o projecto volte á" Commissão, afim de que sejam ouvidos o Pre-

sidente que está exercendo o carg•l em Sergipe e a assembléa 
l{equerimento legislativa installada em Aracajü, ficando para isso marcado o 

}'razo de 6o dias. S. R. - RAMIRO BARCELLOS, 

O Sr. Coelho )lodrigues estava · resolvido a abster-se de tomar parte nesta 
discussão, por entender que ella não offerecia grande interesse, dada a sua notorie-
dade e a sua antiguidade porque contava que outro membro da Commissão, caso 
fosse preciso sustentar o parecer, fal-o-hia e com mais competencia. · 

Dissipou-se, porém, essa illusão ingenua desde que viu a tactica com que foi 
offerecida no começo do debate uma excepção dilataria, sustent'ida com tenacidade, 
que faria honra a qualquer defensor de uma excepção peremptüria. 

A idéa da excepção dilataria partiu do honrado Senador por· Sergipe, o distincto 
General, que rompeu o debate impugnando o parecer e o projecto, sendo secundada 
pelo honrado Senador . pelo Rio Grande do Sul, medico igualmente distincto o que 
o induziu a chamar um pouco familiarmente, embora, jurisprudencia do bistury e da 
espada, posto que o honrado Senador pelo Paraná. lhe tivesse feito sentir que não 
fallava com justiça, visto haver na discussão tambem um jurisconsulto, companheiro 
daquelle que é interessado, em Sergipe, no debate do momento. 

Diz-se que para embrulhar uma questão, melhor é um rubula do que um advo-
gado, não ha tal; prova a discussão travada que são superiores um General e um 
Medico a quantos rabulas existem e para confirmai-o basta o requerimento apresen-
tado. 

O Senado, porém, que é juiz e que sabe que todas as excepções dilatarias .devem 
ser offerecidas conjunctamente, sob pena de nãó poder ser apresentada uma após 
outra, deve repetir o seu. procedimento, rejeitando in limine a za como rejeitou a 1a, 
que é uma dilataria sem razão de ser; é mes~o um recurso das opiniões confederadas 
em favor da sustentação da Constituição do Rio Grande do Sul, que preveem, si a 
questão passar, valerem-se, mais tarde, do mesmo recurso, todos os Estados onde 
se derem irregularidades semelhantes na marcha de sua vida politica. 

Espera poder provar, si cahir o requerimento, que SS. EEx. não tem razãq,. que 
o caso de . Sergipe não tem analogia nem relação intima com o do Rio Grande do 
Sul, que a resolução que aqui se der a essa especie não importa nem prejudica a solu-
ção que houver de ser dada á especie maior e diversa do Rio Grande. 

A Commissão, depois de aturado exame das provas, .sentiu-se forte p~ra emittir 
juizo. _ 

Não ha, pois, motivo para adiamentos mim os documentos apresentados fazem 
fal.ta a qualquer ponto necessario ao esclarecimento da questão. 

Ouvidas foram e, á saciedade, as duas partes. 
O actual Presidente de facto de Sergipe foi tão completamente quanto era possí-

vel defendido pelo honrado representante desse Estado que rompeu o debate; seu 
competidor o Vice-Presidente em exercício, que foi repelildo pela força federal, teve 
um orgão competente de defesa na pessoa do seu companheiro de representação. 

· A defesa estava completa e· a Commissão podia dar-se por satisfeita dando hoje 
por finda esta questllo. S. Ex. não quer isso; emquanto não vence quer fatigar os 
companheiros. E' bom lembrarem-se de que já é a segunda prorogação e que muito 
ha ainda a fazer. 

Acha conveniente a rejeição do requerimento para que se decida a questão de 
qualquer fórma, porque a · demora já cança os espíritos deante das desordens que 
teem agitado Sergipe, tornando perigosa a situação da Republica. 

Entende que o Senado deve rejeitar o requerimento. 
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O Sr. Jtamiro Barcellos (x) - Sr. Presidente, não admira que o promotor 

do libello que 4 encarregado de fazer carga á parte. accusada cumpra com o seu dever, 
dispensando todas as provas que podem attenuar a culpa ou innocentar o accusado. 

Está no seu direito, mesmo sem ser rabula, sendo, pelo contrario, um illu'ltre 
professor de direito; S. Ex .. ainda está dando uma prova de que conhece o officio. 

Mas o honrado Senador deve saber tambem que os juizes, aquelles que teem de 
tomar a responsabilidade de uma sentença, devem ter igue,es precauções contra o pro-
motor da justiça assim como contra o advogado, quer seja rabula ou não, de modo 
a não serem encartados nos autos provas ou affirmações que não sejam de direito 
e que não constem do que pertence á forma de prOt·esso. 

S. Ex: qualificou o meu requerimento de uma euepção dilatoria. 
0 SR •. COELHO RODRIGUES - E' a que não resolve a questão. 
O SR. RAKIRO BARCELLOS - Eu podia dizer que, em questão de dilatação, só 

entendo de inflammações ás quaes applico o bisturi. · 
0 SR. COELHO RODRIGUES - Pois applique o bisturi. 
O SR. RAMIRO BARCI!LLOS- Quando se trata de uma inftammação, Sr. Presi· 

dente, o mais abalisado medico e V. Ex., que é medico sabe perfeitamente disso, tem 
àe tomar precauç6es, afim de não offender qualquer orgão importante á vida e evitar 
que o doente morra ~a cura quando podia escapar da molestia; si é esta a dilatação. 

O SR. COELHO RoDRIGUEs- Não é dilatação, é dilação. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Sim, senhor, · mas eu quero dizer dilatação. 
Si é esta, P.u digo que S. Ex. está muito atrevido segurando no bisturi porque 

V. Ex. querendo remover um mal local pode sangrar e offender a vida da Republica. 
Sr. Presidente, para que esta precipitação de julgamento? Paia que collocar o 

Senado na posição de partidario nas questões políticas dos Estados? O Senado deve 
mostrar-se acima de qualquer suspeita, não dando logar a queixas de qualquer natu· 
reza. 

S. Ex. disse que a defesa do Presidente, de ·facto de Sergipe tinha sido cabal-
mente feita por um digno representante daquelle estado. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Depois do parecer. 
0 SR, RAMIRO BARCELLOS - Depois dÓ parecer. 
E aquella defesa quanto muito, pÓde significar, que havendo nesta casa tres 

representantes de Sergipe um está em desaccordo com os outros. 
Trata-se da politica de um Estado e no julgamento que se vai fazer inevitavel-

mente, a intervenção produzirá abalo na vida do Estado. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - No stahw quo é que ha o efleito da intervenção 

armada. 
{) SR. RAIIIRO BARCELLOs - V. Ex. está vendo, Sr. Presidente, a paixão ao 

promotor da justiça Federal na questllo de Sergipe. E' preciso uma calma especial 
no momento. · 

O SR. GONÇALVES CHAVES -V .. Ex. não quer calma, porque começou atacando 
a commissão. · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Pois bem, eu retiro todas as palavras que possam 
referir-se aos intuitos da commissão; a commissão ·não apresentou este parecer par-
tidariamente, apresentou-o de bona fide, julgando que outras provas não havia sinão 
aquellas que lhe foram apresentadas. 

Por isso, pois, é que eu peço licença á Commissão para dizer-lhe que ha necessi-
dade de ouvir a outra parte, os outros poderes do Estado, pois a Commissão talvez 
possa mudar o s'eu juizo, e modificar o seu parecer, porque, não julgo que ella seja 
tão emperrada, a ·ponto de se julgar livre de qualquer suspeita partidaria. 

O SR. GONÇALVES CHAvEs- Peço a palavra. 
O SR . . RAMIRO BARCELLOs - Acho, Sr. Pl"esidente, que a Commissão não p6de 

aconselhar que o Senado .não approve o meu requerimento, pedindo as provas da outr3 
parte, porque somos nós que temos de julgar a questAo, e a Commissão não póde 
impor-nos ·as unicas provas que teve. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Nós somos os juizes que havemos de julgar a questão e-, por-tanto,. a commissão 

não póde tolher a liberdade daquelles que a teem de julgar. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES ,- Mas a Cominssão .já julgou. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não é a Commissão que tem de julgar. Si ella 

deu-se poF satisfeita, aqui está uma das parcellas do tribunal que tem de decidir a 
questão; que não se julga satisfeita com as próvas que lhe pareceram sufficientes. 

O SR'. GoNÇALVES CHAVES~ Já tem o seu juizo formado. 
O SR. RAMIRO BARCELLoS ~ Não, senhor, não tenho tal. Ora, Sr. Presidente; 

eu estou habituado desde o tempo em que não era homem politico, desde mocinho, 
a ouvi.r dos partidos, que naquelle tempo eram o liberal e o conservador, cada um 
delles dizer que a verdade estava do seu lado, e ambos juravam até sobre as Horas 
Mariannas; entretanto, ambos diziam cousas contrarias, e que a verdade era con-
traria ao que ambos diziam. ' 

Ora, nós sabemos que toda a questão politica é por sua natureza apaixonada; 
todas essas questões envolvein paixães, de modo que, quando eu tenho de julgar sobre 
ellas, sempre tenho receio, de que as provas não sejam bastantes, que os v'erdad~iros 
intuitos que se apresentam não sejam os melhores. 

A Cominiss.ão póde estar convencida da exactidão das provas que foram sujeitas 
ao seu exame; mas eu, que tenho de julgaFas, pois como Senador sou juiz, entendo 
que o Senado não póde prescindir d"as outras provas, para não julgar dé afogadilho 
estas importantissimas questões para a vida federativa, para a Republica; é este pri-
meiro exemplo que se vae dar de intervenção. · 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - Legal, pois intervenções illegaes teem havido até 
hoje. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Seja de intervenção illegal, como diz o honrado 
Senador pelo Piauhy; mas ainda assim, não devemos proceder de afogadilho e com 
esta soffreguidão, podendo a outra parte litigante inquinar-nos de suspeitos, e 
podendo mesmo appellar para o paiz, por causa do modo, do processo por que julga-
mos questões. que dizem respeito á vida intima dos Estados. 

Si este é o primeiro exemplo ·de intevenção legal, acho que devemos proceder com 
todo o cuidado. 

Vem a pello, já que faltei na vida intima dos outros Estados, tirar uma illusão 
com que tanto se preoccupa o espírito do nobre Senador por Piauhy. 

S. Ex. suppõe que estou fallando nesta questão de Sergipe, porque tenho receio 
que se vá tratar da questão do Rio Grande do Sul, e S. Ex. me consola, dizendo que 
não é tempo, e que posso estar tranquillo ••• 

. O SR. CoELHO RoDRIGUEs - As especies não são as mesmas. 
O SR. RAMIRO BARCELLps ....- Senhores, na questão do Rio Grande do Sul, o que 

houve foi uma intervenção muito legalmente feita pelo Poder Executivo Federal, 
in-tervenção que ainda perdura, porque o facto que a exigiu ainda não desappareceu. 

Esta é a inten'enção que temos, e não podemos ter outra: não julgamos mesmo 
possível outra intervenção sobre aquelle facto. 

s, Ex. suppõe que o Senado ou o Congresso hão de satisfazer as suas antipa-
tbias contra ·o . positivismo e outras seitas de qualquer natureza •.. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - Contra os princípios que combatem os da União. 
O SR. RAMIRO BAReELLOS ... contra os princípios que V. Ex. não acceita~ Mas 

os de V. Ex. são um mixto de catholicismo, de pantheismo, de protestantismo e 
outras cousas muit<. apreciada~ por V. Ex. na· Suissa. 

Ainda não sei a que partido·, a que princípios politicos ~e filam as convicções de 
V. Ex. 

Ora, o Senado ha de permittir que diga que a Camara dos Deputados não póde 
absolutamente entrar nesse caminho escabroso e fatal para a federação a que S. Ex. 
pretende levar o Senado, o de revêr a ·seu bel talante as Con3tituições dos Estaaos, 
corno si os Estados fossem aquellas capitanias do tempo do Sr. D. Pedro 2°, que 
se sujeitavam aos presidentes que iam daqui fazer elei'iões I 

Si pensam assim, estão muito enganados I 
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O SR. -COI:!LHQ RODRIGUES - Entretanto, ellas, não soffreram então as_ interven-
ç!)es que teem so.ffrido na Republica. · 

O SR. CoSTA AZEVEDO - Mandaram-se capitães e tenentes como Governadores. 
O SR. · PIRES FERREIRA - Eram cidadãos como outros quaesquer ! H a outros 

apa1tes. , . 
O SR. RAMIRO BARCELLOS ·- P.ara não perderem tempo, declaro desta a VV. 

Exs., si querem reformar a ConstituíÇão do Rio Grande do Sul, que só o povo rio-
grandense é que a póde reformàr •.• 

O Sa. CoELHO RoDRIGUES - A iniciativa da refonna é do governador.;. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS- Que é eleito pelo poN rio-grandense; e a iniciativa 

é delle e das camaras municipaes. · 
· O SR. CHRISTIANO 0TTONI - De modo que a Constituição do Rio Grande do Sul 

está acima da Constituição da Republica. 
0 SR.- RAMIRO BARCELLOS - Não está acima nem abaL'tOj é .o que posso_ dizer 

;10 honrado Senador e é assim que entendo uma repub:ica federativa. 
Não está acima nem abaixo de Con~tituição alguma do mundo ! 
O SR. EsTEVES JUNIOR - Muito bem I . 
·o SR. CHRISTIANO ÜTTONI .:._ Não está subordinada aos principias da federal? 
·O SR. RAMIRO BARCEU.Os - Que princípios? 
Não são aquelles que VV. Exs. inventaram, não são cous.1s novas que VV. Exs. 

entenderem que devem e&tabelecer. 
Si querem fazer a revisão da ·constituição do Rio Grande do- Sul, perdem o seu 

tempo, porque, declaro, não se revê aq1.1el.'ã· Cónstituição, sinão pelos meios que ella 
mesmo marca. 

A não ser assim, perdem o seu trabalho e o seu latim I 
Digo i&to para que de uma vez se acabe com este phantasma com que se nos 

anda sempre a agitar deante dos olhos. 
A verdade é esta. 
Agora, si querem conflagrar o paiz, ponham-se a tever Ccnstituições! 
O SR. COELHO RoDnmulis - E emquanto não se dá e~sa interven~o, que é a 

legal, con.tinuem as intervenções illegaes. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Isto não justifica o que VV. Exs. pretendem fazer. 
O SR. CoELHO RODRIGUES - Por falta da legal é que tem havido tantas illegaes. 
O SR. J{A);HRO BARCELLOS - Não sei quando se ha do: far.t!r um codigo de postu-

ras constitucionaes para mandai-o applicar ao• estados. 
Nem sei coino sérá este codigo, porque o nobre Senador por. Minas ha de querer 

farer prevalecer a_ sua SS. Trindade, porque é catholico; outro que tiv.er idéas posi-
tivistas ha de quere1· fallar em I)Ome da humamdade, e outro que for democrata ha 
de querer vir com a soberania popular .•• 

O SR. CHRISTII\NO 0TTONt - E' á Constituição de Minas que ~e. quer te"ferir? 
O SR. RAMIRO BARCELLOs- Foi promulgada em nome de Deus Todo Poderoso ..• 
O SR. CHRISTIANO 0TTONI - Isto não offende principio nenhum da Constituição 

federal e a Constituição do Rio Grande do Sul offende. · · · 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - A Constituição de Minas, empregando aquella fór-

ma, offende a Constituição fedt'ral, porque esta é muito clara qu·mdo diz que a Rcpu-
blica não admitte laço de dependencia com ,culto algum, nem reconhece religião al-
guma. . 

O SR. GoNÇAI.\"ES CHAVES -·A Constituição do Rio Grande do Sul é 'iue póde 
ser promulgada em nome da humanidade? 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - E humanidade sen_1 h. 
O SR. LoPES TRovÃo - ls.to é uina 'q1.estão de (>rtogr.lphi~ phonetica e orto-

graphia etymologica. E' uma questão futil para este o:aso. . . . 
o SR. RAMtRO BARCELLO$ - Que tem que se f alie em humanidade na Constit~i

çlio do Rio Grande do Sul? Toda a acção politica, toda a evolução social, p~incipal
mente a do direito, todo o trabalho realisado neste planeta, vem da humamdade, é 
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devido ao esforço do botnem, ás cabeças dos pensadores. Por isto, é muito justo que 
uma Constituição; uma lei civil, politica ou criminal seja feita em nome da huma-
nidade. · 

O Sa. CHRISTIAMO 0TTONI- Para V~ Ex. e para aquelles que assim pensam. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Sei que não pensará .V. Ex., que se abriga a um 

escudo, no qual não o posso atacar; o da sua fé, o da sua crença, que eu muito res-
peito. Mas V. Ex. ha de pennittir de que nesta questão, apezar de não me resguardar 
com o mesmo escudo, o que eu penso seja tão respeitado como o é por' mim o que 
pensa V. Ex. 

E trago este exemplo da Constituição de Minas para mostrar a sem razão daquel-
les que entendem que devem atacar a Constituição do Rio Grande. Aquella foi pro-
mulgada em nome de Deus Todo Poderoso; quem ataca por isto? Entretanto, como 
a outra falla em humanidade, é trazida todos os dias para a discussão, allegando-se 
que é infensa aos princípios da Constituição Federal. 

Que principies são estes? O honrado Senador pelo Piauhy ainda não. os declinou ... 
O SR. COELHO RoDRIGUES - Como, ainda não 7 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Ainda não; e é por isto que repito : S. Ex. perde 

o seu tempo, ha de perdoar-me. 
Emquanto, com aquelles que o acompanham, não demonstrar quaes são os prin-

cípios, não nos convencerá. E' preciso que articule quaes são os principias, formule-os, 
e depois demonstre contra que princípios estamos. 

Mas diz em geral: é a favor de principias, é contra os.principios. 
Sr. presidente, volto ao meu requerimento, pedindo desculpa a V. Ex. de ter 

feito esta· digressão. 
Meu requerimento posso dizer que representa a consciencia calm~ e tranquill<~. 

daquelles que teem de ser juizes nesta questão. Aquelles que pensam como eu, não 
podem prescindir das provas completas e cabaes numa questão tão importante, para 
sobre ella julgarem. · 

Quem, entretanto, entender que, apenas com as allegações de uma ·parcialidade 
a que o parecer da commissão apresenta-se favoravel, póde julgar, julgue. Eu não 
julgo; não dou este testemunho de parcialidade e de pai:l:ão partidaria ao paiz, porque 
o paiz do que precisa justamente é de ter confiança nos poderes publicas . . 

No dia em que o paiz não confiar nos poderes publicas, não ba mais governo pos-
sível, a anarchia começa. 

O Sr. Uonçalves Chaves combate o requerimento, porque importa na incri-
minação de parcialidade e paixão partidaria contra a commissão mixta, e porque 
é escusada a medida reclamada por seu autor. 

E' uma excepção dilataria desnecessaria, porque trata-se de uma questão levan-
tada na outra Camara, na 1a sessão deste triennio e longamente debatida, até na 
imprensa. 

Trazida ao Senado, e nomeada nos primeiros dias de sessão a commissão mixta 
que devia examinai-a, teve esta conhecimento de todos os documentos concernentes 
á materia de que ia tratar, e o orador não acredita que novos elementos de informação 
lhes possam ser offerecidos. ·· 

Oppõe-se ainda ao requerimento pelo modo porque foi collocada a questão pelo 
honrado Senador pelo Rio Grande do Sul. . 

Diante das increpações, que foram feitas á commissão de partidaria e apaixonada, 
a approvação do requerimento importará a demissão da commissão. 

O Sr. Vincente Machado, a despeito da deciaração peremptoria que acab'l 
de ser feita pelo illustre representante do Estado de Minas, dará o seu voto a favor 
do requerimento do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Quer votar com perfeito conheeimento de todos os documentos, tanto dos que 
foram apresentados por parte daquelles que agiram junto da commissão1 como .dos 
outros, em poder daquelles que não foram absolut.!ln:tente ouvidos. 
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Não foi ouvido o Governador de Sergipe nem a assembléa de AracajQ, e o orador 
julga indispensavel essa audiencia em uma questão que interessa directamente a auto-
nomia de um Estado da União. 

O requerimento não importa desconsideração á c9mmissão, e o Senado pode 
approval-o desassombradamente. 

Emenda Vem a mesa, é lida, apoiada e FOsta conjunctamente em discussão 
a seguinte emenda : 

Em vez de 6o - diga-se 20. - Jodo Barbalho 
'l\ inguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão. 
O SR. RAWIRO BARCELLos (Pela ordem), para facilitar a vota,.llo, para evitar haver 

duas votações, declara que acceita a emenda restrictiva do Sr. João Barbalho. 
O SR. COELHO RoDRIGUES (pela ordem), Requer votação nominal sobre o reque-

rimento. 
E' approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente annunda qu•. se vae procede.- á chamada para a votação 
nominal do requerimento, conjunctamente com a emenda, devendo responder - sim 
- os Srs. Senadores que approvaram e - ndo - os que o rejeita rem. 

Procede-se á chamada e respondem - sim - os Srs. Joaquim Sannento, Ma-
noel ,Barata, Pires Ferreira, Nogueira j\ccioly, João Cc.rdeiro, José Bernardo, Abdon 

. Milanez, Joaquim Pernambuco, João Barbalho, Leite e Oiticica, Rosa Junior, Quin-
tino Bocayuva, Lopes Trovão, Paula Souza, Joaquim Murtinho, Vivente Machado, 
Arlhur Abreu, Gustavo Richard, Raulina Horn, Esteves Junior, Julio Frota, Ramiro 
Barcellos e Pinheiro Machado (23) e ..i.. não - os Srs. Francisco Machado, Costa 
A:~:evedo, Gomes de Castro, João Pedro, Cruz, Coelho Rodrigues, J. (.;atunda, Almino 
Affonso, Almeida Barreto, João Neiva, Corrêa de Araujo, Rego Mello, Messias de 
Gusmão, Leandro Maciel, Virgílio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, E, Wandenkolk, Gonçalves Chaves, C. Ottoni, Moraes Barros, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim de Souza e Aquilino do Amaral (:rs). 

O SR. PRESIDENTE declara que o requerimento e a emenda foram rejeitados por 
25 votos contra 23. 

"Qejeição do 
requerimento 
e da emenda 

O Sr. Coelho e Campos (pela orJem) declara que, com 
quanto presente, absteve-se de votar. 

Vem á Mesa a seguinte declaração de voto: 
Votei pelo prazo de zo dias para audiencia do Governador e 

Assembléa de Sergipe, de coherencia com o que estabeleci nc meu projecto n. 40 
do anno passado, relu.tlvamente ao processo a seguir-se no cas:> de intervenção federal 
por acto do Congresso. 

Em 5 de outubro de 1895· - João Barbalho, 
Prosegue a discussão do projecto. 

O Sr. Coelho )lodrigues começa dando parabens á Constituição pelo resul-
'. tado da votação, a que acaba de assistir. 

Felizmente dessa vez o Senado não deixou-se arrastar pelos confederados, aliás 
estaria liquidado este projecto como foi outro dia o que teve o infortunio de offerecer 
sobre o' archipelago de Fernando, isto é, summarianu~nte. 

Dá, tambem, por isso, parabens ao Estado de Sergipe, Olt<ito embora ainda 
receie ver sacrificad:> o seu dil·eito e o seu recurso á p~otecçã() do Governo Federal, 
por mais liquida quê lhe pareça a justiça que lhe assiste. · 

Costuma-se dizer que para embrulhar uma quest.!i'O, como um advogado, s6 um 
rabula; entretanto, nunca viu embrulhar nem uma como a presente, na qual todavia, 
não tomou parte nem um rabula, mas apenas como disse um general, um medico 
e um ad\·ogado. 

Para o orador, o mais dillicil na hypothese seria ar.ompanhal-os, por isso tratará 
da questão partindo dos factos notorios e dos textos expressos para chegar â inducção 
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da maior probabilidade doJi ajlegados contra cada uma das partes e vêr quaes das 
allegações parecem melhor provadas ou, ao menos, mais ver:osimeis. 

Assim, pois, começará dando com•• provado que, l.;go .após o dia 24 de outubro 
do anno passado~ Sergipe teve duas assembléas legislativas, dous governadores e 
duas magistraturas, que, cada qual por sua vez, pretende ser o unico poder legitimo 
da sua e5pecie. 

Ora, cada um de55es podere.s só póde ser legitimo sendo uno (embora tenham 
dous delles diversos representantes) e é a reunião das tres unidades distinctas e inde-
pendentes que fórma a .. unidade superior - governo. 

Logo, não é oro a fórma deste que lá se acha em questãO), mas a propria existen-
cia de um governo legitimo, o que se trata de verificar,. hypotlie.;e incluída por torça 
de comprehensão no § 2° do art. 6° da Constituição e que, por sua~ consequencias; 
incide tambem no caso do § 3°, pois não póde haver ordem nem tranquillidade. onde 
os poderes publico5 são contestados e contestav1~is. · · 

Isto posto, -dará tambem como provado ·que o Coronel Valladão assumio de 
facto o governo daquelle Estado; declarou illegltima· a assembl~a legislativa, que não 
o quiz .reconhecer, assim como a magistratura, que .resistiu-lhe, as municipalidades 
que recusaram-se a cumprir suas ordens e ultimamente fez reformar pela assembléa 
do seu credo a Ccnstituição para augmentar. a duração de seu governo e elevar 
ao triplo a força do Estado para cobrar os impostos que os ..(.ontribúintes recusam 
pagar aos seus agentes. 

E' pois Sergipe um Estado anarchisado pela duplicata dos p(Jderes unitarios que 
deviam constituir !eu governo ·uno, ou despotisado por um lÍS\Irpador, que tomou 
A força o Poder Executivo e formou todos os outros á sua imagem e semelhança. 

Em um ou outro caso a intervençã9 federal será lP.gitima ou em virtude do art. 
6°, n. 3° e na conformidade da requisição feita pelo ex-governador Calazans, incon-
testado, ou em virtude do n. 2°. 

Provado isso, só duas medidas se affiguravarn adequadas á comrnissão, ou propor 
a nomeação de um interventor para reconstituir o Estado, á moda argentina, ou reco-
nhecer entre os poderes locaes duplicados os que lhe offerecessem melhores títulos 
de legitimidade. 

I\ primeira medida era mais radical e mais arbitr.tria e por isso mesmo só seria 
admissivel na impossibilidade da segunda hypothese que se não verificou, segundo 
espera provar sem difficuldade • • 

Começará das assembléas legislativas. A do Rosario foi eleita na vespera das 
eleições federaes do t• de março do anno passado, nas quaes venceu em toda a linha 
o partido federal a que pertencem seus membros; sua eleição e sua apuração foram 
tidas e havidas por incontestaveis até que se levantou a candidatura do Sr. Coronel 
Valladão ao corgo de governador, cuja eleição devia ser apurada por ella. • 

Além disso, foi reconhecida como verdadeira, tanto pelo Poder Executivo, como 
pelo J udiciario, então unicos . e incontestados. 

Prescindindo. pois, do exame das actas da apuração e da verificação, longamente 
examniadas pelo Sr. C. Campos, ella tem por si: 1°, o facto de representar o partido 
que venceu as eleições federaes, procedidas na mesma occasião; 2°, o reconhecimento 
constante dos outros poderes constituídos e não contestados, 3°, o facto da sua con-
testação só ha,·er-se manifestado depois da candidatura a governador do Sr. Valladão, 
candidato derrotado na eleição senatorial; o que tudo constitue uma prova circum· 
sfancial tão completa que bem podia dispensar a directa. 

Pass,mdo a tratar do Poder ExeCI,Itivo, o ~rador nota ; 
1'!, que o Sr. Valladão, vendo repellida a sua candidatllra á senatoria pelo .Partido 

federal, -porque era incompatível, nos termos do § 6°. do art. 30 da lei n. 35, de ~6 
de janeir.o de 18g2, não se pOde resignar com a victoria do seu competidor, que dispu· 
-tou até perante o Senado; · 

2o,' que esse partido victorioso nas eleições do xo de março não pooia ter perdido 
seus elementos cinco mezeJJ depois, .maxime c?ntinuando no Estado um governador 
amie-o; 
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J0, que si> por capricho podia: elle, incompatível nos termos expressos do art. i9 
da Constituição do Estado e do art. 31 da lei eleitoral de 10 de agosto de 1892, levan-
tar sua candidatura ao cargo de governador; 

4°, que esse capricho foi apoiado pelo Governo Federal, pondo-se ao serviço 
daquella candidatura toda a força da União, existente naquelle Estado e parte da do 
Estado das Alagóas, a pretexto, segundo telegrammas que leu n 'O Paiz:, de prender 
desertores nunca encontrados lá; 

so, que os officiaes do batalhão 33°, não contentes da parte que tom~r~m I)O Rleito 
apresentaram-se na occasião de installar-se a assembléa legitima· no ~spectivQ «!ifi-
cio, ·para apoiar os membros da illegitima, conforme se deprehende de um artigo que 
publicaram na Gazeta de Sergipe, que fizeram transcrever aqui no Jornal do Cotn· 
mercio de I 1 de outubro do anno passado, e que o orador lê para que o Senado appre-
cíe a exaltação em que se achavam; · 

6~, que os candidatos do partido federal foram considerados legitimamente 
eleitos nã,o só pelo governador, como pela magistratura então incontestados, corno 
pela assernbléa do Rosario; 

i 0 , finalmente, que a violencia com todo o seu cortejo de crimes era o · unico 
recurso que tinha para escalar o poder dependente do ·voto popular quem não tinha 
por-si a maioria do eleitorado, nem a capacidade reque-rida para ser candidato . 

. De tudo isto conclue que os candidatos eleitos para governador e vice-governador 
de Sergipe foram os Srs. Coelho e Campos e Coronel Horta, apresentados pelo par-
tido federal, isto é, pelo mesmo partido que havia vencido as eleiç()es de zS de feve-
reiro e de I 0 de março para a assembléa do.Est-ado, para o Congres~o Federal e para 
a Presidencia da Republica, e que, si não contin6a no governo segundo que o assumiu 
legalmente, é devido á inteFVenç.ã.o criminosa do governo federal. 

Esta intervenção os antagonistas da commissãc justificam e applaudem; o que 
não podem tolerar é a que propõe o parecer, porque é le-gal. 

O orador não póde comprehender essa politica inspirada pelos defensores da Con-
stituição inconstitucional do Rio Grande. 

Aquelle Estado, desde o irnperio é a espinha de garganta do governo central; 
sempre satisfeito nas pretenções as _mais absurdas, e sempre descontente, como prova 
com a historia da politica do Sr. Gaspar e a do Sr. Castilhos. · 

Si o orador julgasse em algum caso justificavel a desrnembração desta patria, 
que elle quer inteira agora e sempre, aconselh;lria ao paiz que lhe dissesse ajustemos 
nossas contas .e favoreça-111e com a sua ausencia. . 

Mas o orador acha que somos e devemos continuar unidos e é por isso que quer 
fortalecer o governo central e submetter a ConstituiÇão separatista do Rio Grande 
á Federal, que é unionista. , 

Toda o trabalho do Sehado este anno tem sido quasi frustrado pela tactica do 
Rio Grande e dos que acompanham em tudo os senhores seus representantes; isto 
não' póde continuar. . 

Lembra as victorias ·que elles tem tido á custa do paiz .e conclue fazendo ·sentir 
que é tempo de dizer-lhes ·"basta,; porque Ós actuaes representantes são legitimo$ 
suocessores -da polltica do Sr., Silveira Martins : officiaes d.o mesmo officio, .f- por isso 
que se odeiam. ' 

E' adiada a discussão. · 
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SESSÃO D E 7 DE OUTUBRO. 

. O Sr. Vicente Machado - Sr. Presidente, o proposito tlo Senado, ou de uma 
parte do Senado, em relação ao projecto ora em discutisão, ficou per(eitamente con-

signado na votação que· aqui teve Jogar em relação ao requeri-
ta discussão mento apresentado pelo nobre Senador pelo Rio Grande do Sul : 

quer-se julgar dos factos de Sergipe unica111ente pelas allega-
do projecto 40 ções feitas por uma das partes sem absolutamente haver 

audiencia da oufra. 
Estão esses que pretendem a intervenção no Estado de Sergipe em pl!ino direito. 
Agora, aquelles que entendem que o projecto fere de frente os princípios federa-

tivos, aquelles que entendem que o projecto violã aquillo que já foi vencido pela Casa, 
estão tambem no pleno direito de negar o seu voto a este projecto, e de combatel-o 
na tribuna. 

E' o que vou fazer. 
E' admiravel, Sr. Presidente, a tenacidade com que os doutores do constitu-

cionalismo intervencionista trabalham para firmar o principio da intervenção dos 
poderes da União nos Estados. Este projecto dá uma prova cabal dessa tenacidade. 

Sabe todo o Senado o modo como foi aqui repellido o projecto que tratava da 
regulamentação do art. 6° da Constituição, e a despeito de tudo quanto se tem dito 
no presente debate, ainda não me pude convencer de que este projecto constitua 
materia nova, que não fosse prevista por aquelle projecto, que foi regeitado. 

Não de\·o, porém, entrar na discussão do merito do projl!cto sem fazer uma 
pergunta: - Julga-se a Commissão mixta ainda com todos os poderes necessarios 
para estar dando pareceres sobre as questões dos Estados, dt>pois da rejeição do 
projecto, que aqui apresentou? 

Essa Commisslio mixta não teve um caracter transitorio, em caracter tempo-
rario para estudar a questão da in tevençlio nos Estados, e náo apresentou o seu 
projecto, projecto que foi repellido? 

Tomou a si a Commissão o direito de se constituir em Commissão permanente, em 
Commissão de inquerito sobre todos os factos que' se dão nos diversos Estados da 
União ? ' 

Parece-me, Sr; Presidente, que os poderes da Commisslio mixta desapparece-
ram ... 

O SR. CoELHo p; CAMPos - Não apoiado. 
O SR. V!CI!NTE MACHADO ... e desappareceram pela reJetçao que o Senado deu 

ao projecto que ella apresentou, depois do estudo das diversas questões dos Estados. 
Não 'estive presente ás sessões em que no Senado se tratou da nomeação da 

Commísslio mixta, mas parece-me quP. ella não podia ter outro intuito, senão o de 
reunir os elementos das duas Casas do Congresso, par:~ ver o meio de tornai: viavel 
um projecto de lei, que regulasse todos os casos para a solução das questões, que 
se dão nos Estados. 

A Commíssão, no desempenho desse aever, estudou os diversos papeis sobre as 
questões particularP.b, que lhe foram presentes, e entendeu dever apresentar um pro-
jecto, que englobasse todas as hypotheses. 

Apresentou es•e projectó á consíderação desta casa, esse projecto conseguiu pas-
sar em z& discussão, inas na 3& discusSão foi estrondosamente rejeitado pelo Senado. 

A Commissão ainda se julga com poderes para continuar a agir nas questões 
dos Estados? Si não se me provar que esta Commis~ão àdquiriu um caracter de 
permanencia, eu resérvo-me o direito de julgar que ella está exorbitando do mandato 
que recebeu, 
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Na questão especial de Sergipe, no estudo dos factos que ahi se deram, eu nllo 
entro, nem quero absolutamente entrar. 

Entendo que não é esta a funcção do Congresso Sacional; entendo que a attri-
buiçlo dada aos poderes da União pelo art. 6°, não póde absolutamente colher para 
o caso especial, que pela Commissão mixta foi aceito como fund:~mento deste projecto. 

A intervenção dos poderes da União para manter a fórma republicana federativa 
dos Estados, de certo que não é isto que se quer fazer passar :- o direito de a União 
intervir no reconhecimento dos poderes de Deputados estaduaes, de reconhecer a legi-
timidade . dos representantes do Poder Executivo dos Estados, e afinal de contas, de 
intervir na eoonomia da organisação dos Estados da União. Nem o art. 6o da Consti-
tuição poderia absolutamente pretender attingir este alvo, e não podia pretender 
attingil-o, porque si o fizesse annullaria absolutamente o principio federativo, e 
tornaria os Estados méra dependencia dos poderes da União. 

Por occasião da discussão do projecto regulamentando o art. 6o, o honrado Sena-
dor pelo Rio Grande do Sul apresentou diversos casos, e pediu para elles solução, 
diante do projecto apresentado; e resposta alguma foi dada, porque positivamente, 
dentro dos restrictos termos das disposições constitucionaes ninguem poderia dar res. 
posta a isso. ,. 

Podem os poderes da União dentro dos limites das attribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 6o, constituir-se em poder fiscalisador da legitimidade dos poderes 
dos Estados ? 

Não, absolutamente n'ão; e o contrario ácarretaria absurdos, como passo n 
demonstrar. 

Imagine V. Ex. Sr. Presidente, que em um Estado qualquer, de encontro aos 
princípios estabelecidos na respectiva Constituição, se eleja um Governador manifes-
tamente incompatível; o Congresso do Estado, que tem poderes para reconhecer a 
eleição desse representante do Poder Executivo, verifica os poderes conferidos peb 
voto dos eleitores, e investe do supremo poder dentro do Estado a esse cidadão que, 
como disse, era manifestamente incompatível, de accordo com a Constituição do 
Estado. Terá o Poder Legislativo Nacional, terá o Poder .Executivo Nacional, terão 
os poderes da União, em summa, attribuiçã,o para intervirem no Estado, contra o 
reconhecimento da Assembléa, que ·tem poderes legítimos para verificar a eleição, 
e que, em virtude desses poderes deu a posse no Governo a um cidadão que nunca 
poderia tel-o, porquanto era incompatível pela Constituição do Estado? O Congresso 
Nacional é competente pará verificar e legitimidade da Assembléa de Sergipe? 

O SR. MoRAEs BARROS - Entlo quem é? · 
O SR. VICENTE MACHADO - E' o povo de Sergipe ... 
O SR. MoRAES BARROS- Juizes de si mesmos? 
O SR. VICENTE MACHADO - Diga-me V. Ex.; supponha que se reune aqui uma 

Assembléa manifestamente fraudulenta, contra o voto expresso dos comícios eleito-
raes, e que essa Assembléa fraudulenta ·consegue verificar poderes e estabelecer-se 
como Congresso Nacional :-qual era o poder que V. Ex. iria procurar para verificar 
a legitimidade dessa Assembléa? Será differente a Constituição dos poderes nos 
Estados confederados, daquella que é na União? 

A União só tem o direito de intervir nos Estados, para manter o regimen fede· 
rativo; e para isso eu só encontro dous caso~ 2 - é· quando um Estado governa mani-
festamente sem Constituição, ou quando elle tem rc.mpido as suas relações e se 
separado dos poderes constituídos da União. 

Neste caso, elltj rompeu os laços federaes, f'. a União tem o direito de intervir. 
E' esta a intervenção que prescreve o art. 6° da Constituição. 
0 SR. MESSIAS DE GUSMÃO - E quando témos um dictador no poder? 
O SR. VICENTE MAcHADO - O que é que V. Ex. chama um dictador? 
Dictador, de certo é .o Governador de Alagõas, que foi eleito pelo povo desse 

Estado, que foi reconhecido pelo respectivo Congressó, a quem V. Ex. quer agora 
impor, como supremo arbítrio da legitimidade com que elle exerce o. Governo, o Con-
gresso Federal!? ... 
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V. Ex., acha que devemos passar por cima dos podetes constitucionaes do Estado 
.de AlagOas, que devemos fazer abstracção de sua Constituição afim de conhecermos 
da legitimidade ou iilegitimidade, do Governo daqueUe Estado? .•. 

Não sei se isto é o que se chama respeito ao regimen federativo ... (Pausa). 
Sr. Presidente, vejo nisto tudo o proposito firme, inequívoco, inabalavel de annul-

lar ·o principio federativo consagrado em nossa Constituição. 
O que se quer, Sr. Presidente, e o que se tem dito milhares de vézes e com funda-

mento, é tornar ·o CongTesso l'Jacional o arbitro dos destinos dos Estados, estabele• 
cendo-se um parlamentarismo perigoso para adquirirem importancia, certos caudilhetes 
políticos, para que com facilidade possam pOr e ·dispOr dos Governos dos Estados. 

O SR. MESSIAS DE 'GUsMÃo.- E' o contrario disso que se quer. 
O SR. VICF.NTE MACHADO - Si, neste momento, prendesse a minha attenção o 

caso especial de AlagOas, eu daria a V. Ex. resposta completa e perfeita. 
Sr. Presidente, affirma,ndo, como tenho affirmado, que a intervenção que. a União 

póife exercer nos Estados,. dentro da lettra expressa da Constituição 'Federal_, é unica-
mente aquella que se refere A fórma republicana federativa ·em si, estranho que se 
apresentem ao Congresso casos especiaes, como este ccnstante do projecto, que ora 
occupa a nossa aUenção; .e que absolutamente r.ão se con.tém dentro das hypotheses 
do art. 6o. ' 

Tenho confiança, Sr. Presidente, que o Senado, ,que rejeitou o projecto, que 
continha medida geral .em relação ·ao assumpto que ora se debate, tatnbetn ha de 
regeitar o presente projecto, que trata especialmente do caso que diz respeito ao 
Estado de Sergipe. 

Isto, Sr. Presidente, é o que ha de acontecer, porque não p6de esta corporação, 
representante directa da soberania dos Estados, concorrer para um factó que importa 
na annullação completa, perfeita e absoluta dessa soberania. ' 

·Entre os casos de Sergipe, AlagOas, Bahia e Amazonas não ha differf'nça ·sub-
stancial, apenas uns casos são mais extensos do que os outros : uns referem-se a 
partes de certos e determinados poderes, outros, como o de Sergipe, referem-se· a 
todos os poderes do Estado. 

Julga-se o Congresso Nacional, julgam-se os Poderes da União no direito de 
intervir no Estado da Bahia ou no do Amazonas, para conhecerem da _legitimiêlade, 
com qu11 foram reconhecidos alguns membros das assembléas desses Estados? 

Não; absolufamente não, porq.ue isto seria o maior de todos os absurdos, o mais 
grosseiro de·· todos os · attentados. · ' , ' 

Em relação a Sergipe, a unica differença' que ha, é Cl!ta : é que se inquinam de 
illegitimos tcdos os poderes constituídos no ·Estado. 

Trata-se evidentemente de um caso, cuja solução só.p6de ser confiada aos poderes 
do mesmo Estado. . 

· Dir-nie-hão. aquelles que subscreveram o parecer da Commissão mixta, aquelles 
que d~fendem a intervenção no Estado de Sergipe : -· é justamt•nte o que se litiga,_ 
é justamente o que se discute, a legitimidade de todos os poderes do Estado; si a 
Assembl~a, que tem a attribuição de reconhece': os poderes do Governador, tambem 
é illegitima, si o ·tribunal, que podia conhecer dos crimes ..:ommettidos contr3: os 
Poderes do Estado, tambem foi arbitrariamente, ·de modo violento reformado por 
actos do Governador dito d~ facto, qual é o Poder dent~o do Estado, que. poderá 
intervir, no sentido de restabelecer a verdade constitucional?. ••• 

Sr. Presidente, em artigo conceituosissimo, que li hoje nos entrelinhados de um 
dos jomaes diarios desta capital, !l assignado pelo Sr. Dr. •Felisbr:llo Freire, encontro 
o que passo a expor, e que deve merecer a attenção de todos aq•reltes que ·estudam 
de animo calmo e desprevenido ·estas cousas. 

·si ha crime no modo porque attentaram ·contra ·os poderes do Estado de Ser-
gipe, a Constituiçã? Federal fomece·os ineios necessarios, •ifetenninanilo que o P'oi:ler 
Judiciai'io Federal conheça dó facto e intervenha de act'ordo com ·o·'art. 59 n. 3•, 
lettra b, da Constituição da União. . 
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Assim, desde que o supremo Tribunal Federal apparece e reconhece a não exis-
tencia do delicto, não vemos, na nossa Constituição uma só disposição que autorise 
a inten·enção dos poderes da União nos Estado~. 

Os poderes, que em um Estado dádo, estão agindo. por mai> vehementes mesmo 
que sejam os protestos contra sua legitimidade, são poderes legítimos, são poderes 
que devem ser acatados e respeitados pelos poderes da. União. (Ha diversos apartes.) 

E' preciso que se diga que em Sergipe não ha duas Assembléas, não ha dou~ 
Governadores. 

Em Sergipe, ha uma Assembléa, no pleno exercício de suas attribuições, e ·que 
funcciona dentro dos termos da Constituição, ha tamhem um Poder Executivo unico 
que tambem funcciona sem embaraço e regularmente. 

. Em um momento dado, é exacto que houve duplicata de poderes que entenderam 
que deviam agir dentro do Estado, contestando a legitimidade dos poderes que alli 
ate agora subsistem. 

Pergunto aos illustres membros da Commissão mixta : subsistem estes poderes? 
Existe a Assembléa do Rosario? 
Existe o Governador do Estado de Sergipe contra aquelle que está eliectíva-

mente ·exercendo o poder em Aracajtl? 
Não sei, Sr. Presidente; é um poder platonico; é loma as~embléa que se diz que 

existe, mas que não legisla, que não funcciona, que não tetn outra existencia sinão 
nas reclamações, que foram· presentes á Commissáo mixta. 

Onde está essa duplicata de poderes? 
Sr. Presidente, penso, como pensam todos aquelles que 'imam o regimen fede-

rativo, que o querem verdad<:iro, que é muito mais curial, e muito mais acceitavel 
reconhecer um poder, quê de facto age, exercendo attribuições constitucionaes, ainda 
que possa ser suspeitada de fraudulenta a sua origem, do que ir-sé lanç!r perturl:iação 
n 'um Estado, usando-se uma intervenção indebita, ir•consÚtucional, como é esta, 
que se pretende empregar com relação ao Estado de Sergipe. 

Creio que o Senado não constituir-se-ha em arbitro, para conhecer da legitimi-
dade ou illegitimidade da assembléa de Sergipe. 

0 SR. DoMINGOS VICENTE dá um aparte. 
O SR. VIcENTE MACHADO - V. Ex. não entendeu; eu disse que era preferível 

acceita:r ·o corisellío dado por um illustre magistràdo americano, respeitando o poder 
de facto, que pela sua existencia e pela tolerancia do povo mostra que está mais 
ou menos da. accordo com a opinião publica, ainda mesmo que a sua origem seja 
illegitima, do que levar a perturbação aos Estados •.• 

. O Sa. DoMINGOS VICÉNTE dá um aparte. 
O SR. DoMINGos MACHADo- Em Sergipe quantos Governos ha? E' preciso di· 

zer, que não ha 2 Governos, nem ha 2 Congressos : um é de e:r.istencia platonica, 
a6solutamente n~o governa sobre causa alguma, não tem um pedaço de terriforio 
de Sergipe. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLnOES - Não governa porque o não deixaram, porque a 
força federal interveiu. 

O Sa. VICÉNTE MACHADO - Essa força esta continuando a intervir até hoje"! O 
que· é exacto e que se pretende que a União vá intervir no Estado de Sergipe, que 
tem · á sua frente como Governad'or o Coronel Valladáo exercendo sem contestação 
as suas attribuições constitucionaes e a Assembléa que está funccionando regular· 
mente. · 

Desejava ainda ·fazer uma pergunta, Sr. Presidente, imagine V .Ex., e isto 
não é facil para quem conhece a morosidade com que correm os tramites a que são 
sujeitas as leis nPste paiz, que durante duas sessões do Con,gresso Nacional não · 
se tem podido resolver uma lei como esta ·que manda a União intervir no Estado 

de Sergipe, passando o período go,'e.rnàmental do Governador ou do Presidente cuja 
legitimidade se ·questiona e este já tem eleito seu substituto. ainda se julgará a União 
com direito de intervir depois de largo ·espaço de tempo, tende-s~ demonstrado -que 
o povo sancc10nou e legitimou esse Governo, ainda que tenha tido seu principio pela 
imposiçlo da força? 
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0 SR. EDUARDO WANDENKOLK - 0 povo encampa tudo. 
O SR. VICENTE MKcHADO - E' uma cousa muito facil Je dizer e difficil de vir 

contestar por meio da discussão. 
0 SR. FRANCISCO MACHADO - Dá um aparte. 
O SR. VICENTE MACHADO - Eu estou figurando urna hypothese; mas já que V. 

Ex. me dá este aparte eu pergunto; julga que o Congresso Nacional tem o direito 
de ir verificar a legitimidade dos ·Deputados, cuja legitimidade é contestada e que 
foram reconhecidas pelo Congresso do Amazonas? 

O SR. FRANCISCC MACHADO - Não Senhor. 
O SR. VICENTE MACHADO - E' preciso não ter uma jurisprudencia para um 

caso e outra para ou&os, perfeitamente identicos. 
Tanto faz que se trate de 4 Deputados como da Assemblé::t "inteira. 
Para mim o caso de ~ergipe em nada differe do da Bahia. 
O SR. FRANCISCO MACHADO - Supponha V. Ex. que é Q Poder Executivo auto-

risada a intervir, porque meio vae verificar os factos? 
O SR. VICENTE MAcHADO- Eu não estou dando direito ao Pcder Executivo para 

intervir, mesmo porque entendt' que a intervenção do art. 6° attribuida aos poderes 
da União para res~abelecer o regimen federaUvo se limita l•.nicamente em que o 
caso de perturbação possa affectar o regimen federativo, como no caso de um Estado 
viver sem Constituição, e no de romper com os laços qui} o ligam ao centro, não 
é o caso de legitimidade de Deputados ou de Assembléa ou de Governadores. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO - Quem é o juiz nesse caso? 
O SR. VICENTE MACHADO -;- Ha pouco, Sr. Pre$i<fent~, figurei uma hypothese 

que póde dar-se para a qual já pedi remedio aos doutores que querem a intervenção 
do art. 6° deste modo original. Imagine V. Ex. que se dá uma eieição em um Estado 
de um Presidente manifestamente incompativel de accordo com a Constituição desse 
Estado, mãs que todos os poderes, a Assembléa, os Tribunaes, todos aquelles que pela 
constituição podem intervir para o reconhecimento da legitimidade dos poderes deste 
representante do Eltecutivo, sanccionam a presença deiie no Governo, e acceitar-se-a 
pratica da intervenção, como quer a Commissão mixta e aquelles que votaram 
a fàvor da regulamentação do art. 6° para serentlogicos e coherentes hão de admtttir 
que os poderes da União teem o direito de intervir pat·a retirar do Governo aquelle 
que não póde legitimamente estar alli, porque a sua entrada no cargo feriu de frente 
a Constituição do Estado. Mas p6de dar-se isto ? 

Os poderes da União podem ir reconhecer da lêg!timidade ou illegalidade com 
que o representante d6 Executivo estadual está occupando o cargo, quando todos 
os poderes do Estado teem-se manifestado? 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Os poderes do Estado te-em sido aniquilados. 
O SR. VICENTE MACHADO - E' uma phrase que não corresponde a cousa ne-

nl'iuma ... 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 Governo está fóra da Capital, o Poder Judi-

ciario tambem. 
O SR. VICENTE MACHADO - Eu trato em these e peço a V. Ex. que me d~ a 

resposta, si acha que a intervenção do art. 6° vae até ao ponto do Governo da União 
ter o direito de intei"Vlr para verificar a legitimidade da eleição •.• 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Isso é differente. 
O SR. VICENTE MACHADO - •.. do Governador? Houve um podet· do Estado que 

reconheceu o Governador, mas o caso da Assembléa é differente, como se póde veri-
ficar a legitimidade desta Assembléa que se diz usurpadora? 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Ninguem está verificando. 
O SR. VICENTE M~cHADO ~ Não é outra cousa sen!o verificação de poderes que 

se quer fazer. Para que até se trouxeram as actas, verificando-se como se tinha 
feito ·a apuração da eleição Terâ"·õ-Poder Legislativo, ou o Pod~r Executivo, si esta 
attribuição lhe for dada de ser o-supremo apurador da eleição dos Estados. E' tudo 
o que se quer fazer, e eu sei como reconhecer a illegitimidade de outro modo ... 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- E' difficil de contestar, v. Ex. está dando provas 
disso. 
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O SR. VICENTE MACI:tADO -E' muito facil contestar uma cousa quando se tem 
na menor conta a autonomia dos EstadQs. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAL dá um aparte. 
O SR. VICENTE MACHADO - Com que direito se julga V. Ex.· de acreditar que 

é a victoria do direito? 
O SR. AQUILINO Do AMARAL - Pelas provas. 
O SR. VICENTE MACHADO - Eu já disse que me julgo com direito de declarar 

o contrario. O direito que eu tenho para dizer que o Coronel Valladão é o Presidente 
legitimo é igual ao direito que V. Ex. tem para fazer a affirmativa que fez. As 
opiniões no Senado· se dividem e ainda h ontem em relação á votação, · o Senado 
dividiu-se quasi pela metade. 

O SR. LEOPOLDO DE BuutõEs - Como t>m -relação á ammistia. 
O SR. VtCEN1'E MACHADo- Sr. Presidente, estou fugindo; V. Ex. tem visto desde 

o princip:o, de entrar no estudo das cousas de Sergipe, não quero fazer-me poder 
apurador das eleições de Sergipe, não tem o direito o Senado de se fazer um arbitro 
da constituição dos poderes de Sergipe por uma falsa interpretação dada ao art. 6°; 
e deve por uma vez desamparar esta pratica que com certeza. acarretará as maiores 
e mais graves perturbações áquelle Estado. 

Eu quero ver, Sr. Presidente, logo depois que por um ar~to do Senado Federal 
ficar verificada a pratica e o direito da intervenção dos poderes da União nos termos 
em que elle é agora solicitado, eu quero ver a Commis~o n'1ixra que se julga com 
poderes extensos e permanentes, ir dar parecer sobre a legitimiclade dos quatro ou 
seis Senadores que se julgam esbulhados em virtude de deliberação do Senado bahiano; 
eu quero ver a Commissão mixta dar parecer sobre "i legitimidade dos poderes de 
Úeputados que fun<donam na Assembléa do Amazonas, onde ~e accusa que tres ou 
quatro Deputados entraram alli saltando por cima dos que foram eleitos. 

O SR FRANCISCO MAcHADO - Entraram os que ti\'eram maioria. V. Ex. não 
deve despresar o numero nesta questão. 

O SR. VICENTE MACHADO - A quêstão é de facto, a violencia é tão grande inter-
vindo a União para evitar o recOnhecimento de uni membro da Assembléa de um 
Estado como da Assembléa inteira e do Poder Executivo. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO aà um aparte. 
O SR. VICENTE MAcHADO- V. Ex. ainda ha pouco declarou que na Commissão 

mixta estavam os papeis pedindo esta intervenção. Porque hoje se traz o caso de 
Sergipe e não se traz o caso da Bahia quando ficou provado á saciedade que alli se 
tem burlado a representação do Estado e tem-se rasg,1dc dipiomas e praticado toda 
sorte de violencias? 

Eu não quero discutir, Sr. Presidente, casos especiaes e si chamei o caso do 
:\mazonas e o da Bahia é porque são perfeitamente identicos; ~ eu entendo que a 
violencia de intervenção seria igual. 

Eu, de açcordo com o meu voto, de accordo com o respeito que me merece o 
regimen federativo estabelecido pela carta constituciona l, nego o meu voto ao pro-
jecto ora em discussão, e, no dia Sr. Presidente, em que tiver feito carreira está 
propaganda que aqui se faz dentro do Senado de, aquelles que estão investidos dos 
poderes da União, intervirem na vida dos Estados, a perturbação se terá feito em 
todo o sentido, com a annullaC(ão completa do regimen federativo. 

Aquelles que entendem que esta intervenção é ·ruinosa s6 restará o direito de, 
pertencente a este <;U áquelle Estado da União, ainda mesmo que os males não che-
guem a áffigil-os, se offerecerem votunbriamente para repellir :t intervenção indebita 
que se queira fazer neste ou naquelle peãaço autonomo do territorio nacional. 

o SR }OAKIM CATUNDA -- Hão de repellir do mesmo modo 'jUe o Paraná repeUiu. 
O SR. VICENTE MACIIAilO - O Paraná repelliu e teve contra si não meia duzia 

de praças como se diz ter havido em Sergipe. e a inte!"Venção não feria de frente a 
Constituição do m~u Estado, apenas tinha o fim de evitar que eu entrasse nesta Ca.~a 
com o voto dos me-us conterraneos. 

Agora, si V. Ex. e aquelles que querem a intervenção nos Estados desejam larer 
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leis de accordo com os abusos, não sei que legislação poderão obter; não sei em que 
condições iremos ficar, si, para cada abuso que se levante tivermos de oppôr a bar-
reira casuística de uma lei. ' · 

Estou me alongando de mais, Sr. _presidente, não pretendia mesmo mais do que, 
como desencargo de consciencia, declarar os motivos do meu voto, e dizer que reputo 
Úm attentado o projecto da Commissão mixta, e que essa commissão carecia absolu-
tamente de poderes para apresentar este pr0 jecto á consideração de Senado. 

Felizmente, Sr. presidente, nã,o respondo pela opinião dos outros, não tenho na 
questão mais do que o meu voto;' mas esto1,1 certo de qué o Con~resso Nacional hade 
repellir estas tentativas de intervenção nos Estados; o Congresso N aciona! hade 
repellir que uma maioria de occasião, possa, por maior ou menor interesse partidario, 
se fazer o arbritro da autonomia dos Estados. 

Não tenho receio absolutamente que este projecto depois da repulsa da regula-
mentação do art. 6°'tenha entrada na nossa legislação; não ha de ter por honra da 
Republica e do. regimen federativo e no dia em que se der isto, estou certo de que· os 
representantes do Senado terão voltado contra os proprios Estados, as armas que 
receberam para a sua defeza, terão mentido ao mandato recebido desses mesmos 
Estados tornandocos meras feitorias da União. 

O SR. }OAKIM CATUNDA- V. Ex. não acha que ha algum exaggero em chamar 
feitorias? 

O SR. VICENTE MAcHADO - Nós brazileiros somos sempre um pouco hyperbolicos. 
Esta hyperbole é igual áquella de que V.' Ex. usou com rel<~;ção á Trindade. (lUso.) 

O SR. JoAKIM CATUNDA - Mas não igual áqué!la que se deu com relação aos 
assassinatos do Paraná. · 

O SR. VIcENTE MACHADO - Si V. Ex. tiver a comgem de reduzir a verdadeiros 
termos essa insinuação eu responderei. 

O SR. Pil.ESIDENTE - -Attençã<• ! 
O SR. CosTA AzEVEDO - Tiver a coragem, não é expressão parlamentar. 
O SR. VICENTE MACHADO '-- Repito : si honra o mandato que recebeu reduza o 

honrado Senador a termos essa insinuação para poder esmagai-a! 
· O desafio ahi fica I . 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. VICENTE MAcHADO - (Di1'igindo-se ao S1'. Catunda.) Empregar palavras, 

com mais ou menos entono, ter mais ou menos sobranceria no fallar, ·isto não faz 
com que o representante de um Estado, que vem cumprir o Beu dever, deixe de 
ma.nter-se com o brio que a sua posição lhe impõe I 

O honrado Senador pelo Ceará, não. tinha o direito de aggredir-me e o Sr. pre-. 
sidente devia chamai-o á ordem. 

O SR. JoAKIM CATUNDA -.Não lhe dirigi nenhum'! aggressão; respondi a uma 
de V. Ex. · 

O SR. VICENTÉ MACHADO - Qual a aggressão que fiz a V. Ex. ? Eu pergunto ao 
Sr. presidente si não ouvio a aggressão de que fui alvo? si o n•presentante do meu 
Estado ten~ menos direitos do que os outros? si o regimento não existe para mim? 
si as garantias que outros representantes tem, me são negados? si os meus. direitos 
e as minhas garantias não são a de todos os outros membros desta Casa? 

O SR. PRESIDENTE - Chamei a attenção dos honrados SP.nadores, como manda 
o regimento. V. Ex. fez uma insinuação ao seu collega, que respondeu-lhe com 
outra. Neste terreno a discussão não póde continuar. , (Apoiado.) 
· O SR. VIcENTE MACHADO - Estou continuando a fazer insinuaÇões? Perguntei 

apenas si não tinha os mesmos direitos que os outros. 
Não fiz insinuação, referi-me a um facto, que não depõe co11Lra o caracter de 

ninguem... . 
O SR. }oAKIM .CATUNDA- Na refer~ncia que fiz n~o alludi a V. Ex. pessoalmente. 
0 SR. PRESIDENTF. - Attenção ! 
0 SR. VICENTE MACHADO - Dou por liquidado o incidente. 
Aquelles que ainda neste paiz ·possam acreditar que .góttas de sangue. possam 
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manchar-me; q11e formufem suas accusações, que estou prpmpto a defender-me,_ em 
todos os terrenos, com a sinceridade e com · a coragl."m com que já ·uma vez o fiz 

aqui no Senado, recebendo os applailsos do todos aquelles qae viram a convincção 
e a sobranceria com que fallei. (Apoiados.) 

O SR. CosTA AZEVEDO - No caso houve mais do que ' gottas; houve correntes 
de sangue. 

'b SR. EsTEVES JuNIOR - Si ~e falia em corrent~~ de san.gue; deve-se começar 
a censura pelos revoltosos, que foram os que provocaram essas scenas. 

0 SR. VICENTE MACHADO - Sr, presiden!é, VOU dexiar a tribuna. 
Feli:i:mente, quando appareceu o incidente, já tinha mais ou menos desenvolvido 

tudo o que pensava dever dizer sobre o assumpto em discussão, assumpto melindroso, 
assumpto que como disse, vae fe~ir a soberania dos Estados, á .Republica e ao regimen 
lederativo. · 
1 Eu, devo diser, sinto·me satisfeito em poder fazer hoje, como poder fazer 
·amanhã, com toda a independencia, esta .declaração: - Contra os attentados que 
se praticarem nos Estados e contra as violencias que se queiram fazer contra a vida 
federativa dos mesmos. Estados, que forem alvos dt.ssas violencias terão, · como 
voluntarios, para a defeza de seus brios e para a defeza do regimen, todos os que 
dedicada e sinceramente se collocaram á sombra da bandeira republicana. 

Tenho dito. 

O Sr. Oonçalves Chaves - Sr. presidente, sentir-me-hia desobrigado de 
tomar parte nesta discussão si não fOra a feição que lhe imprimiu o honrado Senador 
pelo Rio Grande do Sul. · 

Materia discutida na outra Casa largamente, largamente discutida na imprensa, 
discutida ainda largamente no Senado pelos honrados representantes de Sergipe e 
pelo h~nrado Senador ·por Piauhy, dispensaria, certamente, nov:1 discussão. 

· Entretanto, como disse, sou obrigado a pedir ainda mais uma vez a benevolencia 
do Senado para attend~r ás observações que tenho de fazer, afim de tornar bem 
patente o espírito de justiça, ci criterio que presidiu á elabon.ção do parecer em 
debate e o acerto com que foi decidida a materia. 

Sr. Presidente, invoto o testemunho do Senado, em como está fóra de meus 
habitas trazer para as discussões individualidades. Não tenho o culto das pessoas; 
acima dellas colloco os princípios, os interesses superiore~ que bem ou m;~.l represento. 

Tem sido esta a minha norma de conducta; foi esta a nórma de proceder que 
adaptei no estudo desta materia1 e, · folgo de poder aftirniar : ao Senado, sem possi-
bilidade de contestação séria, que foi esta a norma que seguir.lm todos-os honrados 
membros da Commissão Mixta. · 

No estudo, Sr. presidente, da duplicata de governos e de assembléas do Estado 
de Sergipe fiz completa abstracção dos illustres cidadãos que se acham empenhados 
ria solução desta polemica. · 

Tive em vista chegar ao coohecimento da legitimidade da investidura de cada 
um destes cargos. · 

Devo dizer ao Senado com franqueza : meu pensamento foi u'm pouco além do 
estudo da lei e do seu cumprimento. 

Tive em vista, e acredito que foi tambem pensamento de toda a Commissão, os 
destinos das instituições republicanas, para as quaes concorri com o meu voto e as 
quaes comprometti~me a sustentar. Tive em vista o nome, a honra e o pundonor 
deste Paiz. 

Tenho ouvido, Sr. presidente, mais de uma vez repetir-se nesta Casa que as 
insHtuições precisam ser defendidas, porque ha justos receios de serem combatidás 
pelo principio decahido, Ha receios de uma restauração monarchica. 

Acredito, Sr. presidente. que realmente são vãos esses receios. Os perigos e os 
perigos serias das instituições, estão no falseamênto do regimen representatívo, estão 
na fraude eleitoral, estão na mentira do systema que a Na.;ão brazileira adaptou. 

Quando, Sr. presidente, trataram de organisar as instituições politicas dos 
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Estados Unidos, os seus principaes homens de Estado eram assaltados de receios, 
encontravam sérias difticuldades na instituição do 'regimen republicano; e a razão, 
ootada pelos publicistas, era o grande descredito .em que h~via cabido a democracia 
nos tempos antigos e nas republicas que se 9rganisaram nas communas da idade 
média. 

A. fórma represeotativa afigurou-se a Hamilton c aos grandes estadistas que 
collaboraram na Constituição dos 13 Estados, um meio efficaz, o apparelho seguro 
para evitar' um novo desastre da idéa republicana. 

Realmente, regimen representativo sem verdade eleitoral conduz a resultados de 
governo incomparavelmente inferiores ao absolutismo franco e declarado. 

E', por consequencia, a verdade do regimen representativo .um principio funda-
me.ntal, que interessa a essencia, da federação; e onde quer que este principio seja 
posto em duvida ou violado, ahi deve estar a acçll.o do governo nacional para ampa-
rai-o e fortificai-o. (Apoiados.) 

O honrado. Senador que se levantou para impugnar o parecer, começou por 
interrogar a Comm!ssão sobre a elfectividade do seu mandato e proseguiu contestando, 
naturalmente com surprcza de todo o Senado, este direito supremo que tem a 
tJnião de garantir os principies institucionaes e de firmar a homogeneidade nacional. 

Antes, porém, de continuar nesta ordem de considerações, desejo de prompto 
responder á primeira pergunta do honrado Senador : si a Commissão sente-se ainda 
com poderes, acha-se ainda investida de faculdades para conhec!lr dos casos especi'aes 
de intervenção que foram submettidos ao seu estudo. 

Não fôra, Sr. Presidente, o interesse partidario 'que francamente se desenha 
nesta questão, e que não é sinão o proseguimento das paixões que se levantaram em 
torno da discussão do art. 6°, não fôra isto e seria para mim uma surpreza a per· 
gunta do honrado Senador representante do Estado do Paraná. 

A Commissão, Sr. Presidente, entendeu que estava implicitantente nos seus 
poderes o direito de estudar cada uin dos casos de ir.tervenção nos Estados, e de 
formular um projecto geral a respeito do art. 6°, projecto que em nada prejulgava, 
em nada affectava o conhecimento e a decisão de cada um destes casos. 

Entretanto, a Commissão quiz ser explícita no seu mandato, quiz ter poderes 
explícitos, ~ por um dos seus membros, levou consulta ao Senado, indagando si devia 
limitar-se ao estudo do art. 6° ou si, além da materia deste artigo, devia conhecer 
de ca~os especiaes que lhe fossem submettidos. 

V. Ex. ha de se lembrar de que foi consultado o Senado; c ampla autorisação 
foi concedida á Commissão. 

O SR. RAWIRO BARCELLOS - Quando foi isso? Eu não estava presente. 
O SR. GoNÇALVEs CHAVE:l- A culpa não é minha. 
E' um facto que consta das actas, e até tenho aqui a nota: invoco o testemunho 

da Mesa. 
O SR. RAloii~O BARCELLOS - Não estou duvidando. 
O '5R. GoNÇALVES CHAVIlS - O nosso honrado collega pelo Piauhy, depois da 

discussão ·ou da elaboração do parecer sobre o art. 6°, requereo.1 ao Senado para que 
fosse á Commissão Mixta um caso novo de intervenção, o caso do Piauhy. 

Consultado o Senado, foram os document.os fornecidos por S. Ex. remettidos 
á Commissão. 

Os casos de Pernambuco, da Bahia e de AlagOas tiveram inicio na outra Casa 
do Parlamento, fora~ remettidos para o Senado e V. Ex. decidiu muito bem man-
dando-os á Commissão para que sobre cada um delles interpuzesse seu parecer. 

Como, pois, o honrado Senador, que deve ter acompanhado todos esses inci-
dentes, finge ignorai-os e pergunta á Commissão si ella se julga investida de poderes 
para, além do art. 6o, pronunciar-se sobre cada um dos casos sui.Jmettidos á sua 
ap-eciação? 

0 SR. CRUZ dá um aparte, 
O SR. GONÇALVES. CHAVES - E' exacto; o honrado Senador por Pernambuco 

pediu !!SCUsa da commis~ão e o Senado nee-ou-~. 
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A segunda pergunta do honrado Senador foi si a Commissão Mixta entende que, 
depois da repulsa estrondosa (com a maioria d,e dous v_otos, Clf:lo) do projecfo · da 
Commissão, era licito levantarcse 'nesta Casa questão que entendesse com a inter-
venção nos Estados ? 

Antes de tudo, Sr. Presidente, . acredito que ninguem supporá que o voto do 
Senado significou a revogação da Constituição, E' verdade que nós já temos neste 
systema pr·litico votos das duas Camaras revogando a Constituição; por exemplo, 
a moção de 21 de janeiro dando ao Poder Executivo poderes extra-eonstitucionaes. 
Mas, senhores, é necessai•,o não querer ver para confundir o parecer elaborado sobre 
o art. 6°, (que se limitava a definir a competencia do poder interventor, afastando 
apenas o Pcder Judiciario, porque admittia a competencia do Poder Legislativo e 
õo Poder Executivo) e o projecto que ora se discute. Parece-me que sobre este ponto 
nenhuma duvida póde pairar no espírito do honrado Senador. 

Sr. Presidente., é uma repetição, escusada, uma discussão quasi banal, seja-me 
permittid<J dizel-o, querer defender ou pretender defender o direito que tem a União 
de intervir nos Estndos, dadas as condições estabelecidas na Constituição; primeiro, 
porque é uma disposição constitucional, é uma disposição da iei das leis; em segundo 
lugar porque a intervenção não é senão um corollario do principio de nacionaliaade. · 

Uma cousa, senhores, é federação, e causa diversa é confederação. Não preciso 
lembrar ao Senado a linha divisaria que existe entre estas duas organisações. Na 
confederação predomina certamente o interesse de ordem externa. 

Os Paizes confederados procuram fortalecer-se para se fazerem respeitar no 
estrangeiro, ou repellír os seus ataques. A federação, não, a federação é um orga-
nismo naçional; ten• conjuntamente esse interesse de ordem externa e os de ordem 
intt:rna. Na ordem interna, como todo o organismo, compõe-se de elementos inte-
grantes; e e5tes elementos ou são de ordem nacional, ou são de ordem local. Dahi 
a distincção entre o principio nacional, o principio federal, e o principio estadual, o 
pr1ncipio local. Dahi a creação das duas entidades políticas, a Nação e o Estado. 

Na confederação a invasão de um Paiz confederado nos negocias peculiares de 
outro Paiz, sem duvida é um ataque formal á soberania e indept-ndencía desse Paiz. 
~fas na federação, que como disse Py y Margal, repous:t sobre a natureza das socie-
dades e é por isso que a federação é menos uma creação política do que uma creação 
social, na federação a intervenção não póde deixar de se• um corollario do principio 
de nacionalidade, que tem por fim como' muito bem disse o honrado Senador por 
Pernambuco, garantir e reprimir. 

Estas considerações provam que o honrado Senado.- pelo Paraná, além de des-
conhecer a autoridade do texto escripto da lei constitucional que admitte a inter-
venção, não quiz attender para as doctrinas, para os princípios do ·direito publico. 

Como disse, Sr. Presidente, a discussão dos factos de Sergipe está perfeitamente 
elucidada. Trata-se da dualidade de Assembléas e de Governo. Ha, no embate de 
documentos apresentados á Commissão e ao Senado factos, que absolutamente não 
foram contestados, e que são mais que sufficíentes para justificar o as5erto do parecer. 

Senhores, basta considerar certos factos. Houve duplicatas de eleições no dia 
z8 de fevereiro, quando se elegeu a Assembléa legislativa do Estado de Sergipe? 
Não. Houve duplicatas de diplomas? Não. . 

No dia 1 de março feriu-se outro pleito eleitoral, a eleição do Presidente da 
Republica, a renovação, pelo terço, do Senado, e a eleição de Deputados Federaes. 

O partido que triumphou no dia 1 de março, é o mesmo que sem contestaçlo 
venceu no dia anterior, z8 de fevereiro e viu os seus eleitos naquella eleição reco-
nliecidos na outra Camara e nesta. . 

O Senador eleito nesta data, por enorme maioria, foi contestado pelo seu com-
petidor, o íllustre Sr. Coronel Valladão; mas os documentos por S. Ex. apresentados 
do mesmo valo~ e da mesma ordem destes que foram agora exhibidos pelo honrado 
Senador por Sergipe que combah~u o parecer, não foram attendidos pelo Senado, 
por voto unanime da Commissão, da qual era membro o honrado Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 
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Esta ~leiçllo está escoimada de todo 9 vi~o, e a sua legitill)idade é incontesta.vel. 

Pois bem, o partido que venceu com tanta pujança, que venceu apezar. da fraude que 
se procuro\1 empregar, fraude que fot reconhecida pelo Senado, esse partido era 
representado pelo mesmo eleitorado, que no dia anterior tinha eleito a Assembléa 
Legislativa de Sergipe. • 

Basta esta consideração para mostrar que não póde ser posta em duvida a legiti· 
midade da Assembléa do Rosario, que representa o partido vencedor naquelles pleitos. 
Digo da Assembléa do Rosario, porque como todos sabem, ha a outra Assemblé.t de 
Aracajú, que ê o producto de oppressões e violencias incontesta\eis. 

Com· effeito, senhores, não ha mister mais do que de uma só circumstancia, de 
um só facto, cuja moralidade é muito significativa, Í>arn gerar e firmar a convicção 
de que esta Assembléa é illegitima. 
· No dia da installação da Assembléa, o recinto do edifício em que ella· devia 
funccionar, foi inopinadamente, precipitadamente, com antecedencia . occupado por 
cidadãos c,ue não eStavam diplomados, por cidadãos derrotados nas urnas. 

Ou se computem as actas de todos os 33 Municípios do Estado, ou se compútem 
as actas que foram apuradas Jl:Cia junta desse trabalho encarregada por lei, e levadas 
-ao conhecimento da Assembléa; ou se considere como real a apuração· feita á vista 
de actas de 22 municípios, pela duplicata de Aracajú, a victoria é da Assemblea do 
Rosario. 

E, senhores, porque não apparecem estas ultimas· acta~? 
Esta falta é de tal gravidade que convence os e~piritos desprevinidos de que a 

pseudo-Assembléa de Aracajú não fez a apuração a vista de actas. 
Porque não se exhibem estes documentos, quando a questão tem sido desde o 

anno passado discutida, não só na Camara dos Deputados, co·mo ainda e largamente 
na' imprensa? 

Ainda ha poucos dias acompanhaiT\os um debate entre . dous interessados nessa 
questão. 

Pois, quando documentos são apresentados no intuito de invalidar a constituição 
dos· poderes da Assembléa de Aracajú, não apparecem as actas pelas quaes se fez a 
verificação desses mesmos poderes? 

Porque não vem as certidões? Porque· os amigos do Pre~idente de facto não 
conseguiram da Assembléa de Aracajú a remessa dessas actas? Porque, em vez 
dellas, se vem apresentar um officio que um cidadão dirige a Assembléa de Aracajú, 
affirmando que fonm $Oiicitados do Conselho Municipal as actas e e~tas pelo· dito 
Conselho foram remettidas áquella Assembléa? 

Senhores, estas cousas examinadas á luz do bom senso, á luz da mais vulgar 
intelligencia de quem tenha experiencia de como cor~:em os negocias eleitoraes em 
nosso Paiz, estas circumstancias provam concludentemente que a Assembléa de 
Aracajú não fez a apuração á vista de actas, que essa apuração é toda arbitraria. 

Fizesse aquella Assembléa a apuração á vista de actas, que o resultad9 s~r-lhe-
hia contrario. · 

Si ella assim "procedesse, estariam êleitos. vinte e dous meml>ros ••• 
O Sa. CoELHo CAMPOs - E isso nas peiores condições. 
O Sa. GoNÇALVES CHAVES - ... da Assembléa do Rosario e dous apenas da de 

Aracajú. . 
Sr. Presidente, este empenho, (digo empenho, para não usar de outra expressão) 

de desattender á verdadeira expressão do suffragio do povo de Sergipe é tal que um 
cidadão, que pela apuração de trinta e duas actas tinha obtido apenas mil tre~tos 
e tantos votos, reconhecendo como verdadeira esta votação, agradeceu aos seus 
eieitores esse numero de votos, que lhe haviam dado. 

· Entretanto, verificado a duplicata das assembléas de Aracujü e do Rosario, o 
mesmo cidadão apresenta-se suflragado com doÚs mil 1:: tantos votos ! 

· ·sr. Presidente, não preciso referir outras provas ou factos, basta moralisar os 
que não são contestados, nem pódem sel-o. . · • 

Assim, temos o seeuiiite facto : a d"éposição do Presidente do Estado, Dr. Cala· 
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zans, que era um embaraço para o domínio dessa inventada Assembléa de Aracaju. 
O Senado conhece a historia de mais essa deposição, não tenho necessidada de-

reteril-a; é o proct:sso usado para a consolidação da Repubiica. (Apartes.} 
Mas deposto o Presidente, o acto não teve a approvação publica do Governo 

Federal. 
A <.:ommissão Mixta teve sob os olhos um telegramma do Marechal Floriano 

Peixoto, telegramma que não foi obedecido, porque não· foi cumprido, em que vem a 
reprovação da deposição. · 

Esse telegramma, assignado pelo Ministro do Interior, em nQme do Marechal1 
era dirigido ao Presidente deposto e nelle se annunciava que o Presidente da Republica 
havia expedido ordens ao commandante da guarnição, para garantil-o no poder. 

·A Camara dos Srs. Deputados, a quem o pseudo-Presidente se dirigiu, approvou 
uma moção, declarando que não respondia á communicação,. porque não reconhecia· 
,, ,eu autor como Presidente do Estado de Sergipe. 

Eis o pronunciamento dos Poderes Feàeraes, a Camara dos Srs. Deputados e o 
Presidente da Republica. 
• O Poder Judiciario do Estado e os Governos Municlpaes igualmente não o reco-

nheceram, como tal. 
Sr. Presidente, não quero estender-me nesta discussão, já tão esclarecida; si 

assim não fosse, eu teria de ler documentos firmados pelo illustre cidadão, detentor 
do Governo de Sergipe, que provam que a Commissão Mixta deu o seu parecer, 
baseando-se na verdade e ein fundamentos muito justos. 

E' assim que eu poderia invocar a reforma da Ccmstituição, a creação de força 
estadoal para obrigar ou conseguir a realisação do P'lgamento de impostos munici-
paes, á que a população se· recusava, porque não reconhecia legitimo o Governo; a 
deposição de Intendentes, a confissão daquelle illustre cidadão de que mandou· dis-
persar pela força publica a Assembléa do Rosario, a prisão de Deputados membros 
dessa .Assembléà, a suspensão de vencimentos dos Magistrados, a deposição de 
Magistrados, a confissão de que a Magis:tratura do Estado, em quasi- sua totali-
dade, era contraria ao seu governo, as providencias tomadas no sentido de remover 
e aposentar Magistrados, de chamar a si o direito de removei-os e demittil-os. 

Senhores, um Governo legitimo, um Governo que .tem .confiança na pureza de 
sua eleição, não lança mão desses meios extraordinarios, violentos. 

A apreciação, por conseguinte, de todos os factos e circumstancias- convence a 
toda a evidencia de que o Governo do illustre cidadão não é um Governo legitimo, 
mas sim um governo nascido da fraude e da violencia (ApQiad()s.} 

Sr. Presidente, acho-me dispensado de continuar no desenvolvimento destas 
idéas. Mas, não posso deixar de attender a uma . parte do discurso do meu honFado 
amigo, illustre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Não sei porque S. Ex. atacado em suas trincheiras do Rio Grande do Sul, tendo 
de defender a Constit~tição do seu Estado, acoimou de 4tconstitucional a Constitui· 
ção de Minas, porque ella começa invocando o au~ilio do:- Deus. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Não accusei, citéL 
O SR. GoNÇALVES CHAVEs - S. Ex. declarou que devia haver intervenção no 

Estado de Minas, porque a sua Constituição violava princípios conslitucionaes. 
Sr. Presidente, o honrado Senador incide em uma falsa aprf;ciação. · . 
A Constituição Federal o que prohibe são relações de dependencia entre o Estado 

e os diversos cultos ou seitas religiosas; isto como cor-:~llario da- separação da Igreja 
do Estado; mas prohibir que se invoque o nome de Deus, acredito que ntk! passou 
isto pelo pensamento de nenhum constituinte e nem era esta a vontade da- Nação 
brazileira. · (Apoiados. ) 

O' SR. RAUIRO BARCELLOs -V. Ex. ·eleve argumentar com o ST. Coelho Rodri· 
gues. 

O SR. GoNçALVES CHAVES -E' com V. Ex. 
O SR. RAIURO BARCELLos - Commig.o não; 
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. O SR. GoNçALVES CHAVES -A Constituição do Rio Grande do Sul ataca priiJ. 
cipios constitucionaes. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Aonde? 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - Não está em discussão, mas já dei a minha opi· 

11iâ_o_a,V. Ex. E' um misto de systema democratico e despotico, creando uma demo-
cra.~a c_ezariana que não tem typo nenhum conhecido no mundo.· 
. . 0 SR, RAMIRO BARCELLOS - Para V. Ex. a demOCracia é de um só typo é a 

parlamentar, é a ídéa que forma de Governo democratico; mas isso não impede ·que 
o,u~ros formem idéa diversa.: 
. O SR. GoNÇALVES• CHAVES - Sr. Presidente, não quero alongar-me na justifi-

cação _da pureza constituicional da Constituição do meu Estado, basta lembrar ao 
Senado que Washington em suas mensagens nunca deixou de invocar o· nome da 
Divindade, o nome de Deus. 

Washington é um antiquaf'io, um f'Ude camponio não o;oxercitado na scienc1a 
política do nobre Senador e de seus companheiros· de seita politica. 

No Congresso Americano, começam, iniciam-se as ses~ões por uma oraçl!.o á 
Divindade. E nós copiamos as instituições americanas. ' . 

Mas tudo isto é uma antigualha para os nobres Senadores representantes do 
positivismo. 

Os presidentes dos Estados Unidos decretam preces publicas por excepcionaes 
acontecimentos: que se dão na . União. 

· O Estado da Pennsylvania, pOVo f'Ude e 1'ef1'actaf'io ao fJf'ogf'es.so, que não conhece 
a idéa democratica, consigna o seguinte no art. xo da sua Constituição, decretada 
em 1873 (li) : 

«Nós, o povo da Pensylvania, cheio de reconhecimento para com Deus, Todo 
Poderoso, · pelos benificios da liberdade civil e religiosa, e invot:ando humildemente 
a sua protecção, ordenamos e estabelecemos a presente constituição i> ... 
~ Eis -ahl, a Constituição da Pensylvania é condemnada pela democracia pura, pela 

democracia de typo unico, essa democracia defendida ·pelo honrado Senádor. 
. Sr. -Presidente, lembro-me de ter lido uma discussão interessantíssima, susten-

tada por um· diplomata chinez, representante de seu paiz perante o governo franzez, 
em um estudo comparado de todas as instituições da civilisação occidental e da civi-
lisaÇão oriental, que para elle se resume na chineza. · 

-s. Ex. estudava todas as instituições de direito, as lettras, estudava a ·Theodicéa, 
a Philosophia; em summa todos os elementos da civilisação e cc.ncluia sempre pela 
superiorid;tde da civilisaÇão oriental, que para elle se resume na chineza. 

Em um ponto unicamente, Sr. Presidente, elle se confessara batido, reconliecia 
a · inferioridade dessa civilisaÇão, é quando tratava do systema philisophico do 
atheismo. · 

~:Então diziá 'elle com muita malicia: 'neste póríto nós nos· confessamos inferiore~ 
á civilisàção occidental, porque o· nosso Paiz ·não está tão adiantado, não teni tido 
tanto desenvolvimento, não tem progredido tanto que haja alli quem negue a exis;, 
tenda de Deus; neste ponto àJcivilisação occidental é superior. 
' · '' Peço, ·sr. Presidente, ·permissão ao Senado para concluir lembrando um facto 
liistorico~ · · · • · 

Quando· PftrrTio invadiu a ltalia, depois da batalha de 'Heraclea, na qual foram 
venéidas as ·armas rotnanas,-· FabriCio fo'i enviado pelo Senado romano para parla-
mentar cem o grande general, que. o recebeu com todas as distincções. . .. 

P'jt'r11&, · como sàbe · o Senado, tinha um ministro, homem de uma efoquimcia: 
arrebatadorá ... Após um banquete, . esse miilis'fro~ poz-se a· ·discorrer sobre a -phíloso· 
phia grega; exporidó com muita sedi.lcção ô ' materialismo' de'· Epicuf'o: ·Fabricio o 
ouviu -átfeiüamerite' e, términado o· discurso de Cliieas, exclamõu: praza aos Deo~es 
que todos os ininiigos de Roma sigam esta philosophia. · 

· E' o que tenlio ile dizer ao honrado Senador. 
Peço a Deus que os inimigos da liberdade sejam tc,dos positivistas, (Muito bem, 

muito· bem.) · 
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Nínguem mais pedindo a palavra encerra-se a discussl.o. 
Segue-se em discussão o .art. z0 • 

O Sr. :Qamlro Barcellos diz que um illustre escriptor Max Nordau, que colla-
borava .no jornalismo nesta Capital, tratando das mentiras convenccionaes que regu-
lam a nossa civilisação, accentuou o erro em que laboramos em relação a muitos 
assump.tos, maxime o rengioso. 

Cada um de nós tem o dil·eito de fundar as suas crenças r.esta ou naquella dou-
trina philosophica,. e assim fica justificada a constituição do Rio Grande do Sul, 
fundando-se nas crenças "da humanidade, da familia e da patria. 

Quando se trata de actos humanos que concretisam urna legislação fundamental 
acha o orador mais concentaneo, fundar a lei em nome da humanidade, da patria · 
e da familia, do que fundai-a em nome de Deus todo Poderoso, porque fóra disto, 
a lei é sempre em prejuiso da doutrina religiosa, _pois em face de qualquer principio 
scientifico não ha religião ·que resista á menor analyse, por exemplo : Diz o antigo 
testamento que logo no primeiro dia separou-se a luz das trevas, entretanto depois 
é que vieram o sol e as estrellas; o homem foi feito á imagem do creador e scienti-
ficamente não se lhe póde chamar corpo humano. São cousas muito boas para certos 
fi.ns, mas que não resistem á menor analyse possível. 

Entretanto o intuito da constit.uiçl.o do Rio Grande do Sul resiste a qualquer 
analyse politica e scientifica. Ninguem póde provar o desacerto daquella proposição, 
porque nós vivemo.~ para a familia, a família para patria e esta para á huma.niilade. 

Scientificamente somos indivíduos e vivemos para as especies. como todos os indi-
víduos. 1 , 

A gallinha por exemplo perde o receio, sabend'oque tem de ser anniquilada para 
defender os pintainhos que representam a especie. E' o que está gravado no systema 
nervoso do animal por hereditariedade e que serve para provar que os in!itincto11 
egoísticos são concernentes á conservação da especie. 

Acha natural que o Estado de Minas tenha decretado uma constituição religiosa 
assim como o Rio Grande do Sul decretou a sua sem religião, e a razão é porque 
os povos que habitam regiões montanhosas são muito arraigados ás suas ideias e 
aquelles que habitam as planeies não são tanto. 

O orador diz que o nobre Senador pelo Piauhy só por figura de rhetorica podia 
dizer que o Rio Grande é uma espinha atravessada na garganta do centro. 

Como o nobre Senador tinha no tempo do imperio uma espinha na g·arganta, 
agora na Republica procura outra que a s11bstltua. 
.. .Não vê o orador em que o Rio Grande possa ser espinha de garganta da Unil.o; 
ao contrario, muito tem feito pelo bem da Patria, e ~i os rio-grandenses slo belico-
sos, é que elles ter.m tido necessidade, desde os primitivos tempos, de ter uma mão 
não charrua e outra- na espada. A guerra do Paraguay ahi está para demonstrar o 
sacrificio heroico daquelle povo. 

O illustre Senador pelo Piauhy leva as suas prevenções ao ponto de desejar que 
o Rio Grande seja riscado da União. E' grave injustiça, pois os rio-grandenses nesta 

·. Casa e Camara dos Deputados cumprem o seu dever e peiÓ. modo por que votam 
e discutem os interesses do paiz, não dão motivo para despedir o Rio Grande . .. 

O Sr. Castilhos, os Senadores e Deputados seus amigos nada teem com a pon!ica 
~-sr. Silveira Martins; e apenas se unem pela disciplina para mant~r a solidariedade 
politica, pela qual teem realisado na Republica os princípios de sua propaganaa. 

O orador e seus amigos jámais procuram embaraçar os trabalhos do Senado, 
apenas sustentam suas ideias como o nobre Senaaor pelo Piauhy sutenta as suas, 
e nem concorda o orador com o systhema da discusslo pessoal que é interminavel· 
mente_ perigoso. 

O orador sustenta que a constituiçll.o do Rio Grande do Sul está de perfeito 
accordo com a da União, cuja base é a soberania popular. 

O Presidente é eleito pelo povo, os Deputados tambem o silo, e em ponto algum 
offende á democracia. 
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O orador, depois de lara:as considerações sobre a política· do Rio Grande e seu 
partido, volta ao projedõ em discussão, o qual entende não pÓder·. ser discutido e 
tratado pelo Senado durante a presente sesslo, visto como, ha poucos dias, foi rejei· 
tado o projecto regulamentando o art. 61> .da Constituição, cuja· materia é identica 
a do que se trata: E' .questão de intervenção, cuja .. competencia· não ficou firmada 
e por isso não póde o Senado-tomar a iniciativa de• tio grave questão. · 

Ninguem maís pedindo a palavra, encei'ra-se a discussflo, ficando a votação ' 
adiada pela hora. 

SESSÃO DE 9 DE OUTUBRO. 

ApproVàdo o projecto em 2• discussao é posto em 3• di,;cussão e é sem delíate 
• ãpProvado, e sendo adbptado vae ser enviado á Camara dos ·]jt'putados, indo antes 

Approvilçlo do 
projtlcto· em 2• 
e 3•' dillcusfies 

á Commisslo de Redacção, o p:-ojecto do Senado n; · 40, de 
x8gs, que autorisa o Governo á intervir no Estado de Sergipe, 
aftm de assegurar o exercido da Assemb1éa legislativa instal-
lada a 7 de setembro de 1894 na villa do Rosario e o do Poder 
Executivo ao Coronel .Antóriio de Siqu~ra Horta. 

O projecto é enviado á Camara dos deputados. 

·; 

• 



NOTA 

Caso de Sergipe. 

PBOJlllCTO N° 226. 

Em 23 de Outubro entra o projecto em 2" discussão. O sr. PauUno de 
Souza requer, e a Camara nega, o adiamento da discuss~Jo . Oram os sr11. 
Za.ma (que offerece substitutivo), Meneze11 Prado. Em 24 oram os 11rs. Mene-
ze.s Prado, Chagai! Lobato (que offerece sub11titutivo), Gaspar Drumond (que 
offerece substitutivo), Galdino LO'reto, Mart·ín& Junior, Paulino de Souza. 
Em 25 ora o sr. Paulino de Souza. O srs. Lamounier Godofredo requer que 
o projecto e substitutivos voltem á Oommissl!o. O sr. Paula Ramos requer 
ence-rramento da discu.~são. Prejudicado. Oram 011 sr&. Erico Coelho (qtu 
offerece substituti11o) e Geminian.o Brasil. E' encerrada a disewsão. Em 29 
são rejeitados o requerimento Lamounier e os substitutivos com e:uepção do 
do sr. Drumond que requer retirada. E' rejeittldo o projecto em votação, 
nominal por 91 contra 48 voto11. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSAO DE 20 DE OUTUBRO. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.0 O Poder ·Executivo intervirá no estado de Sergipe para essegurar o 

exercício do Poder Legislativo á assembléa legislativa, installada em 7 de setembro 
de 1894, por- convocação do então presidente, Dr. José Calazans, 

Projecto na Yilla do Rosario do. Cattete, e o exercício do Poder Executivo ao 
coronel Antonio de Siqueira Horta, vice-presidente . eleito, a' quem 

do Senado o mesmo pre~idente transmittiu o governo e o Tribunal da Relação 
déferiu o compromisso exigido pela Constituição. 

Art. 2.° Ficam autorisadas as despezas necessarias para este fim. 
Senado Federai, i7 de outubro de 18g5. - MANOEL VICTORINO PEREIRA, presi-

dente. -JoÃo BARBALHO UcHÔA CAVALCANTI, 1o secretario. - ]OAKIM o'O. CATUN-
DA, 2° secretario. - GusTAVO RJCHARD, 3° secretario. - ]OA2UIM ]os~ PAEs DA SILVA 
SARMENTO, 4° secretario. 

São nolorios os factos que se teem dado no .e5tado de Sergipe; ainda assini', 
convém relembral-os, embora rapidamente, para que do conhecimento exacto e nifido 

de que succedeu possamos tirar · as condições constitucionaes. 
Parecer da Ex facto jus oritur. · 

Sob a autoridade do presidente, Dr. José Calazans, ·foi mar· 
Com. mixta cado para o dia 28 de fevereiro de 18g4_ a eleição dos 24 deputados 

que, nos termos da Constituição, deviam compOr a assemfiléa 
legislativa, em sua segunda legislatura, e para o dia 30 de julho do mesmo aruÍo 'a 
eleição do presidente e vice presidente do estado. Verificaram-se as eleições, a ~lias 
concorrendo todos os partidos ou fracções politicas, em que ·se divide a opinião 
naquelle estado. Por grande maioria, triumphou o partido denominado · federal, o 
qual na eleição geral de I de março tambem conseguiu mand.u ao Senado um repre-
sentante e tres á Camara dos Depulados, Feita a apuração pela jun'ta competente, 
foram expedidos diplomas aos 24 candidatos mais votados; mas quando estes, com 
·excepção de um, no dia marcado para a xa sessão preparatoria, tentaram reunir-se, 
não o conseguiram, pois encontraram de posse da sala das sessões e do edificio da 
assembléa 14 canaidatos não diplomados e um diplomado, que os repelliram com 
vozerias e violencias, protegidos que se achavam pelo batalhão federal destacado 
naquella cidade. · 

O presidente, Dr. Calazans, attendendo á commur!icação que lhe foi feita pelos 
candidatos diplomados e tainbem á circumstancia de que a f<·rça federal, susten· 
tando a assembléa dos não diplomados; não deixaria que, na capital, a acção do 
governo estadual puzesse cobro a irregularidades tão graves, designou, de confor· 
midade com a constituição, a villa do Rosario, para a reunião e installação da 
assembléa. 

Effectivamente reuniu-se a assembléa com a presença do presidente do estado, 
que leu a sua mensagem e, proseguindo ella nos seus trabalhos, apurou a eleição 
presidencial, retonhecerido presidente do estado o candidato filais votado, senador 
federal, Coelho e Campos, e vice-presidente o coronel Antonio de Siqueira H_orta, 
declarando nullos os votos, aliás em minoria, dados ao coronel Valladão, á vista do 
art. 79 n. 3 da Constituição Federal. 
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A Relação, que é o superior tribunal do estado, 1 econhecendo a assembléa do 
Xosario, acceitou os nomes que esta lhe enviou dos cinco deputados que, juntamente 
com outros tantos desembargadores, constituem o tribunal mixto incumbido pelo 
art. 34 da Constituição de julgar o presiden~ -e vice-presidente no caso de respon-
sabilidade. 

Pelo seu lado e nesse mesmo tempo a assembléa de Aracaj6, apezar de não 
possuir àuthenticas das eleições e ser conseguintemente de impobsibilidade material 
fazer a apuração dos votos, iniciava o' seus trabalhos, faz:ia apurações fictícias, em 
des~ccordo com as actas, reconhecia os seus poderes e tambem abria as suas sessões 
na época legal. Como era de esperar, á abertura dessa assembléa não compareceu 
o representante do Poder Executivo. Pelo Poder Judiclario ta!Tibem não foi reco-
nhecida, não acceitando o Tribunal da Relação a indicação que ella lhe enviou, para 
m; fins constitueionaes do citado art. 34· 

Assim, pois, liE' um lado constituiu-se a assembléa da villa do Rosario, susten-
tada pelos Podere> do Estado, anteriores a ella e reconhecidos por todos; de outro, 
a assembléa installada na cidade de Aracajl'.l, sob a protecção das forças federaes. 
A esta, porém, estava reservado o triumpho de facto. 

Aos u de setembro, achando-se o Dr. José Calas.;ns na villa do Rosario, onde 
fora assis~ir á abertura {ia assembléa e ler a sua mensagem, os partidarios da assem-
bM;~. do Aracajl'.l reuniram-se na praça publica e tendo por si a força, como tiveram 
sempre, declararam deposto o presidente do estado pela raz:ão de que havia aban-
donado a capital, deixando o governo, acclamado pre~idente do estado o Dr. João 
Vieira Leite, presidente da supposta assembléa. 

O Dr. Calazar.s, communicando o occorrido ao Pt·esidente da Republica, oõteve 
a seguinte resposta : . 

"Telegramma - Dr. Calazans - Rosario - Rio, 17 de setembro de 1894 -
De ordem do Sr. marechal Vice-Presidente da Republica, vos communico que, aften-
dendo á vossa requisição, já expediu, por intermedio do Sr. ministro da guerra as 
necessarias ordens ás autoridades milíta.res federaes nesse estado, para que, na 
fórma da Constituição Federal, art. 6° n. 3, nos auxiliem a mantar a ordem e tran-
quillidade publica. - Cassiano do Nascimertto, ministro do interior. 

E' publico que essas ordens . nunca foram cumpridas, não tirando o Dr. Cala-
zans desse telegramma sinão a vantagem do reconhecimento J'ublico da sua autori-
dade por parte do Presidente da Republica. A Camara dos Deputados Federal tam-
bet:n manifestou a sua indignação por meio de uma moção apresentada pelo Sr. 
deputado F. Glicerio e approv.ada na sessão de 13 de setembro: 

Depois destes factos, a assembléa da villa do Rosario teve de adiar as su~ ses-
s6es; a de kacajl1 continuou a funccion;lf, reconhecendo presidente do estado ao 
coronel Manoel Presciliano de Oliveira Val.ladão, chefe de policia da Capital Federal, 
~ Vice-Presidente ao Dr. Gonçalo· de Faro Rolemberg. 

A "J)osse do presidente do estado devia realisar-se no dia 24 de outubro, ·porque 
então terminava de direito o governo ·do Dr. Calazans. Nesse dia achando-se ausente 
-o novo ,presidente eleit-o, senador Coelho e Campos , o vice-presidente coronel Antonio, 
de Siqueira· Horta,assumiu o governo que lhe transferiu -o Dr.José Cala!ans e prestou 
o compromisso perante o Tribunal da Relação, nos termos do art. 29 da Constituição 
do Estado, o que consta do termo lavrado nessa occasião. 

· No mesmo i:l.ia o coronel Valladão, chegado do Rio, prestou o compromisso 
perante a assembléa de Aracajil e recebeu do presidente acclamado Dr. João Vieira 
Leite ·a posse do palacio e das repartições publica:s. 

Aos 20 de novembro, tendo-se reunido a assembléa do Rosario, mandou o coronel 
Valladão dispersai-a por 35 praças ás ordens de um official. Depoz: varias juizes e 
pll9.f:Ilotores. A toda a magistratura, com ~cepção de alguns amigos .seus, mandou 
suspender o pagamento dos vencimentos e a maioria do T ribunal da Relação fez 
processar perante a Assembléa, pelo facto de ter deferido ·-o compromisso ao vice-
presidente, coronel Horta. 

Denunciados os desembargador~s pelo crime de prevaricação, foram pronun· 
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ciados pel,a assembléa que, entretanto, limitando-se a isto, encerrou a sesslo eitraor-
dinaria para essé fim conv,ocada, ~em proferir ·o julgamento. Novos juizes foram 
designados para o Tribunal da Relação, ficando os 'antigos até hoje indefinidamente 
suspensos e pronunciados, sem receber vencimentos. 

Finalmente, por uma reforma constituci9_nal, tumultuariamente levada a effeito 
pela assembléa de ft.r;l.Cajú, o novo .pre~idente de ·facto fez reformar o art. 79 n. 3 
da constituição, ex-vi do qu11l era .elle incompatível, augmentou o ·período presiden-
cial, reduziu a <Jous annoo o período de quatro annos do govern•l municipal, deu ao 
Poder Executivo a faculdade de, a seu talante, remover e aposentar o.s magistrados 
e bem assim extinguiu os logares de juizes municipaes. 

Usando' desta Llltima·attribuição, publicou o decreto n. 101, em cujos .conside-
randos se encontram as seguintes palavras, que bem caracterisam a ·situação : 

cc Attendendo a .urgente necessidade de pôr termos ás irr'!gula,ridades que desde 
o dia 24 de outubro do anno findo se fazem sentir no fôro do esta.do, devidas ·ao facto 
de persistir a maioria das autoridades judiciarias no abusivo -pr.oposito de .não re· 
conhecer ao .governe que desde aquella dat<J. se acha á testa da administração esta -
dual." 

·Consta por teft;gramma que, em virtude do recente acto, fot am aposentados os 
desembargadores, cujo processo ha tanto tempo pendi.t da asssembléa sem decisão 
final. 

Destituídos os tres poderes publicas, legítimos, .como se vê dtsta rapida exposição, 
continOa no governo o coronel Valladão, com a sua assembléa e os seus juizes. 

Sobre tão graves acontecimentos,. por deliberação do Senado, tem a commissão 
mixta de interpor par.ecer, indicando a solução que o caso exige e a nossa lei fun-
damental não póde deixar de fornecer. 

· Sem duvida não basta a intervenção judiciaria pela re.~ponsabilidade penal, 
porque, si restabelece a .ordem jurídica perturbada pelo delicto, não restaura ~~· 

ordem política. 
Não tem uma acção geral sobre esta, mas limitada ao criminoso para o fim 

da pena, quando competente fosse. 
Demais, afashda a intervenção da justiça federal, como o foi ex-'IJi de um ac· 

cordão do Supremo Tribunal Federal, este recurso torna-:e im,praticavel 'desde que 
o Poder J udiciario estadual · lambem foi derrocado prla dictadura. 

Acha-se o remedio, que buscamos, na intervenção permittid3. ao Governo Federal, 
isto é, á União, pelo art. 6o da Constituição Federal. 

Poderia ser comprehendida na disposição do n. 3; mais naturalmente, porém, 
incide no disposto pelo mesmo art. 2. . 

. A União, em nome do principio federativo, que é ou deve SP.r um principio pro-
tector, intervem par;~. mantP.r a fórma republicana federativa e não só se deve enten-
der este preceito em relação ás constituições escriptas, sinão tambem se deve o 
manter na ordem dos factos políticos. 

O contrario Iôra inefficaz e irrisorio, é sabido como os govei'hos mais anti-repu-
61icanos sabem dissimular as suas dictaduras sob as fórmas escriptas as mais libe-
raes; do que nos deram exemplo; em épocas diversas, Octavio Augusto em Roma, 
Cesar de Medieis em Florença, na Inglaterra Cromwell, etc. 

Referindo-se i America do Sul, proferia a este respeito em rB!lo o eminente 
estadista· argentino Nicoláo Avellaneda estas eloquentes palavras: 

«Si, para declarar que se acha violada a fórma republicana do .governo, tivesse-
mos de esperar que se levante uma monarchia e se er-ija um monarcha teríamos 
enfão que, si o Paraguay fizesse parte da Republica Argentina , teríamos visto lndif· 
ferentes levantar-se um despotismo tão sombrio. e tão terrivel como o de Felippe 11, 
sem que a mão do governo se pudesse estender para o conter, porquanto o Par;J.gUay 
conti.nuou sempre com o nome de r-epublica, ainda debaixo do governo . de Francia 
e de Lopez. » 

Mas acha-se na ordem política de Sergipe em causa o principio republicano 
feáerath·o? 
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E' claro e de logica a mais elementar que, si o principio republicano - não 
subsiste, tambem não póde substituir o principio republicano federativo e a especie 
esfá cómprehendida no genero. 

Ora, o principio republicano tambem tem uma legitimidade, sobre a qual re· 
pousa toda a sua doutrina; é o principio da "vontade popular" expressa pela repre-
sentação e de todo o ponto incompatível com os governos de facto. 

Si na União um governo de facto, que outra cousa não é sinão um dictadura, 
seria anti-republicano, tambem o é nos Estados e assim como um governo de facto 
na União vicia implicitamente e affecta a e destruir o principio republicano em todo 
o paiz, assim tambem a violação desse principio aos governos estaduaes effecta o 
governo da União, porque repugna que a Republica Brazileira seja a ·somma de 
umas tantas dictaduras estaduaes. 

Ora, si o actual presidente de facto ae Sergipe, apoiado em um batalhão federal, 
suostitúiu todos o poderes legaes, é o caso de intervenção para restabelecer o prin·' 
cipio representativo essencial á nossa fórma de governo. 

E' conveniente notar que no entender da maioria da commissão a intervenção 
federal só tem um~ razão de ser constitucional, quando na p:-opria economia ou 
systema de instituições estaduaes já não se encontra um poder capaz de restabelecer 
a ordem constitucional pertu~bada. 

A necessidade indeclinavel é neste caso a razão dn interv<.Jnção. 
Não havendo um elemenl:o interior, é forçoso que appare•~ um elemento de 

ordem superior que se proponha áquelle fim. 
A federação não teria uma razão de ser si, em tal conjectura, não prestasse aos 

Estados esse apoio e essa protecção, a maior de que em pov•> pf.de earecer. 
Os membros da commis~ão, senadores Coelho Rodrigues e Gonçalves Chaves, 

pensam que, ainda quando não se dá a condição que vem de ser estabelecida, e é, 
não haver no proprio organismo do Estado uma força ou um orgão capaz de resta-
belecer a ordem . constitucional, p6de-se dar a intervenção desde que se a·cha violada 
a fórma republicana do governo, ílos lermos do art. 6.,, n. '.:! e art. 63 da Constitui-
ção. . 

Ao que tem dito até agora, a Commissão não póde deixar de accrescentar que 
não se deve temer a intervenção desde qúe é ella decretada pelo Poder Legislativo, 
que, pelo seu modo de eleição e pela sua constituição, ~ o guarda natural do princi-
pio da autonomia dos Estados. Isto é exacto não só quanto ao Ser.ado, comó tamóem 
em relação á Camara : a de~igualdade de representação de uns estados em relação 
á de outros, de menor população, p6de influir, em tratando-se de interesses que não 
sejam os mesmos para todos os estados, mas não tem importancia, tratando-se de 
um interesse igual para qualquer delles, em que um não p6d3 querer prejudiciar 
o outro sem prejudiciar a si - o grande interesse de velar pela autonomia dos Esta-
dos. 

Assfrn, pois, tanto o Senado como a Camara representam esse principio e esse 
· interesse mais directamente que o Poder Executivo, o qual pela sua unidade e pelo 

seu modo de eleição, representa antes o principio nacional. 
Seria longo entrar aqui em considerações de legislação com?ara:da para demon-

strar que as federações não Pódem existir sem o principio tutelar e previdente do 
art. 6° da nossa Constituição : já foram de um modo completo e luminoso produzidos 
na notavel discussão havida no Senado sobre o projecto da Commissão Mixta, regu-
lando e desenvolvendo aquelle texto constitucion<~l. 

Diremos apenas que, si maior numero de casos de intervenção não se teem dado 
nos Estados Unidos da America do Norte, é porque não se teem dado tambem os 
factos determinantes dessa intervenção, devido isto a precedentes historicos e a cir-
cumstancias da vida política daquella nação; mas, si os factos mais vezes a tornassem 
necessaria, podemo~ estar seguros de que o genio prático do po\'o· americano nunca 
hesitaria em applicar o remedio constitucional. 
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SESS~O DE 23 DE OUTUBRO. 

O Sr. Paulino de Souza Junior- Sr. Presidente, quando no seio da Com-
missão Mixta me foi distribuída a questão de intervenção no Estado de Sergipe, 

pãra dar parecer sobre o assumpto, foram-me também entre-
Questão de ordem gues varios documentos, tae·s como Diarios Of!iciaes da-

quelle Estado, onde veem as actas das sessões de .uma e 
-de outra das duas Assembléas,. onde veem athenticas, etc., e todos os documentos 
necessarios para o estudo desta importantíssima questão. 

Foi á ·vista destes docÜmentos que estudei os factos com:~ se deram naquelle 
Estado. Sem elles, Sr. presidente, é impossível o exame lia questão. 
· · Tendo de discutir o assumpto, fui procurai-os na Secretaria da Camara e, com 

surpreza, fui informado que do Seriado apenas tinham vindo o projec.to da Commissão 
Mixta e o parecer. 

Ora, sem esses documentos, sem esses papeis, sem essas folhas de Sergipe, é 
impossível absolutamente travarmos debate sobre o assumpto, por falta de funda-
mentos sclidos. 

O SR. AuRELIANo BARBOSA - Então era iriipossivel lavrar o parecer. 
' O SR. PAULINO DE SouzA JuNIOR -V. Ex. não me ouviu; ·a commissão teve·os 

em seu poder.; eu os tive em minhas mãos; V. Ex. ou não me ouviu, ou já quer 
antecipar uma opposição que ha de ser feita em tempo. · 

Portanto, vou propor á Camara o adiamento da discussão deste projecto, até 
que do Senado sejam remettidos esses papeis. 

O SR. Josl!: IGNAÇIO - A questão está por demais sabida; isto é meio protella-
torio e mais nada. · 

O SR. PAULINo DE S()uzA JUNIOR- Pergunto a V. Ex. si é necessario determinar 
o prazo do adiamento. O prazo que dou é até que venham os doc!Jmentos, porque 
não posso obrigar nem a secretaria da Camara e nem a do Senado. 

Nós não podemos suppor sinão gue este serviço seja feito com o maximo inte-
resse, como sempre. . 

·o SR. PRESIDENTE -V. Ex. fará o seu requerimento, e si for approvado pela 
Camara, a Mesa immediatamente requisitará o"s documentos. 

Vem á ' Mesa', é lido, apoiado, para ser immediatamente sujeito a votáção o 
seguinte requerimento : , 
· · ·Requeiro que a discussão do projecto n. 226, de 1895, seja adiada até que do 

Senado, sejam enviados as representações, folhas officiaes e mais documentos reta-
. .. ti vos á questão da· intervenção no Estado de Sergipe. 
)lequerimento Sala das sessões, 23 de outubro de 1895. - PAuLINo DE SouzA 

JUNiOR. 

O Sr. Lauro Müller (pela ordem)- Desde que V. Ex. declara que na fórma 
do regimento o requerimento de adiamento não tem discussão, sou forçado a tomar 
a palavra pela ordem, porque é exactamente de uma questão reg imental que vou 
occupar-me. 

O requerimento que se discute, nos termos em que está concebido, não assignala 
?em· termina prazo para ? adiamento. (Apoiados.) · 

' O Sr. Presidente- O n'obre deputado esta enganado; o art. 73 do Regimento -
diz (le) : 

· " O adiamento póde ser sempre apresentado em ordem do dia e sem debate será 
decidido, não podendo, entretanto, ser apresentado quando a Camara . estiver em 



-204-

votação, quando 01 ar qualquer deputado ou depois de encerrada a discussão da 
materia. » 

O art. 74 diz : 
u Não se proporão adiamentos indefinidos, por conseguinte o deputado que quizer 

propor qualquer adiamento, deverá indicar logo· o tempo para que ha de ser deferido 
o negocio; e, si outro deputado apresentar outro adiamento, a votação da Camara 
decidirá qual deverá prevalecer. ,. 

São estas as disposições do Regimento quanto á .requerimentos .de .adiamento. 

O Sr. Lauro Müller- Agradeço a V. Ex., Sr. presidente, o ter-me precedido 
na exposição que ia fazer. · 

E' -E'.xact_amente esse o art_igo a que me refiro. Creio que elle é bem expresso 
quando diz que o deputado « deverá indicar logo o temp0 para que ·ha de ser defe-
rido o negocio ». 

Ora, parece-me que no req!lerimento que acaba de ser apresentado não está 
indicado o tempo com a precisAo que o Rgimento exige. V. Ex. comprehende, que 
esta disposição do Regimento teve em vista evitar justamente que uma questão de 
natureza grave pudesse ser indefiniilamente adiada; e, no caso presente, escuso de 
encarecer a gravidade da questão. (Muito bem.) 

Portanto, não desejo sinllo a1,1Xiliar a Mesa, em attenção mesmo ao illustre 
deputado, autor do requerimento, pedindo que esse requerimento seja formulado em 
termos, para que não saia U.ra do Regimento, e possa ser acceito pela Camara. 

O Sr. Paulino de Souza Junior (pela. ordem) - Sr. presidente, á V. Ex., 
como primeiro respeitador do Regimento da Camara e das boas praticas parlamen-
tares, me dirigi quando apresentei o meu ·requerimento e per.guntei si era necessario 
ileterminar o prazo, e si eu, declarando que a Camara aguardaria os documentos 
até que fossem enviados do Senado, tinha satisfeito ~ preceito regimental. V. Ex. 
me respondeu affirmativamente, e por isso ousei fazer a ponderação de ha pouco. 

Si, porém, V. Ex. pensar e determinar que é preciso marcar prazo, ·eu marcarei 
um prazo razoavel. · . 

Sei que o meu requerimento vae cahir, e por isso não quero dar pretexto a que 
se abra debate. Sei muito bein que a questão de que trata o projecto, ora sujeito 
ã discussão, está condemnada a uma execução summaria. (Trocam-se di-oersos 
apartes.) 

Já vê V Ex., Sr. presideote, que para uma execução summ<•ria não sli.o neces-
sarias provas. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que se re~trinja á questlio de 
m'Bem. 

O SR. PAULINo DE SouzA JuNIOR - Penso, porém, que a Camara itão p6de 
prescindir dos documentos; e pela minha part-e, si elles não vierem, si o me\1 reque-
rimento não · for approvado, estou no meu direito de recus3.r-me á discussão, pelo 
menos dos factos. . 

Poderei discutir a questão de direito, mas como pcdereis demonstrar os factos 
que alleguei si não tiver em mão as provas? 

Portanto, si V. Ex., Sr. presidente, determinar que precise o prazo, estou 
prompto a fazel-o, marcando, si V. Ex. quizer; 48 horas. 

Si, porém, V. Ex. mantem a decisão que proferiu ao "eceber o meu requeri-
mento, nesse caso não ha necessidade de determinar prazo. 

I 

O Sr. Presidente - A Mesa não considerou, nem considera indeferido o 
adiamento requerido pelo illustre deputado pelo Rio de Janeiro, porque, tratando ile 
requisição de documentos que estão no Senado, considera sujliciente o prazo de tres 
ou quatro dias para que esses documentos sejam remettidos. 

Entretanto, si qualquer um Sr. deputado entender preferível fixar o prazo, póde 
mandar á Mesa uma emenda ao requerimento nesse ·sentido. 
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O Sr. Lauro Muller (pela Mdem)-- Declaro a V. Es:., Sr. presidente, que, 
quando ha; pouco pedi a palavra pela ordem, . não tinha outro intuito senão firmar 
os precedentes. 

Desde que V. Ex. declara que, na hypothese de vencer o requerimento de adia-
mento, tres ou quatro, dias serão bl!.stantes para a remessa dos documento"s~ .• 

O SR. PREsiDENTE - Quando muito. 
O SR. LAURO M~LLXR . .....,.. ... satisfaço-me com a declaração de V. E:t. e não for-

mularei emenda nenhuma. · 

O Sr. Presidente - Vou pOr a votos o requeriment~ do Sr. Paullno de Souza 
Junior. 

O Sr. Bricio Filho (pela · ordem) - Peço a V. Ex. que consulte a Camara 
sofire si consente :votação nominal para o requerimento • 

. Consultada, a Camara resolve affirmativamente. 
Procedendo-se á votação nominal responderam n4o, isto é, não approvam o 

requerimento do Sr. Paulino de Souza Junior, os Srs. Fileto Pires, Gabriel Salgado, 
Matta Bacellar, Carlos de Novaes, Bricio· Filho, Costa Rodrigues, Christino Cruz, 
Anisio de Abreu, Arthur de Vascom;ellos, Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, 
Thamaz Cavalcanti, Hdefonso Lima, João Lopes, Francisco ·nenevolo, José Bevi-
laqua, Augusto Severo-, Junqueira Ayres, Trindade, ]'osé Marbno, Arthur Orlando, 
Tolen(ino de Carvalho, Martins Junior, Gaspar lJrummond, Lourenço de Sá, Gon-
çalves Maia, Gouvêa Lima, Zama, Santos Pereira, Augusto de Freitas, Leovegíldo 
l''ilgueiras,. José J.gnacio, Flavio· de Araujo, Sebastião Landulpho, 'forquato Moreira, 
Antonio de Siqueira, José Carlos, Serzedello Corrêa, França Carvalho, Oscar Godoy, 
Alcindo Guanabara, Amel'ico de ·Mattos, Silva Castro, Nilo Peçanha, Agostinho 
.Vida!, Ernesto Brazilio, Barros ·Franco Junior, Landulpho de Magalhães, Lima 
Duarte, Vaz de Mello, Chagas J:.oflato, Gonçalves Ramos, Lu~ Detsi, Octaviano 
de Br·ito, Cupertino de Siqueira, Rodolpho Abreu, Pinto da· Fonseca, Casemiro da 
Rocha, Bueno de Andrada, Francisco Glicerio, Furtado, úvidio Abrantes, Xavier 
do Yalle, Lamenha Lins, Alencar Guimarães, Almeida Torres, Brazilio da Luz, 
Laum Muller, Paula· Ramos, Francisco Tolentino, Emilio Blum, Fonseca Guima-
rães, Martins Costa, Marçal· Escobar, Angelo Pinheiro, Pereira da Costa, Apparicio 
J\{ariense, Rivadavia Corrêa,_ Victol'irio Monteiro, Aureliano Barbosa, Pinto da 
Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Francisco Alencastro e Cassiano do Nasci-
mento (86). 

Respondem sim os Srs. Lima Bacury, Sá Peixoto, Hollanda de Lima, Benedicto 
Leite, Viveiros, Luz Domingues, Gusta\ o V eras, Eduardo de Berredo, Pereira de 
Lyra, Coelho Cintra, Luiz de Andrade, Cornelio da Fonseca, Medeiros e Albuquer-
que, Carlos Jorge; Araujo Góes, Olympio de Campos, Menezes Prado, Geminiano 
Brazil, Neiva, M·anoel Caetano, Aristides de Queiroz, Paula Guimarães, Vergne de 
Abreu, Arthur Rios, Marcolino Moura, Paranhos Montenegro, Galdino Loreto, 
Thomaz Delfino, Euzebio de Queiroz, Julio Santos, Sc;bastião de Lacerda, Paulino 
de Souza Junior, Mayrink, João Luiz, Carvalho Mourão, Fortes Junqueira, Lamou-
nier Godofredo, Ribeiro de Almeida, Olegario Maciel, Paulo Queiroz, Domingues 
de Castro, Dino Bueno, 'Adolpho .Gordo, Vieira de Moraes, Hermenegildo de ,Moraes, 
Alves de Castro e Urbano de Gouvêa (47): 

lleJetçio do O Sr. Presideot~ - O requerimento fo1 rejeitado por 
re'!uerimeoto 86 votos contra 47· 

O Sr. Zama nllo pretendia entrar no debate, estava resolvido a deixai-o correr 
por conta da Camara dos Srs. Deputados sem envolver-se nelle; mas, coÍn pezar, 

tem notado que as questões dos Estados submettidas á consi-
2a discussão do deração ·dos Poderes Federaes, estilo· sendo tomadas antes como 

questões de partidos, do que como questões que importam a 
proJecto 226 boa ordem, a organisação regular da Republica Federativa. 

Esse modo de encarar as cousas no presente parece-lhe um 
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erro, porque a Camara deve deliberar de maneira que córte de vez estes .excesso~, 
estes abusos que estão sendo commettidos nos Estados pelos partidos que, ou se 
querem manter nas posições, ou querem conquistai-as. Não desconhece o direito 
que tem o partido que governa de querer conservar-se nas posições, e ainda menos 
nega áquelles que são opposição o dit·eito de conquistai' o poder, mas quer para uns, 
quer pan outros, ha regras determinadas, das quaes os partidos não se podem 
afastar, e todas as vezes que se afastam ferem de ·frente o principio basico da Consti-
tuição, que é o systema representativo. A conservação no poder ou a conquista· do 
poder só se podem fazer por meio de eleições liberrima~ em que a. vontade popular 
se manifeste. Desde que meios artifl.ciaes forem empregados, não· i;e legitima, nem 
a conservação no poder, ne'm o assalto ás posições por parte dos opposicioilist.a's. 

Já disse outro dia que, si occupasse a posição de 1-'resi!leme da RepubJi~ •. tendo 
o art. 6° e seus paragraphos deante de si, não se sentiri<l na necessidade de procurar 
subdividir as responsabilidades, gue lhe devessem tocar, ,com os outros poderes do 
Estado. Firmado no seu criterio político e administrativo, resolveria no momento 
o que lhe parecesse mais conveniente, tendo entretanto o cuidado de mais tarde, dar 
conta aos representantes da Nação do seu procedimento e sujeitando-s!! ao seu julga-
mento. 

o· SR. PAULlNO DE SouZA ]UNlOR - Si v. Ex. pensa que esta attribuição é do 
Poder Executivo, porque vem pedir ao Poder Legislativo esta intervenção? 

o SR. ZAWA responde que sim, porque é obrigado a conformar-se com o que vê 
no seu paiz. 

O SR. PAULINO DE SouZA ]UNIÓR Isso não; ainda não foi decretada uma 
intervenção pelo Poder Legislativo. 

O SR. 'ZAWA procura a intervenção do Poder Legislativo, porque cansou de 
procurar a intervenção do Poder Executivo, e não encontrou nelle o remedio que 
julgava· dever · encontrar e não. podem ficar sem remedio . os males que affiigem o 
Estado que o orador representa e outrós que se acham nas mesmas condições; pro-
cura outros canaes, e vem ao Poder -Legislativo, para o qual o propi:-io Chefe do 
Executivo remetteu o Legislativo em sua Mensagem. . 

O ~R. l'AULlNO DE SouzA ]UNIOR- Si o Poder Judiciario negar justiça a V. Elt., 
_v. Ex: recorrerá ao Poder Legislativo? E' questão de competencia; si a questão é 
da competencia do Poder Exet:utivo, V. Ex: nãQ Jióde pedir a intervenção do Legis-
lativo. 

O SR. ZAWA - O que é facto e que em um paiz organisado não se podem. dar 
certos phenomenos sem que nessa organisação se encontre .o correctivo para tudo 
quanto sahir da:s normas constitucjonaes. E, si não ha esse correctivo, o paiz não" 
está organisado. ' 

Si, nas condições em ·que sê acham o orador e s_eus amigos, tendo recorrido para 
o Presidente da Republica, e recebido as respostas evasivas que receberQ.m, nada 
conseguiram, era natural que · recorressem a um outro poder, 

Ora, o anno passado a Camara tinha rejeitado · um projecto do Sr. Milton 
dando a competencia ao Supremo Tribunal para resolver estas questões. -

Era natural, portanto, que deante do que se tinha passado em annos anteriores, 
e deante da attitude do Presidente da Republica, procurassem o ultimo dos poderes 
que restava, o Poàer Legislativo, para pedir remedio aos males que affiigem o seu 
estado. ' 

O SR. PAULINO DE SouzA ]UNIOR - Teem o Judiciario . 
. O SR. ZAMA "'-'- Já declarou qúe a Camara o anno passado rejeitou o ptojecto 

do Sr. Milton, dando competencia ao Poder Judlciario, e que por sua vez o· Poder 
J udiciario já se dl!clarou incompetente. 

O SR. PAÔr.INo DE SouzA ]UNIOR- V. Ex. nesta parte não é logico. 
O SR. ZAMA ·- Não sabe-"si é logico; só sabe de uma _cousa, é que está muito 

enfermo, e comsigo o seu fi;stado, e precisam ambos de remedio, venha de o~de vier. 
E, portanto, procuram os poderes federaes; o Executivo esquiva-se, o Judiciario 

declara-se inCOJ!lPelente, não ha r~medio sinão, recorrer ao Legislativo (Apartes; l 
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Seja qual for 9 poder, o orador ~- partidario da intervenção em certos e deter-

minados casos. 
E nem se argumente com a offensa á autonomia dos Estados. 
A autonomia dos Estados não é absolutamente prejudicada pela intervenção dos 

poderes federaes em certos e determinados casos; e é por isso ·que a Constituiç_ão· 
escreveu o seu art. 6° com os seus quatro numeras differentes. 

A autonomia dos Estados desapparacerá de uma ~ez si não houver meio de se 
corrigir os abusos de governos que violentatnente ou pela fraude alli se implàntam. 

Assim é que deixarljo de ser Estados autonomos de uma federação, para ser 
uma parte de territorio governado por falsos dictadore3, sem nenhuma attenção aps 
preceitos fundamentaes da· Republica proclamada a 16 de novembro. 

O erro em que se labora é suppor que nestas questões os interesses dos amigos 
politicos ou dos partid,os locaes devem sobrepujar a tudo. 

Esses devem ser postos de parte. 
A intervenção é t:tecessaria, 
Em que termos, porém, é necessaria a intervenção dos poderes federaes nos 

negocias de Sergipe? 
Será um erro grave intervir o poder federal para firmar no poder o coronel 

Valladão ou o Sr.· Coelho e Campos. 
Isto será o poder federal tomar a bandeira de um deis partidos, fazendo·se agente 

desse partido . . (Apoiados.} 
O que é preciso é que o poder federal estude conscienciosamente como os factos 

se passaram, e quando reconhecer que, de parte a parte, houve irregularidades que 
terem os princípios do systema representativo, proceda de modo que essas irregula-
ridades cessem, passem como que uma esponja sobre o pleito. 

O .SR. 0LYMPIO DE CAMPOS ~ Estamos de pleno accordo. 
O SR. ZAMA folga muito de- ouvir o aparte do nobre deputado. 
O SR. GEMIMIANO BRAZIL - E folgará ainda mais st eu lhe disser que estou de 

pleno accordo, 
O SR. ZAMA acredita que o .proprio nobre deputado, àdversario dos que recla-

mam, pensa com SS. Exs. neste momento. 
O SR. GoUVEA LIMA - Sem duvida. 
O SR. ZAMA .- Qual o modo pratico ... 
O SR. GEMINIANO BRAZIL - V. Ex. terá a bondade de indicar o modo pratico. 
O SR. ZAMA - Concorda no fundo com a commissão, isto é, pensa que é preciso 

a intervenção do Poder Legislativo, desde que outros poderes niio teem querido 
. avocar a si a responsabilidade de intervir. 

9 parecer da commissão diz : O governo intervirá. 
Logo, no fundo está de accordo com o orador; a discordancia é no modo porque 

essa intervenção deve se fazer. ·· 
Pelo parecer da commissão, e pelo seu projecto, o governo é Autorisado a 

mandar repOr nas posições a assembléa que se reuniu no Rosario, e a investir do 
poder o senador Coelho e C!impos. (Trocàm-se 'Varios apartes.) 

Pede um pouco de attenção. Póde ser que seja um ni.áo interprete do parecer, 
mas. o que · nelle se lê outra cousa não é sinão montar o partido dos nobres deputados 
contra o partido do Sr. Valladão. · 

· .O SR. GEMINUNO BRAZtL - Como é que V. Ex.; tão amigo da lei e da liber-
dade, levanta uma proposição tão gra~e? Nós não queremos que o governo se 
intromett!l par-a levantar um partido e fazer cahir outro. Não queremos .esse fávor; 
o que deseja,mos é que haja justiça e moralidade na apreciação ·da legitimidade dos 
factos. · 

O SR. ZAMA - E' isso mesmo que quer. 
O SR. GEMINIANO BRAZtL - Então estamos de accordo. 
O _SR. ZAMA - E' isso que vae propor. 
O SR. GEMINIANC BRAZIL - Nesta parte creio que será muito agradavel a cada 

um assumir a sua responsabilidade. 
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O SR. ZA!IA - Os nobres deputados, segundo dizem, confiam na opinião publica 
e contam com o apoio do povo sergipano; e por outro lado, o nobre deputado garante 
que tem por si a população. 

Houve eleições nas qu~s, é incontestavel, sejam francos, deram-se de lado a 
lado grandes irregularidades. 

O SR. 0LYMPIO DB CAMPos~ Na eleição presidencial. 
O SR. ZAMA· - E nas outras tambem. (t Cesteiro que faz um cesto, tendo cipó 

e tempo faz um cento. " 
Quer iiUe se estude o facto como elle deve ser estudado, sob todos os seus aspec-

tos; que- se tome uma resolução politica que aproveite para o futuro a todos os 
Estados. · 

O SR. GBMINIANo BRAZIL - Espero de V. Ex. esse estudo. 
O SR. ZAMA - Não se deve consentir que nenhum governo commetta excessos, 

deve-se pugnar contra os que ferem o pudor das urnas. . 
O que o orador propõe, no caso presente, é o que deseja para todos os Estados. 
Reclamando, como tem . reclamado, pela intervenção centrai nos negocios da 

Bahia, não deseja que o Poder Legislativo vá confirmar o que o seu partido fez. 
Não, porque tem a hombr iedade de dizer, como tem dito mais de uma vez, que 
toaos teem responsabilidade de que não se podem eximir, e que o que é preciso é 
que uns e outros sejam corrigidos, de modo que no futuro deixem estas praticas 
reprovadas, para entrarem em um caminho mais largo de legalidade, unico que 
póde manter os homens em luctas sérias, sem provocar odios profundos. 

O SR. GBMINIANO BRAZIL - V. Ex. está compromettido a dar a fórma. 
O SR ZAMA - Traz a fórma. Foi organisada ás pressas, e por isso póde ter 

defeitos na redacçãa, .mas póde ser melhorada. 
Quer a intervenção do poder federal no sentido do seguinte substitutivo. (LI!.) 
O SR. 0LYMPIO DB CAMPOS - Subscrevo esse substitutivo; estou de pleno 

accordo. 
O SR. ZAMA já folga de encontrar uma das partes de accordo comsigo. 
O SR. GB!oliNIANO BRAZU. - E o Sr. Gouvêa Lima o que diz? 
O SR. ZAMA affirma que os nobres deputados não podem deixar de concordar 

com o seu substitutivo, sob pena e faltar ao compromisso ·tomado perante o seu 
Estado e perante a Nação, porque desta tribuna já o illustre deputado· o Sr. Geaú-
niano Brazil declarou que acceitava um ·novo pleito para que os direitos pudessem 
ser liquidados. 

Governo por esta fórma não constitue Republica. 
Governo de bico de pena, de Assembléas de campanario, de poderes organisados 

á bayoneta, fraudes e de violencias, não é governo republicano, é governo do despo-
tismo e a na rchia; e não se fez uma revolução para firmar ne~te paiz o despotismo 
e anarchia. 

O SR. GEMINIANO BRAZIL - Não considere tudo, se me faz favor, á imagem e 
semelhança da Bahia. 

O SR. ZAMA diz que o aparte do nobre deputado póde _ter muito espírito, mas 
não tem o alcance de S. Ex. lhe quer dar. 

Nem os bahianos são melhores do que os sergipanos, nem os sergipanos são 
melhores do que os bahianos. 

Pelo menos ha para Sergipe a honra de ter sido o primeiro a fazer duplicata 
de Assembléas, e os bahianos são os triste~; imitadores desse triste exemplo • 

. O que quer para esse paiz é libertar todos os Estados, porque não quer (diga-se 
a palavra como ella é) esta vergonha de eleições falsas, que rão significam sinão 
a vontade dos interessados, e nunca a vontade popular. · 

Acreditem os nobres deputados diz o orador que todas essas difficu!dades com 
que a Republica tem luctado não teem outra causa efficiente sinão a violação das 
urnas, a ausencia da vontade nacional na organisação do$ poderee. 

As outras causas sAo concommitantes, mas, estudado o phenomeno na sua 
origem, os nobres deputados, hão de encontrar como causa efficiente, principal, 
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agindo mais do que todas, o vicio eleitoral que de~gcaçadamente trouxe o regula· 
mento 'subscripto pelo honrado general mineiro no governo provisorio. 

Julga ter dado demonstração de seu d~sejo de ver as coú~as melhoradas nos 
differentes estaqos, apresentando o substituto que acab~t 'de ler. Si a Camara o 
acceitar, muito bem; si o rejeitar, terá feito o que coube em suas forças e ad impos-
sibilia ... 

O ' que continúa a affirmar é que as questões como a da Bahia, de AlagOas, de 
Pernambuco e de Sergipe, não são questões, de partido; hão de ser resolvidas como 
questões que entendem principalmente com a boa organisação da Republica. 

O SR. GEMJNIA.'!O BRAZIL - Ou a Republica não valerá cousa ~lguma. 
O SR. Z.wA - O honrado Presidente da Repuhlica podia ter dispimsado este 

trabalho ao Congresso. S. Ex. tem duas· doutrinas, tem uma doutrina para Bania, 
Pernambuco e Seniipe, e outra para AlagOas. 

No momento. em que conveiu repOr o barão de Traipú, não tratou de indagar si 
havia Tribunaes locaes competentes para julgar de validade ou constitucionalídade 
dessa eleição. Ex-autoritate propria, immediatamente ordenou ás forças federaes 
que repuzessem o barão de Traipú. Agora S. Ex. hesita : q~.aer dividir responsabili-
dades. 

Pois bem; seja generosa a Camara com o Presidente da Republica, carregue o 
Poder Legislativo com a parte da responsabilidade que o Executivo não teve a 
hombridade de carrega; inteira. Entretanto quem assumt! aquella posição deve fazer 
como fez o marechal Floriano Peixoto declarar que era responsavel deante da 
Nação por tudo quanto se tinha praticado até então. 

· O SR •. GALDINO LoREio - As hypotheses variam. 
O SR. ZAMA - Porque é que venho aqui? porque é que vt-em os nobre depu-

tados? E' pcrque no Poder Executivo não acham as medidas que deviam ter encon-
trado desde logo. Si os nobres deputados quizerem qu<: os estados continuem da 
fórma por. que vão, declara que só hão de conseguir uma causa : dividir este paiz 
em vencedores e vencidos, .oppressores e oppressos; porque, pelo modo por que as 
cousas vão, fiquem sabendo que nenhum partido, expulso da sua posição official, 
poderá recuperal-a sinão á custa das armas. 

E, si os partidos locaes podem talvez luctar com vant.agem uns com os outros, 
não ha nef!hum delles que resista á intervenção do Poder Federal. 

E a que papel fica reduzido o Presidente da Republica, que só intervem quando 
alterada a ordem publica, e á requisição do governador?· 

Fica traJ1sforrpado em satellite, em beleguim desse governador, obrigado a 
fornecer força para esmagar aos seus adversarios. E, si não ha para isso conectivo, 
todos os g·overnadores que puderem dispor da polici'l se manterão ad perpetuum 
emquanto lhes aprouver, passando depois o poder a indivíduos que representem o;; 
mesmos interesses, as mesmas idéas. 

O SR. OLYMPIO DE CAMPOS - Reformando a Ccn~tituiçllo annualmente como 
em Sergipe. 

O SR. ZAMA - Si não ha escrupulos para cou~a nenhuma, si Constituições 
estaduaes são reformadas, si magistrados são demittidos, como en• AlagOas e outros 
logares, e aposentados escandalosamente, como na Bahia, onde se irá com essa 
politica e' essa administração? A' ruina da· União e, por conseguinte, da Nação. 

Assim, ,-ae remetter á Mesa o substitutivo, deixando á Camara a faculdade de 
resolver como entender em 5Ua sabedoria. 

Cumpriu o seu dever de protestar, como um homem que deseja ver a Republica 
consolidada, contra os excessos partidarios, e de reclamar do uuico poder de quem 
resta esperar alguma cousa, do Poder Legislativo, pro\·idenci:ts que ponham termo 
a esses excessos e que nos façam entràr na fórma federativa recommendada pela 
Constituição de 24 de fevereiro. (!v!uíto bem, muito bem) (1). 

{1) Depois do orador falou o snr. Menezes Prado cujo dhcurso não consta dos 
Annaes. 

DOCU"ENTOS PARLAME!'TARES, - VOll. !Il, 
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E'. lida, ajloiada .e posta conjuntamente em disc~sslio a seguinte emenda: 
Substitutiva do projecto n. 226, de 1895 : 1 

'Art. 1.0 O Poder Executivo intervir_á no Estado de Sergipe para o fim de annul-
lar as eleições alli procedidas ultimamente para membros da Assembléa Legislativa 

e governador do Estado, nomeando um interventor que presida as 
Emenda novas eleições assumindo o governo e offerecendo aos partidos daquelle 

Estado as necessarias garantias para liberdade e verdade do voto. 
Art. 2.0 Só depois de verificados os poderes dos membros da nova Assembléa do 

_governador eleito, a este passará o interventor a admini$tração. 
Art. 3· 0 O governo fica autorisado a fazer as despezas necessarias para este fim 

e a tomaf outras quaesquer providencias que lhe possam ser indispensaveis. 
S. R. - Sala das sessões, 23 de outubro de Iil95· - CESAR ZAMA. 
Fica adiada a discussão. . 

SESSAO DE 24 DE OUTUBRO. 

O Sr. Franç!J. Carvalho (pela ordem)- Sr. presidente, !aço justiça a todos os 
meus collegas, entendendo que não ha um só que não tenha opinião for.i.ada 'sobre o 

assumpto ora em discussão, assim como que todos compre-
Questão de ordem hendem a necessidade de pOr-se termo ao debate, attendendo 

á urgencia da situação. 
,Portanto, requeiro a V. Ex. que consulte á Camam sobre si consente no encerra-

mento da discussão. 
VozEs- Oh! Ohl 
(Trocam-se repetidos apartes.) 
VozES - Isto e uma affronta á Camara. (I). 

O Sr. Paulino de Souza Junior (pela-,.ordem) - Sr. presidente, tão grave 
é ~ encerramento desta discussão que peço votação nominal 'par;a o requerimento do 
nobre deputado. 

O Sr. Gaspar D.r)lmmond (pela ordem) não \'em discuti: o . encerramento, 
porque sabe que o encerramento não se discute. Mas precisa de um esclarecimento. 
Tendo um substitutivo a apresentar, que lhe parece será um ponto de convergencia 
ás idéas oppostos, não se anima a appresental-o sem o justificar; sendo vedada agora 
essa justificação, pergunta si no caso de ser encerrada a discussão, poderá depois 
apresentar o seu substitutivo. 

· O SR. PRESIDF.NTE declara que depois de encerrada a discussão não poderá ser 
apresentado o subs~itutivo, mas poderá ser agora remettido á Mesa para ser lido. 

O SR. GASPAR. DRUMMOND - Accresce ainda a circumst:mcia de que, pelo Regi-
mento, só depois de haverem fallado sobre o projecto d(lis oradores, um pró e outro 
contra, é que póde ser acceito o requerimento de encerramento. 

O SR. PRESIDI!NTE - E' exacto o que acaba de dizer o nol:>re deputado baseado 
no art. 152 do Regimento, mas é certo tambem que sobre o projecto já fallaram 
dous oradores, um pró e outro contra - os · Srs. Menezes Prado e Zama. 

(t) Antes deste incidente orou sobre o projecto o snr. Menezes Pradó. O discurso 
nlo consta dos Annae1. ' "' 
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O Sr. Chagas Lobato . (pela ordem) - Usando do mesmo direito que se de-

clarou assistir ao nobre deputado que acaba de sentar-se, envio á Meia um iUbstitu-
Livo para ser tomado na devida consideração. 

Vem á Mesa, é ,lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão o JOeguinte 
substitutivo : 

Ao projecto n. :z:z6, d~ 18g5: 
Art. I•" lncumbt ao Supremo Tribunal conhecer; . 
1.0 Da validade das eleições de presidente ou governador, ou seus subsÚtutos 

nos Estados, no c:.so de conliicto, quando se derem duplicatas e mais de um dos 
votados se julgarem eleitos para taes cargos. · 

Substitutivo :z;o Da validade das eleições para membros do Poder Legislà-
tivo n,os Estados, quando se den:m duplicatas de AJ;sembh:as uu 

Congresso e cada uma .se reputar a legitimamente elt.ita. 
Art. :z. 0 Nos ca~os 'acima referidos o Supremo Tribunal conhecerá directamente 

ou por via de recurso : 
a) directamente, quando semelhante attribuição não tiver sido conferida pelas 

Constituições dos Est?odos ou algum dos seus poderes; · 
b) por via de recurso, quando o poder a quem tiver sido conferido o conhecimento 

da materia no Estado, tiver sobre elle proferido decisão; 
c) esta lei rege não só os casos futuros, mas os o~currente•; 
d) o Tribunal só procederá por provocação dos inunediatamente interessados que 

são os que se dizem eleitos, em requerimento devidamente instruido. 
1\rt. J. 0 O Tribunal, para conhecimento da materia, ordenará ao juiz seccion?-1 

as diligencias que julgar precisas. 
Art. ·4.0 Proferida pelo Tribunal a sentença o governo da Republica fará cum-

pril-a, conforme o dispost9 no art. 6°, § 4°, da Constituição. 
S. R. Sala das sessões, 25 de outubro de 1895. - CHAGAS LoBATO. 

O Sr. França Carv·alho (pela ordem) - Sr. r residente, si o relator do pro-
jecto deseja ainda fallar, retiro o meu r"equerimento .!e encerramento, para de novo 
apresentai-o depois de ter S. Ex. faltado. 

O Sr. Paoliao de Souza (~ela ordem) O nobre dE1,utado pela Capital 
Federal propõe-se a retirar o seu requerimento si eu quizer fallar; mas o que eu 
quero é que continue a discussão; o qut' eu quero é que este pru-ecer e este projecto, 
que vão ser rejeitados, sejam impugnados. (Apoiados.) _.-r. 

O · Sr. França Carvalho (pela ordem) - Atrendemlo ás manifest~ções da 
Camara, retira o seu requerimento, reservando-se o direito d~ renoval-o qua1.do 
julgar opportuno. 

O Sr. Presidente - ContinC!a a discussão do projecto: 

O Sr. Gaspar Drummond começa por agradecer á Camara a prova de atten-
·çãõ e respeito á sua propria dignidade, com o pronunciamento antecipado que fez 

no sentido de rejeitar o encerramento, assim como rende home-
2• discussão do nagem ao nobre deputado autor do requerimento, que, conhe-

cendo preventivamente o pronunciamento da Camara, retirou 
projecto 226 o mesmo requerimento. 

O momento actual e de crise··é, como convem á solemnidade 
do:i''momento, o orador será breve, mesmo porque assumiu neste sentido um compro-
misso com o illustre leodn. 

O projecto que procura resolver o caso de Sergi~ ! um projecto con~emnado ; 
os prenuncias autorisam este juizo e ainda ha pouco o lilustre relator prev1u a sua 
derrota. Pois bem, é justo que dos destroços deste projecto se faça alguma cousa 
de justo, f;)e util, de benefico, de ed\ficante .. . 
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Si o orador tivesse , a certeza de que o pr.ojecto em discussão seria approvado 

pela Carnára, aguardaria tr'anquillo a. decisão, esperando que tan1bem chegasse a vez 
de resolver o caso de Pernambu~o. Tem, .porém, todas as apprehensões, e as mais 
·fundadas, de que o projecto será rejeitado; elle tem, no entretanto, um alcance, uma 
ímportancia tamanha, que de momento 'nem se póde ruedil-a. O que se discute não 
é isoladamente e individualmente o caso de Sergipe, vae-se pleitear a sorte da Repu-
blíea e o futuro da federação; _ 

Actualmente o espectaculo que offerece a União é um espectaculo que impres-
siona : .de um lado, muitos Estados, a maior parte dos Estados, prosperando, sendo 

. felizes no gozo e na posse de sua plena autonomia e, por isso, · muito receiosos da 
intervenção, por supporem que essa intervenção possa mutilar-lhes a autonomia; de 
outro lado, alguns outros Estados, não muitos, ~os quaes não reina a ordem consti-
tucional, nos quaes a· fórma republicana federativa ' se acha prof.undamente alterada. 

Estes ·uJtimos reclamam pela inter'venção de um pooer qualquer· competente, que 
possa restituir-lhes a verdadeira autonomia e todas as liberdades compatíveis com 
o regimen; mas, contra isto se · manifestam os que não desejam ver tranquillas as 
aguas turvas em que fazem ' as sua~ pesêarias ... 

_ No anno passado a Camãr? · rejeitóu um projecto que vi;;ava firmar compete.ncia 
para a intervenção, dando-a a~> Poder Judictario; mas, da rejeição dP.sse projecto o 
que ficou? Nada! Muitos entendem' que a intervenção deveria ~;aber nos termos do 
art. 6° da Constituição, ao Chefe do Poder ElCecutivo; r;1as, ~ste pediu em Mensagem 
ao Congresso a regulàmentação do mesm,o art. 6o, por "the p:uecerem um tanto 
obscuros os seus . ternios e por não ter a fórma pratic·~ da intervenção, 

O Senado f~rmulou o projecto, regulando o ~rt. 6° !;la CÓnstituição. 
Quando a discussão ia já adeantada, foi o projecto r~jeitado alli, nada deixando 

ellificado, entendendo-se vagamente que o· que se queria era · •.:onhecer especialmenté 
de cada caso. 

Dahi o project•J que se debate e que está evidentemente cor.demna,qo. 
Convém aparar o golpe. Uma de duas, ou a Carnara rejeit.l in limine e. preli-

minarmente o projecto óu acceita para discussão. . . 
Nada, porém, se edifica, pÓrque si o Legislativo não póde intervir, si o Judiciario 

já se declarou incompetentP., o Executivo não pódtl. !<~zel-q, porque. J;JãO. lhe deu o 
Cllngresso a regulamentação do art. 6'-, pedida em Mensage'll presidencial, nem 
tP.m definida· a fôrma da intE'rvenção. 

Si a · Camara rejeitar o projecto para .onde appella ?, 
Qual a situação da Republica ? 
Qual a situação dos Estaáos ? _ • 
Poderemos contar, pergunta o orador_, com a tolerancia, com a inercia, a co-

Bardia dos Estados que vivem ~obre a pressão despoti-:a ·de governadores que violam 
a lei? 

A intervenção é da competencia d.e um poder respon~avel, porque a intervenção 
importa a responsabilidade do interventor. 

Ora, o Poder Legislativo é irresponsavel, Jogo fal1e~-lhe a compete11cia para 
intervir. _ 

Além disso, esse poder só poder.ill inten:ir por meio da lei para o caso especial 
e ·o executivo, cumprindo essa lei, escaparia á responsabilidacJe. 

Dahi se conclue "que a competencia é. exclusivamente do Poder Executivo. 
A regulamentação do art. 6° é odiosa ou será defici1mte, • 
Lé 0 art. go e seus paragraphos e diz. que o eixo da. arg•1mentaçã~ deve ser o 

paragrapho que determina a intervenção para manter a fórma federativa. 
Dirigindo-se ao Sr. Paulii')O de Souza Junior que c_ aparteara, diT. o or~dor que 

não é incoherente nem contradictorio e figura o simile do doente grave· que, para 
salvar a vida não atteride .á natureza dos recursos thet·apeuticos que emprega, accei· 
tando gualquer r~~.edip, para jus~ificar a ancied~de _com que pede e es~ra uma 
sotuçllo pa-ra o caso de Pernambuco, ainda mesmo que seja esse fornectdo pelas 
armas. 

A questão-baseia-se na definição · de que seja fôrma ref>tlblic,Jna. federativa. 
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~cceito ou reJ~it!ldo o. projecto, defin_il-a o. Congre.sso. é. 9. maior serviço que -p6de 
prestar a Repubhca. · · ' ' · 

Fórma Republicana Federativa é _o regular funccionamento dos Poderes Publi-
cos legitimamente instituídos nas Constituições dos Estados que se houverem orga-
nisado de accordo com os preceitos da Constituição ~·ederal. 
_ Desde que isso não se dá está affectada ou alterada a f6rma republi~a federa. 

Uva e franqueada a intervenção constitucional do Pode:- Executivo. · 
Tu® depende do criterio do Presidente da Republica e da effectividade da lei 

de responsabilidade. . 
Foi firmado nesses princípios que eÍaboro~ o substitutivo que lê e offerece á con-

sideração da Camara. · · · · · . · 
Si á Camara rejeitar preliminarmente a _intervenr;ão, isto é o projecto especial 

do caso de Sergipe, justo é que alguma cousa se edifiqt.te, e o seu substituitivo outra 
cousa não é ·que não a regulamentação do art. 6• pedida em Mensagem do Presi-
dente da Republica. · - · 

· O que em absoluto não p6dé continuar é essa diversidade de acção ·por parte 
do Poder Executivo, ha e não ha intervenção. Ella se dá em AlagOas pela reposição 
do governador; man!festa-se no Rio Grande do Sul, cnviand:>·s~ um general com 
poderes amplos para transigir e agir em nome do governo federal; entretanto não se 
dá a intervenção ent Pernambuco, na Bahia, em Sergipe onde está alttrada a f6rma 
republicana federativa, porque nijo se tem regulamentado o art. 6• da Constituição 
que a autorisa. · 

Attribue essas vacillações á fraq1.1eza do Presidente da Republica e com essas 
manifestações não visa ostentar a opposição que' faz no seio da Camara. 

Si opposicionista quizesse ser ao }'residente da Republica esses factos seriam 
fonte inexgotavel de argumentos contra S. Ex. · 

O que pretendia ~P!lnas é .cor:tar o n6 gordio e traduzir o voto de Camara. 
O momento ~ de ,crise. Já. lav:ra a descrença na Republíca; a continuar a crise 

qúe assoberba tantos Estados da União certo a descrença avolumará as correntes 
que vão para o unitarismo. . ' .. . 

Si a federação . é essa Babel c~m qualidade de . Poderes Legislativos e Executivos 
na Bahia, ·em Sergipe, em AlagOas, si é o clamor do desespero e da agnoia, des-
graçada federação que arroxêa os pulsos é se constitue e~ gargalheira que asphy-
xia, appelle-se para o Unitarismo para salvar a Repuhlica. 

Uma nova corrente se f6rma ao longe; pequena vertente que, descuidada, póde 
ser dentro em breve torrente caudalosa a monàrchia a afogar ·a. Republica. 

E' esse o dilemma que se aprêseota aos ·olhos da Nação. ---'!'i é isso a federaçll~, 
ou virá o Unitarismo. para salvar a Republica ou a fr!Onarchia p&ra salvar a União. 

O substitu~i·vo que lê e envia á Mesa é o modo pratico de traduzir o V()to da 
Camara, si ella rejeita o projecto do Senado. (Muito bem; muito bem.) 

. Vem á ,Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctame!"te. em di_scuss~o o seguinte 
substitutivo : , · 

Ao projecto n. 226, de 1~5; 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1:• O góverno federal s6 poderá intervir em negocio's peculiares aos Esta-

dos, nos casos dos ns. 1, 2, 3 e 4 da Constituição da União. 
Paragrapho unico. Por governo federal entende-se o Chefe 

Substitutivo do Poder Executivo. 
Art. 2. • Quando a intervenção se fizer precisa nos ~ermos 

ào n. 2 daquelle artigo, para manter ~ f6rma republicana federativa o governo fede· 
ral nomeará interventor afim de resolver o caso .. occurrente. 
· · Para~;rapho uoico. O interven~or poderá dispor d.:.s forças federaes para tornar 
effectiva .a resoh.tção. 

Art. .J.• F6rma. republicaf'\a federativa é o regular funcçionamento dos legítimos 
poderes politicos instituídos nas Constituições dos Estados, cujas . org~isaç~s ~es
peitarem os _ preceito~ da Constituição .Fe1eral. 
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Art. 4·" Para occorrer as necessarias despezas, o governo federal fica desde já 
autorisado a abrir creditas. 

Art. 5.0 Sempre que. o governo intervier em. negocias peculiares a qualquer Esta-
do, em M~nsagem especial dará conta ao Congresso Legislativo. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Sala das sessões, 24 de outubro de 1895· - GASPAR DRUMMOND. 

Josj MARIANO. - GONÇALVES MAIA. - LOURENÇO DE SÃ. - ARTHUR ORLANDO. 

O 5r: Galdino Loreto é cont.rario a intervenções indebit.lS nos Estados e é 
exactamerlte por isso que vota pelo projecto do Senado. 

E' autonomist!l, e é por sel-o que entende que os casos mais graves da inter-
venção nos Estados devem ser resolvidos pelo Congresso Nacional. 

Nem tem o menor receio de que seja adaptada a interpretação que tem para 
seu uzo. em relação á competencia do governo federal na materia de intervenção nos 
Estados. Não teni o menor receio, porque acha mais perigoso t:ara a autonomia dos 
Estados a competencia exclusiva do Poder Executivo. 

~ Congresso só póde impOr a sua opinião. por dous terços de ambas as Camaras 
e com deus terços de ambas as Camaras não póde sómente intervir nos Estados; 
póile mais, póde refomar a Constituição. 

O legislador constituinte não teve o menor receio de. dar ao Congresso pooeres 
constituintes permanentes, àpenas com duas unicas restricções : a de não poder alterar 
a igualdade da representação no Senado, e a de não poder transformar em uma 
Republica unitaria a federação, que nos adveiu do movimento 1·evolucionario de 15 
de novembro. 

Si o Congresso tem essa competencia, si tem outras attribuições e, especificada· 
mente a de resolver em definitiva sob a anneltação ou desmembn.mento dos Estados, 
competencia que lhe é dada pelo art. 4o de Constituição, simplesmente com a res-
tricção de ser ella provocada pela Assembléa Legislativa dos Estados : o orador não 
vê inconveniente em que a resolução suprema sobre os casos de intervençãí:l dos Esta-
aos compete ao Poder Legislativo. 

Dizer-se que o Poder Legislativo é um poder sem respons:1bilidades; que a auto-
nomia dos Estados está mais garantida, interpretando-se as palavras - governo 
federal -no sentido restricto do Poder Executivo, pelo facto de ser este responsavel, 
não lhe parece um argumento capaz de convenrer. 

Si o P~der E'xecutivo é responsavel, quem faz éffectiva essa responsabilidade é 
o Congresso Nacional; portanto, intervir o Poder Executiv(), quando -o Congresso 
Nacional e~ colla6oração com elle, isto é, intervir. o Poder Legislativo não é attentar 
nem contra a Constituição, nem contra a autonomia dos Estados. . 

O or11dor sabe que a nossa Constituição estabelece o principio da não interven· 
ção. · . 

A Constituiçã::~ argentina estabelece a intervenção em certos e determinados 
casos, mas o nosso ·legislador constituinte julgou mais acertado estabelecer o prin-
cipio da não intervenção, abrindo, porém, excepções a elle. . , 

O · óradí:lr é, pois, pela não intervenção nos Estados, admittindo-a unicamente 
nos casos da Constituição e particularmente no caso de SergipP.. 

Parece-lhe que ós autonomistas devellJ votar o parecer em discussão. 
Não desce á analyse dos factos de Sergipe, á apuração das eleições que se rea-

liiaram naquelle Estado; não quer saber quem teve maior numero de votos, si foi 
o coronel Valladão ou o Sr. Coelho e Campos. O que considera são os factos que, 
por assim dizer, se passaram aos olhos da Camara; são os factos da intervenção da 
força federal na eleição do Sr. Valladão, na manute'lção da chamada Assembléa 
de Aracajú e na deposição ·do governador Càlazans. 

Os poderes legítimos, incontestados, de Sergipe, eram o Poder Judiciario e o 
governador Calazans. Procedeu-se á eleição de .deputados estaduaes em Sergipe e 
o governador do Estado não interveiu nella. . 

O gqvernador Calazans .nunca foi accusado de ter intervindo em eleiÇões, e um 
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governador que assim procede, que ·guarda essa neutralidade indispensav\ÍI nas elei, 
çaes estaduaes, é um governador cuja palavra merece ser acatada, çuJ~s ópiniõet 
devem ser respeitadas e cujo testemunho deve impOr-se ao paiz, como de fact' 
impõe-se. Pois esse governador reconheceu como legitima a Assembléa. do Rosario., 
diplomada por quem podia expedir diplomas; a outra p6de compôr-se de homens qui! 
mereçam muita consideração, mas que não eram portadores de diplomas, não .tinha"' 
essa presumpção de legitimidade, e não podiam, pois, reconhecerem-se deputados: 
além dis~o, a Assembléa do Rosario foi tambem reconhecida pclo Poder Judiciario, 

Destas considl'rações conclue-se que a Assembléa que deve ser considerada •legj.. 
tim'a é a do Rosario, .sem indagar-se o numero de votos que teve uma ou outr~, 
porque isso seria intervir indebitamente, seria transformar-se o Congresso Nacion~l 
em poder apurador de eleições estaduaes. Portanto, á Assembléa do Rosario é que 
cabia apurar ~ eleição presidencial, e ella declarou que ·o Sr. Valladão não era" pre-
aidente de Sergipe, reconhecendo como tal o Sr. Coelh:> e Campos e como, vice-prer 
sidente o Sr. Ho,rta. 

Dizer-se que o Sr. Coelho é- Campos enfraquece a causa de Eeu pa,rtido, conti-
nuando a exercer as suas funcções de S.enador, ·é um irgumento que não. tem ~ator; 
Elle, si continua no exercido dessas funcções, o faz para. melhor informar. os poder~s 
federaes da situação de seu Estado. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Singular doutrina. . 
O SR. GALDINO LoRI!TO ... e como havia elle de eXercer as funcções de gover.-

naâor si estas foram ussurpadas pelo Sr. Valladão; si a intervenção da força federal· 
fez-se, por assim dizer, aos olhos da .Camara - que respondeu ao telegramma dQ 
Sr. João Vieira, declarando que não reconhecia a legitimidade do st;u goyerno? E 
ninguem p6de contestar a indebita e ostensiva intervenção da força federal nas elei-
ções de Sergipe; isto consta claramente de documeutos officiaes. 

O orado_r leu uma telegramma do commandante da guarnição de Sergipe di-
zendo que, de facto, tinha distribuído por varias localidades contigentes do batalhão 
que estava em Aracajll, mas para prender desertores I 

Ouviu nesta Camara, e dito pelo nobrfl. deputado por Sergipe, o Sr. Gouvêa 
Lima, que goza de sympathias geraes muito merecidas, que as forças federaes foram 
disseminadas pelo Estado de Sergipe, para garantir as eleições : o que deu logar 
a que o nosso illustre collega C' Sr. vigario Olympio de Campos exclamasse : reum 
conjitentr.m habemus. · · 

A necessidade da intervenção em Sergipe lhe parece evidente; entretanto, não 
é preciso advinhar para reconhecer que este proj~cto está condemnado pela Camara. · 
Si, pois, em um caso tão característico a intervenção encontra tantos adversarios, o 
orador não sabe porque recear a competencia do Poder Legis!tivo, nem porque temer 
pela' sorte dos Estados si essa competencia for firmada. . . 

Por.tal)to, a autono~ia dos Estados não periga com a intcrve.nçã'o do Poder 
I Legisla tivo. 'Não receia confiar a autonomia dos Estados aos cuidados do Poder; 

Legisla tivo. 
O SR. THoMAZ CAVALCANTI - Um poder irresponsavel; (Jla outros· .apaftes;)· 
O SR, GALDiNo LoRI!To - · O governador Calatans não era um ·revoltoso, como· 

o de Santa Catharina; ao contrario, telegraphava ao marechal 'Floriano .dizerido: 
" si Custodio. vencer, Sergipe separa-se. " f 

Era o auge do entusiasmo pela causa da legalidade .. 
Foi preciso destruir o ·Poder. Jtidibiati'o, o Poder Legislativo, ·o Poder Ex'ecu-

tivo para se fazer alguma cousa que tivesse apparencias de legali.da~e. 

o SR. :MARTINS c~'sTA - Mas v. Ex. lembré~se que ·a Célrtstifuição argenima· 
é que· autorisa ·a int<•rven~ão federal para garantir · as instituições estád~aes •. :~(no_ssa .. 
não. , · , . -·: , r ~-~ 

'o SR. C:ALDINO LORETO _,_,.. R:econhece que o art: 5°dà ~on~ti~,u\ção d;t Repu-
blica Argentina áá aos poderes federaes competencia para ·intervirem em· favor ilas 
i~~'tituições dós E~~·à~os~ e nã? vê ~· re~~li- cl~sposição , na Crinstituiç~o ' Braiileira; 
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mas o casó de Sergipe é es~e, é o da intervenç-ão de forças estranhas, de forças 
federa(ls .para destruir as instituições de Sergipe. 

O SR. PRESIDE!nE- Lembro ao· nobre deputado que a hora destinada á primeira 
parte da ordem do dia está esgotada. · 

O .SR. ·GALDINO LoRETo vae terminar. As in~tituições de Sergipe foram destrui-
das de 'todo. Não foi só a collocação do Sr. Valladão ~>m Jogar do Sr. Calazans, não 
foi só a cóliocaçã'l de um Poder Judiciario em Jogar .daquelle que foi suspenso. foi 
mais âlguma c:Ousa. A Assembléa de AracajO, cuja legitimidade era contestada, cujos 
poderes não estavam reconhecidos de modo que lhes d('ssem autoridade, não se limi-
tou a proclamar o Sr. Valladão presidente; entendeu reformar a Constituiç'ão, 
áugnieni:ou o prazo presidencial e diminuindo o prazo do ·mandato dos Conselhos 
Munieipaes. E' um:t serie, uma sequencia de factos que começa rela intervenção das 
forças federaes na eleiçãó presidencial, segue pela intervenção dessas forças para 
impedir ·o funccionamento da Assembléa legitima, segue pela deposição do presidente 
Calazans, continú:t pela passagem do poder ao Dr. João Vieira, pela entrega <:lesse 
poder ao Sr. Valladão, pela suspensão do Poder Judici-1rio e finalmente pela reforma 
da. Constituição para estender o prazo presidencial e para diminuir o prazo dos Con-
selhos Municipaes. · 

Si este não é um caso de intervenção, o orador não sabe que haja. n'enhum outro. 
(Ap~iados.) E'. um caso evidente, e de .tal ordem, que já se. impoz ao voto de uma 
Casa do Congresso e já obteve parecer da Commissão Mixta. 

Muitos outros se apresentaram á decisão dessa cotnmissão, mas até hoje estuda-
se, discute-se, e só o caso de Sergipe se impoz á commis<;ão e ao voto do Senado. 
(Apoiados.) 

' F aliando deste rr:odo, ·sente estar em divergencia com a maioria desta Cam.1.ra, ' 
com amigos politicos,· com os qüaes tem estado até hoje nas questões magnas; mas 
trata-se de uma questão constitucional. Todos ehtendem estar defendendo .a auto-
nomia dos E.stados;· mas os nobres deputados que· se· oppõem ao projecto acceitam 
o facto consummad<J da intenienção. (Apartes.) 

O orador vota ·pelo projecto, porque elle é uma reparação. . 
Os projectos apresentados .como substitutivos não merecem as suas sympathias. 
O SR. PRESIDID.'TE - Lembro ao nobre deputado pela segunda vez que a hora 

destinada á primeira parte da ordem do dia está esgotada. 
O SR. GALDINO LORETO - Pede se The concede mais alguns minut(ls, e dará 

por concluído o seu discurso. · 
Não leva o se•·, autonomismo ao ponto de pretendt>r que seja mantido um gover-

iiãdor que faz cau'!a commum com ·revoltosos do· Estado ·vitinho ou com indiviauos 
que se rebellam contra os· Poderes da União. · 

Tambem não desconhece o direito que tem um partido qu"'l se apodera . do go-
verno da União por meios revolucionarias, de ·applicar os mesmos proeessos anor-
maes a. reorganis'.lções dos ,Estados, até porque o desconhecimento .desse direito 
nada · importaria. Esse é o direito da revolução. Mas a deposição do governador 
Calasans não· está em nenhum desses casos. 

Vota .pelo projecto do Senado porque, votando por e~te prÔjecto, vota pela 'auto-
nomia dos Estados;· vota pela manutenção das instituições dos Estados, actualmente 
em vigor em tod'>s elles; vota pela autonomia do Estado do Espírito Santo. (Muito 
õem, muito bem.) 

O SR. PRESIDE11TE -'• Fica a discussão adiada pela hora • . 

O Sr. Victorino Monteiro (pekl ordem) · - Sr. presidente, V. Ex. e a Ca-
mara reconhecem perfeitamente que o projecto que se debate é de uma importancia 
extraordinaria. · 

H. hil exemplos de ter. a Camara prorogado a hora da. sessão para discutir mate• 
rias tambem imPortantes. · 

. Creio,. pois que inte;.preto o sentimento da -'Cama~a requerendo q~e seja .. pror~ 
gaiJa a hora da pi'ínieira parte -da ordem -do dia, afim de ser ultimada a 'questão dt-
Sergipe. 
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0 SR. PRESIDENTE - Sem preJUIZO da segunda parte? 
O SR.' VICTORINJO MONTEIRO - Não, se~hor, com prejuízo da segunda parte. 
Ve'_ll á Mesa, é lido, ·apoiado t;: sem debate approvado o seguinte r~querimento. 
Requeiro a prorogação da primeira parte da ordem do dia, por duas horas, 

ficando prejudicada a segunda parte. 
Qequerimento Sala ~as sessões. 24 de outobro ·de 1895· - VICTORIKO 

MONTEIRO. 

O Sr. Torquato Moreira (para uma explicaçã., pessoal) - Sr. presidente, o 
meu collega de répresenta:ção o Sr. Galdino Loreto, tc·rmiuando o seu discurso sus-
tentando o projecto que mande intervir no Estado de Sergipe, declarou que votava 
por elle c que, votando pór elle votava pelas actuaes instituiçõ% que regem o Estado 
do Espírito Santo. - · 

O Sn. GALDINO LoRETO - De todos os Esfados e do Esp:rito Santo. 
O Sn. TonQUAro MoREIRA - O meu collega sabe prefeitamente que não s6 o 

meu collega ausente o Sr. Athayde Junior e o humild~ orador que ora occupa a atten-
ção da Camara, votarão contra o projecto que ora se discute. 

E porque não pareça que é pensamento meu, votando esse projecto, votar contra 
as · instituições actaaes do Espírito Santo nem de outro qualquer Estado, venho fazer 
esta declaração, que é ao mesmo tempo um projecto. 

V. Ex. comprehende qJJe o situação actual do Espírito Santo não p6de absolu-
tamente estar em jogo no momento presente, relativamente ao caso de Sergipe e 
muito menos ao infeliz projecto vindo do Senado e que ora se está discutindo. 

Foi para esta explicação que pedi a palavra. 

O Sr • . Martins Junior não tem absolutamente intenção de encarar e tratar 
la rgamente o debate que se encetou nesta Camara, a proposito do projecto da Caril-

missão Mixta, que manda intervir em Sergipe, para resta-
2• discussão belecer alli a 'ordem de causas que foi substituída pela aami-

nistração actual; seu intento, vindo á tribuna, no meio (leste 
do projecto 226 ardente debate, a respeito do qual a maioria da Camara, si 

não a sua totalidade, já tem idéa perfeitamente assentada, é 
simplesmente justificar o seu voto na materia, porque esse voto apenas expresso 
symbolicamente abriria talvez margem a conj~cturas que · o orador não quer que 
prevaleç'lm, pois, importariam em uma · justa accusação de incohcrencia. 

Sabe a Camara que o orador é franca .e absolutamente intervencioni5ta. Desde 
a sessão ·passada, e disso se' gloria, teve occassião de apresentar· um projecto regu-
lamentando o art. 6° da Constituição Federal e exclusivamente r. n. 2 desse ·artigo, 
porque via, desde então, que exactamente sobre esse numero do artigo em questão 
é que deveriam incidir todos os casos de ordem política suscitaveis nos · Estados e 
carecedores de remedios emanados do Poder Central. 

Recorda-se a Camara de que o projecto a que ·se refere foi apresentado e justi-
ficado na sessão de junho do ;mno passado, e de que tal projecto que foi recebido 
de um modo absolutamente hostil pela quasi totalídad'l dos Sr·;, deputados, que che-
gar!l a ~er tido como um projecto regulamentador de deposiç.õe.< de governadores, 
teve de dormir durante uma porção de mezes, mais de um ann.:>, na pasta da com-
missão a que tinha sido remettido. 

O orador mE'smo estimou então que o seu projecto não tivesse tido andameQto 
não fosse objecto de estudo detido da commissão, que emfim não tivesse sido dado 
parecer a respeito, uma 'vez que o espírito ·da Camara se mostrava infenso ao seu 
pensamento capital. Nesta disposição de espírito combinou até com ·il 'digno relator 
da commÍssão em que .devia-o projecto esperar melhores tempos para apparecer. 

O ·orador ' tinha consciencia de que o seu ·projecto era de uma necessidade 'que 
mais dia· menos dia ·s~ havi'l de impor,. e vê ·hoje confirmadas as suas previsões por-

, que ·do artnó ·passado ·para cá as questões politkas nos Estados não t~em feito sináo 
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augmentar e multiplicar-se de modo pavoroso, fazendo estremecer a Republica e 
alarmar os bons republicanos. 

Sente-se profundamente satisfeito por ver que a m..tteria sobre que versava o seu 
projecto · está agora sendo tratada, mais ainda, reclamada pela imprensa do paiz, 
está preoccupando fundamente as duas Casas do Congresso Nacional, e sobretudo 
esfá, pela bocca do Sr. Presidente da Republica a pedir, a exigir uma solução. que 
já se vae fazendo tardia. 

·O orador não podia desejar para a idéa capital do ~eu projecto do anno passado, 
uma consagração mais ampla, melhor, que mais satisfizesse o seu amor propr\o. 

Lamenta entretanto ainda hoje que uma grande parte, t~l\'ez a maioria dos ' 
seus collegas de representação nacional, nesta e na outra Casa do Congresso, se 
mostre neste assumpto tão profundamente eivado de prejuízos .:ie toda ·ordem, a mór 
parte delles filhos de peculiaridades de politica local, e por isso mesmo inacceita-
veis ·para servir de criterio na materia que está sendo agitada. . 

Só por um parti-pris dessa ordem se explica, sem se ju.stificar, a attitude. da 
maioria da Camará em negocio de tanta !llonta para as instituições em vigor; 
sómente taes prejuízos pódem levar uma parte da representação nacional a mostrar-
se de~conhecedora de doutrinas correntes na litteratura juridico-politica da America 
e da Europa, chegando a confundir as noções de federação e confederação e a obs-
curecer o conceito de autonomia em um paiz federativo. 

Quer a histeria das nossas instituições, quer o teXto da Constituição de 24 de 
Fevereiro demonstram á primeira vista que os Estados da União Brazileira não 
são soberanos e :;im politicamente subordinados ao governo central do paiz. 

Mas o orador precisa occupar a tribuna nesta occasião, não para elevar o debate 
com uma explanação do assumpto, larga, profunda e proficua, ccmo já foi tentada 
e realisada por alguns dos ilustres representantes que se occuparam do projecto; sim · 
apenas, e, especialmente, quasi que exclusivamente para dar a razão por que neste 
assumpto vota contra o projecto apresentado pela Commissão Mixta, resolvendo o 
caso de Sergipe. 

Intervencio~ista deddido como é, parece á primeira vista que o orador devia e 
deve dar, de olho~ fechados o seu voto a um projecto em que se trata de fazer a 
União intervir em um dos Estados, exactamente sob ·.1 fundamEnto de que relações 
politicas daquellas que cahem sob a alçada do IJ., 2 do art. 6° da Constituição, estão 
em jogo. Entretanto não é esse o seu dever, como se verá. · 

, Lendo o magnifico parecer do illustrado relator da Commissão Mixta, o hon-
rado representante pelo Rio de Jane.iro, que tanto merece pelos seus talentos e altas 
qualidades moraes, viu· realmente que para o n. 2 do art. 6° da Constituição, .isto é, 
para o art. 6o na parte em que manda que o Governo Federal intervenha nos Estados 
para manter a fórma republicana federativa, foi levada a questão de que se trata, 
ou o chamado caso de Sergipe. 

Mas é exactamente nesse ponto capital da questão que •J orador diverge do 
illustre relator do parecer e autor do projecto. Essa incidencia do caso de Sergipe 
no n. 2 do art. 6° da Constituição é que não lhe parece razoavel. Tivesse ella reali-
dade e então o voto do orador seria pelo projecto. 

Lamenta não poder ver a questão pelo pr-isma porque a viu o illustre autor do 
parecer. 

Deve recordar á Camara e especialmente ao digno relator da Commissão Mixta 
que .o projecto que apresentou o anno passado para regulamentar o art. 6°, versava 
exclusiva!T'ente sobre o n. 2 deste artigo, procurando determinar o sentido da phrase 
constitucional e discriminar os casos de desvirtuamento ou ataque á fórma republi-
cana federativa. O projecto talvez tivesse sido até .·demasiadamente casuístico. 

Teve oecasião·, portanto, de fazer um estudo de todas as questões que lhe parecia 
pó8erem affectar a fórma republicana. E apezar 'de ter, por occasião de defender _o · 
seu projecto, e para mostrar como os paizes estrangeiros teem melhor do que nós 
a corilprehensão destas cousas e sabem resguardar os bons principies políticos, . citado 
o caso do Cantão do Tess.ino na -5uissa.- em que o governo. federal julgou necessario 
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intervir para restabelecer direitos políticos, direitos eleitoraes, . que tinham sido 
postergados pelo gcverno do Cantão, não quiz o orador levar tão longe o seu zelo 
intervencionista. Limitou-se a um certo numero de· casos, uns realisados outros 
realisaveis nos Estados, casos que estimària ,·er discutidos largamente aqui, em uma 
esphera superior e serena. 

Não quer, porém, fazer á Camara a apologia do seu projecto que dorme e 
naturalmente dormirá para sempre nas pastas das commis,;ões a que tem sido 
reméttido; apenas, quer fazer notar o seguinte: que estudando na Constituição 
especialmente o n. 2, do art. 6°, nãu julgou comprehendidos ou comprehénsiveis nos 
ataques á fórma r:epublicana federativa os simples caso3 de desvirtuamento do voto, 
de fraudes ou duplicatas eleitoraes nos Estados. 

Ora, o ca~o do Estado de Sergipe é precisamente um caso eleitoral, nascido de 
duplicatas de eleições. 

Vê-se por ahi que o orador não póde considerai-c como devendo dar Jogar á 
intervenção federal, autorisada pelo n. 2 do art. 60 da Constituição. 

Estima, aliás, que a Commissão Mixta ainda seja mais fi>.:Ígente que o orador 
em materia de intP.rvencionismo. Em todo caso, porém," tem escrupulos de acceifar• 
lhe a doutrina. 

Não pensa que o Congresso deva decretar a intervenção em Sergipe, exacta-
mente porque alli trata-se de uma questão fundada em casos eleitoraes. Uma vez 
que o Poder Legislativo' não p6de nem deve constituir-se em Assembléa ou melhor 
em junta \'erificadora de poderes eleitoraes, a não ser tratando-se dos poderes dos 
seus membros, não coniprehende que o projecto em debate sej:t approvado. 

E' preciso que a Camara ·veja que o caso vertente é de apreciação ou julgamento 
de eleições estaduaes, e que si as questões eleitoraes por sua mesma natureza são 
de difficil solução, mais difficeis ellas se tomam na hypothe.se, quando o Congresso, 
quasi não tem meio seguro de apurar a verdade das cousas, obscurecidas pela paixão 
política. 

Demais, é preciso não esquecer que somos uma Assembléa politi'6.t, uma casa 
de um Parlamento, e que representamos aqui alguns partidos, ou pelo menos varios 
grupos politicos. Consequentemente, a solução de questões desta ordem, ha de ser 
guiada e realisada pelo espírito politico entre nós dominante, ii fonnador de todos 
os actos, de todas as decisões. · · 

O SR. BELISARIO DE SouzA - Nesta questão não ha absolutamente espírito 
politico; pelo menos eu voto sem o menor espírito político. 

O SR. MARTINS }UNIOR - Observa que está fallando em these. Diz que uma 
Assembléa Legislativa não póde deixar de ser uma Assemblé!l politica. Nella se 
dE-gladiam os partidos, chocam-se as correntes de todas as cpiniões politicas, e é 
claro nestas circumstancias que a decisão tomada a respeito de um caso emimmte-
mente político, em uma Assembléa desta ordem, ha de vir eivada, ora a bem de 
uns, ora a bem de outros, da paixão ou pabcões dominentes. 

O SR. BEi.tsAti.to DE SouzA - Não ha poder politico que escape a isso. 
o SR. MARTINS }UN!OR - E' nisso que se funda para pensar do modo expen-

dido, porc.ue é exactamente por serem susceptíveis de desvios todos os poderes poli-
ticos, e ser uma Assembléa Legislativa um poder poiitico, que não compreliende 
como uma questão eleitoral, eminentemente politica, e passada "m um estado longín-
quo, se possa dar um perfeito 11eredútum, lavrar uma sentença justa. · 

Quando vê que, por exemplo, na Inglaterra já hoje é idéa vencedora e consa-
grada em lei, a propria verificação de poderes dos membros da Camara dos communs 
pelos Tribunaes }udic.iarios, porque alli se receia a al'Ção corro~iva do phenomeno 
partidario nas deliberações d.aquelle ramo legislativo, não póde o orador sustentar 
a these de que Assembléas politicas, como são as legisl.ltivas, sã., isentas de paixões, 
ou podem sel-o, para· re·solver questão desta ordem. 

Para que ~âo possa passar pelo espírito de qualquer dos seus dignos collegas 
que lhe dão a honra de ouvit-o, a presumpção de que está sendo incoherente; para 
que não · se diga que e orador, que assignou um requerimento mandando á Com-
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missão Mixta os documE'ntos relativ:>s ao caso de Pernambuco, afim de que ella 
dissesse o que se deve fazer com relação á situação anomala d-> Estado que repre-
senta, está agora .reconhecend9 que procedeu mal, e qua não tinha razão para appellar 
para aquella commissão, dirá que, assignandÕ aquelle requerimento com os seus 
collegas da bancada autonomista de Pernambuco nada mais tez do que ceder ao 
pensamento da Camara, embora · fosse sua opinião que na hypothese só o Poder 
Executivo podia e devia intervir para restabelecer o imperio da lei em seu Estado •. 

· Ditas estas p~lavras, qÜe tiveram por fim justificar o seu voto, como começou 
dizendo, aliandon_ará a tribuna. Não que não tenha um desejo ardentíssimo de 
discutir larg.amente deante da Camara a questão da intervenção que ·é inevitavel 
no systema federativo; não que não sinta profundamente o de~rlem realmente triste 
e um tanto desairoso com que a Camara e os demais Poderes Publicas do paiz em 
geral olham para todas as questões dos Estados, deixando que, á .~ombra da paz 
pod~e de que gozam alguns, possam ser perturbada a situação de outros e. fomen-
tados nelles os odios e as paixões dissolventes. 

O anno passado, por occasião da apresentaç_ão do seu projecto, este anno, por 
occasião da apresentação do seu requerimento sobre a ~erminação do prazo gover.-

namental em Pernambuco, agora, tomando parte nesta discussã?, tres vezes repeti-
damente quiz deixar lavrado o. seu protesto de republicano historico que tem ainda 
certas idéas que tão perseguidas e tão pouco amadas andam hoje, contra o procedi-
mento do governo federal com relação aos Estados que teem governadores mais 
autocratas do que o Czar de todas as Russias. 

Não vota pelo projecto que se discute em vista dos motivos que expoz; mas 
ainda assim aproveita o ensejo para levantar o brado de indignação ainda uma vez 
contra o despotismo dos presidentes ou governadores de Estados, que não respeitam 
nem a vida dos seus governados, que não teem acima de si poder algum, que são 
soberanos quando só deviam ser autonomos, funccionarios que estão deshonrando 
a Republica, porque a autonomia estadual para ellas é o - sic volo, sic jubeo·; sit 
pro ratione voluntas. ("Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Paulíno de Souza Junior comprehende bem ns. circumstancias em 
que se vae dirigir á Camara; comprehE'nde bem .a significação do . voto que ella tem 
de dar, mas como relator do parecer não podia deixar de v.ir á tribuna; ao .menos 
para corresponder á fineza.do honrado representante da Capital Federal, o Sr. França 
Carvalho. 

São poucas palavras que vem dizer porque o projecto não tem soffrido impu-
gnações; apenas divergiram do seu -conteudo os Srs. Martins Junior e Gaspar Drum~ 
mond, mas em pontos que considera secundanos. 

Em materia de facto - o que poud.e colher dos documentos e assim o que pensa 
em materia dos princípios que regem o assumpto, já o consignou do modo mais 
claro no parecer que sujeitou á apreciação da Commissão Mixta. 

A questão é uma . das mais graves que podem te:-· Jogar neste recinto, porque 
affecta do modo mais directo ao principio da unidade nacional e ao principio da 
federação brazileira. 

E não é só o orador quem o diz : é a opinião que reclama por todos os seus 
orgáos mais respeit.aveis, são os proprios Poderes Publicas da União que neste 
momento tem olhos voltados ,para este recinto. 

Aos olhos do eminente cidadão que dirige os de~tinos deste paiz - um dos 
assumptos de maior importancia foi este da intervenção. 

O Poder J udiciarto não aguarda esta solução com anciedade menor e a Camara 
permittirá, que leia palavras do S_upremo Tribunal que neste paiz é. o ponto culmi7 
nanté de todas as nossas instituições; portanto é este poder, pelo seu orgão mais 
elevado, que reclama para o andamento regular das s:.~as funcç9es que. a C.amara 
resolva a -questão de Sergipe. . 

() voto do Senado, valioso péla corporação que o proferiu, é. conhecido neste 
rec4lto. 
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E a propria · Camara já não julgou urgente a decisão desta questão?, 
O que sigrlifica a posiÇão do orador no seio da Commissã.> Mixta sinão o· voto 

àa Camara no sentido de se decidir a questão de Sergipe? 
Recorda esi:e facto para mostrar a importan~ia que a propria Camara ligou ao 

assumpto, quando resolveu acCEitar a.' indicaÇão do ·senado para a nomeação de uma 
Commissão Mixta? 

A um aparte do Sr. Martins Costa, iesponde que ·os papeis não for~m enviados 
á commissão expontanéamente pelo Sr. · presidente, mas pÓr' deliberação da Carnara, 
e si a incompetencia da Camara existisse devia ter sido articulada para, em vez de 
se mandarem os papeis á -commissão, terem sido archivad~s. - · 

Cita palavras do Sr. Francisci1 Glycerio na sessão do anno passado, das quaes 
está certo que S; Ex. não · está deslembrado. 

Verdade é que depois disso já se passou o anno e dia da ordenação, no emtanto, 
por mais engenhosa que lhe ·pareça a applicação da theoria possessoria ao exerctclo 
das funcções publicas, o orador a repelle em nome das convic·;ões as mais sincetas, 
em nome do principio da unidade nacional. · 

Não ha organismo sem unidade, não póde haver unidade no organismo sem a 
acção do centro sobre todo elle, portanto sem acção do. centro não póde haver uni-
dade, não póde haver a vida. -

Os·que não querem. a intervenção ferem "sim o principio da eli:istencia nacional. 
Taes foram os motivos que· o levaram a consagrar o m'lior estudo á questão de 

Sergipe. · . 
Um merecimento, 'póde sem jactancia affirmar, tt:m o projecto, talvez o unico: 

- é uma obra de boa fé, de reflexão e de. patriotismo. 
Achava-se collocadó para. isto na mais favoravel das situaçõ:!~; tratava-se de um 

dos menores Estados da · União, onde não tein relações politicas com nenhum dos 
partidos, e sobretudo porque aos seus olhos o que tinha maior ·importancia - era 
o principio consagrado pela ConstituiÇão; 

Por isso não póde deixar de indignar-sé c.om a accusação de parcialidade á 
Commissão . Mixta, feita 'na outra Casa 'do Congresso. 

· A questão tem dous lados : os factos e os princípios. 
Os faüos não foram .até hoje contestados neste recinto,. e o orador rapidamente ·. 

narra os que se acham. expostos em termos claríssimos · no parecer da commissão. 
De posse do governo o Sr. Valladão tratou de consolidar a sua situação refor-

mando a Constituição na parte relativa ás incompatibilidades; e mais alterou o 
período do exercício do governo, deu ao Executivo a faculd:tde de . aposentar e 
remover mag·istrados. O alvo desta ultima medida está ao t\lcance de todos. 

Taes foram os factos sobre os quaes versou o estudo da Commissão Mixta, 
· factos attestados pele depoimento' insuspeito do juiz ~eccional nas informações que 
deu a 20 de agosto de 1895· 

A um aparte responde que o. Supremo Tribunal conced~u habeas-cof'pus pelo 
facto· de ·não estar a questão· de legitimidade resolvid11 pelo Congresso. 

Refere-se o orador, incidentemente, para provar & interesse ' que ligou ao man-
dato que 'Iht> foi conferido pela Camara, ao seu voto no seio da cornrnissão. A súa 
opinião .a principio foi que o Congresso não podia intf'rpretar authenticamente, isto 
é, por meio de um preceito obrigatorio as disposições da Constituição. Não podia 
faze) -o porque era · necessà~io que este poder lhe fosse dado claramente pela Consti-
tuição, ássii:n como o Acto Addicional deu ao Poder Legislativo ordinario a attri-
buição de interpretar a Constituição do regirnen passado. Medidas cortstituicim1aes 
só um Congresso Constituinte póde decretai-as. . 

Depois sabe a Camara, que a interpretáção opt>ra uHta verdadeira ·retl'oação; 
a lei interpretativa é considerada corno parte integrante de lei interpretada. 

A lei interpretativa é considerada corno contemporanea da iei interpretada e faz 
parte della, no dizer de um publicista: 

Como, pois, ter o Poder Judiciario a faculdade de declarar inconstitucionaes as 
leis decretadas pelo legislativo? Esta attribuição que tem o Poder Judiciario de não 
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executar as leis que considera contrarias á Constituição é antinomica com a attri· 
buição que pudesse ter · a C amara de interpretar a Constituição por meio de inter-
pretação authentica; 

E' preciso, portanto, distinguir entre a interpretação das leis e medidas neces-
sarias da interpretação authentica por meio de uma iei. 

Nestas condições fui de parecer, nq seio da commissão, que nós não podíamos 
interpretar a Constituição Federal; por isso, recusou " orador o art. 2 do projecto 
que interpretava as palavras fôrma republicana federativa; e tambem o art. que 
define o que entende a Constituição pelas palavras respectivos got:ernos. 
· Acceitou, porém, o art. ' xo pela razão simples de que pen>a que a attribuição 
de intervir cabe aos dous pode'res : ao Legislativo por meio de uma lei, e, ao Exe-
cutivo por intermedio de uma autorisação. Note-se, porém, que não havia nisto uma 
verdadeira delegação de poderes, porque estava sujeito ao refenmdum •. 

Quanto ao caso de Sergipe classificou-se no n. 2; ellectivamente são 3 as 
questões de direito que podem ser levantadas: 1°, a competencia; 2°, em que numero 
do art. 6• incide o caso de Sergipe; J 0 , na hypothese de incidir no n . .2°, que se 

. entende por fôrma tepublicana federativa, e si ella foi violad:t em Sergipe. 
A divergencia mais profunda a Pste respeito versa sobre a interpretação das 

palavras governo federal. 
Preferiu collocar .o caso de Sergipe no n. 2, porque colloca a fórma republicana 

federativa acima de qualquer ordem e tranquilidade. E' um attentato mais grave. 
As palavras governo federal teem sido entendiãas de varios modos. Sustentam 

uns que a Constituição quiz referir-se ao Poder Executivo.; outros ao Legislativo, 
com sancção do Executivo; e finalmente outros, ao J~.o.diciario. 

· O legislador não podia enunciar estas palavras, attribuir-lhes o verdadeiro 
sentido. O direito tem a sua technica e o legislador não póde desdenhai-e., 

A palavra gov~rno tem out~as accepções; deixa de lado a accepção que se ·dá ás 
palavras governo federal, como sendo Executivo, e considera-as • segundo o dire1to 
americano, e ·a nossa Constituição Federal ora se refere aos tres poderes, ora ~e 
refere aos dcius essencialmente politicos em virtude de seu manJato popular~ 

O orador cita Bryce Stoi-y e outros publicistas americanos para provar o sentido 
em que foi tomado a palavra governo. · 

A Constituição argentina e os publicistas daquelle paiz entendem a palavra 
governo como nacional; 

. Em muitos de seus artigos· vem a confirmação dessa interpretação. 
A nossa Constituição uza uma vez das palavras governo federal para referir-se 

aos tres poderes; . mas a fóra esse caso, todas as vezes que uza das palavras governo 
federal refere-se unicamente aos dous poderes, como no caso dos arts. 8° e 6o0 • 

Estand<? adeantada a hora o orador pede para continuar na sessão de amanhã. 
(Af~ilo bem; muito bem.) 

O Sr. Bueno de And'rada (pela ordem)- Senda esta questão tão importante, 
que até determinou o illustre relator da commissllo a ficar com a palavra fara 
amanhã; e desejando ouvil-o já, eu requeiro a V. Ex. que consulte a Camara se 
proroga a sessão por mais duas horas afim de S. Ex. terminar o seu discurso. ' 

Em vista da declaração que particularmente me acaba de fazer o illustre relator 
da commissão, e . sendo minha intenção proporcionar a S. Ex. occasião ãe f aliar . e 
não interromper o seu discurso, peço permissão para retirar. o meu requerimento. 
(Apoiados.) 

O Sr. Presidente - A discussão fica adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 25 DE · OUTUBRO. 

O Sr. Paullno d·e Souza Junior - Lembra á Cam:ira que na sessão de 
líontem tornara bem patente a importancia do debate, historiára rapidamente, mas 

com verdade os acontecimentos políticos que, ha mais de anno, 
2a discussão d'o se desenrolam no Estado de Sergipe. 

Recorda a notoriedade desses acontecimentos pelos seguin· 
projecto 226 tes factos : · · 

A Camara por seu presidente recusara-se a reconhecer a 
legitimidade do Sr. Valladão; igual procedimento teve o Poder Executivo, por intor-
medio do Sr. Cassiano do Nascimento então Ministro do Interior, para · cujo teste· 
munho appella, que em nome do marechal Floriano Peixoto, asseverara ao Sr. José 
Calasans que collocaria a força federal ás suas ordens para repol-o no cargo de 

· governador, quando deposto. · · 
Depois de historiar os acontecimentos,' lembra a questão de doutrina que desen· 

volveu, relativamente ao art. 6° da Constituição, fazendo ~>entir á Camara a discussão 
havida a respeito no seio da Cot:nmissão Mixta, sendo ponto de maior controversia 
a interpretação dada á expressão govertio feder(Jl. 

· Entendem alguns que essa expressão abrange os tres poderes: Judíciario, 
I.;egislath·o e Executivo; outros porém, e é esse o seu modo de ver, que essa expres· 
são no art. 6• significa .os poderes oriundos directamente da vont~de popular, o 
Legislativo e o Executivo. 

Essa opinião é amparada por publicistas de nota como Bryce, 5~ory, Walker e 
outros e ainda o nosso legislador constitucional, para provai-o, lê os arts. 8°, 24, 
o n. 30 do art. 34, o n. 4 do art. ,.S, o art. 54, o art. 66 e outros das disposições 
transi torias. ' · 

Afasta, portanto, a accepção que se quer dar á expressão governo federal. 
A Constituição autorisando a intervenção nos Estados ao governo federal, 

refere-se aos dous poderes electivos por varias razões : 
1°, por ser essa a accepção mais geral e commum; 
2°, porque ao orador parece que a intervenção do Poder J udiciario é de outro 

caracter; elle julga em especie, quanto, a casos occurrentes de restabelecimento ·de 
garantias e direitos individuaes e a do art. 6° é essencial e exclusivamente política. 

A intervenção judiciariá é proyocada por meio de uma acção; a do art. 6° no 
maior numero de casos não é provocada; .em segundo Jogar aquella é lenta, protege 
o cidadão em casos occurrentes e a do art. 6Q deve ser prompta; terceiro, a inter-
venção do Poder Judiaria é restricta, restabelece a orc;lem judiei-iria, mas não ordem 
politica, finalmente a intervenção do art. 6• é armada, militari manu e a do judi-
ciario é pacifica. · 

O art. 35 da Constituição é ainda argumento que invoca para firmar essa 
opinião. , 

O art. 6° não. distingue entre os poderes, .mais repugna a intervenção judiciaria 
para repellir invasão estrangeira, repugna ainda a SU'l intervenção para assegurar 
a effectidade das leis e sentenças. federaes e ainda para manter a fórma republicana 
federativa. 

· Eis porque o a!asta da !iça da competencia; 
A jurisprudencia americana ampara por certo a opinião do orador, :lizem-n'.> 

claramente Bryce em sua obra sobre a Republica Americana, Von Holtz commen-
tando arestos dos Tribunaes superiores daquella Republica -e varios outros autores 
citados no discurso proferido pelo Sr. João Barbalho no Senado Federal. 

Advertido pelo Sr. presidente c;le que estava finda a hora fiestinada a essa disc-us· 
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são, diz o orador que não é elle quem reputa urgente a materia, abstem-se de 
requerer portanto, a prorogação, façam-n 'o os interessados. 

Pede ao Sr. presidente que lhe mantenha a palavra p&ra a sessão seguinte, na 
fórma dos precedentes estabelecidos. 

O Sr. Presidente - Fica a discussão adiada J.tCla hora. 

O Sr. Paula ~amos (pela Mdem) - Sr. p_residente, V. Ex. sabe que trata-se 
de matetia urgente, e eu peço. po~anto, que consulte á Camara si concede proro-
gação da hora da 1• parte da or<!em do dia com pre.juizo da 2• pr.rte, para continuar-
se a discutir· a materia de que se trata. 

O Sr. ·Paulino de Souza Junior (pela ordem) - Sr. presidente, eu a.\flda 
estava na tribuna pedindo a V. Ex. q~e me concedesse a palavra para amanhã, 
quando o nobre deputado pediu a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Peço ao nobre deputado por Santa Catharina que mande 
o seu requerimento por escrip.to. , 

' Vem a Mesa, é lido,! apoiado e sem debate approv;,do o ~eguin.te requ~rime~to: 
Requeiro prorogação da hora destinada á 1• parte da ordem do dia, c0m prejuízo 

da hora destinada a 2• parte, até ás 4 horas, para continuar a z• discussão do pro-
jecto n. 226, de Ill95, ou antes, si antes ella concluir-se. 

Sala. das sessóes, 25 de outubro de III9S· - . PAULA RAMOS. . 
E' lido, apoiado e posto conjunctamente em disCUS$IiO o seguinte requerimento: 
Requéremos que o projecto volte com os tres substitutivos aFresentados á- Com-

missão Mixta para dar sobre elles' parecer. 
Sala das sessões, 25 de outubro de 18qs. - LEUOUNIER 

~equerimento GoooFREDO. - Jo.A.o Lu.tz. - CARVALHo MoÚRÃo. 0LEGARIO 
MACIEL. 

O 'sr. Paulhio' de Souza Junior (continuando) primeirante declara- com a 
autoridade ~a palavra do l~der da Camilra, pa,lavra pro(erida o an~o passado, que 
este assumpto é de extraordinaria importanc~a, e, sol;lretudo nesta sessão subiu de 
·ponto essa importancia, esse valor. . 

Tendo estabelecido a competencia do Poder Legislativo, per:3nte ~ nossa Constl-
tuição, para intervir nos Estados afim de restabelec"r a ordem . poli~ica ab~ada, o 
orador de~onstra como as Constituições _da Suissa, dos Estados . Unidos, da Argen-
tin;~., ·similares com a nossa, que essa competencia é inherente á instituição jurídica 

· do nosso systema republicano. 
A Constituição American·a é mais clara ainda do que a nossa neste ponto, liem 

como a da Suissa. 
A da Argentin:l não é tão clara, mas a interpretação dada por seus melhores 

homens politicos dá ao Legislativo esse direito consagrado naquellas. 
Além da lettra da Constituição e da interpretação dos homens e mais do que 

isto a pratica, tem vindo realisar este principio de direito publico. 
A historia nos mostra interVenção na Suissa, nos Estados -do Sul da grande 

Republica Americana, nas províncias de Mendonça e do Salto e outras na "Repu6!ica 
Argentina. · , · 

E' uma reinvindicação que havemos· de fazer ce.do ou tarde, seja .emliora rejei-
tado o projecto porqü'e neste assumpto não ha prescri~ões possíveis. 

Todas as Constituições similares á nossa · ~onsagram, as opiniões mais abalisadas 
demonstram e a pratica realisa o principio da competencia. 

O Sr. Gaspar Drummond declarou que a intervenção repugna á C~mara,, porque 
ella é irresponsavel. · · 

Pelo contrario, ella tem toda a respon,sabilidade d~ seus actos, que devem ser 
pau~ados pela· jus~ iÇa das leis. 
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Quando não houvesse a hítervenção do a.rt: 60., havia ainda úma outra mais 
ampla e mais grave consagrada no art. So. 

Quem tem· a attriouição do art. So? . 
. Si temos o ·direito de suspender garantias individuaes, porque não as ·dos Esta· 

dos? 
A fórma republicana não existe apenas escripta na Constituição, mas deve rea-

Iisar-se para effectividade. do proprio sysféma. 
Si .a fórma .republicana não deve ser reduzida a um véo dourado, envolvendo 

as miserias de uma sociedade e si o governo actual de Sergipe não tem a seu favor 
·D mais fraco principio de direito, si elle é uma dictadura, a intervenção impOe-:;e 
em nome da ordem, em n·ome da Constituição da Repubiica. 

A opinião do Sr. Zama não prevalece pois, a commissão já considerou legitimo 
um dos go\·ernos e illegitimo outro. 

A, Camara poderá acceitar ou · rejeitar a opinião do orador; no debate pod~·á 
baquear o projecto, mas ficara de pé o principio da intervenção, · 

O Sr. Paula Ramos (pe/4 cwdem)- Sr. presidcntê, me parece que a Camara 
já está bem orientada para dar seu voto sobre este projecto (apoiadO$ e nclo apoiado1), 
já ouviu brilhantes oradores, e acaba de ouvir o importantíssimo discurso do nobre 
deputado pelo Rio de I ani!iro. 

Ha na ordem do dia projectos de orçamentos, e os nossos trabalhos vlo atra-
zados. Peço, portanto, a V. Ex. que consulte á Camara si concede . o encerramento 
da. discussão. (apoiado$· e não apoiados.) 

Procedendo-se lÍ votação do requerimento do Sr. Paula Ramos, reconhece-se 
que não ha numero. 

O Sr. Presidente - Vou mandar proceder á chamada. 
·Procedendo-se á chamada verifica-se terem-se ausentado os Srs. Matta Bacellar, 

Bricio Filho, Hollanda de Lima, Eduardo de Berredo, Nogueit-a Paranaguá, Arthur 
de Vasconcellos, Francisco Benevolo, Arthtlr· Orla:ndo, Tolentino de Carvalho, Mar-
tins Junior, Miguel Pernambuco, Clementino do Monte, Rocha Cavalcanti, Olympio 
de Campos, Menezes Prado; Geminiano Brazil, Zama:, Sant?s Pereira, Manoel ~e
tano, Eduardo Rarr.os, Vergne de Abreu, Flavio de Araujo, Toientino úos Santos, 
Marcollino Moura, Oscar Godoy, Belisario de Souza, Fonseca Portella, Landulpho 
de Magalhães, Campolina, Lima · Duarte, Carvalho ·Mourão, Oc.taviano de Brito, 
Lamounier Godofredo, Ribeiro de Almeida, Pinto da Fonseca, Dino Bueno, Herme-
negildo de Moraes, Alves de Castro e Brazilio da Luz. · 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 10; Srs. deputados, mas no 
recinto os Srs. secretarios verificam a presença apenas de 96 Srs. deputados, pelo 
que vou mandar proceder á nova chamada. 

PrÓcedendo-se 4. chamada, verifica-se estarem ausentes os Srs. Matta Bacellar, 
Bricio Filho, Hollar.da de Lima, Eduardo de Berredo, Nogueira Paranaguá, Fran-
cisco Benevolo, Arthur Orlando, Tolentino de Carvalho, Martins Junior, Lourenço 
de Sá, Cornelio da Fonseca, Miguel Pernambuco, Clementino do Monte, Rocha 
Cavalcanti, f)lympio de Campos, Menezes Prado, ·Geminiano Brazil, Zama, Santos 
Pereira, Vergne de Abreu, Flavio _de Araujo, Tolentino dos Santos, Marcollino Moura, 
Oscar Godoy, Belisario de Souza, Fonseca Portella, Landulpho de Magalhães, Cam-
polina, Mayrink, João Luiz, Lima Duarte, Carvalho Mourão, Octaviano de Brito, 
Ribeiro de Almeida, Pinto da Fonseca, Arthur Torres, Hermeuegildo de Moraes, 
Alves de Castro e Brazilio da Luz. 

O Sr.' Presidente- Responderam á chamada Io6 Srs. deputados, com o pre-
si<lente ·107, o que constitue numero legal; mas acham-se no recinto apenas 94 Srs. 
deputados. Vae proceder-se á nova chamada, e peço aos nobres deputados que res-
ponderem á chamada, que se conservem no recinto. . ' 

DOCUWENTOS PARLAMI!!ITARIIS, - VOL. 111. I5 
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. . O Sr. Francisco Ulicerio (pela ordem) Sr. presidente, respeito muito a deli-
beração de v. Ex., tanto mais quanto ella .é em t:ll.e;;uçã() do l<egimemo; mas V .. 
Ex. vae cançar-se inutilmente em fazer uma chamada, quando está claro que ha 
um,a certa deliberação de uma parte de nossos destincto~ colJegas, . de não tomarem 
parte na votação relativa ao caso de Sergipe. 

V. Ex. em desempenho d~ suas altas iuncções procederá á chamada, os illustres 
collegas se dignarão de responder; mas se retirarão immediatamente, e não sei iii 
V. Ex. encontrará o meio de eivitar o escandalo de uma nova obslrucção. (Apoiados.) 

. 0 SR. THONAZ CAVALCANTI - E ' a votação .nominal. 
O SR. FRANCISco Guci!RJO - Não é possível porque não ha numero legal. Por 

-~on;equencia pediria a v. .. Ex. a indicação de um meio que dispensasse esta nova 
chamada, afim de contin\Jar a discussão . 

. . O Sr. Presidente - D.esde que ha um requedmento de encerramento da dis-
cussão, e que á chamada respondeu numero legal, esse requerimento tem de -ser 
votado, a menos que se verifique não haver numero, caso em que continuará a dis-
cussão, ou que o seu autor retire o requerimento. · 

Precedendo-se á votação do requerimento de encerramento, verifica-se que não 
ha numero, pelo que o Sr. presidente, manda proceder á chamada. 

P1·ocedendo-se á chamada, verifica-se terem-se ausentado ,1s Srs. : Matta Bacel-
lar, Carlos de Novaes, Bricio Filho, Hollanda de Lima, Eduardo de Berredo, No-
gueira Paranaguá, Francisco Benevolo, Arthur Orlando, Tolentino de Carvalho, 
Martins Junior, Cornelio da Fonseca, Lourenço de Sá, Medeiros e Albuquerque, 
Miguel Pernambuco, Carlos Jorge; Clementino do Monte, Ro.:ha Cavalcanti, Olym-
pio de Campos, Menezes Prado, Geminiano Brazil, Zama, Santos Pereira, Manoel . 
Caetano, Vergne de Abreu, Flavio de Araujo, Tollentino dos Santos, Marcolino 
Moura, Torquato Moreira, Oscl1-r Godoy, Alcindo Guanabara; Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Mayrink, Landulpho de Magalhães, Campolina, Lima Duarte, 
João Luiz, Carvalho Mourão, Octaviano de Brito, Lamounier Godofredo, Ribeiro 
de Almeida, . Pinto da Fonseca, Arthur Torres, Din•l Bueno, Hermenegildo de 
Moraes, Alves d«: \astro e Lamenha Lins, 

O Sr. Presidente -Responderam á chamada apenas 99 Srs. deputados, pelo 
que_vae proseguir '.1 discussão do projecto n. 226 de 1895. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate approvado o seguinte - Requeri-
mento. ' 

Requeiro a prorogação da sessão por mais 3 horas para discutir-se o projecro 
n. 226, de 1895. Sala das sessões,.25 de outubro de 1895· - Fileto Pires. 

O Sr. Erico CoelhÕ (movimento de attenção) - Sr. presidente, lendo escu-
tado com o acatamento devido ao meu illustre . companheiro de representação flumi-
nense que sustentou com brilhantismo o projecto vindo do Senado desisto da pala-
vra, afim de que se encerre a discussão, visto que a Camara se mostra perfeitaménte 
inteirada da materia e impaciente de passlj.r á outra oraem de trabalhos. · 
. .Sr. presidente, a Camara sabe, que por vezes tenho-me manifestado francamente 
intervencionista, nem de outro modo comprehendo a supremacia da União sob.re os 
Estados. · · 

Quando o governo federal intervei1.1 no meu Estado natalicio, por occasião da 
revolução que ahi surgiu em dezembro de I8gx, subi á tribuna desta Assembléa, 
expendi somma de considerações em favor á intervenç.ào do governo federa) nos 
Estados como no caso era absolutamente necessario. 

Depois fui nomeado para emittir parecer, como membro da commissão de Con-
stituição e Justiça, !>obre o projecto. apresentado o anno passado, pelo digno repre-
sentante de Pernambuco, o Sr. Martins Junior. 

~ Camara conhece o parecer .que lavrei, e o projecto substitutivo daquelle que ·!j. 
commissão adoptou de preferencia, para ~~r sujeito á decisão do Congresso. 

Portanto, escusado é, pois, nesta hora adeantada, repetir tudo quanto tenho dito 
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por varias vezes perante a Camara, isto é1 a doutrina que tenho sustentado de con-
·vicção, como amigo da Republica e congressista obrigado a rl:'spt>itaa· a Constitui-
ção Federal. · 

O ·substitutivo que eu offereço á consideração da Assembléa não é identico ao 
offerecido pelo dig11o representante da Bahia, o"Sr. (.;esar Zama. 

S .. Ex·. e eu entendemos, como outros senhores deputado.s, que a intervenção no 
caso de Sergipe, ~ de rigor; porém, em vez de adoptar a conclusão do parecer vindo 
da Commísão M.ixta, isto ~. em logaa· de reconhecer a legitimidade de' uma Assem-
bléa, assim como do presidente e vice-presidente da mesma parcialidade, em detri-
. memo .de outra Asssembléa, de outro governo, que se acham em confticto com 
aquelles poderes, pensamos, S. Ex. o digno deputado da Bahia e o obscuro repre-
sentante do Rio de janeiro, que a intervençãg deve lazer-se nos seguintes termos : 
a escolha, pelo Presidente da Republica, de um detentor do gc-vemo de Sergipe, 
que convocará sem perda de temp<) o eleitorado desse Estado, afim de proceder ás 
eleições, seja para compor a Assembléa Legislativa ordinaria, :oeja para preencher 
os cargos de presidente e vice-presidente. 

Entretanto, o meu ; substitutivo diverge do de 'õ. Ex. em que as eleições em 
Sergipe para 'o Poder Legislativ(l e · Executivo se farão segundo a lei estadual e alis-
-tamento eleitoral vigente em 28 de fevereiro de 11194, época prelp:ada para esse fim. 

E' nessas idéas que formulei o substitutivo que escuso justificar, mesmo porque 
seria injuria a!l brilhante orador que me precedeu na tribuna, repetir á saciedade 
os fundamentos de. seu parecer. 

Comquanto- não esteja de accOrdo, ponto por ponto, com a argumentação do 
meu amigo e companheiro de bancada, todavia est9u de pleno accordo com S. Ex., 
em que nós, representantes do povo, estamos marchando a passos accelerados para 
a confeqe(ação, qu'e é a negação do systema federal, e, quod Deos· aver~at, talvea 
para. o separatismo, que será a ruína da nossa grande nacionalidade. (Muito bem, 
muito bem.} (1). · 

· Vem· á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discuss.ão, o seguinte 
;;ubstitutivo : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. O Presidente da · Republica fica autorisado a nomear um detentor do 

governo de Sergipe, que sem perda de tempo convocará o eleitorado desse Estado, 
afim de escolher seus representante~·. seja no Poder Legislativo, 

Substitutivo sejá no Executivo. 
§· As eleições á Assembléa Legislativa ordinaria e aos car-

gos de presidente e vice-presidente, no Estado de Se•gipe, se procederão na fôrma 
da lei eleitoral e ccnforme o alistamento eleitoral, vigentes em 28 de fevereiro de 
•S<J.t, em um mesmo dia. · 

S. R. Sala das sessões, 25 de outubro de 1B95. - ERICÓ CoELHO . 
. Ninguem mais pedindo a ~palavra, é encerrada a discussão e adiada ~ 11otação. 

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO. 

E' annunciada a votação do projecto n. 226, de 1B95. autorisando o Poder Exe-
cutivo a intervir no Estado de Sergipe para assegurar o exercício do Poder Legislat ivo 

á Assembléa Leg\slativa, installada em 7 de. setembro de 1B94 (2a 
Votaçio do discussão.) 

projecto 226 O Sr. Presidente -A este projccto foi ofterecido um reque-
rimento pelo Sr. Lamounier Godofredo. para que o projecto n. 226, 

de 1B95, volte á Commissão Mixta para interpor parecer sobre o• substitutivos offe· 
recidos, requerimento este que deve ser votado em primeir., logar. 

(1) Falou em seguida a(l orador o snr. Geminíano Brasil. Não consta nos Annaes 
o c!iscurso. 



O Sr. Sá Peix~to (pela ordem) requer votaçã~ nominal para o requerimentl) 
do Sr. Lamounier Godofredo. 

Consultada, a Camara n~o approva o pedido_ para votação nominal.· 

O Sr. Nilo Peçaoha (pela ortkm) Sr. presidente, devido a vota~o da Camara 
V. Ex. vae submetter em primeiro Jogar ·a nosso juizo; os substitutivos da Com-

missão Mixta. 
Questão de ordem Entre elles, e é esta uma questão de· ordem da mais 

· · alta importancia, e· por isso levo desde já á sabedoria de 
V. Ex.; entre elles, ha um que é o do nobre deputado por Pernambuco, o Sr. Gaspar 
Drummond, que ilbsoiutamente não se refere ao· caso de Sergipe. 

Si o art. 40 da Constituição não morreu, esse substitutivo está fóra de combate, 
porque o Senado rejeitou na presente sessão· legislativa um projtcto regulador do 
al't. 6° da Constituição· Federal. (Muito bem.) 

Si não ha uma perfeita identidade de materia, de modo a p<Xier a Camara iniciar 
na mesma sessão legislativa, Um projecto regulador do art. 60 da C.onstituição, e o 
suBstitutivo do .nobre deputádo não é outra cousa, nest<~os condições aproveito a oppor-
tunidade para fazer um appellp a S. Ex., afim de retirar o seu substitutivo, que 
terá mais cabiniento, mais propriedade mesmo, no projecto que diz respeito aos 
negocies da Bahia, do que n·aquelle em que trata do caso ~e Sergipe, que cogita 
·unicamente da verificação de poderes eleitoraes do Estado. (A;oiados.) 

·O Sr. Gaspar Drummood ((pela ordem)- Sr. presidente, ha uma preliminar 
e um appelio. . 

A preliminar refere-se ao art. 40 da Constituição, si é que está em vigor. 
O projecto que.· apresentei não prejudica absolutamente os teamo'> das disposiç6es 

do· art. 40 da Constituição. · 
O Senado, o que rejeitou foi a regulamentação da intervenção, firmando compe· 

tencia ao Poder Legislativo. 
Peço a competenc1a para o Poder Executivo. 
O SR. V ALLADARES - Cousa inteiramente diversa. 
b SR • . GASPÁR DRUMMOND ••• cousa inteiramente diversa. 
Portanto, este ponto está ~esolvido .. 
Acudindo aó appello feito ·pêlo honrado representante do E~tado do Rio, tenho 

a dizer-lhe que é bem possível que eu acquiesça o seu convite. 
Entretanto, devo accrescentar que assim promptifico-me a retirar o substitutivo 

que, apresentei, com a condição, porém, de que mais tarde em seguida mesmo, a 
Cãmara approveite o meu projecto para base de discussão, afim de dar-se uma solu-
ção á questão de que elle trata. 

Si o honrado representante do Rio, de occôrdo com a 1ilabria da Camara, de 
seus amigo~ politicos, como porta-voz mesmo do chef<: desta n.aioria, o Sr. general 
Glicerio, declarar que a Camara acceita em seguida o meu projecto para base da 
discussão, não duvidarei retiral-o. 

Devo dizer que, apre~entando o substitutivo, meu unico intuito foi fazer com 
que do meio desse cahos todo, pudesse sahir alguma cousa em beneficio da solução 
dos negocies de Pernambuco. · 

Vejo que o próJecto do caso da Sergipe está condcmnado,. e receio que, nes~ 
naufragio, sejam tragados todos os substitutivos. · , 

Assim, digo : si o meu collega, de accôrdo com os seus smigos, que represen· 
tam a m.aioria da· Camara;, se comprometter acceitar o substitutivo como base de 
discussão para dar uma .solução a esses casos. todos que estão fazendo o descredito 
da federação e a deshonrada Republica ••• 

O SR. PRESIDI!NTB ---'" Peço a attenção do nobre deputado; não p6de continuar 
nesse terreno; a questão é de ordem. 

O SR. GASPAR DRUMMOND .- V .Ex: está sendo intolerante para commigo, perd6e-
_;ne que o diga. 
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O SR. Jost MARLUO- E' muita parcialidade. 
"() SR. PRESIDI!NTE - Attenção! O nobre deputado está se enunciando 6obre ma-

teria dos substitüfivos, que já está encerrada. 
o SR. GAS~AR DRUM.MOND - Perdõe-me v. Ex., não estou discutindo o projecto, 

estou· apresentando condtções deante das quaes acceito um appello que se me fei. 
O SR. PRESIDENTE . ..- O _appello .não· está ert:~ discussão; peço ao nobre deputado 

que se restrinja á questão de ordem. · 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Si eu estivesse tratando com amigos e co-religiona-

rios politicos, o appello, o accOrdo, teria sido feito nas ante-salas e corredores da· 
Camara, mas estou tratando de um accOrdo entre ad\'ersarios, que é preciso ser 
pariamentarisado. na propria Camara.. · 

Insisto, portanto, acceito .o appello, si o nobre deputado, de accOrdo com ; sua 
maioria s_e comprometter a acceitar o substitutivo como base da discussão. 

O Sr. Presidente - A' quéstã~ de ordem levantada pelo ~obre deputado ·pelo 
Rio de Janeiro, responde: a Mesa não considera o substitutivo do nobre deputado 
por Pernambuco incurso no art. 40 da Constituiçfio. 

Opportunamente submetterei a votos o requerimento de retirada do substitutivo 
ao Sr. Zama. . . 

O Sr." Paulino de Souza Junior (~ela Md~m) requer preferencia da votaçlio , 
para os substitutivos offerecidos ao projecto n. 226, de 1895, pela ordem de sya apre-
senta~l), e beiiJ assim votação nominai para o projecto da Commissão. Mixta. 

· Consultada, a Camara approva o requerimento do Sr. Paulino de Souza Junior. 
São successivamente postos a votos e rejeitados os substitutivos offerecidos ao 

projecto n. 226,_ de 1895, pelos Srs. Zama, Chagas Lobato e Erico ·Coelho. 
Consultada, a Camara concede a retirada pedida pelo Sr. Gaspar Drummond, 

ao. substitutivo que offereceu. . . 
E' annunciada a votação do projectQ n. 226, de 1895, da .Commissão Mixta. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á votação nominal 
Procedendo-se á votação nominal, respondem n4o, isto é, nllo approvam o pro-

jecto n. :u6, de 1895 os Srs. : Fileto Pires, Gabriel Sa!gado; Matta Bacellar, Tlieo-
tonio de Brito, ,Carlos de Novaes, Bricio Filho, Costa Rodrigues, Eduardo de Ber-
redo, Christino Cruz, Anisio de Abreu, Nogueira Paranagua,. Arthur de Vasconcellos, 
Pires Ferreira, Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, Thomaz Cavalcanti; -ltdefonso 
Lima, João Lopes, Francisco Benevolo, José Bevilaqua, Augusto Severo, Tavares de 
Lyra, Junqueira Ayres, Trindade, · Gouveia Lima, Francisco Sodt·é, Aristides de 
Queiroz, Vergne de Abreu, Leovigildo Filguekas, José Ignacio, Flavio de Araujo, 
Sebastião Landulpho, Arthur Rios, Torqliato Moreira, Ar.tonio de Siqueira, . José 
Carlos, França Carvalho, Oscar Godoy, Alcindo Guan&bara, Thomaz Delfino, Ame-
rico .de Mattos, Silva Castro, .Nilo Peçanha, Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, 
Almeida Gomes, Landulpho de Magalhães, Campolina, Lima Duarte, -Vaz de Mello, 
Cnagas Lobato, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, Ferraz Junior, Octaviano de Brito, 
Cupertino de Siqueira, Rodolpho Abreu, Arthur Torres, Paulo Queiroz, Casemiro· · 
da R'och~, Dino Bueno, Bueno de Andrada, Padua Salles, Francisco Glicerio, 'Fur-
tado, Ovidio Abrantes, Xavier do Valle, Mariano Ramos, LamP.nha Lins, Almeida 
Torres, Alencar Guimarães, ·Brazilio da Luz, Lauro Müller, Paula Ram~s. Francisco 
Tolentino, Emitia Bium, Fonseca Guimarães, Martins Costa, Marçal Escobar. Angelo 
Pinheiro, Pereira da Costa, Apparicio Mariense, Rivadavia Co~têa, Victorino Mon-
teiro, Aureliano Barbosa., Pinto da Ro.cha, Vespasi'ano de Albuquerque, Francisco 
Alencastro e Cassiano do Nascimento. (91.) · · 

Respondem sim os Srs. : ·Lima Bacury, Sá Peixoto, Benedicto Leite, · vivei~os, 
Luiz Domingues, Gustavo Veras, José Mariano, Tolentino de Carvalho, Pereira de 
Lyra, Gaspar Drummond, Coelho Cintra , Corne1io rla Fonseca, Lourenço · de Sá, 
Medeiros e Albuqu~rque, Gonçalves Maia, Carlos Jorgf', Rocha Cavalcanti, Olympio 
de Campos, Menezes Prado, Geminiano Brazil, Santos Pereira, Augusto de Freitas, 
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Manoel Caetano, Paula Guimarães, Marcolino Moura, Galdil•o Loreto, Belisario 
de Souza, Erico Coelho, Fonseca Portella, Euzebio de Queiroz; Julio Santos. Pau- . 
lino de Souza Junior, João Luiz, Carvalho Mourão, Fortes Junqueira, Fs:and~co · 
Veiga, Lamouniet Godofredo; Ribeiro de Almeida, Valladare~, Matta MaciÍado, , 
Olegario Maciel, Paraiso Cavalcanti, Domingues de C:.stro, 1\dolpho Gordo, Vieira 
de Moraes, Hermenegildo de Mora~, Alves de Castro e Urbano de Gouveia •. (48.) 

O Sr. Presidente - I) projet':to n. '26, de 1895, foi rejeittado por 91 contra 
48 votos. 

Jlejeição do O Sr. Paullno de Souza Junior (pel4 ordem) - Sr. presi-
dente, o resúltado que eu previa, quando ha tres dias pedi o a,aia- _ 

pojecto 226 mertto da discussão do projecto, par.i que do Senado viessem os 
papeis e documentos indispensaveis para o exame e discussão da 

qaestão, realisou-se. · . . 
Peço, pois, a V. Ex., Sr. presidente; que me dê um substituto na Commissão . 

Mixta. (.4poiados e não apoiados.) 
Penso que a Cominissão Mixta deve continuar nos 5eus trabalhos, porque .a pro- . 

pria Camara affectou a essa comruissão outras questões, como a da Bahia, Amazonas; . 
etc., P.Ortanto, deve ella continuar emquanto nã:o houver_ por parte da Camara uma 
revogação expressa do mandato que lhe foi conferido, ou' emquanto V. Ex. não man-
dar buscar os papeis que lhe foram confiados, para que sejam archivados. 

Eu, porém, por motivos que V: Ex. comprehenderá, peço a V. Ex. que ~e exonere 
do cargo, dando-me um· substituto. 

O Sr. Gaspar Drummond {pelà orlkm)- Sr. presidente V. Ex. de\.-e séntir-se 
muito embaraçado neste momento. 

A Camara rejeitou o projecto vindo da Commissão Mixta, quanto ao caso de 
Sergipe,· e rejeitou outros substitutivos a esse Jlf'Ojecto; mas -qual foi a idéa que presi-
diu á rejeição delles? 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre deputado qL•e não é isso que está em 
discussão. 

O SR. GASPAR DRUMMOND - V. Ex.. me attenda. · 
O SR. PRESIDENTE- O Sr. Paulino de Souza Junior pec:líu exoneração de' membr'o 

da Comissão Mixta, e é sobre isso que vou consultar á Camara. 
O SR. GASPAR DRUMMOND- O que eu digo, Sr. preSidente, é que V. Ex. não 

pode dar substi~ufu ao nosso collega que pediu exoneração. Dando esse substituto, · 
V. Ex. vae entrar na apreciação do voto da Camara. Pergunto, qual foi a apreciação 
da Camara? 

Foi rejeitada !'I questão in limine ou em especie? 
Eis a questão. 
Portanto, si V. Ex., consulta á Camara sobre o pedido elo nosso collega, muito 

bem; ma~ si resolve por si, não. Na minha opinião, a · Commissão Mixta está dissol-
vida, e portanto V. Ex. nli.o tem que fazer nomeações de membros· substitutos para 
essa commissão. 

O SR. PRESIDENTE --"- Pedir dispensa de qualquer commissão é direito do dépu- ' 
tado pedil-a e á Camara ·compete acceital-a ou nãó. O nobre deputado, Sr. P~ullno 
de Souza Junior, pediu dispensa de membro da Commissll.o Mixta, e portanto \'ou 
5Ulimetter a votos esse pedido. 

O Sr. Paulino de Souza Junior (peka or!Um)- Sr. presidente, si eu tivesse 
síao eleito pela Cainara, comprehendia que V. E:s. ,;ubmeHesse á. sua deliberaçlo 
o meu pedido, mas eu fui designado pelo então prellidente d,. Camara, a digno 
1° vice-pre~idente, Sr. Arthur Rios. 

A Camara resolveu nomear umá Commissão Mixta e S. Ex. designou para ella · 
tres membros. ·. , : 
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Julgando, portanto, não haver necessidade de consultas á Camara, peço a V. 
Ex que me dê um substituto nessa commissão. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. foi nomeado pela Mesa em virtude de uma reso-
luçAo da Camara e; portanto, só a Camara poderá dispensai-o. 

- Por isso vou consultai-a sobre o pedido de V. Ex. 
Posto a votos o requerimento do Sr. Paulino de Souza Junior, foi approvado por 

ó3 contra 6o votos. 

O Sr. Presidente - A Mes:.. ·nomeará opportunamente o substituto do nobre 
deputado, Sr. Paulino de Souza Junior, na Commissão Mixta. 
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NOTA 

Caso do Atrlazonas. 

PROJECTO "· 74 

Em · 8 de Agosto i lida e m.en&agem do l'reaidente da Republicu.. O M'. 

Beli&ario de SotUa requer a momeação de uma Cor~mi11fLo Eapecial. para utu-
dar o caso. Em 9 diacutem o requerim~mto o& "''· Co.~aiano 1\'tr.acimt~n.to, 

Beliaario de Souza, Lauro M1..11.ler, .9erzedello Correia e Joai Ptregrino. E' 
appro'IJado o reguerimento e nomeada a Oomrniasão B•pecial. 

Em 31 é lido o parecer. Em 3 de Setembro entra. em !<> ducuasào o pro-
jecto n° 7-f. Ora o sr. Jo•é Pereg1'ino. Em$ óra o 31'. Aureliano Barbozll. 
Em 9 oram os s·rs. Jaime Villasboa.f 8 A.. Gotdo. Sm 12 o aT. Tei:uira, de Sú 
oQerece emenda. Ora o $7'. A Gord~. Em 13 o w. Julio Santo& oflerece emett-
da sub~titutiva. Ora o ar. Irineu Machado , Em 14 emenda do s·r. Ovidio 
A.brantes. Ora o sr. Irineu Mackado . Em JS ora sr. Leovegildo l<'ilgueirtU. 
Em 16 oram o& ,;.s. L. Filgueiras e Galeão Carvalkal. Em. /1 o Ir. Rodrigues 

- Fernan.dea oQerece · emenda. Oram os srs. Gale{J.o Carval1&al e Julio Santo.,, 
Em 19 ora o sr. Barbosa Litna. O ir. Tosta oQerece emt~nda e o ar. Lwiz 
Domingttel reque·r que o projecto volte á Commiuão Eapecial para eatudar à$ 

emenda.a. Em 20 4! encerrada a. discua•ão. Em. 21 é approtla.do o ,requerimento 
do ai'. Luiz Domingu.ea. N{J.o con11ta ó andamento posteriór do projecto. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 8 DE AGOSTO~ 

S:rs. Membros de Congresso Nacional - No dia 6 do corrente . recebi um tele-
gramma, procedente de Manáos, firmado por José Ramalho, . governador, ·communi-

cando que fôra apresentada e ãcceita pelo. Çongr~sso do Estado a 
Mensagem r.enuncia do Dr. Fileto Pires Fer-reira do: cargo .. de governador; e 

.. que, de accordo com o art. 39 da Constituição respectiva, elle signa.-
tario, completará o período governamental. 

Hontem, ás 11 horas da. manhã, foi-me entregue outro telegramma, procedent"' 
do Pará, firmado por Fileto ' Pires Ferreira, governador do Amazonas, requisitando 
a intervenção do Poder FederJll para lhe ser restituído o exercício das funcções legaes 
inlierentes ao seu cargo, visto ser falsa a asse1·ção de c haver renunciado. 

Pelas discussões havidas no Congresso Nacional ácerca •ia regulamentação, por 
lei ordinaria, do art. 6° da Constituição, foi predominante a opinião de que não 
compete ao Poder Executivo a intervenção para conhe(;er da hypothese de dualídade 
ou legitimidade de governos ou assembléas estaduaes, como .é a de que se trata, 
attribuindo uns.' tal competencia ao proprio Congresso e 9utros· ao Poder Judiciario. 

Em vista disso é não eJdstindo ainda lei que regule a intervenção do Governo 
·Federal ~os negocias' peculi!lres dos· _Estados, nos casos em que ·a Constituição da 
Republica o perniitte por' excepção;· não obstante os reiterados peqidos feitos f:m 
mensagem dirigida ao CongreSso, submetto à vossa apreciação o caso constante dos 
felegrammas juntos por cópia, afim de que delibereis a resp~ito como vos párecer 
acertado. · · · 

Capital Federal, 8 de agosto de 18g8. - PRUDENTE J. DE MoRAES ·BARRos,. Pre-
sidente da Republica. '· · 

O Sr. Belisario de Souza (pela ordem)- Sr. Presidente, dada' a import11neia: 
da materia que acaba de ser sujeita á consideraçãÓ ·da Casa, peÇo a V. Ex. para 
cons1,1ltàl-a afim de ver si accorda na nomeação de commissão especial de nove mem-
bros· para estudar o assumpto. ' · 

O Sr. Presidente - O Sr. ' Deputado Belisario de Souia requer a nome(l.ção 
de uma Commissão Especial para tratar da materia, .. 

O Sr. Coelho Cintra (pela ordem) - Sr: Presidente, a ordem do dia s6 ' p6de 
ser alterada por urgencia votada pela Camara e desde que a Camara não votou em 
urgencia, V. E:ir.:· não póde tomar desde já em consideração o requerimento do meu 
fionrado amigo, Deputado pelo Rio de Janeiro, sem que sejam preenchidas as 'foniul~ 
!idades exigidas pelo Regimento. . 

Por con~·eguinte, citamo a attenção de v_.' Ex. para es~á!i disposições regimenfaes, 

O Sr. Presidente - o nobre Deputado me permittirá que lh'e pergunte quem 
lhe 'declaroú que a Mesa ia tomar immediatamente conhecimento do requerimento 
do. illustre\ Depu~aao pelo Rio de Janeiro. · · · 

Declarei á Casa que o Sr. Deputado Belisario de Souza fizera este Tequeri-
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meJ:~to e quando ia declarar que opport1.1namente seria tomado na devida considera-
ção, V. Ex., Interrompeu-me. (A~oiados.) 

O Sr. Caaalano do Nascimento (f!el4 ordem) - Pergunto a V._ Ex. si ~ 
conteúdo do requerimento do meu honrado iu:iiigo: pêlo Rio ~de J!lrieiro tem~ . .ou .:não 
.discussAo. 

Par.ece• me que elle tem de ser vot~do sem discussl\o e a Camara acceita-o ou 
não; devendo eu desde jl\ declarar, a respeito do princi:>io e5tabelecido, que me causa 
extranbeza a mensagem dirigida ao Congresso. 

Em todo o caso, o assumpto virá a debate e dep<>is, eu e L'Jf,us amigos da oppo-
sição_tere·mos occasião de tratar da materia. . . 

Por ora, desejo saber si o requerimento tem ou não discussão. 
O SR. Pl!lESlDENl-a -,- O requerimento não terá discussão. · 
O SR. CASSIANO oo NASCIMI!MTO - Então correrá os tram1tes regimentaes e a 

Camara resolverá sobr~ elle do modo que entender. Quero resalvar, porém, o direito, 
e. é: este o fim a que quero chegar, da opposição da C amara dos Deputados tratar 
do assumpto relativo -á regulamentação do art. 6°, reservando-me, assim como os 
.meus amigos da opposiçAo para externarmos a nossa opinião a respeito, uma vez 
acceito pela Casa o requerimento do honrado representante o.lo Rio de Janeiro. 

SESSÃO m; 9 DE AGOSTO, 

O Sr. Presidente - Peço a attenção da Camara. Hontem havia a mesa em 
resposta ào Sr. Cassiano , Nascimento declar;~do não sujeitar á discussão o requeri-
mento do Sr, Deputado Belisario de Souza, pedindo a nomeação de uma Commissão 
Especial, para interpor parecer sobre a Mensagem do !?r. Presidente da Rep!lblica. 
com data ·de hontem, em virtude do ar~. 38 do Regimento, que diz : · 

" Para se nomear uma commissllo especial ser. necessario que alg·um Dep~Jtado 
o requeira, indicando logo o objecto de que ella deverá tratar e que a Camara o 
decida por meio de votação. 11 • 

Consultando, porém, os precedentes, a Mesa verificou que teem sido sempre 
sujeitos á discusSao requerimentos dessa natureza. 

o_ SR. CoELHO C!NTRA - Veja v .. Ex. o art. 67. 
O SR. CAsstANO oo NASCIY~TO - Não precisa, ha precedentes. 
O Sa. PRI!StDEHTE - Quanto ao apoiamento, não da duvida nenhuma. Vou 

sujeitar o requerimento ao apoiamento; mas, como dizia, os precedentes autorb:am 
esse procedimento. 

Vou, , pois, sujt>it~{ a apoiamento, em primeiro Jogar, 0 reguinte requerimento 
4o Sr. Belisario de Souza : (U.) · ' 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e entra em discuss'o o seguinte requerimento ·: 
Requeiro que se consulte á Camara sobre a nomeação pelo seu Presidel)te de 

uma Commissllt;~ Especial de nove membros para interpor parecer sobre a Mensa: 
gem de 8 do corrente de S. Ex. o Sr. Presidente da Repu@ica. 

Requerimento Sala das seSll6es, 8 .de agosto de 1B98. - BBLISARto DE SouzA. 

O Sr. Augasto· Severo (pela _ ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. açabà de 
appellar para os precedentes desta Casa. · 

, Ora, 9empre que ha um requerimento, e alguem sobre. elle pede a palavra, a 
discussllo. desse reque~imento só póde proseguir em dia que não haja oradores inscrip-
tos no expediente. · · · 

O SR. PRSS)DE!I!TI! - Ninguem pediu ainda a palavra, a não ser V. E_x., pela 
ordem. 
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Desde que alguem peça a palavra, a discussão fica adiada. 
0 SR. CASIANO DO NASCIMENTO - Eu pedi a palavra: 
O SR. AUGUSTO SEVERO - Si, porém, o requerimento tem nota _ de urgente, 

então consulta-se a Ca,sa, para depois elle entrar ou não em discussão, conforme 
se verificar si a m_'lteria é ou não de natureza urgente. 

Por isso fiz esta reclamação. 

O Sr. Cassiano do Nascimento diz que, qÚando hontem foi submettida á 
·consideração da Camara dos Srs. Deputados a mensagem do Poder Executivo sobre 

o caso do Amazonas, o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro 
Discussão d·o pediu, desde logo, a nomeação de uma commissão especial, para 

estudar e dar parece< sobre à referida mensagem. 
requerimento Entendeu o orador pedir a palavra immediatamente, no intuito 

de resguardar o modo de ver da opposiç11o na Camara. Co~e.,.ou 
por perguntar .ao illustre Presidente si o requerimento do nobre Deputado, ~eader 
da maioria, era passível de discussão. S. Ex. respondeu que n11o; J:(las, verificando 
devia ser ~ubmettido a apoiamento e discussão como todos aquP.IIes que não são 
estrictamente indicados pela lettra do regimento, taes como os de encerrament~, 
prorogaç11o de hora e outros congeneres. 

Ficou, portanto, vencido que o assumpto constante do requerimento do nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro devia ser ·submettido á, discussão e á votação, fazendo 
o orador n!Salva da sua e da opinião dos seus amigos. 

A um aparte do Sr. Belisario de Souza responde o orador que não vae estudar 
'o assumptô da mensagem, mas combater o requerimento <le S. Ex., que pede a 
nomeação de uma com.missão especial. 

Oppõe-se á nomeação da commissão : 1°, porque entende que tal acto envoh•e· 
uma desconsideração aos illustres mP.mbros da Commissão de Legislação e Justiça, 
que, pela nossa lei orgânica, é incumbida de dar parecer sohre todas as materias 
attinentes aos princípios constitucionaes; 2°, porque a mensa!;"em, em que elle se 
origina, refere-se a principio sobre a opinião predomipante r.o seio do Congresso, 
quanto á dualidade de governos ou de assembléas, e depois !J<'Ia especie de censura 
jeita ao Po<ler Legislativo, por não ter dado até agora, apezar das reiteradas insis-
tencias em todas as mensagens annuaes do Presidente da Republica, a regulamen-· 
!ação ás materia,s de art. 6o da ~onstituição. · 

As di~ussões havidas sobre os casos de Sergipe e da Bahia demonstraram que 
o 11rt. 6° não carecia de regulamentação, e que o Presidente da Republica tinha nas 
suas proprias· disposições a solução para as difficuldades emergentes. 

No caso occorrente pensa o orador que o Sr. Presidente da Republica deve cum-
prir o seu dever, intervindo ou não, conforme entender em seu alto criterio e sabe-
doria, sujeitando-sé, como é de boa doutrina republicana, á critica da opinião 
nacional. · ' 

Esta, si julgar, por 'meio de seus representantes, que o Chefê do executivo pro-. 
cedeu bem, se conformará com o seu acto; si entender o contrario, ahi está a lei de 
responsabilidade para ser applicada. · · 

E' o que quer accentuar. Não é de boa politica o Presidente da Republica fugir 
áquillo que a Constituição lhe deterrr.inou e que é da sua exclusiva respor~sabilídade, 
para cobrir-se com a respons~bilidade do Poder Legi~lativo. 

O Sr. Belisario de Souza - Sr. Presidente, devo uma rapida resposta ao 
honrado Deputado por S. Pedro do Rio Grande do S.ul (riso), o Sr. Alexandre Cas-
siano do Nascimento. · . 

A unica parte do discurso de S. Ex. a que estou obrigado a responder é aquella 
em que S. Ex. propriamente se occupou do requerimento, porquanto a mater~a da 
intervenção fica quando vier o parecer da commissão. 

Propondo, Sr. Presidente, a nomeação de uma corrtmio;são especial, para dar 
parecer sobre o assmupto, fil-o unicamente porque sei que -a Commissão de CoMti-
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tuiçlio e Justiça acha-se sobrecarregada de assumpt~ graves e achl!m-se presentes 
diversos membros que ·podem dar disso testemunho, 

0 SR. josfl PBREGRINO dá um aparte. 
·O SR. BELISARIO DE SouzA - Não tive nenhuma intenção, r~q1,1erendo .a nomea-

-çló desta commissão, de menosprezar a Commissão de Constituição, e, si o honrado 
desembargador pela Parahyba julga-se melindrado com o meu requerimento, aesde 
já o retiro, porque para mim é indifferente que seja a cornmi3são especial ou a de 
Constituição, Legislação e Justiça que estude a questão, porque estou certo de que, 
quer de um lado, quer do outro - e na nomeação dessa commissão especial seriam 
contemplados membros da maioria e da minoria - quer a Commissão de 'Legislação 
quer a especial traria ao assumpto luzes dignas da Camara. 

D.igo estas rapidas palavras, Sr. Presidente,' porque a natureza do assumpto é 
urgente, e estou certo de que o Sr. Cassiano do Nascimento não negará. 

Tenho ·dito. · · · 

·O Sr. Ovidio Abrantes · (1)- Sr. Presidente, meus senhores, não venho á 
tribuna discutir o assumpto com relação á necessidade 'ou não da nomeação de uma 
commissão especial para semelhante fim; venho apenas, Sr. Presidente, chamado 
nominalmente pelo telegrarnma passado pelo distincto Governador do Amazonas ao 
Sr. Presidente da Republica, pedindo a sua intervenção no sentido de ser reposto no 
lo'gar do qual foi illegalmente deposto, venho, Sr. Presidente, trazer á Camara e ao 
paiz os documentos a que elle se refere. 

Minha opinião em relação á intervenção já é conhecida. 
· ·sr. Presidente, tendo aqui chegado a 15 de junho. da viag~m que fiz a Goyaz, 

no mesmo dia fui informado por diversos amigos de que se premeditava a desposição 
do Governador do Amazonas. Na qualidade de amigo, cumpria-me avisai-o do trama 
que se urdia naquelle Estado. 

Immediatamente informei-o de tudo. De . S. Paulo, onde me achava a x-. de 
junho, mandei passar do Rio o seguinte telegramma : 

cc Dr. Fileto Pires. Legação Brazil. Pariz - Attenção politica estadual. Con-
gresso aberto, pretendem depol-o cassando licença. - .4bf'antes. , • 

Foi o primeiro telegramma, Sr. Presidente, que didgi ao Governador do Ama-
zonas, que então se achava em Pariz, onde fOra a conselho dos amigos praticar ama 
operação delicada. · 

Aqui chegado, Sr. Presidente, a 15, na mesma hora passei-lhe o seguinte tele-
gramma: 

"Rio, 15 de junho. Fi!eto Pires. Legação Brazfl. Pariz ·- Cheguei. Consta 
planejam tua deposição. Vem. - Abmntet. , 

No dia imme(liato, recebi de S. Ex. o seguinte telegramma: 
"Pariz, 1'7 de junho. Abrantes. Rio. - Qual o fundamento? Quem planeja? -

Fileto., 
V. Ex. e a Casa sabem perfeitamente que, tratando-se de um acto tão contrario 

á lei, çomo ~se, aquelles que o praticam não podem e n'ão devem deixar vestígio 
para que mais tarde se possa verificar quem foi o criminoso. Assim, não podia infor-
mar a S. Ex. quaes eram os que, no Amazonas, tratavam de sua deposição; infor-
mei-o sómente quanto á primeira parte, com o. seguinte telegramma : 
. "Fileto. Pari?.. Rio, 18 de junho. - Consta planejam tua deposição, cassando 

licença. E' preciso estejas Manáos ate 10 julho. Vem. - Abrantet." 
No dia 21 de junho tive esta resposta ! 1 

"Abrantes. ·- Rio. Conto amigos Congresso, Ramalho dedicado. Quem 
planeja? Tens certeza? Noticias Manáos boas. - Fileto.,. 

- Ao receber este teh:gramma, Sr. Presidente, convém que eu diga á Casa e fiO 
pai% inteiro- tive necessidade de procurar os amigos do Dr. Fileto que o apoiavllm 
nesta Casa. De facto indaguei de tudo, e todos garantiram-me ignorar tal facto, 

(1); Este discurso nAo foi · ~evisto pelo orador. 
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e apenas o Sr, Serejo informou-me que o Dr. Fileto, ao partir para Paris, já tinha 
mais ou menos informações de que o p~o seria depol-o, mas que não dava credito 
a isso, por isso que o partido inteiro, sem distincção, G apoiava franca e dedicada-
mente. 

A' vista dessa declaração, feita não só por S. Ex. como pelos demais represen-
tantes do Amazonas. não pude dar uma resposta decisiva que tranquilizasse o gover-
nador. 

O SR. AMORIM FIGUEIRA - Eu disse a V. Ex. que nAo tinha provas, que não 
tinha documentos, que não tinha informações; que sabia aquillo que S. Ex. sabia, 
que não havia ido ao Estado do Amazonas durante o intervallo da sesslib, impedido 
por uma p.ertinaz molestia, tendo ido para o Estado de Minas, de onde vim quasi 
que com S. Ex. 

O SR. OVIDIO ABRANTRS - Confirmo o aparte do nobre Deputado. 
Mas, como a Camara vê, não pude dar uma resposta deci&iva ao Dr. Fileto; 

aguardei noticias que pudesse transmittir áquelle distincto cidadão, noticias que o 
tranquilizassem; aguardei estas noticias até o dia .28, porque o . Sr. Joaquim Serejo 
me havia garantido que nesse dia chegaria vapor do norte, traria naturalmente 
noticias de Manáos e nessa occasilo me informaria do que alli se passava. Nesse dia, 
porém, tendo chegado o vapc>r, S. Ex. disse me que não recebera noticias. 

Então recebi o seguinte telegramma : . 
" Abrantes. - Rio. Re~ponda telegramma, informd novidades • 
.Pâriz, 28 de junho. -:- Fileto. 11 

O SR. MALAgUIAs GoNÇALVES- A falsidade da renuncia está mais que prov.:tda. 
O SR. Ovroio ABRANTKS -- No dia 16 de julho passei este telegramma: 
"Dr. Filet-o Pires - Legação Brazii-Pariz - Consta licença cassada hoje. 

Governador concorda. -. Abrantes • ., 
V. Ex., Sr. Presidente, e a Camara devem es!ar informados de que o Jornal 

do Commercio trouxe, nesse dia, informações e telegrammas de que o Governador 
do Amazonas havia sido deposto, por meio de cassação da licença. 

A' vista de tal noticia, dada por um orgam tão sério, transmitti o telegramm~ 
ao Dr. Fileto. · 

No dia 19 de julho recehi o seguinte telegramma : 
" Abrantes. Rio. - Qual licença cassada? Telegramma hontem Pará diz ·conta.·-

mos 9 Deputados firmes, 5 ausentes, opposição conta 10. Não póde formar casa. 
Responda urgencia LisbOa reserva. -' Alkindar. » 

E' o nome do filho do Dr. Fileto. 
Como elle me pedia que dirigisse os telegrammas para LisbOa e não para Pariz, 

passei no mesmo dia o seguinte : 
"Pensador 14 Deputados. Penso só vindo rapido vapor. - Abrantes. » 
Ainda nesse ·mesmo dia, tomei a _passar este outro : 
" Garantem aqui licença cassada marcando 15 dias apresentação. Traição grande, 

imprensa confirma. - Abrantes. 11 

No dia 20, recebi a seguinte resposta: 
"Abrantes. Rio. - Telegramma Ramalho .Manáos 15 diz Congresso não func-

cionar falta de numero. 
Qual licença iliz cassada, militar ou Governador? - FileJo. » 
E respondi: 
<~;Fileto - Jcrno.l publicou telegramma dizendo Congresso -estadual cassou 

licença Governador. - A.brantes. » 
No dia 2 1 passei outro : 
"Fileto • . Paris - Conspiram, não me ouves? Adeus. ·- Abrantes. » 
No dia 23- de julho, recebi o seguinte: 
"Telegramma hoje Pará diz nada constar sobre licença. ·- Alkindar. » 
Já vê, V. Ex., Sr. PrP.sidente, que até no Pará os conspiradores de M.anáos 

trataram de· illudir a bOa fé de homens honrados. 
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Convém notar .que, depois de ter passado os dous primeiros telegrammas do 

junho, o Dr. F-_ileto, _Governador do Amazonas, dirigiu-me um outro, pedindo nóticias. 
' ::Não te~~o eu -infonnaç6e_s , a· dar-lhe, ·além das que já havia dado, passei ao 
Sr; Ramalho' o seguinte telegramma, de que não tenho cópia, mas do qual posso, 
segundo palavra ·de• honra-,- repetir, mais ou menos, os termos: · 

-'!.Governador ·Amazonas: .. Manáos · ._ Consta ·aqui Congresso aberto cassará 
liceriça Fileto. , · · 

Peço,· recel!endo .pmjecto, de.m~ral-9 !!m mãos, negando, em seguida, sancção. 
Avisando FÜeto; ,, · .. . . . 
• · l'fo mestri.ó dia'; pâra qué .o i>r: _Filetq ti~ssl!, na Europa; as informações de ·que 

êarecia,.-·para ·seu' governo, ··passei outro telegramma ao Dr. Guido de Souza, mais 
ou menos nestes termos : 

···«Di"; ··Guido ' S.óuza. 'Maná'o~ - FÜeto· pede informações •. Não posso dal-as. 
Consta aqui aberto ·congresso sérá cassada licença. Informe Fiieto toda novidade. 

A·brantes:•l · 
E'· esta .a veraade'·dQs factos. 

·Parece que. o Dr. Fileto, ·recebendo Oi meus telegrammas, on melhor · informado 
pelas . noticias direÇtas de ·Manáos, -entendeu que devia partir de Pariz, em reserva, 
para poder desfazer a conspiração; · 

Segundo me ·parece, houv,e uma communicação para Manáos. Tanto assim é 
que a 26 de julho, nã~ havendo ainda numero no Congresso, nãg podia mais a 
Camara cassar-lhe a licença, sem dar-lhe um prazo razoavel, minimo, para que 
pudesse partir de Pariz e chegar a Manáos. 

Prova isto o seguinte telegramma : 
"Deputado : Ovidio Abrantes. Rio. - Pretendem d_epôr Fileto . . Providencias. 

Não 'ha casa. O irm.ão sciente. Unicamente a mim telegraphe. - Guido.-» 
· Já estando o Dr. Fileto em viagem quand~ souberam da sua partida; viram 

qué -era inutil .qualql,ler· tentativa no ·terreno da cassação da · licença. Era, pois, 
preciso ·inventar-se. outro meio. Atordoados, deso.rientados, os conspiradores... · 
, ' O :SR. DEPUTADO - O amigo dedicado I · , 
. · O SR. Ovxoro ABRANTES - · Bem lembrado; amigo dedicado, talvez,_ apaixonarlo 

pelo -governo, entendeu mais conveniente conServar em suas mãos · aquillo que devia 
passar - a~? seu legitimo substituto. 

Então, não· tendo os · conspiradores outros recursos, lançaram mão da mais 
vergonhosa falsificação, para ser lida em sessão do Congresso. 
·. · 0 SR. CARLOS MARCELLINO ·- .Não está provado. 

O SR. OviDIO ABRÁNTEs ~ Está provado, porque eu creio mais na palavra do 
Dr. Fileto Pires Ferreira do que posso crer na palavra dos homens que, em Manáos, 
fizeram a falsificaÇão. 

0 SR. CARLOS MARCELLINO' - Não está provado. 
· · ·· O . Sit. OviDIO ABRM!TBS ~ Não tratemos da questão pessoal 

Não quero, por fórma alguma, abrir questão pessoal com og dignos representan· 
tes do· Amazonas. Não proferi uma só palayra que pudesse, de perto · ou ~e longe, 
-offender a· susceptibilidade dós 'meus collegas. 

0 SR. CAR~O.S MARCBLLINO- Nem eu. 
• :o SR. 'OviDIO :~iiitÃ!m!s .:...::... V. ·Ex. sabe _que,· quando nestà Camara não havia 

quei:n defendesse cr governo do Amazonas; levantei-me para fazet-o·. .. • ' 
: Era 'têo •amigo .d9'Sr. Eduardo Ribeiro, como do. Sr:. Fileto .Pires; e nAo sou. 

·~~~0s{(.- CÜLOs ' MÁRci!U.m9::..:... Não· trato: 'disii , · ;~~r .siniplesmehte qu~do- ~.: 
Ex.·· ~irmou' :quê •th1ham· lártÇado · áiAo ;dê umá vergotlhosi1 fâlsificação. . . ; . · · 

· ' O SR.." Ovioio AsRANt&s ...:...; Arites 'mesmo que Ch~gãs'se ao Pará o Dr. Fileto 
Pires, eu estava· tA~ ao par· dos factos que se iãm da_r_ que telégraph_ei ~o Governador 
daquelle ·.Estado ros seguint~s termõs : . . . , . . . 

ii Go.ç,ernador · Pará. Belém ....:: Peço a vis; ar Fileto, que ahi chegará brevemente, 
tenha cuidado desembarque Manáos .Cor~el? aqui boatos desagradaveis. - Ovidio 
Abrantes." 
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. Tanto estav:a planejada . a deposição que, sabendo que havia falhado a primeira 

hypothese, tinha a certeza de que a· segunda havia de dar-se e eu avisava ao Dr. 
Fileto. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVEs- V. Ex. temia cousa mais séria. 
O SR. OviDIO ABRANTES - Que não succedeu porque elle não foi a Manáos. Si 

fosse teria sido talvez aggredido. 
O SR. BEL_Is~Jo DE SouzA - Que está dizendo? I Pois Já está assim ? . 
O SR. Ov~Jo ABRANTES - Tanto havia plano de tentativa de deposição do Go-

vernador, que o proprio Sr. Serejo, Deputado Federal, ~eguiu para evitar semelhante 
facto. 

São estes, Sr. Presidente, os documentos que tinha de ler ao publico e que podem 
orientar a Cam~ra na deliberação que por acaso tenh1• de tomar. -

.. Agora, tendo ouvido em certas rodas dizer-se que do mesmo modo por que o 
Sr. Fileto havia assumido o governo, por meio de um documento falso, devia tambem 
tier deposto por um documento igualmente falso, peço licença para não dar valor 
.a isso, porque acho o argumento lão sem fundamento que não posso dar-lhe atten-
ção; mas perguntarei ao honrado representante do Maranhão (dif'igindo-se ao Sf'. 
Guedelha Mouf'ão) si o clero do seu Estado é capaz de. falsificar docume~tos. 

ConcluindO" minha explicação, Sr. ' Presidente, nada mais m~ resta sinão decla-
rar que ponho estes docultlentos á disposição de todos que queiram examinai-os e 
apl>!lllar . para • todos os representantes do Amazonas para qué se manifestem. 

'fenho concluído. · 

O Sr, Guedelha Mourão- Sr. Presidente, chamado nominalmente á tribuna 
pelo illustre Deputado por Goyaz, para dar . o meu te~temunho ~obre uma certiâão 
apresentada pelo Sr. Dr. Fileto Pires, certidãÓ que o habilit•JU a ser governador 
do Amazonas, devo declarar a: V. Ex. c á Carnara que tal certidão não póde ser ver-
dadeira. A que foi passada pela secretaria d<i bispado do Maranhão, -em virtude do 
despacho do bispo ultimamente transferido _para" a diocese de S. Paulo, declarava 
que o Sr. Fileto Pires não 'tinha a idade exigida pela Constituição do Amazonas 
pará ser govern.ador, e foi dada a requerimento do Sr. Jonathas Pedrosa·, seu compe-
tiê:lor, que a pediu, e apresentada no Senado, segundo penso, pelo Sr. Francisco 
Machado. 

No Maranhão existe o assento não só da idade do.Sr. FÜeto Pires, como do 
casamento de seus paes. 

Era esta a explicação que tinha a dar. 

O Sr. Lauro Müller (1) - Ao contrario, Sr. Presidente, do que acabam de 
fazer os dous honrados Deputados que occuparam a tribuna sobre este a~sumpto, eu 
·não entrarei na aP,reciação do cas~ sujeito ao . Congresso em mensagem do .Poder 
ExecutÍ\•Q, pois que; entendo que disso só nos devemos occupar quando a mensagem, · 
te~âo ido a uma commissão, qualquer que. ella seja, for sujeita á nossa delibe~ação 
e exame. 

Occupar-me-hei, por conseguinte, rest~ictamente do pont9 que, o meu ver, póde 
solfrer debate neste moritento, e ·é a proposta do honrado Deputado leadef' do <J:ovem?• 
ou da facção que apoia o G_overno, para que a mensagem do ~oder Execl,ltlvoc~e~a 
sujeita·a uma ·commissão Especial. . · · 

Ã despeito das _palavras com que S. Ex. sustento.u sua proposta, peçe>·hcença p~a 
insistir nos argu"mentos com que verri .á tribun~ o illustre representante do R1o 
Grande do Sul, oppo11do tambem minha· palavra e meu voto a idéa da nomeação de-
uma Commissão Especial nesta questlo. . 

O SR. CoELHO CINTRA - Apoiado, não ha necessidade. 
O SR. LAURO MULLBR - Nós temos uma organização ·regimental, segundo a 

(1) Este discurso não foi revisto pelo Qrador, 
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·qual possuimos commissões que se devem incumbir exactamente destes casos, commio;-
sões que emanam do voto da Camara e qúe são escolhidas em momento em que o3 
casos especiaes não interessam, como agora já vae interessando este, a esta ou aquella 
facção. 

Não sei que vantagem poderá haver em se substituir uma commissão eleita 
pela Camara em momento em que ella não tinha preoccupações especiaes, como pOde 
ter no caso sujeito, por uma commissão de nomeação da Mesa, por màis respeitavel 
que seja o criterio da escolha que ~ Mesa haja de fazer. 

S. Ex. como unico argumento em prol da nomeação de uma Commissão Espe-
cial, declarou aqui que a Commissão de Constituição Legislação e Justiça tinha. mui-
tos affazeres, muitos trabalhos em mãos de modo que nãó poderia se occupar desse. 
Mas, Sr. Presidente, si isto se dá com a Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, dá-se igualmente com a Commissão de. Orçamento e com as demais commi•-
sões, e, neste caso, a primeira conclusão a tirar da declaração de S. Ex. é que a Mesa 
não póde escolher para membros da Commissão Especial nenhum dos Deputados que 
fazem parte de qualquer dessas commissões, restringindo, por consequencia, de muito 
a liberdade que a Mesa deve ter na escolha de commissão tão importante. 

Não faço ao DepÚtado pelo Rio de Janeiro a injustiça de suppor que S. Ex., 
vivendo, como é natu·ral, de pleno accordo com a Mesa da Casa, possa querer que 
neste momento se organize uma commissão que melhor se p_reste pela sua c9mposição 
ao parecer que convem no caso da licença pedida; mas, si não faço injustiça de suppor 
que se procura remover difficuldades que porventura S. Ex. encontra na commissão 
actual, eleita pel~ Casa, não é menos verdade que o precedente autorizará que de 
futuro se lance mão deste recurso para evitar difficuldades que possam existir no seio 
da commi5'3ão, como por exemplo si suas opinões importem em OpP.Osição áquelles 
que teem o encargo de dirigir a politica governamental. 

E, por consequencia, contra o precedente que me insurjo. Commissilo de Consti· 
tuição pela sua propri,a denominação, se vê que 'é exactamente eleita pela Camara para 
tomar conhecimento de casos taes. Si passarmos por cima do voto da Camara para 
entregar á Mesa attribuiçAo, em casos semelhantes, de nomear commissões desta 
natureza, V. Ex., que conhece a marcha partidaria melhor do que eu, comprehenderá 
que tere!IIOS dado neste caso recurso ao partidarismo para solver difficuldades que ella 
poderá encontrar. 

S. Ex. invocou o precedente havido aqui, .quando se nomeou Commissão Especial 
no caso de Sergipe; mas o precedente não aproveita á S. Ex., porque, no caso de 
Sergipe, se tratava de compor uma commissão mixta de Senadores e Deputados, e 
não ha commissão permanenente mixta de Senadores e D_eputados; seria forçoso no-
meai-a, o que não succede no caso presente, em que a Camara, tendo de tomar 
conhecimento isoiadamente tinha sua commissão para este " fim. 

.. Si a commiosão tem muitos affazeres, como todas as commissões teem neste 
momento, ella que escolha de entre os assumptos sujeitos ao seu estudo aquelle. que 
é Jnais importante, como faz todos 'os dias; traga para o debate da Casta este, si é 
mais urgente, ou outro, si o outro é mais urgente. Mas a verdade é que aquillo que 
S. Ex. pr~ura evitar, si ha de se der com a commissão, dar-se-ha com a C amara, si 
prevalecer a idéa de S. ·Ex. 
. Suppunhamos que nomeada a Commissão Especial venha o parecer desta com-
missão com a urgencia que todas querem, e ao mesmo tempo um outro da Commis-

. silo de Justiça; a preterição, que não se deu na .commissão dar-se-ha aqui, porque a 
éarnara não 'se poderá occuj>ar simÜltaneamente de assumptos tão g·raves. 

' . . J1;~s porque, antes de declarar que voto contra o requerimento, prefiro fazer um 
appello a S. Ex. para que desista da Commissllo EspeCial e déixe á Commissão de 
Legislação e Justiça o estudo do caso, porque a ella incumbe pelo Regimento, ,que~ 
lei da Casa, que não devemo~ esquecer e nllo devemos preterir. 

Si · S. Ex. assim fizer, verá, no éorrer da discussão, que todos cogitam, não de 
Interesse partidariot mas de provar que sabem amar a Republica. (Muito bem; muito 
bem.) · ... _ .. _ --·-·~ 
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O Sr. Serzedello Corrêa (*) - Sr. Presidente, tomei a palavra para dar a 
respeito do assumpto uma explicação, que julgo nec~saria. Terei de votar o reque-
rimento do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, e necessito de um esclarecimento da 
parte de S. Ex. 1 

Recusado o requerimento _do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, o assumpto 
fica morto nesta Camara, ou tem de ir á Commissão de Legislação e Justiça ? · 

O Sa. B_ELISARIO DE SouzA- Não1 senhor: tem de ir á Commissão de Legislação 
e Justiça. 

O Sa. SERZEDBLLO CoanAA - Si o assumpto tem de ir á Commissão de Legisla-
ção e Justiça, declaro a V. Ex. que acompanharei o leader da opposição nesta Casa, 
votando contra o requerimento do nobre Deputado. · 

O que não desejo e o que não quero é que o assumpto fique sem uma solução, 
porque, Sr. Presidente, sem receio de pronunciar-me, devo dizer franca e claramente 
á Camara: ou a renuncia do Dr. Fileto Pires Ferreira é uma realidade, isto é, esse 
documento é uma verdade e a assignatura de S. Ex:. significa sinceramente a affh-ma-
ção de que naquelle documento renunciava, e S. Ex. terá de paR"ar hoje as conse-
quencias desse acto, ou esse documento, Sr. Presidente, por qualquer dessas miseria'J 
da vida humana, é uma. falsidade e não exprime a renuncia do Dr. Fileto Pires, e -
neste caso aquelles que o falsificaram devem ser severamente punidos em bem da 
moralidade deste paiz. (Apoiados.) 

Devo, porem, declarar a V. Ex. e á Camara que a rejeição do requerimento, não 
significando a morte da questão, antes pelo eontrario, tendo de ir á Commissão EspP.-
cial desta Camara, acompanharei o leader da opposição e o acompanharei, abundando 
nas considerações que S. Ex. expoz da tribuna. 

Effectivamente não vejo ne_..,essidade para termos uma outra commissão que elu-
cide o assumpto sinão a Commissão Permanente desta Casa. 

Escolhidos com esmero, quer pelo lado da maioria, quer pelo da opposição, homens 
que teem sobre assumptos jurídicos a mais large e reconhecida competencia, elles 
dirão sobre este ponto de direito constitucional francámente, com a proficiencia que cs 
caracteriza, aquillo que se deve firmar como prudente doutrina para que casos desta 
ordem não se reproduzam. - · 

Tel)ho dito. (Muito bem.) 

O Sr. José Peregrino (f>a1'a uma exf>!icação pessoal)- Observa que o seu In· 
tento vindo á tribuna é corresponder á gentileza do honrado representante do Rio de 
Janeiro, autor do requerimento em discussão, de quem ouviu referendas ao aparte que 
deu a S. Ex. quando ha pouco prendia a attenção da Camara. 

O orador confessa que absolutamente não se sentiu melindrado com o requerimentn 
de S. Ex., não havendo mesmo motivo ·para tanto, accrescendo que não faz parte da 
Commissão de Justiça nem· se achava presente quando foram eleitas as commissões 
permanentes. 

Em seguida passa a dar as razões por que vota contra o requerimento de S. Ex. 
considerando superfl.ua a nomeação de uma commissão especial para tratar de um 
-assumpto que tem já commissão com attribuiÇões pa-ra esse fim. · · 

E' approvado o requerimento do Sr. Belisario de Souza por 65 votos eontra .sz. 
O Sr. Presidente- Nomeio para fazer_ parte da commissão os seguintes Srs.: 

Augusto Montenegro, Paulino de Souza Junior, Jayme Villas Boas, Adolpho Gordo, 
Nogueira Junior, Anizio de Abreu, Erico Coelho, Cassiano do Nascimento e José Pere-
grino. . . 

O Sr. Eric:o Coelho (f>ela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. dispensa da 
commissão honorosa para que acaba de design~r-me. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



-246-

Não me furto ao cumprimento do dever, e a Camara conhece o meu pensamento, 
pois que sou francamente intervencionistà; mas como nada mais tenho a adea~tar em 
commissão alem daquillo que se acha consignado -no projecto que redigi quando fui 
membro da Commissão de Legislação e Justiça, em varias hypotheses constitucionaes, 
peço a V. Ex. que me exclua de. fazer parte dessa commissão, aliás, muito honrosa 
para mim, fazendo a declaração de que sou fracamente intervencionista. 

O Sr. Casslano do Nascimento (pela ordem) - ·sr. Presidente, a Camara viu 
das minhas palavras que sou intei(amente intenso a toda e qualquer idéa de interven-
ção e por isso parece que a indicação de um membro para fazer parte da commissã'l 
que tem de tratar do assuJT1pto sobre a regulamentação caberá a outro qualquer 
nome e não·a mim, por isso que as minhas idéas já foram francamente expostas. 

Pe~o, pois, dispensà da commissão. · 

O Sr. Presidente- Nomeio para substituírem os Srs. Erico Coelho e Cassiano 
do Nascimento os Srs. Serzedello Corrêa e Augusto Severo. 

O Sr." Serzedello Corrêa (pela ·ordem) - Sr. Presidente, sou soldado obscuro 
que serve debaixo das ordem do leader _da opposição de5ta Çasa e desde. que S. Ex., 
com a · autoridade do chefe da· opposição ·da Camara dos Deputados, julgou dever 
retil'ar o .seu nome do Seio da · Commissão nomeada, .devo declarar que tambem não-
posso acceitar a mPFma commissão. · Este meu procedimento é perfeitamente .justi-
ficavel, pois, como S. Ex., penso que o art. 6° não preci5a de regulamentação. 

Sou dos que pensain que a .intervenção será trocada na Constituição e que o 
Governo não · preci~a de outra ' lei. _para intervir. ' . 

O · que desejo apenas é que de uma vez ·para sert:Jpre se precise este ponto para 
evitar que sé reprodúzaffi factos como estes que se dão no AmaZ!)nas. A Commissão 
já ·tem um representante do Pará e o meu nome é" desneeessario". . 

O Sr. Aognsto ~evero (pela or4em) _Sr. Presidente, não só pelas razões· que 
acaba de· externar o meu honrado amig9 representante pelo Pa·rá, 'com as._ quaes estou 
inteirarrie"nte de ·accordo _e reconheça rie(le- :.Ilustração· .:vastíssima, prineipalmente 
nestas especialidades eonst'i~ci\ma~, ap-eza~ de ser .. soldadp, cónforme declaro~, más 
tambem "pela minlia incÓmpetenci'a, ' que sou o primeiro a reconhecer (ruio apoiados), 
e muito especialmente neste particular e ainda pelo fdeto de já. fazer eu parte da 
Commissão de Orçamento, tão alvejada pelos 'politicos. de um e. outro partido e pela 
imprensa, que entende dia~iamente se. interessar-pelas consas· do parlamento, Com-
missão que, como V. Ex. sabe, é' sobrecarregada com o peso de um trabalho enorme 
e do estudo da qual ainda hoje, como sempre, pende grande .numero de questões, 
por todas estas razões peço a V. Ex. que me exima de fi!Zer parte desta CommissãG, 
nomean~o pessoa mais _competente do que eu, conforme sou o primeiro a reconhecer. 

O Sr. José Peregrino (pela ordem)- Sr. Presidente, não é estranha á Casa 
a minha posição · neste recinto e ha muito ·tempo. 

A Camara e V • .. Ex. acabam de ver que alguns dos membros nomeados para 
esta Commissão resolveram exonerar-se; eu não fiz assim e r;ão o fárei, mesmo 
porque o meu hcnrado . ainigo, representante do Rio Grande do Sul, declarou que 
não era uma questão partidatia, queStão de partidos, e qu'!, portanto, a opposiçãó 
podia fazer parte desta C9mmissão sem quebra de solidaried:1de. 

·.E' por isso que acceito a Commissão embora tenha de dizer á Camara e á V. Ex.- '· 
que só admitto a intervenção nos casos estabelecidos no art.- 6° da Constituição, 
sem excepção alguma. 

Portant~. niÍ.o . vejo razão para pedir dispensa do cargo para que V. Ex. ·me 
nomeou. 

O Sr. Presidente - Nomeio, para substituírem os Srs. Serzedello Corr~a e 
Augusto Severo, os Srs. Araujo Góes e Morei~a Alves. 
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. ;.· .. ' 

SESSÃO DE _20 DE AGO~JT<). 

.• ~i 
Belem, 19 de agosto' de I8g8. -.Presidente'" Cámara:-<Rio; . _,' 
Posso garantir-vos renuncia Fllet<1 Pires falsificada 'u:teios fraudulentos· -para afa:<;. 

tal-o governo. Cump~o dever communicando semelhante attentado, attendendo qlie gol~ 
peia instituição republicana. Sessões Congresso-Amazonas tumultuo.; 

Expediente sas fóra lei reina côacção violencia, so111ente.intervenção federal sal-
varia honra Amazonas totalment~; compromettida. - Saudações. 

Deputado ROCHA SANTOS. r • • 

Manáos, 16 de ogosto de I8g8- Camara deputad~s. ""'":''Rio. ~ .. ::. · 
Sessão Congresso hoje presentes 16 representantes foi. por mais de dous terços 

approvado seguinte decreto : O Congr_~so dos representantes ·do Estado do Amaz.<Ína$, 
julgando procedente denilnci"a contra · ~-governador Fileto- ;Pires· Fecreira, dec~· 
sua accusa~ão e ~ -envia ao Tribun_a!Especial com todos os doéUmentos relativos:para 
se proceder na conformidade da Constituição e das .leis. ~ EDUARI>q Gm(ÇALVES -Rt-
BEIRO, presidente. lLDilBRANDO Lmi ANToNY, 1_" secretario.- RAYMvNDO_.VASc6NcELt:.os~ · 
2° secretario. Saudações. ~ Mesa Congresso· _ , :· .. 

Pará, 16 de agosto de t8g8 -- Presidente Camara_ Deputados ...,.. Rio. , 
Acaba de chegar Manáos protesto contra telegramma passado meu nome. N 1io · 

assisti leitura officio pela renuncia Manáos. Estado commoçào Congresso funcciona 
illegal, tumultuariamente sob pressão constante, appello patriotismo poderes federaes. 
- Deputado estaduàl, NEMEsio QUADRos. - A' Commissão especial incumbida. -de 
estudar o caso do Amazonas. 

O Sr. Carlos l\larceiJino (1) :---~r. Pr~idente, pedi, a · palavra para fazer che-
gar ao · conhecim~nto de V. E:z;. os _telegrammas _que fel)ho rflcebido do Amazonas, 
relativamente aos factos que· alii se teem désenrolado e approveita_ndo,.me do _ei)Sejo . 
de achar-me na tribuna, sem alongar-me farei a aposição de certos factos .. que, _aUi ,·_ 
se dão. · - · .. · 

Não quero mesmo tratar esta questão, porque ella ·está sujeita ~Q estudo .-de uma ~ 
Cominíssão, cujo parecer aguardo para então me pronunciar. 

Os telegrammas que tenho recebido são os seguintes. (U.) 
o SR. Ovmro ABRANTEs - Peço a palavra. __ 
O SR. CARLOS MARCELLINO - Agora, Sr. Presid~te; vou ler ou~ro telegramma de 

um cotlega nosso, cuja palavra não póde ser posta em duvida. _ 
Trata-se do Sr. Silveiro Nery que, chegando a Manáos, Vindo do rio Madeira "lO 

dia I5, passou-me o seguinte telegramma. (U.) . . ' . . 
Hontem, recebi do Pará, assignado pelo nosso collega Serejo, o segu~nte tele. 

gramma. (U.) . ' . · . · .-
Tenho a:qui outro telegramma da Mesa do Cd'ogresso, que deixo d~ ier, porq'-l~ -

V. Ex. já recebeu um identico e ·mandou-o á Commissão cspe<;ial. .. , ·. . _ - _ . 
Agora vou tratar, com bastante peiar, de úin" facto que afJect:,f ~nl:ia"'honQrl}bi:_. 

lidade. · · · . . . - '.: · . · .- · '-
Trata-se de um telegramma ·do 'eorréspondente ·do Jo;,jal do :C:o'n.~ercio, - õ Sr:·· 

Antonio Chermont que, ouvindo-as naturalmente de algum·_- inimigó·. gratiJit<~, que 
eu possa ter, fez"me .accusações as mais ·graves·, sem comtudo exhibk uma só:·proya_L'. 

Leio á Camara esse telegramma, porque é aqui que eu quero quê se m~ conh~a, ---
pois que o cocresponderite, passando este tel~grl!.mmá, · nãÕ teve 'oútro intuito·sinão o 
- de desmoralizar me perante Os meus collegas de reprE'sentaçlló. · · 

(1) Este discurso não foi revisto pelo Orador. : .. 
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Sr. Presidente, V. Ex. está vendo que tenho por escripto o apoio de dous collega~ 
de bancada; falta-me o terceiro, o Sr. Amorim Figueira,_ que não está presente, mas 
posso garantir que S. Ex. é solidario com a bancada amazonense. 

O telegramma publicado no Jornal do Commercio de hoje, é o seguinte. (Li!.) 
Sr. Presidente, V. Ex. vê que eu sou aqui atacado da maneira a mais insolita o 

covarde, porque nem ao menos o meu inimigo vem de viseira erguida. Elle foi a um 
correspondente especial, que está mostrando muita P.arcialidade, (haja vista os seus 
telegrammas contraditorios) e este se prestou a pretender marear a minha reputaçãc; 
per-ante os meus collegas da cãmara. • 

Pois bem; quero ler perante esta Camara, p(}rque vou _publicar em todos os jornaes 
desta Cãpital, a resposta que dou a este telegramma. (U.) 

Sr. Presidente, quem procede assim não teme. absolutamente que se o pretenda 
desmoralizar perante os seus collegas. 

Devolvo intacta a lama que este calumniador vulgar quiz atirar sobre a minh"l 
reputação de homem publico. (Muito bem.) 

Era isto o que eu queria dizer ·á Camara dos Deputados. 

TELEGRAMMAS LIDOS B ENVIADOS A MESA PELO ORADOR. 

Manáos, 13 de agosto de 1898- Sr. Carlos Marcellino- Camara dos D~putados 
-Rio. · · · 

Parcecer commissão especial julgou procedente denuncia contrà Fileto, conside-
rando _incurso penas arts. 214 e 221 Codigo Penal combinado art 5°; §§ 3' e ·g• da lei 
n. 14, ·de S de outubro ·de 1892, sujeito julgamento termos constitucionaes da C(}nsti-
tui~o e leis. . 

·Este parecer·foi hoje approvado Congresso p(}r 13 votos, estando presentes 15 De-
putados. Terça-feira ultima discurso, grande satisfação em todas as classes sociaes, 

· tudo tem-se communicado Governo Federal. - RAMALHO. · 
Manáos, 13 de agosto de 1898 - Deputado Carlos Marcellino - Camara dos 

Deputados - Rio. · 
Firma Fileto officio renuncia archivada Congresso está reconhecida todos tabel-

liães ·capital: Sérra, João Reis, Nogueira1 Ludovico Lins, Penhuma duvida authen-
ticidade. · · 
, Fileto tendo conhecimento em Pariz que ia ser denunciado Congresso crime; pra-
ticados enviou officiou que agora nega acoimando de falso : muito tem influído seus 
parentes destituídos rendosas posiçõeS. Reina completa tranquillidade publica; geral 
satisfação. Saudações. - Mesa Congresso. · · 

Manáos, 15 de agosto de 189!! - Deputado Carlos Marcellino - Rio. 
Clieguei hoje Rio Madeira, estou perfeito accordo situação politica Estado, goza-

mos plena tranquillidade notando geral satisfação povo, Saudações. - SILVERIO 
NERY. . 

Pará, 16 de agosto de I8g8 - Deputado càrlos Marcellino ·- Camara dos Depu-
tados- Rio. · · 

Sabe-se com fundamento accordo realizado senadores Amazonas com o Dr. Fileto 
Pires Ferreira. Garantindo-se nome Dr. Prudente votação maioria Camara inte-rven-
ção. :relegrammas dirigidos dáqui g<>Vernadores da Bahia e Pernambuco pedindo 
intervénção votação respectivas deputações. Dr. Fileto declarou imprensa ser sua assi-
gnatura do documento de denuncia. Publique e leia Camara. -:- ALBUQUERQUE SEREJO. 
- A' Commissão especial nomeada para estudar o caso do Amazonas. 
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SESSÃO DE 23 DE AGOSTO • 

. O . Sr. Ovidio Abraotes (1) - Sr. Presidente, pedi a pahivra para ler á 
Carnara telegrarnmas que recebi de Manáos e do Pará e que se referem directamente 

á questão da deposição do governador Fileto ·Pires. Estes telegram-
Expedieote mas estão todos publicados nos jornaes d!arios da manhã, mas em 

tod1> o caso vou lei-os novamente. · 
Tendo-se lido aqui telegrammas, dizendo que o Sr. Flleto aflirmára ser verda-

deira a sua firma, contida na reunucia, passei-lhe um telegrarnma a respeito e tive 
a seguinte resposta : . . 

«Pará, 21 de agosto - Deputado Abrantes - Rio - Nunca declarei imprensa 
ser verdadeira firma; é falsa. Affir~o-te pela minha honra nunça ter renunciado me:..t 
cargó. Hoje todo mundo sabe que officio foi falsificado Manáo~. Tenho respondido 
tuas perguntas. Telegrarnmas cifrados pelo terrestre chegam truncados. - Fileto. , 

Veiu tambem, Sr. Presidente, um telegrarnma assignado per 14 Deputados do 
Amazonas, dizendo que não foram coagidos a comparecer ao Congresso. 

Igualmente telegraphei-lhes, · e de dous delles tive a seguime resposta : 
« Ovidio Abrantes - Camara - Rio - Fomos coligidos comparecer Congresso 

Amazonas. Fereira preso pelo capilão Appolonio, ordem Governo. - Pereira. -
Nemeeio, Deputados Estaduaes., 

Os Srs. Pereira e Nemezio são Deputados Estaduaes. 
Recebi tambem hoje o seguinte telegramma : 
« Belém, 22 de agosto - Deputado Abrantes - Rio. - Conhecedor verdadeira 

situação politica Amazonas, traição victima Fileto, attentados condemnaveis pelos 
bons republicanos, resolvi em bem do Estado e interesse Republica trabalhar pela 
reposição urgente governo legal. Communico lealmente amigos, contando apoiarão 
minha attitude, inspirada sentimentos moralidade e patriotismo. Affectuosas sauda-
ções. -JoAQUIM SEREJO, Deputaào Federal., 

· Tarnbem ao Deputado Amorim Figueira foi dirigido identico telegrarnma, já 
publicado nos jornae§ da manhã. 

Tendo eu perguntado ao Sr. Dr. Fileto se havia lei especial de processo do 
governo e qual o Regimento Interno do Congresso do Amazonas, S. Ex. respondeu-
me ·no seguinte ·telegramma : · 

" Deputado Abrantes - Rio. - Ultimo Regimento Congr\!sso Amazonas 1892 

e assignado por Emilio Moreira. Não ha lei ESpecial processo governador, aliás 
terminantemente exigida pela Constituição 18g5 (reforma Pensador). Péla Consti· 
tuição 1895, a lei especial é exigida e não foi feita. Província discute hoje essa 
materia, provando que não ha lei para processo do governador nem poder ser invo-
caaa lei commum. - FILETO. » 

· Por ultimo vou ler um telegtamma do Sr. Eduardo Ribeir'J, não pela conside· 
ração devida a quem o passou, mas para mostrar á Camara e ao paiz inteiro a 
desorientação daquelles que usurparam o governo do Amazonas, ao ponto de lançar 
mã'o de todos os meios para desnortear a opinião publica. 

O grupo que forjou a renuncia falsa do governador tem chegado ao ponto de 
não respeitar a honra, a probidade de homens sensatos como-os que occuparn posi· 
ções salientes nó" Pará. E' assim que até" o honrado administrador deste Estado já 
foi attingido pelos insultos do referido grupo 

Não é, portanto, de estranhar que 'taes insultos tambem cheguem á minha 
pesso._.,. 

(1) Este discurso não foi revisto_ pelo orador. 
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Eis o telegramma : 
cc Manáos, 17 agosto. - Deputado Ovidio Abrantes - Camara - Rio. - Peço 

çuirdades negocias vosso Estado. Amazonas não necessita vossos serviços; tem seis 
representantes ahi, unicos competentes para cuidar seus interesses. - EDUARDO 
RIBEIRO, li 

Os unicos competentes para cuidar -dos negoclos do Amazonas slo os -represen-
tantes d.aquelle Estado, de modo que o resto da Camara não tem competenda para 
~wl · -

A minha primeira impressão ao receber esse telegramma foi responder ao Sr. E. -
Ribeiro no mesmo terreno; mas, devido ás promessas que fiz á Camara de não descer 
á lama nesta discussão, resolvi deixar o telegramma sem resposta, trazendo, entre-
tanto, ao conhecimento da Camara para que possa esta avaliar do que ali se passa. 

Terminando, quero que fique consignado que como republicano e representante 
da Nação não cuidarei sómente dos negocias de Goyaz porque corre-me o dever de 
intervir em todos os negocias do Brazil, principalmente naquelles que se ligam· 
directamente á moralidade da Reptiblica. . 

Telegrammas : 
Manáos, 23 de agosto se 1898 - Camara Deputados - Rio. 
Ex-governador Fileta Pires acaba de ser pronuné.iado crime desvio dinfieiros 

publicas. Funccionamento regular poderes estaduaes e um vivo protesto contra 
qualquer intervenção federal, reina plena paz. Confiança apezar boatos. - Sauda-
ções. - EDUARDO RIBEIRO. - • RIBAS VASCONCELLOS. - COUTINHO AlrróNY. -
DrocLECio. - CAMPOs VILLAR. - GuAPINDAYA MoNTEIRO. - Lmz GoMEs. ~ 
BoAVENTURA CoRDEIRo. - PEssoA NETO. - SERAPIÃo. - HERMENEGILDO CAMPos. 

Pará, 24 de agosto de 18g8 - Mesa Camara Deputados - Rio. 
Intervenção repondo governo legal Estado Amazonas. Torna-se imprescindivel 

urgente salvar honra Repub!ica. - Saudações. - SERilJO, deputado federal. 

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO. 

Determina que o Poder Executivo intervenha no Estado do Amazonas, nos termos do 
n. 2, do art. 6•, da Constituição, em virtude dos acontecimentos potiticos que 
occorrem actualmente no tpesmo Estado e dá outras providencias, com um voto · 
em separado. 

A commissão especial designada para dar parecer sobre a mensagem do Presi-
dente da Republica relativa aos successos politicos occurrentes no EstadodoAmazonas 

e indicar a respectiva solução constitucional, verifica que o caso se reporta 
Parecer ao exercido legitimo de um dos orgãos do governo do Estado e, portanto, 

, ao desenvolvimento •regular do systema constitucional estabelecido no 
mesmo Estado, de .accordo cow a Constituição Federal. 

Adaptando como fórma de governo da Nação Brazileira a Republica. Federativ·~ · 
sob o regimen representati'llo, a ConstituiÇão Federal estabeleceu a origem do poder 
político na União e nos Estados como condição indefectível do systema. 

cc O republicaniSirio, diz Curtis, c~siste nõ. direito do povo -de govérnar-se a si 
mesmo, porque exigindo que esse direito seja exercido por meio de orgãos publicas, 
de caracter representativo, esses orgãos constituem o governo. '' 

Logo, a alteração arbitraria da representação ou dos representantes dos Órgãos 
publicas, que constitÚem o governo subverte inilludivelmente o systema político consti-. 
tucional; que já entãÓ não será mais a fórma republicana federativa tal c~mo . foi, 
instituída pela.S constitUições do Esta?o e da ·União. . 
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Parece, portanto, evidente que, na hypothese da mensagem, tem inteira applicaçlb 
a intervenção do Governo Federal decretada pelo art. 16, n. 2, da Constituição· " para 
manter a f6rma republicana federativa. ,, 

Em face desta solução ~umpre resolver sobre o exercido dessa attribuição, uma 
vez que o Governo Federal tem por orgãos os poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciario e não temos lei que a regularize. 

Parece que, conferindo ao Governo Federal a faculdade de intervir nos Estados, 
nos casos previstos no art. 6', o legislador constituinte não quiz conferil-a privativa-
mente a nenhum dos seus orgãos, devendo, portanto, ser por elles cumulativamente 
exercida. 

Todavia, a natureza das attribuições do Poder Judiciaro exclue a concu.rrencia 
simultanea desse orgão do Governo Federal com os demais poderes, nessa funcção 
constitucional. 

A celebre sentença de Tanei, no caso de Luther v. Borden, no Estado de Rhode 
Island, resolveu para sempre a questão,. assignalando a inconveniencia do concurso do 
Poder Judiciario, com os outros orgãos. nos casos de intervenção do Governo Federal 
nos Estados, e, transcrevendo a sentença nesta parte, completamos em absoluto essa 
demonstração. 

"A 4a sessão dn art. 4' da Constituição dos Estados Unidos determina: que os 
Estados Unidos garantam a cada Estado da União uma f6rma de governo republicano 
e protejam cada um dell~s contra ~ invasão e contra violencias domesticas. 

Sob este artigo da Constituição fica ao Congresso decidir que natureza de governo 
estabeleceu-se em um Estado; porque como os Estados Unidos garantem a cad'l 
Estado um governo republicano o Congresso necessariamente deve decidir que governo 
estabeleceu-se no Estado, antes de determinar si elle é ou r.ão republicano. 

E quando os Senadores e Deputados de um Estado são admittidos nos conselhos 
da União, a autoridade do Governo sob o qual elles elegeram-se, assim como seu ca· 
racter republicano, é reconhecida pela propria autoridade constitucional, sua deci-são 
é obrigatoria para outro qualquer departamento do governo, não podendo ser ques· 
tionada em um tribunal judiciario. " · 

Haverá, porventura, a mesma inconveniencia em attribuir simultaneamente ao 
Executivo e ao Legislativo a faculdade prescripta pelo art. 6' da Constituição Federal? 

Parece-nos que não, porquanto na propria Constituição, verifica-se, em hypothese 
absolutamente identica, attribuição semelhante conferida concurrentemente a ambos 
os poderes políticos. 

E' o caso da decretação do estado de sitio, cujas clausulas constitucionaes sobre· 
levam· entre as mencionadas no art. ·6° para autorizar a 'intervenção nos Estados. · 

Si as causas determinantes do estado de sitio occorrem no período das sessões 
parlamentares, essa faculdade é exercida pelo Legislativo, no caso contrario pelo 
Executivo, por direito proprio e inherente ás suas prerogativas constitucionàes. 

Desta maneira concilia a Constituição o exercido da mesma attribuição conferida 
a dous poderes distinctos, sem attentar contra a i"ndependencia reciproca e a autonomia 
que ambos representam. · · 

E' verdade que em quaesquer dos casos, quer seja o sitio decretado pelo Legis-
lativo, quer pelo Executivo, as medidas adaptadas durante o período da suspensão 
de garantias deverão ser submettidas posteriormente á approvação do Congresso. 

Essa situação decorre, porém, logicamente; já da natureza dessas medidas, que 
não encontram correctivo, porquanto o Executivo é a autoridade · exclusiva· a quem 
compete adaptai-as e prover á "execução dellas, sendo a approvação posterior pelo 
Congresso o freio unico que poderá conter os abusos da autorid01de e as violenciás 
inopporturtas, Já da attribuição peculiar ao Poder Legislativo de processar e julgar. 
o representante do Executivo nos crimes de re~ponsabilidade. _ · . _ , 

Ora, é evidente que em ambos os casos, q)ler se trate de intervençã.o nos Esta-
aos, quer de decret~ção de sitio; o phenomeno politico a ' co~sidera,r em ' face da$ 
clausul~s constitucionaes, como determinante fatal de qualquer de"ssas medidas; e_ a 
impotencia da autoridade legitima na pnião ou nos Estados, pat:a man~r ·a$ ,lnsti, 
tuições na esphera da lei1 no perímetro normal d~ direito. 
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Em quaesquer dos casos trata-se de um recurso extraordim1rio, visando o mesmo 
f.m, isto é, á garantia da ordem geral e produzindo os mesmos effeitos,. isto é, a 
mediação de novos elementos para supprir a insufficiencia da autoridade, quer put· 
meio de suspensão de garantias, quer pela intervenção da autoridade federal. 

Em ambos os casos verifica-se a inversão da ordem constitucional, na União ou 
nos Estados, e, portanto, a situação de facto que disso resulta deve ser resolvida 
confonnemente. • 

A faculdade, portanto, do art. 6° da Constituição compete aos dous poderes 
essencialmente politicos, o Legislativo e o Executivo, Í>orquanto n funcção é tambem 
de caracter privativamente político, visto como reporta-se ao exercício dos poderes 
publicos dos Estados. 

Ao Legislativo cumpre dictar a lei e ao Executivo prCivar á execução oella, 
exercitando · ambos na especie as suas attribuições constitucionaes. 

E' essa, parece-nos, a exegese natural do dispositivo do art. 60 da Constituição 
de 24 de feve.reiro. 

Resta-nos estudar a questão de facto á luz dos princípios expostos. 
Na Mensagem do Exm. Sr. Presidente da Republica destacam-se os dous pri-

meiros períodos, nos quaes se revelam nitidamente as occurrencias : 
« Srs. membros do Congresso Nacional - No dia 6 do corrente recebi um tele-

gramma, procedenle dé Manáos, firmado por José Rdmalho, govemador, commu-
nicando que f6ra •1presentada e acceita pelo Congresso do Estado a renuncia do Dr. 
Fileto Pires Ferreira do cargo de governador e que, de acc6rdo com o art. 39 da 
Constituiçã.o respectiva, elle, signatario, completará o período governamental. 

Hontem, ás. n horas da manhã, foi-me entregue outto telegramma, procedente 
do Pará, limado por Fileto Pires Ferreira, governador do Amazonas, requisitando 
a intervenção do Poder Federal para lhe ser restituído o exercício das funcções tegaes 
inherentes ao seu cargo, visto ser falsa a asserção de o haver ren11nciado. » 

· Desta exposição evidencia-se : 
1°, que o governador do Estado do Amazonas foi substituído em suas fu!lcções 

em virtude de rentmcia de accordo com o art. 39 tÜJ, respecti11t1. da Constituiçtio; 
2o, que o mesmo governador contesta a constitucionalidade de sua substituição, 

por ser falsa a tJ.Sserçtio de ha11er rem~nciado o go11erno. 
O segund~ caso é de summa gravidade, porquante induz á persuasão de que 

o governo do Estado do Amazonas está presentemente constituído em virtude de 
uma violencia para a expoliação dos direitos do povo, a quem c~mpete eleger os 
seus orgãos políticos. 

A natureza do acto que exclusivamente determinou a substituição do governo 
do Amazonas, tanto quanto as circumstancias que precederam este acontecimento, 
reveladas da tribuna da Assembléa Federal por um representante de Estado diffe-
rente, sem ligaÇões nem interesses que o possam tornar suspeito em relação aos 
negocios do Estado do Amazonas e publicadas no Diario ·do Congresso de u do c.or-
rente, firmam a presumpção do attentado, em virtude do qual foi ~eposto o governa-
dor da sua elevada funcção politica. · 

A renuncia_ de~igna o acto de deixar, largar, abandonar 11oluntaridmente a posse 
de alguma cousa. 

Ora, .a traducção que dão os lexigraphos dessa exprMsáo, não differe de signi-
ficado em sciencia política e não é crivei que um acto de exclusiva espontaneidaae 
e voluntarledade seja contestado por quem o pratica, em segui~a á sua manifestação. 

Demais : a renuncia na by.pothese, facto político de relevada importancia, não 
poderia ser praticada sinão mediante profunda reflexão e consciente resolução, o 
que exclue o arrependimento. 

Accresce que a deposição do governador era planejada antes da simulada renun-
cia, como denunciou á Camara Federal, por via de documentos authentícos de sua 
boa fé, o honrado DeP.utado por Goyaz, Dr. Ovidio-Abrântes. 

Occorre, finalmente, para caracterizar a supposta renuncia, o facto de ter sido 
exhibida, quando se achava o governador em viagem da Europa para ó Brazil e no 
goso da licença que lhe fora concedida pelos poderes competentes do Estado. 
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Não vacillamos em concluir com taes elementos pelo 'reconhecimento da subver-
são do systema Republicano Federativo no Estado do Amazonas, em virtude do acto 
fraudulento que destituiu das suas funcçôes publicas o respectivo governador. 

Quanto, porém, ás medidas concernentes ao fim da intervenção, adstricta á obser-
vancia inváriavel do direito que tem o povo de governar-se a si mesmo, característico 
fundamental do regimen republicano, não nos parece deverem ser preestabeleci-das pelo 
Congresso. . 
· uNo exercício do poder de intervir como no de qualquer outro poder constitucional 

certa descripção na escolha dos meios é necessariamente precisa." (Orlando F. Bump 
- Notas de decisões constitucionaes dos Estados Unidos, pag. 100.) 

Parece-nos que, ~ma vez decretada a intervenção pelo Congresso, nos termos do 
n. 2 do art. 6° da Constituição, dever-se-ha deixar ao prudente arbítrio do Poder 
Executivo a escolha dos meios constituçionaes tendente9 a restabelecer a integridad~ 
do regimen subvertido, sob pena de embaraçar, sinão frustar completamente os benefi-
cios deste remedio constitucional. 

Em falta de precedentes que possam servir de jurisprudencia na especie e atten-
dendo á man~ira pela que! tem o Congresso exercitado a attribuição de decretar 
o estado de sitio, limitando-se a prescrever exclusivamente a medida, deixando á 
descripção criteriosa do Poder Executivo o desenvolvimento . dos meios peculiares sob 
a restricção das clausulas constitucionaes, parece-nos que, no caso vertente, attenta 
a urgencia que a medida requer e na falta de lei-s regulamentares, o mesmo procedi-
mento deverá ser adaptado, mediante as limitaçõt!s que decorrem logicamente do 
regimen que se deverá manter e a subsequente approvação dos actos do Executivo 
pelo Congresso, na execução dessa medida .pelo mesmo Congresso decretada. 

A commi-ssão é, portanto, de pareeer que sejá votado o seguinte projecto : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1° - O Poder Executivo intervirá no Estado do Amazonas nos termos do 

n. 2 do art. 6° da Constituição, em virtude dos acontecimentos políticos que accorrem 
actualmente no mesmo Estado. 

Projecto Art. 2° - Em mensagem especial o Poder Executivo submetterá á 
approvação do Congresso os meios que tiver adaptado na exe~uçllo deste 

decreto. 
Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os creditas necessarios para 

esse fim. . · 
Art: 4° - Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. '- Sala das commissões, 17 de agosto de 1898. - AUGUSTO MoliTEHEGRO, 

presidente - não acceito a intervenção nos termos pedidos pelo voto vencedor. -
JAYME VILLAS-BôAS, relator. ·_ J. MoREIRA ALVES. - ADOLPf!o GORDO. - ANYSIO DI! 
ABREU; com restricções. - PAULINO DE SOUZA JUNIOR. -ARAUJO GóES -voto pelas 
i:onclusões do parecet". - PEREGRINO - vencido, com voto em separado. 

Dos proprios termos da Mensagem que em data de ft do corrente mez foi pelo 
Exm. Sr. Presidente da Republica dirigida ao Congresso "Nacional relativamente a 

acontecimentos occorridos no Estado do Amazonas, como dos 
Voto em separado telegrammas que a acompanharam por copia, verifica-se que 

nesse Estado {'ealizou-se o seguinte facto : foi apresentada ~,o 

Congresso Legislativo e ·por este acceita a renuncia do Dr. Fileto Pires Ferreira ao 
cargo de governador do mesmo Estado, dando isso lagar a que o substituto legal do 
dito Governador, José Ramalho, tenha de completar o período governamental 'no; 
termos do art. 39 da respectiva Constituição. Trata-se pois do caso de cessação das 
funcções do cargo de Governadoc do Estado em virtude de renuncia apresentada no 
Congresso Legislativo e por -este acceita. 

Ora, em face do estatuto fundamental da Republica (arts. I, 2 , 10, n, 63, 65 
e 66) compete exclusivamente aos Estados estabelecer e regular as attribuições, ·'l 

investidura, a posse e o exercico dos poderes respectivos, bem como a cessação de 
suas funcções, seja ella proveniente de terminação dos prasos legaes de duração 
daqueUas, seja de destituição, renuncia, abandono ou tondemnação. 
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Logo aos poderes publicas do Estado do Amaoznas compete providenciar, resolvei-
ou decidir sobre o caso ·(peculiarissimo a negocias estaduaes) de que se occupa a 
Mensagem, mesmo quando seja taxado, como de facto o foi pelo interessado a cont-
trario sensu em seu telegramma, de falso o pedido ou apresentação de renuncia, uma 
vez que semelhante circumstancia, prece_dente apenas de allegações ou declaraçõel' 
contrapostas. pelo Governador do Amazonas á. communicação official do seu substituto 
legal, que para ·isso se fundara na alludida decisão do Congresso Legislativo daquelle 
Estado, confirmada aliás pelo dito Governador, não altera os termos da questão r'o 
sentido de declinar da competencia dos poderes estaduaes para a dos federaes e deter-
minar assim esta com flagrante violação de um dos dogmas fundamentaes do regimen 
governamental estabelecido na Constituição da Republica, qual seja o da autonomia 
e independencia dos Estados federados, salvo occorrendo alguma das hypotheses· :1 

qu~ se referem os arts. 59, ns. 2 e 3, § 1o, letras. a e b; 6o letra - a . e 81, em que 
se póde manifestar. a interferericia do Poder Judieis-rio. da União no desempenho da 
competencia jurisdiccional que ahi lhe é conferida. Nem se objecte que o caso sujeito 
se acha comprehendido necessariamente em alguma das hypotheses em que por excep-
ção compete ao Governo Federàl intervir em negocias peculiares aos Estados nos 
termos do art. 6° da Constituição da Republica, uma vez que todas ellas excluem evi-
dentemente o mesmo caso, que 'ninguem de certo se animará a considerar incluído nas 
indicadas nos ns. t, 3 e 4 desse artigo. Não ·se trata, com effeito, de invasão estran-
geira ou de outro Estado da União no do Amazonas. Tão pouco se· verifica· do tele-
gramma do Governador reclamante, ou de outros documentos constantes da mensa-
gem ou conhecidos do publico, que se achem por ventura alterados naquelle Estado 
a ordem e. a tranquilidade publicas, constando aliás o contrario dos telegrammas pu-
blicados ultimamente pela imprensa desta Capital com relação ao referido Estado. 
Não se trata tambem de assegurar naquelle Estado da União a execução de· alguma 
lei ou sentença federal a cuja observancia ou cumprimento se opponham acaso os po-
deres respectivos. Tratar-se-ha porventura de manter alli a fórma republicana· federa-
tiva violada em algum de seus principias cardeaes? Ao contrario a intervenção nos 
termos propostos no douto par.ecer do digno relator é gue importaria, ao nosso v~r, 
manifesta violação dessa fórma de governo; da qual é elemento essencial, que constitue 
por ·assim dizer eixo principal sobre que ella gira, a autonomia e indepenncia dos 
Est&dos; autonomia e independencia que ficariam reduzidas a um vão simulacro e 
completamente anniquiladas assim, si a competencia excepcional estabelecida no 
citado artigo 6o tivesse o alcance ~ amplitude que lhe é att-ribuida no parecer de que 
discordo. Em que ponto ficou com effeito violada ou desrespeitada a fórma republi-
cana federativa no Estado do Amazonas como cessando as funcções do ultimo Gover-
nador eleito pelo povo amazonense, e como tal reconhecido pelo respectivo Congresso 
Legislativo, em virtude de renuncia acceita por este, ser aquelle substituído pelo seu 
immediato para complet.ar o actual período g.overnamental, de accordo com a Consti-

·tuição e leis do mesmo Estado; subtituto ou immediato legitima ou conjunctamente · 
eleito, e como tal reconhecido pelo poder local competente, esse mesmo Congresso 
Legislativo que reçonhecera legitimas as eleições de ambos? Ficaria assim desorga-
nizada ou alterada em sua essencia a fórma republicana federativa, porque o Vice-
Governador José Ramallío substitue no governo do mesmo Estado o Governador 
Fileto Pires Ferreira, cujas funcções politicas cessaram pela fórma indicada, isto ~. 
em virtude de um dos casos em que· semelhante facto se opera natural e legalmente, 
e não mediante·o emprego de força ou meios violentos? Ficaria assim r~uzido naquelle · 
Estado o numero legal dos orgãos da soberania popular na fórma do art. 15 combinado 
co o art; 63 da Constituição de 24 de fevereiro, a - cujos principias fundamentaes 
devem conformar-se as Constituições dos Estados? 

. Ninguem, parece-nos, o poderá affi·rmar ante os principias basicos que, nos ter-
mos da mesma Constituição, caracterizam 'a fórma de Governo nella estabelecida, 
para dahi inferir a cómpetencia excepcional do Governo Federal em relação a nego-
cios peculiares aos Estados; capitulando-a em o n. 2 do art.' 6°. citado ou em qu~l
quer das outrªs ·hypotheses indicadas nessa ·disposição; cornpetencia· que, ' por isso 
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mesmo que constitue excepção á regra contraria característica da t6rma republicana 
federativa, COJ)Statada e corroborada no principio do mencionado artigo, exclue ainda 
mais rigorosamente, si assim me posso exprimir, toda· e qualquer interpretação ex-
tensiva de modo a inverter os termos e conceitos· da lei no sentido de faz.er da excep-
.ção regra ou yíce-versa. O proprio Governador reclamante preferiu incluir o caso 
vertente, para o fim de poder invocar e autorizar a intervenção do Governo Federal, 
na hypothese contida em o n. 3 do citado artigo 60; revelando assim, de um lado, a 
difficuldade, sinão . impossibilidade, de adaptar o mesmo caso· a essa disposição, e 
.reeoJélheceodo, de outro lado, que no Amazonas actualmente não se verifica a especi~ 
do n. 2 em ·que o parecer. c;lo iHustre·relatc;>r capitula esse malaventuradci caso de 9ue 
se occupa a .mensagem. . . . 

Figure-se que, em vez de resultar da ·renuncia accei:ta pelo Congresso legislativó 
do Aml\Zonas a cessação das funcções do Dr. Fileto Pires Ferreira na qualidade de 
Governador daqueUe Estado, houvesse resultado de sentença· judiciaria que, mediante 
o competente processo, o condemnasse á perda do cargo, como occorreu já em dias 
do correote anno com o vice-Governador de Sergipe Pereira Lobo; poderia elle invo-
car- lçgitimamente a intervenção do Governo Federal, nos termos ~o artigo citado, 
para repol-o em seu Jogar sob o fundamento ou pretesto de !;e basear em provas ou 
documentos falsos a sentença que assim o condemnára, prescindindo dest'arte de ten-
tar o recurso legl!l, facultado pelo art. 81 combinada com o art. 59 n. 3 da Consti· 
tuição da Republica, para o fim de obter a reparação a que se julgasse com direito? 

Ninguem de certo o alfirmará, pouco ímportanto que em Sergipe se tratasse 
do vice-governador e no Amaz.onas se trate do Govel'nador e no Amazonas se trate 
do Governador, uma vez _que esta círcul?stancia não altera cs termos da questão 
perante os princípios de direito. 

Mas, ainda quando ·se pudesse ou devesse considerar incluído em alguma das 
hypoth~es em que. por excepção compete ao Governo Federai intervir em negocio;; 
·peculiares aos Estados, nos termos do citado art. 60 da Constituição da Republica, 
o ·caso do Amazonas, fallec~ria ao Congresso Legislativo competencia para resolver 
ou providenciar sobre semelhante caso, a menos que, fazendo-o, pretendesse arrogar-
se attribuições attinentes á esphera de acção traçada pela propria Con!;tituiÇão aos 
demais poderes da União e incompatíveis por sua natureza com as que lhe são pecu-
liares, violando assim oútro dogma fundamental do regimen de governo ahi estabe-
lecido, qual seja o da divisão e independencia dos poderes publicas que constituem 
ós orgãos da soberania nacional. - · 

Além do que a . interferencia que originariamente ou por \'ia de recurso possa 
caber ao Poder Judicíarió da União, em relação a negocias estaduaes, resulta da 
propriá natureza das attribuições que pela Constituição ihe são explicitamente confe-
ridas, . como ~e inf~re dos artigos, que em outra parte deixamos notados, e não da 
competencia excepcional a que se refere o citado art. 6° da mesma Constituição. 

Quanto ao simile que na matería do estado de sítio encontrou o illustre relator 
do parecer para considerar incluído nas expressões - Govern~ Federal - o Poder 
I:egislatívo da União, , affigura-se-nos, com a devida venia-, mais uma razão para, 
:sinll.o negar em al;>soluto, com certeza pór em duvida a inclusãó desse poder naquellas 
palavras do principio do artjgo . citado. 

Não ·se compre,hende, co111 e.ffeito, examinando attentamente a larga esphera 
de attribuições especificadas nos trinta e cinco panagraphos do art. 3'\ da Constituição 
de. 2'\ de .(evereiro, que deixasse ella de mencionar ahi ou em outra parte a impor-
tantíssima· materia da intervenção dó Governo Federal em negocias ·peculiares ·aos 
Estados; materia que éntende directa e intimamente. com o regimen · de governo 
instituído na: mesma Con~tituição. Tão pouco parece-nos plausível, como opinam 
outros,· q~e semelhante .assumpto se comprehenda implicitamente nos §§ 33 _e 3'\ 
desse artigo como no § 1~ do ·art. 35, quando outros negocias de identica importancia, 
como o sitio ou de importancia . secundaria, si assim me posso exprimir, como a 
fixação do padrão dos pesos e med\das (§ 9o) não foram omíttíd_os nessa vasta especi· 
ficação de attribuições conferidas aô Congresso Legislativo no primeiro dos arti~os 
citados: Semelhante silencio em relaçllo á _intervençllo a 'par da especifirsorlln em 
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relaçAo ao sitio, á prestação de subsídios aos Estados na hypothese do art. 5°, a· auto-
rização ao Governo para declarar a güerra no· caso de mallograr-se o recurso pacifico 
da arbitramento e a fazer da paz (§§ 21,_ 14 e u), assumptos sobre os quaes 
são tambem conferidas pela mesma Constituição (art. 48) attribuições do Poder 
Executivo, só encontra explicação plausível, rasoavel e logica em meu espírito na 
consideração de que, l<;mge de pretender incluir a intervenção nos termos vagos dos 
§§ 33 e 34 do art. 34 e 1° do art. 35, como materia da competencia do Congresso 
Legislativo, o legislador constituinte teve o intuito de recuzar-lh'a a-ssim implicita-
mente ou por exclusão; tanto mais quanto não me cansarei de repetir que, em materia 
de competencia, e sobretudo competencia excepcional como a do art. 6o tantas vezes 
citado, não se admitte interpretação extensiva ou por analogia. 

Cumpre ainda não esquecer este outro aspecto que se revela no caso do Ama-
zonas, tal qual é figurado na mensagem que o troüxe ao conhecimento do Congresso 
Legislativo e nos documentos que por cópia a acompanharam : ha de um lado 
o Congresso Legislativo do Amazonas, recebendo e acceitalidu a renuncia como 
verdadeira no desempenho de attribuição que lhe é peculiar, e de outro lado o Dr. 
Fileto Pires Ferreira increpando-a de falsa. Encontram-se, pois, em antagonismo 
e desaccordo o Poder Legislafivo e o chefe do Poder Executivo desse Estado ; o 
primeiro deiberando sobre assumptos de sua exclusiva competencia, e o segundo 
recusando submetter-se aos effeitos e consequencias dessa deliberação, que taxa de 
inconstitucional ' e nulla; um excercitando a sua acção e competencia constitucional 
para fazer cessar as funcções políticas do outro, este agindo em sentido que se lhe 
afigura legitimo e competente para recuperal-as. Acha-se J:ois, em questão, nesse 
caso singular do Amazonas, não o exercício de um só desses dous poderes estaduaes, 
como em seu começo presuppõe o parecer do illustre relator, mas o de ambos. Logo, 
no exame e estudo do assumpto n!lo se póde prescindir de attender e considerar a 
questão sob esse duplo aspecto para aquilatai-a e decidil-a devidamente, uma vez 
que o facto complexo que assim a caracteriza involve o exercício de dous A()S orgãos 
constitucionaes do Governo do Estado do Amazonas, · e ·concerne, portanto, não inso-
ladamente sob um unico ponto de vista, como se allega ainda no prologo do alludido 
parecer, mas duplamente sob os dous aspectos indicadQS, ao desenvolvimento regular 
do systema constitücional estabelecido no mesmo Estado, de accordo com a Consti-
·tuição Federal. Mas esse facto complexo, que é o resultado de um acto do Congresso 
Legislat ivo do Amazonas agindo dentro da esphera leg<~l de sua competencia consti· 
tucional (reconhece-o o proprio Governador reclamante, repete-o a Mensagem do 
Presidente da Republica, e ninguem· o pooe contestar), «procedeu ou foi provocado 
por um documento falso, que lhe foi attribuido, mas a que foi inteiramente estranho 
e para cuja organização ou apresentação a ninguem autorizou "• accrescenta o mesmo 
Governador em seu telegramma de reclamação. Ora, quem quer que procure exa-
minar detida e attP.ntamente·as funcções que caracterizam a esphera de acção traçada 
pela Constituição da Republica a cada um dos orgãos do Soberania Nacional, que 
ella instituiu em seu art. xs, não póde deixar de reconhecer e proclamar que au 
Poder Judiciario compete apurar e decidir, attentas suas funcções características, 
·a verdade ou falstdade desse documento em qué assentou o acto, aliás legÍll, do Con· 
gresso Legislativo do Estado do Amazonas, que originou o conflicto suscitado entre 

· os alludidos orgãos do poder publico desse Estado. Logo, em quanto pelo Poder 
)udiciario não estiver liquidada a veracidade ou a falsidade do documento que pro-
vocou o acto de que procedeu o conflicto, felizmente pacifico, entre esses dois poderes, 
não ha possibilidade de se manifestar a competencia excepcional estabelecida para 
o Governo Federal no art. 6° do estatuto fundamental da Republica. Do exposto 
parece-nos resultar logica e irrecusavelmente que não é licito, attendendo unicam_ente 
ao exercício de um desses dois poderes, e olvidando inteiramente o do outro, dar 
como liquidado o poiltõ original do conflicto (falsidade do documento provocador 
dõ acto que o suscitou) e considerar assim illegitimo ou illegal o procedimento ou 
exercício do Pooer que praticou esse acto e legitimo e legal o do Pooer attingido 
pelo mesmo acto. Em tal caso o que se nos afigura, no momento actual, legal, 



logko, prudente e menos a,rriscado, para manter . Q prestigio e pureza da . fórma 
·republicana federativa no Amazonas, é, considerando legitimo o exercício ·daquelle 
desses dois poderes que actu;alment~ se mantém no gozo e desean~nho de suas facul· 
daltes constitucionaes, uma vez que as do outro continuam a ser alli desempenhadas 
pelo seu substitutito regai, aguardar a solução final que aquelle que se diz espoliado 
ou ferido em seus direitos com o acto provocador do confticto terá de provocar, 
intentando perante o Poder Judiciario, o meio legal que a Constituição e as leis lhe 
facultam e garantem para ser manutenido ná posse de seu catgo, e assim efficaz-
mente desaggravado,, si effectivamente o acto do Congresso Legislativo, declarando 
cessadas as suas funcções, ex-vi da renuncia apresentada e acceita como verdadeira, . 
lhe causou o aggravo de que se queixa, fuh;ninando immere~:id\\mente a autoridade 
ou o poder publico de que se achava legalmente investido. 

Semelhante alvitre, que se impõe naturalmente, logicamente, legitimamente, 
afém de evitar o apparato de uma intervenção inopportuna, extemporanea e quiça 
prenhe de consequendas funestas, que não é dado pre\·er com segurança, como o 
emprego da força publica, que é inseparavel das intervenções so!J pena de se repu; 
tarem descabidas, poupará á União despezas extraordinarias e escusadas, 'que as 
circu~stancias financeiras do paiz não comportam, Dtm acon$elham emprehender 
sem causa justificada ou necessidade inadiavel; tanto mais· quanto importaria ·isso 
levar talvez a perturbação ou a guerra civil onde reinam a paz ·e a tranquillidade, 
como o attestam os telegn1.mmas, procedentes do Amazonas, qo.~e a imprensa· desta 
Capital tem. publicado constantemente sem contestação dos interessados pela inter-
venção do Governo Federal, e as proprias communicações effidaes dirigidas pelos 
poderes publicos daquelle Estado ao Governo e ao Congresso. 

Assim não ficará entorpecido em seu regular desenvolvimento, nem paralizado 
em seu natural funccionamente, o systema constitucional de Governo estabelecido 
no Estado do Amazonas, de accordo com a Constituição Federal, que, estabelecendo 
o regimen republicano federativo, não quiz nem podia querer consagrar a intervenção 
do Governo Federal em negocios peculiares aos Estados, orgãos integrantes e com-
plementares dessa fórma de ·regimen político, para dirimir conftictos que encontram 
natural e cabal solução. nos meios e nórmas regulares ahi instituídos de modo claro, 
precizo e terminante, mas para ser .applicada unica e excepcionalmente aquelles casos 
á que se r.ão ·possam adaptar promptamente, convenientemente e efficazmente esses 
meios e nórmas regulares; casos ou conftictos estes a cuja solução unicamente a 
mesma Constituição reservou esse meio especificado -em seu .. a,rt. 6, que se denomina. 
intervenção e constitue e caracteriza a competencia excepcional a si estabelecida. 

Alé~ disso, desculpe-se-me dizel-o, sem intenção aliás de alludir ou milindrac 
á pP.Ssoa alguma, a resolução com que conclue o parecer o illu'stre relator, si for 
adaptada pelo Congresso Legislativo, produzirá talvez a mais triste· e dolorosa im-
preSsão no espírito publico na conjunctura actual, em que os poderes federaes mos-
tram-se como q,ue hesitantes e parecem regatear, tomados de meticulosas caut-elas, 
a presta.,.ão de soccor()s, garantidos aliás terminantemente pelo art. 5" da Constituição· 
da Republica, aos Estados do Norte cujas populações se estorcem p"resentemente nas 
angustias da sede e da fom~, ao passo que, mediante essa interpretação do artig;> 
seguinte da mesma C!lnstituição, Ínterpretação que não está em sua letra, nem 
parece estar em seu espírito, os ditos poderes mostram-se dispostos, ou antes, se 
promptificam a derramar talvez milhares de,contos de reis no Estado do Amazona~, 
cujos cofres parecem ameaçados de verdadeira pletora, tal é a abundancia de nume-
raria que os abarrota. E tudo isso se pretende fazer a pretexto ou sob o fundamento 
de manter no Amazonas a fórma republicana . federativa, quando alli funccionam 
regularmente e pacificamente todos os poderes constitucionaes, que são os legitimao; 
orgãos da soberania p.opular, ~m quanto o contrario não estiver apurado pelo poder 
publico, que para isso tem em face da Constituição de 24 de fevereiro competenci:t 
natural e ordinatia, efficaz e garantidora; quando alli .não se manifestam intuitos 
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sepacatista.s, nem tendencias para recusar á União o exercido pleno das faculdades. 
especiaes e ordinarias que a mesma· Constituição lhe garante e assegura em .todo o. 
territorio da Republica, e portanto no de cada E~tado; quando alli, em summa, não 
exista uma só pessoa com armas nas nãos para obstar á União o pleno exercido das 
suas funcções soberanas como centro do regimen republicano federativa, que essa 
Constituição consagrou, ou para perturbar sob qualquer pretexto a ordem e a tran-
quillidade publicas. · 

Não parece, pois, de avisada prudencia despertar, talvez raivoso, esse grande 
leão que ora permanece socegado e tranquiUo lá no extremo norte do paiz. 

Em conclusão, ou o caso do Amazonas não se acha comprehendido na competen-
cia excepcional, estabelecida no 'art. 6o da Constituição Federal, e portanto tem a 
sua solução natural e legitima mediante os meios e nórmas regulares, instituídos na 
mesma Constituição, e anteriormente indicados no sentido expresso neste voto, ou, 
no. caso contrario, não cabe ao Congresso Legislativo providenciar ou resolver a 
respeito, e menos' decretar leis retroactivas ou para reger hypotheses pendentes. 

Assim opinando, proponho que 5e adapte o seguinte parecer em substituição ao 
do illustre relator : 

· A Commissão Especial, nomeada para examinar a Mensagem do Exm. ·Sr. Pre-· 
sidente da Republica e documentos annexos, relativamente a acontecimentos occorri-. 
dos no Estadó do Amazonas, e propor as medidas que couberem na esphera de acção 
traçada· pela Constituição de 24 de fevereiro ao Congresso Legislativo, é de parecer 
que taes acontecimentos independem de providencias inherentes ás funcções constitui-
cionaes do dito Congresso. · 

Rio, 22 de agosto de 11l98. - PEREGRINQ, 

SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO. 

O Sr. José Peregrino- Sr. Presidente, subo á tribuna neste momento para 
cumprir um duplo dever : em primeiro Jogar venho cumprir o dever de expender pe-

rante a Camara dos Srs. Deputados os motivos em virtude dos 
2• discussão do quaes discordei do parecer da honrada maioria da Commissão 

Especial de que faço parte; em segundo Jogar venho cumprir _o 
projecto 74 · dever de, como representante de um dos Estados da federação 

brazileira, Ievantac desta tribuna o meu fraco, mas formal e 
sincero protesto contra o gol.pe fatal que se pretende desfechar na autonomia e inde-
pendenciao dos Estados. (Apoiados e não apoiados.) 

Sr. Presidente, a questão que se acha envolvida no parecer, cuja discussão V. 
Ex. acaba de annunciar, é incontestavelmente uma das mais importantes, das mais 
delicadas, das mais transcendentes,- e, accrescentarei, das mais intrincadas que pàdem 
ser ventiladas perante as camaras legislativas dos paizes que são regidos pelo mesmo 
systema pol.itico instituído no nosso estatuto fundamental, por isso mesmo que essa 
questão entende intima e directamente com a essencia e vida proprias desse regimen 
de governo. Nenhuma Qutra questão, a meu ver; a sobreleva; nenhuma outra deve 
preoccupar e interessar tanto, quanto ella, aos legisladores e estadistas desses 
paizes. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO - Apoiadissimo. 
O SR. Josll: PEREGRINO - E' por isso, Sr. Presidente, que eu comprehendo bem 

e aquilato· devidamente, como o deverão comprehender e aquilatar V. Ex. e a Camara 
dos Srs. Deputados a grande desigualdade que me colloca em terreno secundaria e . 
inferior (não apoiados geraes) neste debate, em que terei a honra de terçar armas 
com os meus illustres collegas, dignos membros da Commissão Especial, em cada um 
dos quaes eu me desvaneço de reconhecer talento,, illustração e c.ompetencia taes, que 
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ainda mais salientam· a minh~ insufficiencia (nlfo apoiados geraes) no as~umpto que 
faz objecto do mesmo debate, cuja magnitude e. relevancia constituem outro elemento 
que sobreleva a desigualdad~ a que acabo de alludir. 

De modo que, Sr. Presidente, eu teria sido levado naturalmente a declinar da 
honrosa incumbencia com que V. Ex. me distinguiu, incluindo-me nessa commissão, 
deixando assim que-outro mai-s competente occupasse nena o meu Jogar, si não 
tivesse de observar a norma invaríavel de proceder, que me tenho imposto, em toda 
a minha vida, de jámais esquivar-me ao cúmprimento dos deveres inherentes a qua,es-
quer funcçôes publicas de que porventura me ache investido, quaesquer que sejam as 
difficuldades que me seja mister superar, quaesquer que sejam acaso as consequen-
cias ou resultados que dahi possam ou venham decorrer. 

Ditas estas palavras, que servirão de escusa para attenuar o desalinho das mi-
nhas phrases, o desacerto dos meus conceitos, ou a fraqueza dos meus raciocinios, 
entrarei, Sr. Presidente, na exposição dos motivos, que influíram no. meu espírito 
para dissentir do douto parecer da honrada maioria da Commissão Especial, incurn-. 
bida de examinar as occurrencias políticas, relativas ao Estado do Amazonas. que 
fazem objecto da Mensagem do honrado Presidente da Republica. 

Antes, porém, de fazel-o, V. Ex. e a Camara dos Srs . . Deputados hão de per-
mittir que eu faça a declaraçllo que vou externar, como uma especie de preliminar a 
essa exposição de motivos. 

Eil-a: 
Nilo foi, Sr. Presidente, agora, por occasião de estudar esta questão, para cum 

prir o meu dever perante a Commissão E5pecial, na qual fui incluído, que se gerou 
em meu espírito a opinião que se acha concretisada no voto em separado, que tive a 
honra de ler perante essa commissão relativamente ao art. 6° da Constituição da Re-
publica. Ao contrario, elle se formou e radicou em meu espírito em época muito ante-
rior, e quando nem siquer me passava pela mente a pos~ibilid11de ou even'tualidade tle 
merecer dos meus concidadãos a honra de ter um assento no seio da representação 
nacional. Assim, Jogo que foi promulgada a Constituição da Republica, procurei 
lei-a, corno era do meu dever, com a attenção que esse acto de tamanha relevancia e 
magnitude devia inspirar a todos os brazileiros. 

· Com a leitura desse documento politico ficou em meu espírito gravada a opinião 
que concretisei no meu voto em separado, isto é, combinando as arts. 1•, 6° e 63 dá 
Constituição da Republica, me pareceu que se achava ahi consubstanciada e garan-
tida e federação, e bem assim a autonomia e a independencia dos Estados : a fede-
ração pela indissolubilidade do laço que, nos termos do art. 1', deve prender os 
Estados á União, ·bein como pela limitação prescripta áquelles em relação a esta 
no art. '63;· e a autonomia e independencia dos Estados pela amplitude que Íhes foi 
conferida no citado art. 63 para se constituírem e l'eg'erein-se pelas constihiições e 
leis que adaptassem, e especialmente pela prohibição terminante, prescripta no 
art. 6', em relação ao governo federal. · 

Assim, o limite imposto no art. 63 (que comprehende implicitamente a autonomia 
do município nos termos do art. 68) aos Estados quanto á sua organização, a facul-
dade conferida no art. 6° á União para procur~r manter a federação, quando elles 
tantarem afrouxar os laços que deverão constituir essa indissolubilidade, caracte-
rística e elementar da federação, e a prohibição imposta nesse me~mo artigo ao 
governo federal de intervir em negocios peculiares aos Estados, .salvo nos · casos 
cestrictos ahi estabelecidos; tudo isto levou-me a fazer sobre o assumpto contido 
nos tres artigos citados o parallelo que peço permissão para externar : o conjuncto 
destes tres artigos. constitue para mim o mesmo que para os hebreus constitua a arca 
da santa alliança - uma reliquia sagrada - que não podia 'ser tocada sinão pelas 
mãos dos anciãos, ou (o que para esse povo tinha identica significação) o Santum 
Santorum do magestoso templo de. Salomão, em que não era dado penetrarem out~os 
que não ·fossem os levitas de Israel. · · · 

A·~sim se me affigurava , tambem a matei-ia contida no art. 6', isto é~ me parecia 
que este artige Ci:>mprehendia e consubstanciava um dogma de fé republicana, ~m 



-260-

que os poderes constituídos não podiam tocar sem desvirtuai-o; ou por outra : se me 
affigurava que as legislaturas ordinarias não poderiam penetrar nesse santuario 
da fé republicana sinão observando o ceremonial préscripto nc;> ritual consagrado 
pelos eleitos do povo brazilei·ro, que deste receberam os competentes poderes para 
organizai-o, estabelecei-o e decretai-o, como effectivamente o organizaram, estabe-
leceram e decretaram, . promulgando a liberrima Constituição de 24 de fevereiro. 
Este cerimonial, senhores, que deve ser religiosamentt- observado toda vez que se 
intente alterar ou· reformar esse monumento da sabedoria e do patriotismo do Con-
gresso Constituinte da . nossa patria, é o que se acha estabelecido no art. 90 dessa 
magna carta da~ nossas iiberdades. , ' 

As formalidades e requisitos prescriptos neste artigo, quanto ao modo de propor 
a reforma da Constituição e sua consequente approvação pela Camara e Senado, 
constituem outras tantas cautelas estabelecidas pelo ' legisladór CO!lstituinte• no intuito 
manifesto de garantir ao codigo da nossa organização politica a maxima estabilidade, 
de modo que não fosse facil ao espírito das facções convertel-o em joguete de suas 
ambiçõés e interesses partidarios, desvirtuando-o e deturpando-o em s~us pontO'l 
capitaes e característicos do regimen político ahi instituído; levando o mesmo legis· 
lador o seu empenho em manifestar o seu pensamento a esse respeito, ao ponto de 
vedar, no § '4o do artigo citado, como objecto de deliberação do Congresso,· a apresen-
tação ou admissão de projectos tendentes a <<abolir a fórma republicana federativa 
ou a igualdade da representação dos Estados no Senado,; dous princípios cardeaes 
desse regimen - a federação e a autonomia e independencia dos Estados - que 
o art. 6° da ConstituiÇ.ão tem por objectivo manter e garantir. 

Tal foi, Sr. Presidente, a idéa, a convicção, a. opinião que a leitura do nosso 
estatuto fundllmen~al gerou em meu espírito sobré a importante materia contida em 
seu art. 6o. 

Em x895, porém, por occasião de ler a primeira mensagem que o honrado Sr. 
Dr. Prudente de Moraes dirigiu ao corpo legislativo, deparei ahi com o topico que 
peço venia á Caruara para ler : · 

" São do domínio publico os successos políticos de feição diversa, que se verili.:am 
em alguns Estados, quer durante o período go\!'ernamental transacto, quer ' já em 
minha administração. Assim, em Alagôas deram-se os factos relath·os á terminação · 
do mandato de antigo governador; em Sergipe occorreu a dualidade da C~ara 
Legislativa e do governador; em Pernambuco ·houve sérià divergencia quanto á 
apuração dos Senadores do Estado, e ultimamente na Bahia deu-se a duplicat~ das 
casas do ·congresso. 

· Abstive-me . de intervir naquellas questões ,por entender que nenhuma se podia· 
capitular nos casos em que, por excepção, a Constituição autoriza a intervenção do 
Governo Federal dos Estados. 

A gravidade desses factos, que infelizmente se estão rep1·oduzindo, impõe ao 
Congresso Nacional o dever de, com a maxima urgencia, prover a respeito, por 
meio de lei que regule a solução das collisões como as que •Jos ap~ntei, e que tem 
grandemente prejudicado o bom aiidamenfo da administração de alguns Estados. 

E' do me5mo modo urgente que regulamenteis os preceitos do art. 6" da Consti-
tuição, não só quanto á interpretação clara e positiva do texto constitucional, como 
estabelecendo o meio pratico da intervenção federal, nos casos em que ella é per· 
mittida. 

Essas leis, estou certo, contribuirão efficazmente para o funccionamento regular 
de nosso regirnen federativo. , 

Occupando-se em taes termos, Sr. Presidente, esse documçnto politico, de· subido 
valor, já por sua propria natureza e alcance, já pelo alto prestigio e incontestav:l 
competencia de seu illustre signatario, do assumpto constante do art. 6° da Consh· 
tuição da Republica, que incontestavelmente enfeixa em seu contexto um dos pontos 
mais transcendentes do regimen politico instituído na mesma Constituição, aquelle 
que constitue por assim dizer o eixo principal sobre que gira todo o m~cani~mo carac-
teristic~ e peculiar desse regimen, comprehendem y, Ex., Sr. Presiden~e, e a Camar~. 
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dos Srs. Deputados, que eu não podia deixar de reflectir attentamente sobre a opinião -
que a respeito do mesmo assumpto se havia radicado em meu espírito com a leitura 
e estudo anterior da Constituição de 24 de fevereiro, conforme acabei de manifestar, 
e essa reflexão e consequente estudo mais detido e aprofundado do assumpto, senho-
res, eu o confesso, levaram-me naturalmente a suspeitar da procedencia e acerto 
dessa minha opinião, contraposta á de pessoa tão autorizadade e competente, e da 
suspeita À duvida só medeia um passo. E eu não hesitei um só momento em transpor 
o q~asi imperceptível espaço que IJ1e collocava assim entre a suspeita e a duvida; 

Uma vez attingida esta, lançada estava a -ponte para transportar-me á margem 
opposta a em que· me collocaram nessa questão a primeira leitura e o estudo da 
Constituição. 

Fui pois induzido, não sem certa vacillação ainda sobre a sua prcicedencia, a 
acceitar, si et in quantum, como a verdadeira e genuína doutrina constitucional a 
que no alludido documento politico fôra assim externada pelo honrado Presiàente 
da Republica, e isto pelas considerações que pessarei a manifestar e me parecem da 
maior ponderação. 

O Sr. Dr. Prudente de Moraes fôra com effeito, Sr. Presidente, um dos mais· 
illustres e devotados paladinos. da propaganda republicana durante o regimen pas-
sado, e tantos e taes foram os serviços que então S. Ex. prestara á idéa vencedora 
em 15 de novembro, como os altos dotes -e distinctas qualidades que revelara, nessa 
quadro gloriosa, aos olhos . de seus dignos companheiros de lutas, que estes lhe con-
feriram a subida honra de·vir occupar o seu posto de combate em pról da idéa repu-
blicana em uma das cadeiras do parlamento do lmperio, como representante de seu 
estado natal; commissão que S. Ex. desempe.nhou com o brilhantismo e correcção 
que toda a Camara conhece. 

Não foi só isto. Proclamada a Republica, S. Ex. foi nomeado o primeiro gover-
nador de seu estado natal para estabelecer e fundar alli esse regimen, pelo qual 
S. Ex. tanto .batalhara durante o imperio, revelando ainda no desempenho desse 
elevado cargo a par de nobilíssimos sentimentos de justiça, rectidão, honestidade e 
moderação, extmias qualidades de estadista, e correspondendo assim mais uma vez 
á espectativa e á confiança de seus correligionarios politicos. 

Ainda· mais. Eleito senador ao Congresso Constittuinte, aquelle mesmo que 
estabeleceu, decretou e promulgou o estatuto fundamental tia Republica, S. Ex. foi 
poc seus illustres collegas eleito Presidente dessa grande Assembléa, havendo-se no 
desempenho desse honroso . cargo de tal modo que mereceu os applausos unanimes 
de todos aquelles, .aos quaes se impoz, por sua correcÇão irreprehensivel e. alto espí-
rito de justiça e imparcialidade, de tal fórma que teria sido eleito o primeiro Presi-
dente da Republica si não occorress~m as peripecias que muitos dos que me ouvem · 
neste moménto t«istemunharam. 

Eleito ainda Vice-Presidímte do Senado, S. Ex. continuou a revelar no desem-
penho desse elevado posto as mesmas distinctas qualidades, os mesmos nobilíssimos 
sentimentos, a ml"sma inquebrantavel correcção, que anteriormente revelara no 
desempenho dos demais cargos indicados. 

De modo que, findo o primeiro período governamental, S. Ex. foi geralmente 
apontado como .o legitimo successor do primeiro Presidente da Republica; - cargo 
para que S. Ex. foi eleito quasi por uma verdadeira acclamação, tal era a confiança 
politica que S. Ex. conquistara de seus concidadãos, e sobretudo de seus correli-
gionarios politicos, no desempenho das elevadíssimas funcções a que acabo de refe-
rir-me. 

Ora, em taes c~ndições, Sr. Presidente, ante opinião tão autorizada e compe-
tente, especialmente tratando-se de assumpto capital do regimen de governo estabe-
lecido na Con~tituição da Republica, de que fôra o Dr. Prudente de Moraes um dos 
principaes organizadores, na qualidade de Presidente do Congresso Constituinte que 
a decretara e promulgara, eu não podia deixar de vacillar e conceber sérias duvidas 
quanto ao acerto, legitimidade é procedencia da opinião que sobre o mesmo assumpto 
formulara anteriormente no sentido indicado, encontrando assim nessa justa aprecia-
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ção do alto prestigio e incontestavel competencia de S. Ex., poderosos motivos e 
sobejas razões para inclinar-me a acceitar como a verdadeira doutrina constitucional 
sobre esse materia· aquella que S. Ex. manifestara no documento politico a · que 
acabo de referir-me, não obstante as vacillações que me assaltavam ainda o espírito 
a esse respeito, do ponto de vista de sua constitucionalidade ; vacillações que avulta-
vam á medida que eu meditava sobre o assumpto, e acabaram afinal por me fazerem 
voltar á minha primitiva opinião, maxime após a luminosa discussão que sobre elle 

··.S!J.scitou nesse mesmo anno de 1895 nas duas Casas do Congresso Legislativo ·o pro-
jecto de regulamentação do art. 6° da Constituição, em que tem assento o referido 
assumpto; projecto proposto pela Commissão Mixta que então foi organizada de 

. membros do Senado e desta Camara e a cujo exame e estudo foi submettido o men-
cionado assumpto, conjuni:tamente com outros projectos a elle relativos, apreSentadas 
nesse anno por illustres membros desta Camara, entre os quaes mencionarei os dos 
Srs. Martins Junior e Erico Coelho. 

Após luminosissima discussão, em que t~maram parte os mais eminentes orado-
'res do Senado, foi. alli approvado esse projecto, que aliás nesta Camara teve soluçãa 
contraria. . 

Nessa discussão, Sr. Presidente, manifestaram-se, como acabei de dizer, illus-
tres membros. da outra Casa do Congresso, cujos nomes peço venia para declinar 
entre outros os dos eminentes chefes Quintino Bocayuva e Campos Salles, que, como 

. o Dr. Prudente de Moraes, occuparam Jogar eminentíssimo na propaganda republi· 
cana, e fizeram ambas parte do patriotico Governo Provisorio da Republica, e, como 

·. S. Ex.1 não podem deixar tambem de ser considerados dous benemeritos da Federa-
ção . Brazileira, quer pelos seus relevantissimos serviços a esta, tanto antes como 
depois do advento da Republica, quer pelo seu alto prestigio e incontestavel compe-
tencia em pontos de fé republicana, quer como dous dos mais activos, devotados e 
autorizados collaboradores do estatuto fundamental da Republica, cujas opiniões 
·portanto em pontos capitaes do regimen ahi instituído devem ter todo o peso e valor 
para os republicanos. 

Pois bem, Sr, Presidente, esses dous eminentes chefes republicanos manifestaram 
nessa diséussão a opinião que sobre a materia do art. 6° da Constituição parecera, 
desde a promulgação desta, ao obscuro orador que ora occupa a tribuna da Camara 
dos Srs. Deputados, mais legitima, verdadeira e conforme á natureza e essencia do 
regimen de governo estabelecido na mesma Constituição. 

Após tal pronunciamento, Sr. Presidente, sobre a questão da intervenção do 
Governo Federal .em negocias peculiares aos Estados, comprehendem V. Ex. e a 
:Camara. elos · Srs. Deputados que as vacillações que me ·dominaram, ante a Opinião 
que a r~speito dessa questão manifestara o honrado Presidente da Republica em sua 
~ensagem· de r8gs; tendiam naturalmente a desvanecer-se para dar guarida á opinião 
prl~itiva que .sobre ella se formara em meu espírito, já então amparada~ pela palavra 
!!Utorizada, competentissima e prestigiosa dos dqus eminentes Senadores a que venho 
de alludir, cujo prestigio, competeni:ia e autoridade republicanas consdtuiam assim 
para mim baluarte poderosissimo e inexpugnavel em que podia e de"~<;a descançar 
segura e desassombrada a minha intompetencia, e isento, portanto, o meu espírito 
das hesitações que o assaltara .após a leitura da mensagem de· 1895· 

Desappareceu assim, pois, Sr. Presidente, essa causa poderosa que me induzira 
a reputar erronea minha opinião primitiva, para dar Jogar a que .ella se radicasse 
de. novo em meu espkito; tanto mais quanto eu acabava de verificar que a opinião 
contraria não conseguira triumphar no Congresso, apezar dos nomes prestigiosos 
e competentes que ahi procuraram com empenho fazel-a vingar, corporificada em 
uma lei regulamentadora do art. 6° da Constituição de 24 de fevereiro . 

. No anno seguinte, Sr. Presidente, em 18g6, o honrado Presidente da Republic'l 
renovou .em sua . segunda mensagem as ponderações feitas na primeira sobre a neces~ 
sidade , de regulamentação do art. 6° da Constituição. Nada occorreu porém ·.nesse 
anno no Congre5so sobre o assumpto, parecendo assim que continuava predóniinari:t'3 
ahi:a QPinião contraria-á de S. 'Ex. 

•.-;. .. 
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Em 1897, Sr. Presidente, o Dr. Prudente de Mor:1es reiterou ainda em sua tnen• 
sagem ao Congresso Legislativo as referendas das anteriores scbre a ·materia do 
art. 6° da Constitu!ção, sa lientando de novo .a necessidade da sua regulamentaçilo. 
Nada, porém, deliberou ainda o Congresso nesse anno com relação a esse assumpto 
mantendo o mesmo silencio do anno anterior. Mas em sua ultima mensagem, Sr. 
Presidente, o Dr. Prudente de Moraes não se esqueceu de repetir as considerações 
feitas nas anteriores sobre a materia da intervenção do Governo :Federal em nego-
cios. peculiares aos Estados, i-nsistindo ainda uma vez sobre a necessidade de regu· 

.lamentai-a em lei, em que sejam especificados os casos em que ella se deve reali:~:ar, 
O modo de praticai-a, bein como OS poderes federaes aos quaes compete O exerctCIO 
dessa faculdade excepcional, applican'ão-a aos casos especificados rio art. 6•. da 
Constituição. 

Ora, Sr. P resi<Jeiite, os factos que acabo de historiar em rapida resenha a sa6er: 
a rejeição do projecto de regulamentação da materia do art. 6• da Constituição, pro• 
posta pela commissão mixta de membros desta Camara e do Senado, a cujo exame 
e estudo fôra ella submettida conjunctamente com outros pro)ectos, regulando o 
mesmo assumpto, e o silencio· do Congresso nos dou~ annos suhsequentes (1896 e 
1897), nada propondo, nem de,iberando a respeito, sem embargo das reitaradas 
recomtnendações do honrado Presi~nte da Republica. cujo período governamental 
se completará em 15 de novembro vindouro, vieram ainda mais corroborar a opinião 
que se acha externada no voto em separado que oppuz ao parecer da honrada maioria 
da commissão especial, a cujo exame e estudo foram submettidas as occurrencias, 
relativas ao Estado do Amazonas. que a mensagem presidencial, a que alludi em 
principio, trouxe ao conhecimento do Congresso Legislativo, em data de 8 de agosto 
ultimo. 

Esses factos, pois, Sr. Presidente, concatenados aos elementos, anteriormente 
ap.ontados, que presidtram a formação dessa opinião, a radicaram de vez eni meu 
esplrito. De rftodo que no exame e estudo das alludidas occurencias P<>liticas do Arria-
zonas eü não podia deixar de inspirar-me sinão nos principias e elementos que con-
ffibuiram, pela f6rma indicada, para a formação des!a mesma opiniãÓ que externei 
no meu votq~em separado, cujos fundamentos, côm relação ao caso concreto de que 
se occupa a mensagem ·presidencial, passarei a expel'der. 

Sr. Presidente, estabeleci no voto em separado estes dous ronto~, a que procurei 
dar .. o desenvolvimento constante do mesmo voto~ 1° os succE'ssos politicos, occorridos 
no Estado do Amazonas, taes quaes são expostos na mensagem que os trouxe ao ·co-
nhecimento do Congresso, e constam dos documentos que a instruíram, não se acham 
comprehendidos em algum dos casos especificados no art. 6° da Constituição Fede-
ral; zo ain'll'a quando se podesse_ ou devesse considerar compr-!hr.ndidos em alguina 
das hypotheses indicadas nesse .artigo constitucional os alludidos acontecimentos poli-
ticos, não compE-tia ao Congresso Legislativo Feder&i providenciar ou ·resolver a 
respeito, e menos decretar leis retroactivas ou para regular hypotheses pendentes. 

Passarei agora, Sr. Pres1dente, a .considerar e a demonstrar cada _um desses 
~ntos em que procurei concretizar o voto em separado. 

Quanto ao primeiro, Sr. Presidente, basta a simpies leitura da mensagem pre-
sidencial e dos documentos em que se inspirou ella, para se chegar ao exacto co-
nhecimento do facto que se verificou no Estado do Amazonas e motivou a solicitação 
da intervenção federal sobre e~se facto, aliás peculiarissimo a !'legócio estadual, que 
o Governador solicitante capitulou, não na hypothese de n. 2 do art. 6° ·da Consti-
tuição da Republic:a, como fez o parecer da maioria da Commissão, mas na do n. J, . 
a saber : ao CongressõLegislativo do Amazonas foi ~presentada e por este acceita 
como verdadeira a renuncia do Pr. Fileto Pires Ferreira ao cargo de Governador 
ãaouelle E~tado, resultando desse fado, para o seu substituto legal, José RamaibO, 
o direito de completar este o actual período governamental, independente de nova 
eleição politica desse Estado. · 

.Tal é, Sr. Presidente; -o facto de que nos dá conhecimento a mensagem presiden~ 
ciat, baseadã nos documentos que por cópia a acompanham. 
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.. Ora, Sr. Presidente, V. Ex. e a Camara dos Srs. Deputados com.prehendem 
perfeitamente, 'e dispensam':""ni.e, portanto, de adduzir argumentos para o demonstrar, 
que semelhante facto interessa exclusiva e privativamente aos pcderes estaduaes do 
·Amazonas, faz parte da sua economia interna, e entra em summa na classe daqúelles 
negocies que a. ·Constituição e as leis denominam peculiares, e eu peço licenÇa para 
accrescentar - peculiarissimos - aos Estados. · 

O SR. CARLos MÁRCELLINo- Esta é que é a ·verdade. 
O SR. Jost PERÉGRmo - Logo, Sr.. Pr~idente, só aos poderes publicos do 

Estado do Amazonas cabia resolver ou decidir sobr!' semelhante facto, uma vez que 
diz elle respeito á organisação e composição interna~ dos argãos da soberania popular 
desse Estado, , como . effectivamente Ih~ cabe decidir, providenciar e resolver sobre 
tudo que diz respeito á investidura, competencia, posse e exercido respectivos, como 
á cessação de suas funcções, seja ·ella proveniente de terminação dos prazos·legacs 

'de duração daquellas, seja de destituição, . renuncia, abandono ou condemnação . 
. . E' yer,dade, porém, ·Sr. 'Presidente, que o Dr. Fileto Pires Ferrétra,' reclamando 

contra, o acto do · Congresso Legislativo do Amazonas que, acceitando· a renuncia, 
declarou cassadas a~ suas funcções de governador daquelle Estado, allegou ser ·falsa 
a .declaração de renuncia em que se baseara o mesmo Congresso para assim deliberar. 

Mas,' Sr. Presidente, semelhante circumstancia, isto é, essa alleg'ação de falsi . 
dade, contraposta pelo Dr. Fileto á communicação official de seu substituto legal, 
com relação á declaração ·de renuncia que serviu de base ao acto do Congresso ama-
zonense, não tem, nem póde ter, em face da Constituição 'e leis da Republica, a força 
de alterar ou nullificar a · competencia dos poderes publicos do Estado do Amazona~ 
para .d~cidir, resolver ou providenciar sobre esse facto de natureza local, no sen~'do 
e para o fim de substituir por essa competencia incontestavel dos poderes publicos 
do Estado do Amazonas a dos pOderes federaes, salvo, quanto a estes, a verificação 
ou .incidencia de alguma das hypotheses previstas pelos arts. 59 e 6o da Constituiçãr-
de 24 de fevereiro, combinados com o art.' 81 da mesma Constituição; hypotheses em 
que se póde manifestar a interferencia do Poder Judidario da União no desempenho 
da . competencia constitucional que ahi lhe é conferida em relação a .negocies pecu-
liares aos Estados. · ' 

Mas, Sr. P residente, semelhante circumstanda, isto é, essa alleg·ação de falsi-
gos da Constituição Federal compete ao Poder Judiciafio da 'União sobre. negocies 
pe-:::uliares aos Estados, não resulta da faculdad~ excepcional estabelecida ·no art. bo 
da mesma Constituição para o Governo Federal, nem comprehende um só dos casos 
ahi -especificados, que escapam todos por sua propria natlH'eza, objecto e fins á indole 
e feição características desse poder, embora por sua origem seja elle, com os· Poderes 
Legislativo e Executivo, tambem um poder politico, que, como aquelles; represent~ 
a soberania nacional e constitua um dos orgãos por que esta se manifesta e age no 
Governo e direcção do·paiz; embora, como cada um ·daquelles dous outros Poderes 
Federaes, exerça elle tambem funcções eminentemente politicas, quer em relação 
aos negocies .e interesses concernentes á federação, quer em relação a negocias e 
interesses peculiares aos Estados, em que a sua intervenção se manifesta, ora origi: 
naria·mente, como nas hypotheses previstas nos citados arts. 59 lettras c, d, e, e 6o 
lettra i, ora por via ·de recurso, como nas hypotheses do citado art.· 59, n. 3, §§ i 0 

e 2°, e ·dos arts. ·.6x,. n. I, combinado com o periodo final, e 62 parte final; embor<t 
sua. esphera de acção compi'ehenda a garantia de direito de voto, e attinja a'cto5 
essllncialmente politicos, ·como sejam as leis e decretos quer dos poderes publíêos 
da União, quer dos poderes pub1ico's dos Estados. 

· ·A intervenção, pois, Sr. Presidente, do Governo Federal nesse caso singularis-
simo do Amazonas sob o fundamento de manter alli a fórma republicana federativa, 
importaria, ao coritnirio, segundo o meu modo de ver, uma flagrante violação dessà 
fórma de governo, que · constitue por assim dizer o dogma fund.amental da noss~ 
Constituição politica. ,. . 

Em -que·pClnto ficou, com elfeito, Sr. Presidente, violada ou 'subvertida a· fÓ~ma 
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republicana federativa no Estado do Am-azorlBs c~m a cessação das fun~ões do ultin•~ 
governador eleito pelo povo desse Estado, em virtude de renuncia apresentada ao 
poder local competente e por este acceita como verdadeira e legitima, e consequente 
substituição pelo seu substituto legal, nos termos da Constituiç-ão e leis daquelle 
Estado? 

Nem ao. menos, Sr. Presidente, .o facto, que motivou o pedido de intervençãc· 
occasionou a perturbação da ·ordem e tranquillidade publicas no E-stado do Amazo-
nas, onde continúa a dominar a mais completa paz, funccionado regularmente, e sem 
opposição de pessoa a1guma, todos os poderes publkos do mesmo Estado, conforme 
consta das communícações officiaes dirigidas por aquelles poderes ao Governo Federal 
e á Camara dos Srs. Deputados. 

DestOa apenas, Sr. Presidente, desse concerto unisono do povo amazonense no 
sentido da inalterabilidade da ordem e tranquillidade publioas naquelle Estado, a voz 
isolada do Dr. Fileto Pires Ferreira, que, aliás, sem contestar esse facto, attestado 
por todos, limita-se aclamar, cá de bem longe, do Pará, pelo auxilio do Governo· 
Federal, invocando-o pelo telegrapho e adduzindo como prova unica da falsidad.~, 
attribuida assim ao officio de renuncia, a sua palavra isolada e desacompanhada de 
qualquer outra prova ou documen.to. 

Por outro lado, Sr. Presidente, não consta de documento algum que ·o povo do 
Amazonas ou os poderes publicos desse Estado manifestem intuitos ou tendencias 
separatistas, oppondo-se de qualquer modo a que o Governo Federal desempenhe por 
seus agentes immediatos as faculdades e funcções soberanas que a Constituição dá 
Republica reservou á União em todo territorio nacional. e port'lllto no de cada Estado 
federado, . como centro do regimen federativo, estabelecido na mesma Constituição. 

Já não trato, Sr. Presidente, dos outros casos dtl intervenção especificados no 
art. 6° da Constituição, porque a nenhum delles alludem siquer, directa ou inaírec-
tamente, a mensagem presidencial, os documentos em que se inspirou ella ou quaes-
quer outros trazidos posteriormente ao conhecimento da Commissão Especial. 

Si, pois, Sr. Presidente, nenhum dos casos, em que o art. 6° da Constituição da 
Republica autoriza a intervenção do governo feder:1l em negocias peculiares aos 
Estados, occorre presentemente no Estado do Amazonas, não de.~cubro fundamento 
legal para ser autorizada ou decretada a intervenção do Poder Executivo naquelle 
Estado, conforme propõe a honrada maioria da Commissão Especial na resolução 
com que conclue o seu douto parecer, para o fim de ser mantida alli a fórma repu-
blicana federativa, que nesse parecer se suppõe subvertida, porque o Congresso 
Legislativo desse Estado, recebendo e acceitando a renuncia do Dr. Fileto Pires 
Ferreira ao cargo de Governador, declarou cessadas as suas funcções, passando a 

· exercei-as o seu substituto legal, José Ramalho pelo tempo que resta para se com-
pletar o actual período governamental, nos termos da Constituição do referido Esta-
do; renuncia que a honrada maioria da .commssisão, fundada na palavra do 
Dr. Fileto, considera falsa. · 

Mas, Sr. Presidente, em que peze ao autorizado juizo dos · illustres membros da hon-
rada maioria da Commissão, peço-lhes licença para p<-nderar que á palavra isolada 
do Dr: Fileto Pire• Ferreira não podemos deixar de contrapor, para demonstrarmos 
assi~ que procedemos com imparcialidade e justiça , a de quatorze membros do Con• 
gresso Amazonense que acceitaram como verdadeira e legitima essa re~uncia que . 
serviu de base á sua deliberação; cumprindo ·notar-se ainda que· todos elles são, como 
o Dr: Filete, legítimos representantes do povo amazonense e constituem como taes 
um·.dos poderes essencialemente políticos daquelle Estado, aquelle que no pensar da 
honrada maioria da Commissão Especial deve ter certa primazia . sobre os aous 
outros orgãos da soberania popular no regimen republicano federativo. 

Accrescente-se a isto, Sr. Presidente, que todos ou quasi todos esses Deputados 
collaboraram com o Dr. Fileto no governo do Estado do Amazonas, e eram de m;~is 
a mais seus amigos da vespera, como. tambem o era seu substituit~o legal. 

. Com que fundamento, pois, Srs. Deputados, havemos de dar ma10r peso e valor á 
palavra do Dr. Fil~tp do que á daquelles quatorze rcpresententes do povo at;nazo· 
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nense e membros ~o Poder Legislativo daquelle Estado, suppondo-os capazes ·de fal-
tarem á sua fé de homens publicas e .honrados, ou tão imbecis que se deixassem illa-
quear em sua boa fé pelo audacioso aventureiro que por· ventura houvesse falsificado 
a lettra ou a firma do Dr. Fileto, apresentado-lhes o officio ou declaração de renun-
cia que serviu de base á sua deliberação, quando nada consta a respeito desses Depu-
tados amazonenses que possa concorrer para suspeitarmos da sua honorabilidade, ao 
passo que outro tanto talvez não se possa affirmar com relação ao Dr. Fileto, ·em 
fàce de declarações feitas da tribuna desta Camara sobre o documento com que 
aquelle procurou provar, ou provou, que havla completado a idade legal para· poder 
ser eleito legitimamente governador do Amatonas? 

Fazendo semelhante ·referenda, Sr. Presidente, não é meu intuito levantar da 
tribuna desta Camara accusações ou censuras contra o caracter e honorabilidade do 
Dr. Fileto Pires Ferreira: quero assim apenas salientar que, ao passo que nada 
consta a esta Camara que a possa induzir a suspeitar do caracter e honorabilidade 
dos quartorze Deputados amazonenses que. recebaram e acceitaram como legitima 
e verdadeira a renuncia do Dr. Fileto ao cargo de governador do Arriazonas, decla· 
rando por isso cessadas as suas funcções, outro tanto não acontece com relação ao 
ultimo, attentas essas declarações a que acabo de alludir, feitas da tribuna desta 

. Camara por um dos nossos dignos collegas, relativamente ao documento de que 
serviu-se o Dr. Filcto para provar que ao ser eleito governador do Amazonas já havia 
attingido a idade exigida pela Constituição daquelle Estado para a investidura nesse 
cargo. 

Ficou demonstrado assim, Sr. Presidente, que o facto occorrido no Estado do 
Amazonas· de que tratam a mensagem presidencial e os documentos a que ella se 
refere, não póde ser capitulado em nenhuma das hypotheses indicadas no art. 6°. da 
Constituição da Republica para determinar a intervenção federal, autorizada excep· 
cionalmente nesse artigo, salvo a interferencia que originariamente ou por via de 
recurso poderia resultar nesse caso para o Poder Judiciario da União, não em vir-
tude do citado artigo, mas dos arts. 59 e 6o tambem supracitados, uma vel: que o 

·interessado em provar a falsidade da renuncia propuzesse a competente acção cível 
ou criminal perante a justiça local. . · . 

O SR. AlloLPHO GoRDo - Permitta-me um aparte : ahi a justiça ou 0 tribunal 
se limitará a absolver ou condemnar aquelle contra qu~m se deu a queixa, mas nunca 
resolver o caso politico. 

O I!'R. JosA PE-REGRINO - Si a decisão final no caso de acção criminal fosse 
contra o autor, absolvendo,· portanto, o querellado, toUitur questio : ficav11 assim 
reconhecida pelo poder ·competente a veracidade da renuncia. 

Si, porém, a decisão reconhécesse a falsidade da renuncia, condémnando, por-
tanto, o querellado, o autor ficava assim munido de um documento irrefragavel para 
invocar a intervenção do Governo Federal no sentido de reintegral-o no cargo de 
que o destituíra o acto do Congresso amazonense, acceitando para es.se fim uma 
renuncia falsa; convindo notar-se que para os que reputam incon5titucional o arf. 83 
da lei n. 221, de 20 de novembro, que alterou o decreto do Governo . Provisorio, 
n. 848, organizador da justiça federal, a esta deveria caber o conhecimento dessa 
acção criminal e:IC-'Vi do art. 6o lettra I. 

· Si em vez de acção criminal, Sr. Presidente, o Dr. Fileto Pires Ferreira pro-
puzesse acção cível, contestando a veracidade da renuncia e conseguintemente a vali-
dade do acto do Congresso amazonense que declarara cessadas suas funcções de 
governador e:IC-vi de renuncia falsa, em face da Constituição da Republica, e a decisão 
lhe fosse contraria, julgando portanto verdadeira a renuncia e valido o ac.to daquelle 
Congresso, verificava-se então a hypothese do citado art. 59, § 1°; lettra - b -, 
cabendo-lhe portanto o recurso de que trata essa disposição para o Supremo Tribu-
nal de Justiça, cuja decisão, si lhe fosse favoravel, autoriz;uia ·a intervenção do 
Governo Federal, si porventura o vice-governador Tosé Ramalho desobedecesse· á 
ess'a ·sentença. No caso confraria, isto é, si a decisão do S~premo Tribunal de Justiça 
negasse provimento ao recurso, ficaria ainda resc:ilvid:i â questlio MIO reconhecimento 
da veracidade da renuncia. 
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Tae:; são, Sr. Presidente, os meio•! pelos quaes se poderá manifestar a interven-
ção do Poder J udiciario da União em negocios peculiares aos Estados, não em vir-
tude do art. 6• da Constituição Federal, ma~ nos termos dos art~. 59 e 6o da mesma 
.Constituição, incidindo, portanto, essa sua intervenção em innumeros casos, sobre 
leis ·e actos dos poderes estaduaes, do mesmo modo que incide a acção desse poder 
sobre leis e actos dos poderes federaes, quando estes ou aqueli:IS '·iólam a Constitui-
ção, como quando leis e actos dos poderes estadoaes ferem a Constituição ou as leis 
federaes. 

O SR. JAYME VILLAs BoAS - V. Ex. então acha que, CJDmo preliminar da inter-
venção, deve existir uma sentença do ·Tribunal Judiciario, não é assim? (H a outws 
apartes.) 

O SR. JosÉ PERBGRINO - O que estou dizendo ~: que o Poder Judiciario da 
União, em virtude de faculdades e attribuições que lhe ~ão conferidas, não pelo 
art. 6° da Constituição Federal, mas pelos arts. 59 e 6o da mesma Constituição, tem 
competencia para intervir em negocios peculiares dos Estados, e effectivamente mani-
festa esta sua intervenção nos casos e pelos meios que acabo ® exemplificar, casos 
e meios que comprehendem litteralmente o caso do Amazonas, tal qual o trouxe ao 
conhecimento do Congresso a mensagem presidencial; podendo acontecer que as 
sentenças desse poder venham a determinar a intervenção do Govllrno Federal, nos 
termos do citado art. 6° da Constituição. 

O SR. EDUARDO RAMos -V. Ex. concorda com a intervenção do Poder Judi-
ciario? 

O SR. Jost PBREGRINO - Nos termos em que acabo de indicar e constam do 
voto em separado. 

O SR. ARAUJO GóBs - Mas em tal caso quem é que vem a intervir afinal, para 
fazer cumprir a sentença do Poder J udiciario, a que é recussnda obediencia? 

O SR. Jost PERBGRINO -:-O Poder Executivo. 
O SR. ARAUJO Góss - Logo o Poder . J udiciario não pódc ser interventor. 
O SR. JosÉ PERBGRINO - Nos casos e termos do art. 6' nãc é, nem póde ser. 
Mas effectivamente intervem em negocio~ peculiares aos Estados nos · casos que 

tenho mencionado e se acham expressamente enumerados nos arts. 59 e 6o citados, 
podendo, em ultimo resultâdo, as suas sentenças sobre estes l!asos determinar a inter-
venção no caso· do art. 6°, n. 4· 

Sr. Presidente, os nobres Deputados que me teem honrado com apartes pediram-
me exemplos, e eu procurarei satisfazel-os; pe(liram-me a indicação das figuras ou 
fórmula:; dos meios ou a(:ções por que se pooerá provocar e manifestar a intervenção 
do Poder Judiciario da União, e procurei ainda attender ás interr9gaçóes de SS. 
EEx.; nestes pontos. · 

· Agora, Sr. Presidente, adduzirei alguns casos de decisões do Supremo Tri5unal 
de Justiça Federa!, concernentes a taes hypotheses, em q•1e ~e póde manifestar .a 
interferencia do Poder J udieiario da União em negocios peculiat'fls dos Estados, não, 
repit~, ex-vi do art. 6o, mas no exercido de suas attribuições ordinari":s, conferidas 
pelos citados arts. 59 e 6o da Constituição Federal. 

Entre outras mencionarei duas proferidas no corrente anno, com relação a leis 
orçamentarias do Ceará, que consignavam impostos de entrada de generos de pro-
ducção de outros Estados, e uma outra proferida em anno anterior sobre lei orçamen-
taria da Bahia, que estabelecia impostos de consumo sobre generos importados .Jo 
exterior mesmo ·sob aquella denominação de imposto de cor:sumo ou outros seme· 
lhantes.' como imposto de e~tatistica, de gyro commercial etc., de que teem feito, 
npplicBçâo outros Estados da Republica. 

Eis aq~i. Sr. Presidente, exemplos de decisões do Poder Judidario da União, 
relatiYas a negocios estadoaes, recahindo sobre leis estadoaes, que são actos essen · 
cialmente politicos. . 

· O SR. ADOLPHÓ GoRIÍo ~ Os exemplos que V. Ex. acaba de citar consti~uem 
decisões so~re ca~os concretos, quando . se tem de decidir uma contenda .em direito 
privado. · 



-268-

O SR. Josi PEREGRINo - Esta circumstancia não dimin:~e. a força do meu. argu-
mento, isto ·é, que o Poder Judiciario da União abrange em sua esphera de acção 
acto~ politicos, sejam peculiares á União, sejam concernente~ aos Estados, e por-
tanto, intervem assim em negocias peculiares aos Estados, mas em casos outrO'>, 
que não os enumerados no art. 6° da Constituição Federal, cumprindo observar que 
o PO<jer Judiciario dos Estados comprehende em sua esphera de acção leis e actos 
dos outros poderes estadoaes, como acontece, quanto ao Poder Judiciario da UniãfJ 
em relação a leis e actos dos Poderes Legilativo e Executivo Federaes. 

O SR. ADOLPHO GoRDO- Mas em relação ao· caso do Amazonas, que ora· no:'l 
preoccupa, qual a figura da acção judicial destinada a provocar a intervenção do 
Poder J udiciario da União? 

O .SR. Josá PEREGRINO - Cível ou criminal, conforme anteriormente indiquei, 
sendo que a civel tem a mesma fórma e alcance que e%empli gra.tia a proposta pelos 
magi;trados aposentados pelo honrado P-residente da Republica contra o decreto que 
os aposentoti, como violador da Constituição; acção esta que teve solução favoravel 
aos ditos magistrados, que voltaram assim á disponibilidade, percebendo como taes 
seus ordenados. 

Os SRs. ADOLPHO GORDO, JAYME VILLAS BoAs E oUTRos dão apartes. 
O SR. JosÉ PEREGRINO -Aos que allegam que o Poder Judiciario do Àmazonas 

não póde inspirar garantia,; ao Dr. Fileto, eu replicarei que esse argumento não pro-
cede em face da Constituição, que conferiu aos Estados o direito de organisar os 
seus poderes nas mesmas condições em que ella organisou os da União; além de que, 
no caso de acção cível, tem Jogar o recurso, de que trata b § 1° lettra b do art. 59, 
para o Supremo Tribunal Federal, conforme já ponderei, e, no caso de acção crimi· 
na!, poderá caber para o mesmo Tribunal ó recurso indicado em o n. 2 do citado 
artigo, combinado com o art. 6o lettra I,· segundo a opinião "dos que reputam "incon· 
stitucional o art. 83 da lei n. 221, de 20 ·de novembro de 1894, ou a revisão nos 
termos do art. 81, no caso de condemnação. · 

Pass'l.rei agora, Sr.Presidente, a considerar o conceito de direito publico - con· 
stitucional, invocado pelo parecer da honrada maiora da Commissão Especial, para 
inferir dahi a subversão da fórma republicana federativa no Estado do Amazonas 
e%·Vi do facto constante da mensagem presidencial e dos documentos a ella annexos, 
e autori.zar assim a intervenção do Governo Federal n3quelle Estado para restabe· 
Jecer alli o regimen republicano federativo nos termos do n. 2 do art. 6o da Consti-
tuição da Republica. Tal conceito, segundo os termos em que se exprime a honr'add 
maioria da Commissão Especial, consiste na alteração arbitraria dos representantes 
dos orgãos da soberania popular em cada Estado, seja es!'a alteração proveniente 
de artificios fraudulentos, ou de meios violentos, isto é, seja ella o resultado da fraude 
ou da violencia. E' assim que a honrada maioria da Commissão Especial logo no 
começo de seu douto parecer· se exprime nestes termos : " Logo a alteração arbitra-
ria da representação ou dos representantes dos argãos publicos, que constituem o 
governo, subverte inilludivelmente o systema politico constitucional, que -já então 
não será mais a fórma republicana federativa, tal como foi constituída pelas Corsti· 
tuições do Estado e da União. 

Parece, portanto, evidente que, na hypothese da mensagem, tem inteira applica· 
ção a intervenção do Governo Federal decretada pelo art. 6°1 n. 2 da Constituição 
para ma.ntef' a. fó1'tna. f'epublicana fedef'citiva. » 

Mais adiante, Sr. Presidente, a honrada maioria da Commissão Especial, refe· 
rindo·se á mensagem presidencial, accrescenta para completar esse conceito superior 
em que se inspirou o seu douto parecer e estabelecer a conclusão a que chegou, o 
seguinte: 

" Desta exposição evidencia-se : 
1°, . que o governador do Estado do Amazonâs foi substituído em suas funcções 

em virtudé de ?'enuncia de acco?'do com o a.f't. 39 da ?'espectiva Constituição; 
:zo, que o mésmo governado?' contesta a ccnstituâona!idade de sua. substituição, 

pof' se?' falsa a asserção de ha.vef' ?'enunciado o got•emo (O grypho até substituição 
~meu.) • 
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O segundo caso é de suma gravidade, porquanto Induz á persuasão de que o 

Governo do Estado do AmazQnas está presentemente constituído em virtude de Úma 
violencia (tambem é meu este grypho) para a expoliação dos direitos do povo, a quem 
compete eleger os seus orgãos politicos. " 

Depois de outras considerações conclue o parecer da honrada maioria da Com." 
missão Especial assim : 

cc Não vacillamos em concluir com taes elementos pelo reconhecimento da sub-
versão do systema republicano federativo no Estado do Amazonas, em virtude do 
acto jf'audulento (ainda é meu este grypho) que destituiu de suas fum:ções publicas 
o respectivo Governador. 11 

Ora, Sr. Presidente, sem fazer cabedal da contradicção ou equivoco em que, 
com a devida venia, me parece laborar o parecer que combato, attribuindo a cessação 
das funcçlles publicas do Dr. Fileto, como Governador do Amazonas, ora a meios 
violentos ora a meios fraudulentos (uma vez que não posso, nem devo admittir que 
os illustres signatario;; desse _parecer reputem syncnymos os termos - violencia e 
fraude), devo ponderar. antes de tudo que, si o conceito jurídico que deve ser attri-
buido, em face da doutrina dos publicistas e dos . princípios basicos do nosso estatuto 
fundamental, á phrase - fórma republicana federativa - empregada em o n. 2 do 
seu art. 6°, tivesse a amplitude e o alcance que lhe attribue o parecer da honrada 
maioria da Commissão .Especial, a faculdade ou medida excepcional da intervenção, 
de que cogita esse artigo, passaria a constituir a regra, em vez de ser como é e quer 
o legislador constitl!inte, a excepção, restricta aos casos especificados no mesmo 
artigo, ficando assim completamente nullificadas e por tanto reduzidas a um vão 
simulacro a autonomia e a independencia dos Estados. 

Si, com effeito, Sr. Presidente. a alteração ou substituição de algum ou algung 
representantes dos orgãos da soberania popular, por meio da fraude; nos Estados 
federados, pudesse ou devesse ser .considerada como subversã~>- da fórma republicana 
federativa para o fim de autorizar o emprego ou applicação dessa medida excepcional, 
instituída no art. 6° da Constituição da Republica, tambem deveria ser como tal 
reputado para o fim de determinar o uso da mesma providencia o caso em que essa 
substituição recahisse sobre um ou mais membros do Poder Legislativo dos Estados, 
excluindo-se dos respectivos Congressos os legítimos eleitos do povo para dar ingresso, 
mediante provas ou documentos falsos, a outros. · 

Figure-se, e%empli gf'atia, que o l)r. Eduardo Ribeiro, mediante provas ou docu-
mentos falsos, se fizesse reeonhecer Deputado ao Congresso amazonense, excluindo 
assim por 'uma maioria occasional ao Dr. Fileto, que aliás fôra legitimamente eleito 
pelo povo do Amazonas para o logar de Deputado flStadual. 

Poderia o ultimo ·invocar a applicação da medida extraordinaria de que cogita 
o artigo éitado, . para o fim de lhe ser restituído o cargo para que assim o elegera · 
porvent1,1ra o eleitorado amazonense? 

<;> SR. MoREIRA ALVES - A hypothese de V. Ex. pecca pela base; não ha cida-
dão legitimamente eleito Deputado sinão depois de reconhecido pela Camara. O caso 
estabelecido por V. Ex. é o de um Deputado reconhecido ser posto fóra da Camara. 

O SP. JosÉ PEREGRINo- A' objecção que acaba de formular o illustre represen~ 
tante de Pernambuco responde cabalmente o art. 20 da Constitu-ição, que considera 
eleitos para o fim de gozarem das immuriidades parlamentares ' estabelecidas nesse 
artigo os Deputados e Senadores desde que houverem recibido os seus diplomai. 
Além de que a hypotliese que figurei é a de um Deputado legitimamente eleito ser 
excluído do Congresso Legislativo por uma maioria occasional, apaixonada e parti· 
daria, para dar ingresso em seu logar a outro que não foi eleito, fundando-se esse 
-acto em provas ou documentos falsos. 

O· SR. CoELHO CINTRA -:- O simile é perfeito. 
O SR. Jost PEREGRINO - Sem duvida. O conceito em que se baseou o parecer 

da honrada maioria da Commissão Especial para applicar ao caso do Amazonas a 
medida ··excepcional decretada no art. 60 da Constituição Federal, considerando-o 
comprehendidQ em o J;J. 2, não.póde deixar·de comprehender tambem o caso por mim 
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fig~rado, si -tal. çonceito .e absolutament~ verdadeiro, isto é,' si tem a amplitude e o 
alcance que lhE) attribue o parecer da honrada maioria da Commissão Especial; .tanto· 
mais, quanto os congressos estaduaes, como o federal, teem competencia privativa 
ta'nto para o reconhecimento dos poderes de seus membros, como para reconhimento 
das eleições dos representantes do Poder Executivo, estadual ou federal, assim como 
para a acceitação das renuncias desse mesmo poder 'na União ou nos Estados feje-
rados. . 

Logo, Sr. Presidente, ou se trate de reconhecimento de poderes dos inemJ:.t,os dos 
~ongressos legislativos dos Estados, ·õu de reconhecimento das eleições dos ·respcc· 
tivos Presidentes ou G~ernadores, a fraude póde intervir, e intervem com effei to 
muitas vezes, maximé com relação ao .. reconhecimento dos poderes dos Deputados ou 
Senadores estaduaes, ou mesmo federaes; para substituir o eleito·do povo pelo .. eJeito 
das actas falsas e subverter assim, nos termos do p.u.ecer da honrada maioria da 
Commissão, o systema político constitucional; que já ~:ntão não será mais a fórma 
republicana federativa, tal como foi instituída pelas Constituições do Estado e da 
União, devendo determinãr desta arte, relativamente ao~ poderes estadoaes, a <tppli· 
cação federal, de conformidade com a doutrina expendida e adoptada no me~mo 
parecer. 

Mas assim, Sr. Presidente, chegaríamos logicamente, irrecusavelmente, ex·Vl 
de .semelhante doutrina, á conclqsão ínevitavel de que aos Poderes Federaes ·com· 
petia immjscuir-se na verificação de poderes dos membros dos Congressos legisla· 
tivos dos .Estados; çon.clusão que repugna á lettra, como ao ellpirito do Constituição 
Federal. 

Não se contesta, Sr. Presidente, que, verificada a fraude, contra a qual reclama 
o Dr. Fileto, haja nisso um elemento, que effectivamente deturpa, vida e subverte . 
p systema político do governo estabelecido no Amazonas, de accordo com a Consti·' 
tuição desse Estaao e da União. · 

Mas pela propria natureza do facto, e attenta a missão do Poder Judiciario nos 
Estados, como na União, a este poder deverá caber averiguar, apurar e decidir a 
exa'ctidão desse facto, isto é, do documento em que fi.SSEntou a decisão do Congresso 
amazonense, por forÇa da qual foram declaradas cessadas as funeções publicas do 
Pr. Fileto como Governador do Amazonas. 

Além de que, Sr . . Presidente, não se, comprehende bem a razão que levou o 
Dr. Fileto a deixa•· de ir pessoalmente reclam~r, até perante o Congresso Legislativo 
do Amazonas, antes de fazel-o perante o respectivo Poder J udicicrio, o seu direito, 
no intuito de obter desse Congresso, que se compõe de amigos seus, ou que ao menos 
o eram até poucos dias ante11, a reconsideração desse acto, uma vez demonstrada 
a fals1dade da renuncia, em que sa baseou ·para invocar do Governo Federal a medid.l 
consagrada no art. 6° da Constituição de 24 de fever~iro. 

Pois no Amazonas, Sr. Presidente, afóra o Dr~ Fileto, que se considera victíma 
de tamanhas torpezas, ingratidões e trações de· seus amigos da vespera, daquelles 
que comsig·o collaboraram durante mais de dous annos no governo e administração 
desse Estado, inclusive seu proprio alter ego, o seu substituto -legal, tudo mais, Go-
verno, Congresso, Magistratura, todo o funccionalismo em summa, perdeu a noção 
do bem, do justo, do honesto, e vae caminho de uma degeneração, que parece· appro· 
ximar-se, si não exceder, a dos tempos ominosos do baixo imperio? 

Não se póde, Sr. Presidente, razoavelmente acceitar como a .. expressão da ver· 
dade1 mas verdade cruel que pungiria a todos os corações brazileiros; tão absurda e 
phen.omenal conjectura, sinão diante de provas e provas inconcussas, irrefragavei~, 
concludentissimas. 

Si, pois, Sr. Presidente, não me parece aci:eitavel, pelas razões expendidas, 
o conceito adoptaao no parece!' da honrada maioria da Commis.~ão Especial, com a 
amplitude· e alcance que ahi lhe são attribuidos, no sentido de applical-o ao · conflicto 
suscitado no Estado do Amazonas entre os respectivos poderes Legislativo e · Execu· 
tivo, e pata o fim de autorizar ' a intervenÇão ,do G?verno Feder,al," nos ter~os do 
art. 6o · da · Constituição da Republica, considerando esse caso comprehendido em o 



n. ~ do mesmo art~go, 1m~nos acceitav~l e congruente se 'me affigura a solução que 
o d1to parecer apphca ao ponto ·capital desse confticto- a renuncia, que o primeiro 
desses poderes recebeu e acceitou como verdadeira para os effeitos que dahi deviam 
decorrer em face da Constituição daquelle Estado, e o segundo increpa de falsa e 
como ta! .attentatoria do exercício das funcções do cargo de Governador, de que se 
acha,va mvestido; solução que consistiu em dar a honradá maioria da Commis<ão 
como provado e liquido a P~iOf'i aquillo sobre que vers~ justamente a questão ou 0 
confticto, isto é, a falsidade da renuncia em que se baseou o Congresso Legislativo 
para declarar terminadas as functjões publicas do governador, sem que para seme: 
lhante veredictum se inspirassem os dignos signatarios do r.arecer elll outras provas 
ou documentos além da palavra do mesmo governador. tran,;mittida pelo telegrapho 
e ?os telegramma.> trocados entre aquelle e seu particular amigo., o honrado repre-
sentante de Goyaz, que aliás não falia em seu nome individuá!, mas no do proprio 
interessado na questão, não tendo desta, portanto, outro conhecimento além do que 
lhe foi transmittido por aquelle seu amigo. 

Sr. Presidente, não terminarei as minhas observações sobre o primeiro ponto. 
que ~esenvolvi no voto em separado e me propuz a demonstrar neste debate, sem 
invocar, em auxilio da minha desautorizada opinião sobre o assumpto politico que 
ora preoccupa a attençllo desta Camara, a opinião competentissima do honrado 
Presidente da Republica, qu·anto a casos ou conftictos semelhantes ao de que se trata 
com relação ao Amazonàs. 

E' assim, Sr. Presidente, que S. Ex., na mensagem que em 1895 dirigiu ao 
Congresso Legislativo em sua insta'ilação para a sessão ordinaria daquelle anno, 
exprimiu-se em um do;; topicos, que anteriormente li á Camara, nos seguintes ter-
mos : "Abstive-me de intervir naquellas questões por entender que, nenhuma ~e 
podia capitular nos casos em que por excepção, a Constituição autoriza a intervenção 
do Governo Federal nos negocias peculiares aos Estados. " 

As questões a que se referia S. Ex. em taes termos são as que se acham men-
cionadas no primeiro topico que se transcreve em outra parte deste discurso, a saber, 
as suscitadas : em AlagOas, quanto á terminação do mandato do governador desse 
Estado; em Sergipe, quanto á dualidade da .Camara Legislativa e do governador; 
~m Pjllrnambuc:o, quanto á apuração de Senadores estaduaes; na Bahia, quanto á 
duplicata das Casas do Congresso. 

~m todas essas questões, Sr. Presidente, o honrado Presidente da Republica, 
conforme o declarou terminamente no topico citado de sua mensagem, se absteve 
de inten.;r, cc por entender que nenhuma dellas se podia capitular nos casos em que, 
por excepção, a Constituição autoriza a intervenção do Governo Federal nos negoc1os 
peculiares aos Estados"· De onde resulta que, nem S. Ex. reputou esses casos com-
prehendidos no art. 6" da Constituição, nem considerava preciso, para autorizar 
a intervenção, a decretação desta pelo Congresso Legislativo, cumprindo notar-se 
que nos casos relatados por S. Ex. teria muito mai.> cabimento a intervenção, do . 
que no do Amazonas, si o criterio, em que se inspirou . o parecer da honrada maioria 
da Commissão; tivesse a amplitude, alcance e applicabilidade que ahi lhe são attri· 
buidas. · 

Pondo termo, Sr. Presidente, ás considerações que entendi dever prod~ir 
perante esta Camara, no intuito de desenvolver e sustentar o primeiro ponto da 
questão contida no projecto da honrada maioria da Commissl!.o Especial, de confor· 
midade com o aspecto sob o qual encarei esse assumpto no voto em separado, passarei 
a sustentar e \leserivolver o segundo ponto, a saber : ainda quando se possa ou deva. 
considerar cómprehendido em algumas das hypotheses indicadas no art. 60. da Con· 
stituição o caso do Amazonas, não cabe ao Congresso Legislativo resolver ou pro· 
\'idenciar a respeito. 

Qualquer deSsas hypotheses, Sr. Presidente, demanda por seu objecto e fins, 
como por sua propria natureza, o emprego de medidas energicas de ordem adminis· 
trativà, que só podem competir ao Poder Executivo, que, em face da Constituição e 
da doutrina de todos os pu~Jicistas, é o poder de acção, o poder que imprime q movi-
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mento li machina governativ11 e constitue por issp mesmo, como affirmam os mesmos 
publicistas, o braço·· que executa as leis decretadas pelo Poder Legislativo. Logo, 
Sr. Presidente, o exercido da faculdade excepcional, estabelecida nesse artigo, 
repugna, por ~ua propria natureza, objecto e fins, ao Poder Legislativo, cuja missão 
não é governar, nem administrar, mas decretar leis, não podendo estas retrotrahi!' 
para reger casos anteriores á sua promulgação, nem regular hypotheses que pendem 
de solução e só podem, portanto, ser regidas pelas )eis anteriores. 

Não preciso recordar á Camara, recorrendo á historia, os' exemplos funestos e 
desastrosos para os povos e paizes em que se opera a inversão dos papeis que eabe 
aos poderes publicas desempenhar, principalmente quando aquelle• que tem a missão 
característica ·e especial de decretar as leis, que aos demais orgãos da soberania 
nacional sabe executar ou applicar aos casos occurrentes, se arroga o exercico destas 
rluas funcções publicas. 

Bastar-me-hia, Sr. Presidente, para accentuar o perigo de semelhante inversi!o 
na ordem constitucional da esphera de acção traçada a cada um dos orgãos da 
sober1mia nacional, invocar o exemplo da assembléa franceza de 1789, exercendo 
funcções governamentaes, e acarretando assim para sua patria as desgraças que a 
historia. dessa época memoravel registra. · 

Essa anomalia importaria, portanto, Sr. Presidente, em face da Constituição 
de 24 de fevereiro, na violação flagrante do dogma politico que ella definiu em seu 
art. 15, estabelecendo ahi o grande principio da harmonia e independencia dos poderes 
publicas, que são os legítimos orgãos da soberania nacional. 

Não me parece tambem procedente, Sr. Presitente, o símile a que soccorreu-se 
no seu parecer a honrada maioria da Commissão; para repartir a compétencia, 
quanto ao eiiiprego da medida excepcional da intervenção, estabelecida no art. 6° 
da Constituição, entre o Poder Legislativo e o Executivo, em relação a essa outra 
medida extraord.inaria, consagrada no art. So - o sitio -, sobre que a mesma 
Constituição confere a esses dous poderes competencia, podendo ambos decretai"o 
nos termos indicados no mesmo artigo, combinado com os arts. 34t §§ 21 e 48, § 15; 
porquanto o facto de se .achar assim esPecificada na Constituição a competenCia 
commum desses dous poderes federaes em relação á medida extraordinaria do sitio, 
e· guardar ella inteiro silencio quanto á intervenção (outra medida excepcional, sobre 
cujo exercício ou applicação não é licito fazer uso de interpretação ampliativa ou 
flnalogica, subentendendo-se competencia que a mesma Constituição não definiu ou 
estabeleceu expressa e terminantemente), não autoriza essa ampliação quanto á 
ultima medida, isto ·é; a intervenção. 

O que era natural, . logtco e indispensavel, permitta-se-me dizel-o, tratando-se 
de materia de tamanha relevancia e influencia decisiv,1 no regimen governamental 
estatuído na Constituição, Sr. Presidente, era que esta prescrevesse expressa e termi-
nantemente essa competencia, attribuida no .parecer da honrada maioria da Com-
missão Especial cumulativamente aos Poderes Legislativo e Executivo, sobre a inter· 
venção, como fizera a respeito do sitio. · 

Debalde, porém, Sr. Presidente, se procurará deparar entre os 35 §§ do art. j4. 
e os quatro numeros do art. 35 da Constituição de 24 de fevereiro, ou em qualquer 
outro artigo, a definição dessa competencia, attribuida pela maioria da Commissão 
Especial ao Con?resso Legislativo, relativamente á n•edida excepciona·l da ' inter-
venção. 

Como, pois, subentendel-a em assumpto de semelhante natureza e de importancia 
capital no regimen de governo que a mesma c ·onstituição estatuiu? Nem se allegue, 
como o fazem outros, que a competencia do Congresso Legislativo sobre essa D!edida 
extraordinaria resulta dos §§ 33 e 34 do art. 34 et do n. 1 "do art. 35, citados; por-
quanto não se póde, nem se deve presumir que o legislador constitui!lte, que aliás 
foi tão minucioso na especificação detalhada das attribuições conféridail ~esses dous 
artigos ao Congresso Legislativo, esquecesse, entretanto, a inter.•enção, cuja rele- .. 
vancia sobreleva evidentemente a de certas materias que não foram alli omittíaas, 
inclusive o sitio e outras, sobre as quaes recae tambem a acção do Pode; Executivo, 
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ou que concerncm, como a intervenção e o proprio sitio, em muitos casos, smao na 
maioria delles, a negocias peculiares ou relativos aos Estados, como ·sejam as dos 
§§ 5, 10, 14 e 32 do art. 34 e as dos ns. 2 ·e 3 do art .. 35, citados. 

Além de que, Sr. Presidente, si as faculdades, conferidas ao Congresso Legis-
lativo nos §§ 33 e J4 do art. 34 e em o n. 1 do art. 35, de fa<;to comprehendem em 
sua generalidade a intervenção, não o poderá ser de modo algum no sentido que 1he 
é attribuido por aquelles que os invocam para patrocinar a doutrina de que na appli-
cação da intervenção collaboram cumulativa, conjuncta ou simultaneamente os Po-
deres Legislativo e Executivo, e quando muito no sentido da regulamentação do 
exercício exclusivo dessa faculdade pelo Poder Executivo. 

No intuito, Sr. Presidente, de diminuírem a procedencia do &rgumento baseado 
no silencio da Constituição, deixando de incluir entre as attribuições do Congresso 
Legislativo a de collaborar este cumulativamente com o Pcder Executivo no emprego 
e applicação da faculdade estabelecida no seu art .6, invocam aquelles que adaptam 
essa •doutrina a circumstancia de guardar a Constituição identico silencio com relação 
.ao Poder Executivo, omittindo no art. ·4B, em que se acl1am espec.ificadas as attri-
buições desse poder, a que se refere a alludida medida. Mas esse silencio, Sr. Pre-
sidente, tem sua natural explicação na propria disposição do art. 6° em que é esta-
tuída essa medida excepcional, uma vez que alhi se faz menção especial da compe-

. tenda do "Governo Federal" para c. exercido de semelhante faculdade; não sendo 
curial que, t ratando-se de estabelecer a significação de uma palavra, ma%ime para 
determinar a competencia de funccionarios ou poderes publicos em materia de excep· 
ção a regra geral estabelecida na lei que se trata de interpretar, se attribua ao legis-
lador o emprego dessa palavra no sentido mais Jato e menos usual em que ella póde 
ser empreg ada, e tendo a respeito desse ponto todo cabimento o conhecido aphorismo 
jurídico - odiosa f'estf'ingenda, benevola amplianda -- uma vez que a medida con-
signada nesse artigo importa uma restricção á autonomia e independencia dos Esta· 
dos, tanto mais quanto no citado art. 48 são conferidos ao Presidente da Republica 
(§§ 3, 4, 8 e 15, em que, differentemente do que se observa no § 21 do art. 34, se 
faz referenda ao art. 6°) attribuições que necessariamente abrangem em sua compre-
henslio os casos especificados nesses artigo. 

Outro a rgumento, Sr. Presidente, invocado por aquelle.s que sustentam a compe-
tencia do Congresso Legislativo para agir cumulativamente com o Poder Executivo 
no exercício da faculdade excepcional, conferida no citado art. 6° da Constituição 
ao Governo Federal sobre negocias peculiares aos Estados nos casos alli especificados, 
é o que deduzem da circumstancia de serem as expressões - Governo Federal, Go-
verno Nacional, ou simplesmente Governo,- empregadas em outros artigos da Con-

. stituição, no sentido de comprehenderem os dous poderes qui! C(•nsideram essencial-
mente politicos os que assim opinam, citando em apoio dessa asserção os arts. 5°1 

8°, 9°, § 1°, n. 1 1 e 35, n. 2 1 além de outros da Constituição da Republica. 
Mas, Sr. P residente, em apoio da opinião contraria, isto é, da opinião qu.e consi-

dera as expressões - Governo Federal - na accepção do Poder Executivo, que é 
·a accepção do Poder Executivo, que é a accepção em que usual e commummente se 
costuma empregar a palavra - Governo Federal, Nacional ou Estadoal, .;-- se po· 
derá citar os arts. 7°1 § 3°, 17, .§ 3°, 24, 28, § 2°, 34, § 11~ 59, § 1°, b, 6o b, c, f, 
71, §.~o b, além de outros da mesma Constituição, como sejam os arts. 3°, 4°1 6°, 
período final, e 8o das Disposições tf'an.sitOf'ias; artigos estes em que essa palavra 
é e\·identemente empregada na accepção restricta do Poder Executivo, que nos parece 
ter sido a em que foi ella empregada no art. 6°. 

Do mesmo modo, Sr. Presidente, podem invocar o mesmo argumento, baseados 
nos arts. xo, 15, 54, n •. 2, 78· e 88, os que opinam que a expressão - Governo 
Federal - de que usa o art. 60 da Constituição, tem ahi a significação correspon· 
·dente á f6rma de Governo estabelecida na mesma Constituição e comprehende, 
portanto, os tres poderes, que nos termos do art. 15 constituem os orgãos da soberania 
nacional, competindo por consequencia a todos tres a faculdade excepcional consa-
grada no mencionado art. 6°. 

DOCUMENTOS PARLAl\IENTARES. - VOL, 111. 
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Semelhante argumento, porém, Sr. Presidente, não tem o valor e procedencia 
que lhe atribuem aquelles que a elle se soccorrem para determinar o sentido e accep-
ção das palavras - Governo Federal - no art •. 6o da Constituição da Republica, e 
inferir dahi a competencia cumulativa dos Poderes Legislativo e Executivo no 
emprego e applicação da medida excepcional instituída nesse .artigo, uma vez qur 
com a mesma apparencia de valia e procedencia podem invocar em auxilio de suas 
opiniÕes o dito argumento tanto os que sustentam que essas palavras comprehendem 
os tres o~gãos da soberania nacional, como os que sustentam que ellas apenas se 
referem ao Poder Executivo. 

Logo, Sr. Presidente, é um argumento que nada prova, porque prova de mais. 
Sr. Presidente, os que sustentam a opinião que o exercido da faculdade esta· 

belecida no art. 6° da Constituição compete cumulativamente aos Poderes Legislativo 
e Executivo, dando até a primazia ao primeiro, com relação á hypothese do n. z desse 
artigo, invocam em apoio de &ua opinião as disposições das Constituições politicas 
dos paizes que se regem pelo mesmo systema de governo adoptado em nosso estatuto 
fundamental, consignadas nos artigos correspondentes ao art. 60 daquelle, especial-
mente as dos Estados Unidos, Su\ssa e Republica Argentina, bem como a doutrinl.l 
e jurisprudencia consagradas nesses paizes a respeito. 

Mas, Sr. Presidente, é preciso não perder de vista a differença capital entre as 
Constituições desses paizes e a do nosso, quanto aos termos em que é consagrada 
essa medida, q1,1er em nossa Constituição, quer na de cada um desses paizes. 

Assim, Sr. Presidente, ao passo que em seu art. 4', sessão 4a n. x, a Constitui-
ção Americana se exP.rime nestes termos: u Os Estados Unidos g arantirão a cada 
Estado desta União, etc.»; a Suissa nestes: u A Confederação garante aos Cantões, 
etc. "• e a Argentina nestes : "O Governo Federal intervem no territorio das pro-
víncias para garantir, etc. 11; a Constituição Brazileira se expressa em termos diffc· 
rentes, embora consigne mais ou menos os mesmos casos de intervenção, a saber : 
u O Governo Federal não poderá intervir em negocios peculia res aos Estados, 
salvo, etc. >> 

Logo, Sr. Presidente, ha no modo por que se manifesta a nossa Constituição em 
relação ao assumpto, uma innovação que revela claramente que o legislador brazi-
leiro não se quiz cingir textualmente ás normas seguidas por cada uma daquellas 
Constituições na prescripção da alludida faculdade, embora os casos a que a applica 
sejam quasi identicos aos indicados nas referidas Constituições. 

Não preciso, Sr. Presidente, adduzir considerações no sentido de salientar essa 
differença entre a nossa Constituição e as daquelles paizes, em que a nossa se 
inspirou, especialmente a americana. Basta notar que prohibir expressamente, termi• 
nantemente, que se faça uma cousa, pratique um acto, ou exerça uma funcção de 
ordem politica ou admnistrativa, não é o mesmo que permittil-o com certas restric-
ções ou em certos e determinados casos. 

Donde resulta, Sr. Presidente, que, para se apprehender com segurança todo 
pensamento do legislador brazileiro no art. 6o da nossa Constituição, e de determinar 

1 assim com exactidão o sentido ou accepção das palavras - Governo Federal - nelle 
empregadas, em relação ao orgão ou orgãos da sobe'rania nacional, a quem o mesmo 
legislador quiz conferir o exercido da faculdade excepcional ahi consagrada, é indis-
pensavel é!pplicar ao conjuncto desse artigo o methodo analytico -para o fim de con-
frontai-o com outr;os artigos dessa lei, em que por el\a foi definida a competencia de · 
cada um desses orgãos e traçada dest 'arte a sua esphera de acção. 

Si de tal confronto, Sr. Presidente, não resultar antinomia entre a intelligencia 
assign'ada áquellas expressões e as attribuições conferidas nos alludidos artigos a 
cada um dos poderes publicas, se p6de e deve ter como verdadeira tal intelligencia. 
No caso contrario, isto é, verificado por esse confronto que resulta de facto ~bsurdo 
ou antinomia entre a intelligencia assignada ás mencionadas palavras do artigo 
citado e os princípios basicos da Constituição ou os preceitos por esta prescriptos 
em outros artigos, tal intelligencia ou sentido não p6de ser a expressão genuína da 
verdadeira doutrina constitucional sobre esse ponto. 

Ora, Sr. Presidente, applicando-se o methodo indicado ao art. 6o, de cuja inter· 
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pretação se trata, no intuito de verificar a qual ou quaes dos orgãos da soberania 
nacional o legislador constituinte conferiu a faculdade prescripta por excepção nesse 
artigo, teremos .. a .seg~i.n,te proposição, de conformidade com a accep<,ão que ás pa· 
lavras - Governo Federal - attribuerp os que sustentam que ellas comprehendem 
os tres poderes publico:; que representam aquelles orgãos : - os Poderes Legislativo, 
Executivo e ··Judiciario não poderão intervir em negocias pecuiiates aos Estados, 
salvo nos quatro casos indicados no citado artigo. 

Vejamos agora, Sr. Presidente, si no art. 34 da Constituição, em que são espe-
cificadas as attribuições do. Congresso Legislativo, ou em outros, são conferidas a 
esse poder attribuições referentes a negocias peculiares aos Estados em casos diver~os 
dos' de que cogita o art. 6o. 

Effectivarnente, Sr. ·Presidente, as attribuições definidas nos §§ so, 6o, xo, 14 
e 32 do art, 34. comprehendem todas outros tantos negocias peculiares aos Estados, 
diversos dos indicados no art. 6°, sobre os quaes compete ao Congresso Legislativo 
exercitar a sua missão constitucional. 

Logo, Sr. P(esidente, a prohibição de intervir em negocias peculiares aos Esta· 
dos, fór.a dos casos indicados no art. 6o, não se póde referir ao Congresso Legislativo 
uma vez que da intelligencia contraria resultaria manifesta antinomia entre a dispo-
si~ão constante desse artigo e as citados paragraphos do art. 34· 

Si applicarmos, Sr. Presidente, o mesmo processo aos arts. 59 e 6o, combinados 
copt o art. Sx, chegaremos ao mesmo absurdo com relação ao Poder Judiciario, ao 
qual incumbe intervir, no desempenho de sua missão constitucional, em negocias 
peculiares aos Estados em 'casos diversos dos indicados no art; 6°, aos quaes já me 
referi anteriormente, desenvolvendo o primeiro ponto da questão da intervenção, 
de que se occupa o projecto em discussão, de conformidade com a doutrina exarada 
no voto em separado. 

O mesmo, porém, não acontece, Sr. Presidente, com relação ao Poder Executivo, 
cujas attribuições não só não são antinomicas com a materia do art. 6°, dando-se 
ás palàvras deste - Governo Federal - a accepção commum e usual, em que em 
grande numero de casos são ellas empregadas pela Constituição, conforme já men-
cionei, para ~primir o Poder Executivo, isto é, o poder que governa e administra, 
segundo a linguagem technica dos puhlicistas e os pricipios consagrados em todas 
as Constituições políticas, como até se referem a essa materia, e a podem abrang'!r 
implicitamente. 

Nem se objecte, Sr. Presidente, que a argumentação a cont~ario sensu só com 
a maxima reserva deve ser empregada na interpretação das leis, uma vez que seme-
lhante reserva exclue os casos m que, empregando-se tal argumentação, não se tem 
outro intuito sinão o de evitar interpretações de que possam resultar antinomia e 
absurdo entre a intelligencia dada a um artigo de lei e os preceitos e regras estabe-
lecidos em outros, ou mesmo entre os pontos capitaes dessa lei, seu objecto. e fim, e 
essa intelligencia ou sentido attribuido a um ou ma1s artigos della. 

Das considerações que tenho expendido, Sr. Presidente, parece-me resultar ·: 1°, 
que os acontecimentos occorridos no Estado do Amazonas, tres quaes vem relatados 
na mensagem presidencial e constam dos documentos em que se inspirou ella, ou 
de outros trazidos posteriormente ao conhecimento da Camara , ' não importaram a 
subversão do regimen republica no federativo estabelecido naquelle Estado de accordo 
com a respectiva Constituição e da União, e implicitamente approvado como legítimo 
pelos poderes desta com a admissão dos Senadores e Deputados, eleitos no mesmo 
Estado após a promulgação de ambas essas constituições, ao Congresso Legislativo 
brazileiro; 2o, que ainda quando se podesse ou devesse capi~ul.ar em alg uma das h~· 
potheses indicadas no art. 6o da Constituição Federal o conJuncto desses aconteci· 
mentos, ao Congresso Legislativo da União não cabia resolver ou providenciar para 
solver esse caso pendente, que deve ser decidido ou solvido pelas l~is anteri~res, 
uma vez que é prohibido pela Constituição (art. 11 § 3} prescrever le1s retroactlvas. 

Sr. Presidente, sinto-me fa tigado, e mais fatigada deve SE-ntir-se a Carnara 
ouvindo a minha linguagem desalinhada e destituída de autoriãade e prestigio. (Nilo 
apoiados.) 
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Irei, pois, Sr. Presidente, terminar as considerações que entendi dever expcnder 
á Ca~ara, não SQ para justificar e sustentar o voto em separado que li perante a 
Commissão especi;U, como para, prevalcendo-me da ncpsi4o, lavrar o meu for~al 
protesto contra este golpe formidavel que se pretende desfechar na autonomia e inde-
pendencia dos Estados, estabelecendo um precedente, que considero ·fatal e funestís-
simo á propria federação brazile ira, cuja pureza e prestigio simula-se (permittam a 
expressão, que não envolve offensa ou allusão a pessoa alguma), 'procurar assim 
manter no Amazonas. 

Sr. P residente, Srs. Deputados, si a minha palavra incoiore e desautorizada 
pudes~e interessar ou despertar a attenção dos republicanos, sem distincção de histo-
ricos ou adhesistas, ou ter para uns e outros algum valor; eu pediria venia a esta 
Caml!-ra para terminar o meu despretencioso discurso, si tal nome póde caber ás 
desalinhadas ponderações que acabo de externar, fazendo um aJ,pello ao seu patrio-
tismos: alerta, republicanos, jndefessos defensores da Republica Federativa dos Esta-
dos Unidos do Brazil; os inimigos desta se approximam a · passos lentos· das ·formi-

. davei.s trincheiras que er!gistes solidamente na liberrima carta de 24 de fevereiro; 
tom,ai ,ahi o vosso posto .de .combate para defender com energia, perseverança e denodo 
es!e glorio~o baluarte das liberdades patrias, que vos custou longos annos de afanoso 
labor para argamassar, e sob· as gra~as e ardorosas inspirações que promanam do 
!'Ylllbolo augusto e sagrado que representa a nacionalidade brazileira, preparai-vos 
para ~parar com segurança e valor os golpes da picareta reaccionaria que· tenta 
demolir a voss!l obra g randiosa. (Muito bem, muito bem. O orador é comp1'imentado 
~01 g1'ande numero de Deputados.) 

SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO. 

O Sr. Aureliano Barbosa Sr. Presidente, eu tinha tomado commigo 
mesmo o compromisso de não ~ar da palavra na Camara dos Srs. Deputados sinão 

quando se agitassem as discussões unica· e exclusivamente sobre 
2a discussão ' materia orçamentaria. Mas, a gravidade do as'sumpto que envolve 

o projecto em ·discussão, o- ent~anhado amor que tenho â Republica, 
do projecto a convicção que me prende á forma de governo adoptada pelo nosso 

paiz, obrigam-me à subir a esta tribuna, não con:t a pretenção 1e 
operar no animo dos Srs. Deputados, partidarios da intervenção do poder federal na 
política dos Estados, uma alteração completa 'de sua opinião. 

Cingir-me-hei, portanto, a cumprir o dever de protestar em nome da fé republi-
cana, de protestar em nome da pa:~; interna de nossa patria, em nome do futuro da 
Republica, contra esse attentado, já tantas vezes repetido, durante o Governo do 
Exm. Sr. Dr. Prudente de Moraes, contra dispos'ição expressa e cla ra de nossa 

·constituição. 
Não sei, Sr. Presidente, como bem encetar a discussão do parecer da Commi~são 

Especial. 
Encont!"arei mesmo difficuldades em travar com os illustres membros, signata· 

rios do parecer, uma discussão no terreno doutrinaria, porque começo a divergir del-
les, fundamentalmente, quanto á propria noção do que seja systema federativo repu· 
blicano. · 

E' sabido, Sr. Presidente, que duas correntes de opinião predominaram no Con· 
gresso Constituinte Brazileiro, ao discutir-se e votar-se a Constituição que ora rege 
os destinos políticos de nossa Patria. 

Pois bem; eu ouso affirmar que a opinião ora emittida pela Commissão é inteira-
mente contraria á opinião que predominou naquella occasião. 



277-

Naquella occasião predominou, Sr. Presidente, a opinião de que os Estados eram 
entidades inteiramente autonomicas, independentes, na gestão dos seus negocios 
particulares; predominou a idéa de que o Poder Federal, Central, não poderia inter-
vir na organição de suas constituições politicas, não poderia determinar a modali-
dade por que elles deviam organizar e votar as suas constituições. 

F oi então rejeitada a parte final do artigo do projecto de constituição em dis-
cussão, que dizia que seriam discriminados, nas constituições dos Estados, os pode-
res legislativo, executivo e judiciario, que seriam observados os princípios da não 
elegibilidade da magistratura, que seria observada a elegibilidade do poder exec·l· 
tivo etc. 

Ora, Sr. Presidente, votou-se, portanto, o art. 63 da Constituição, consagrando 
a completa autonomia dos Estados, no que diz respeito á sua organisação particular. 
á economia dos seus negocias internos; votou-se o art. 6° da Constituição, que deter-
minou os casos de excepção em que essa autonomia poderia ser atacada e foram elles 
restringidos aos em que a existencia dessa autonomia poderia implicar directamente 
com a existencia da Republica Federada, isto é, do systema geral adoptado para a 
fórrna politica que nos devia reger. 

Assim .!, Sr. Presidente, que os casos de intervenção consignados no art. 6o da 
Constituição não estabelecem princípios, não estabelecem doutrinas, que deves!iem 
ser posteriormente regulados pelo Congresso ordinario. (Apoiadcs.) 

O art. 6° da Constituição é, por assim dizer, um texto de lei ordinaria, que não 
admitte nova .interpretação, que não admitte regulamentação em seus termos. 
(Apoiados.) 

O art. 6' da Constituição e, por assim dizer, uma lei, é uma disposição taxativa 
que um Congresso legislativo ordinario não póde interpretar, assim como não o 
pódem ·o Poder Executivo e o Poder J udiciario. · 

.Tenho notado, Sr. ·Presidente, que levantam-se duvidas sobre a interjlretação -lo 
art. 60 sómente quanto ás suas disposições nos ns. 2 e J, procurando dar-se extrema 
elasticidade ás expressões - fórma republicana federativa e ordem e tranquillidade, 
para justificar indebita intervenção na politica dos Estados, em pleno e franco tra-
balho de reacção centralizadora; tenho notado que toda a discussão que tem versado 
sobre o art. 6', ·no Congresso Nacional, desde a primeira vez que se agitoo a idéa da 
regulamentação d~ste artigo, resume-se em um jogo de palavras, que conduz sempre 
a uma solução que varia conforme o interesse momentaneo que está em crise, que ~ 
cada partidario da intervenção a quer para satisfação de um interesse de politica 
local que envolve em si uma ·satisfação· de interesse pessoaf, ·sem nunca levar em 
conta consideração de ordem geral, superior a esses interesses partidarios locaes. 

Tem elles adoptado constante e uniformemente o modo de interpretar a nossa 
Constituição, não reportando-se ao que se fez no Congresso Constituinte, não repor-
tando-se ás id.!ias, aliás vencedoras· ali, mas procurando interpretai-a pela compa-
ração com as de outras nações, maxime com as disposições das constituições dos 
Estados Unidos e da Republica Argentina. 

O SR. MARÇAL EscOBAR- E' uma verdade. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - Em ultima analyse, teem os partidarios da inter-

venção se agitado vã e esterilmente, tendo sido vencida e derrotada em todos os 
terrffios, já duas vezes no Congresso Nacional, a intervenção, _como elles a desejam. 

Ella surge hoje no caso especialissimo do Amazonas e ao encetar essa discussão 
quero tratar da interpretaç!ío do que seja Governo Federal. 

Na minha opinião, a expressão Governo Federal, quer, e não póde deixar de 
querer dizer, pura e unicamente - Poder Executivo da Nação. (Apoiados e não 
apoiados.) 

Ella não póde deixar de ser outra cousa, e esta é a minha opinião, opinião já 
anteriormente etnittida, em accordo com a de que o art. 60 da Constituição Federal 
é em si uma lei precisa, clara e taxativa em seus termos e que não admitte regula-
mentação. 

Si assim é, si o Poder Executivo é aquelle que é encarregado da acção immediata, 
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da vigilancia quotidiana da ordem, aquelle que unicamente é o encarregaao pela 
nossa Constituição de empregar os meios materiaes necessarios para manter a fórma 
federativa, para manter a ordem publica, para assegurar a execução das sentenças 
e actos do Poder Judiciario, a elle, s6 a elle, póde se referir semelhante expressão. 
O mais seria absurdo, pois a expressão - Governo Federal - foi em todos os tem-
pos e ha de ser pelos tempos vindouros afóra a assignalação de um poder encarregado 
de impedir, por meios mat~riaes promptos e immedia tos, a postergação da lei e dós 
deveres impostos ao cidadão em nome da ordem e do progresso nacional. 

O SR. JAYME VILLAS BoAs - Contesta a acção do Poder Legislativo neste par-
ticular? 

0 SR. AURELIANO BARBOSA- Pois não. E' esse o meu ponto de vista. 
O SR. ]AYME VrLLAs BoAs- Pois então V. Ex. está fazendo rethorica. 
O SR. AURELIANO BARBOSA -Não estou fazendo rethorica, estou contestando toda 

e qualquer idéa de comparticipação do Poder Legislativo na intervenção federal nos 
Estados, nos casos .do art. 6°. A minha argumentação parte deste principio; é o de 
que não admitto nova interpretação do art. 6•, que é para mim uma lei ordinaria, 
cujos termos não admittem discussão. 

Posto o problema, posta a discussão neste terreno, vejamos como a Commissão 
procurou resolver o caso·especial do Amazonas;" vejamos si os factos, si os aconteci-
mentos politicos que alli se realizaram, unicamente relativos aos negocies peculiares 
ao Estado do Amazonas, unicamente relativos a seus. interesses, quer se os considere 
pelo lado politico, quer pelo lado social, e mais ainda, pelo lado de moralidade pri· 
vada dos agentes do poder publico no Amazonas. 

Vejamos si tem Jogar a ·intervenção do Governo Federal. 
A Commiso;ão começou, para justificar o seu parecer, de que no caso ha logar 

para a intervenção afim de manter a fórma republicana federativa, por uma discus-
são metaphysica·; por uma discussão do que já está resolvido, isto é, procuroÚ definir 
á Camara dos Deputados, accentuar a definição do que vem a ser a fórma republi-
cana federativa e entende que, não podendo, em vista da propria mensagem do Sr. 
Presidente da Republica, em vista da opinião já manifestada pelo governador·, que 
pretende· a reposição no Amazonas, classificar o caso talvez no unico artigo que lhe 
pudesse· caber,· isto é, no caso de restabelecimento de ordem e tranquillidade publica 
nos Estados. ... · 

O SR. ]Anm VILLAS BoAs - Não apoiado. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - .•• isto é, no unico caso que poderia caber e em 

que não havia necessidade de discussão, deve classificai-o como de alteração da 
fórma republicana federativa, vindo, por· conseguinte, a restabelecer à discussão 
sobre aquillo que :t Constituição determinou de um modo claro e taxativo. (Muito 
liem.) · · 

O governo republicano federativo, Sr. Presidente, foi, é e ha de ser em toaos 
os tempos o governo que· se caracteriza pela completa autonomia das eriti.dades 
politicas que entre si se dividem, maxime pela actividade, em parte pela opinião e 
em parte tambem pelos sentimentos e costumes politicos, religiosos e sociaes de 
qualquer Of'dem, mas que, tendo-se em conta um estado provisorio de civilização, 
reacções que podem ser produzidas internamente, ou que podem advir do exterior, 
de outras raçaS ou nacionalidades e que vimham constituir ataques contra os inte· 
resses communs destas diversas entidades, congregam-se em torno desses interesses 
determinando a necessidade primeira de manter-lhes a integridade politica, oriunda 
de antecedentes historicos communs a suas populaçõ~s. 

O governo feaerativo não passa de uma fórma de tr.an.sição, nã~ tem ·~ada de 
definitivo admitte fórmas varias e não tem um caractenstlco de fixidez e mabala-
t.ilidade ~ue tinha, por exemplo, o governo theocratico e !"~na:-chi?o; é uma ~or"!a 
de transição, uma necessidade provisoria a que estamos suJeitos, a solução provisona 
de um problema que vamos resolvendo empiricament~, lentame~t~, por um processo 
gradual, á medida que as necessidades de or.dem ~ratlca ~ão exig~~do, problema que 
consiste no estabelecimento do regimen sociacratlco, umco defimtlvo. 
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O SR. }AYME VILLAS BoAs - E' uma alliança para fins internacionaes. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - Uma alliança· para fins internacionaes é o caracte-

ristico do regimen federativo, disse-o bem V. Ex. 
Na propria America republicana do Sul assim se constituíram as nacionalidades 

e, como para interpretar o art. 6° da Constituição, continuamente se está appellando 
para a Constituição da Republica Argentina, eu cito então a proria historia da 
Republica Argentina que por essa fórma foi-se formando gradualmente, até consti-
tuir-se na Confederação Argentina com representação externa. 

Podemos aventar os princípios que quizermos, podemos ter idéas as mais 
extravagantP.s ou as mais bellas, alimentar as melhores utopias, mas uma cousa 
nunca poderemos fazer: voar, na solução dos negocias politicos, do iiominio da 
realidade para o 'domínio da idealidade. ' 

Temos forçosamente, Sr. Presidente, para discutir o caso do Amazonas, de ver 
si a nacionalidade brazileira está nos casos de constituir uma verdadeira federação 
e si devemos ou não respeitar neste caso a autonomia completa dos Estados. 

Sr. Presidente, é materia vencida a questão de f6rma federativa; no Congresso 
Constituinte Brazileiro tivemos o exemplo, qaà.ndo vimos rejeitado e emendado, por 
assim dizer, de fond en comble o projecto apresentado á discussão pelo Governo Pro-
visorio. 

Vós todos sabeis que o 'projecto do Governo Provisorio, fermento de desordens 
no solo da Patria, procurou dar supremacia, na organização política, ao poder cen-
tral sobre os poderes locaes. A opinião agitou-se. A Assembléa, em longos mezes 
de discussão, foi palmo a palmo conquistando terreno para a autonomia completa 
e para a descentralisação, tirando attribuições dos poderes centraes para conferll-os 
aos poderes locaes, até chegar ao projecto que definitivamente foi votado. A lucta 
foi ingente. Ha ainda entre n6s batalhadores desta jornada e entre outros lembro-me 
do Sr. Dr. Barbosa Lima, um dos campeões da ida de federação, isto é, de completa 
autonomia dos Estados. 

Na Constituição o que ficou assentado foi que as patr!as, as nacionalidades, 
não estavam propriamente no nosso antigo Brazll monarchico; que as patrias, as 
nacionalidades brazileiras, ligadas por laços historicos, já seculares, estavam pro-
priamente nas antigas províncias que, desde melados do estabelecimento definitivo 
da monarthia... · 

O SR. BELISARIO DE SouzA - A guerra do Pa1"aguay demonstra o contrario. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA - Chegarei até lá; conheço a historia política do 

meu paiz e hei de lançar mão dos casos que podem ser apresentados como excepção 
pára fundamentar esta asserção; não obstante agradP.Ço a V. Ex. a lem'!iança. 

Desde o estabelecimento definitivo da monarchia as antigas províncias brazi-
leiras, antigas colonias portuguezas, começaram a sublevar-se e estiveram em guerra 
continua e successiva por espaço de muitos annos; desde· 182o até r848 levantaram 
em todos os pontos do territorio brazileiro a idéa separatista ou, . pelo· menos, a idéa 
de autonomia local, idéa liberal que fazia parte do programma politico de um partído. 

No Brazll, portanto, o facto foi este: antigas colonias, de antigas capitanias 
unidas pelos laços politicos centralistas á antiga monarchia portugueza e continua-
dos por necessidades historicas imprescindíveis e pela obra ingente de José Bonifacio, 
nos primeiros tempos da nossa independencia, como meio de defesa contra o poder 
estranho, ellas sempre tentaram conquistar sua autonomia; em toda a parte, a popu-
lação brazileira tinha o espírito voltado para a descentralisaçáo, espírito de descen · 
trali!;ação tão natural a todas as populaçlles e talvez ainda mais natural á população 
brazileira do que a outra nacionalidade pela extrema divergencia de meio cosmico 
onde tem de exercer esta população· sua actividade. Não é o sentimento do amor patrio 
que nos desliga, a nós, os brazileiros; não são differenças de costumes, nem de 
opiniões que nos estão dividindo agora; o que está nos dividindo é a differença extra-
ordinaria de genero de actividade industrial que tem cada uma de nossas patrias, 
differença tll.o grande que, no Congresso Nacional, é, por assim dizer, a causa unica 
de nossas luctas e de todas as pugnas que aqui se travam, quando vamos tratar de 
materia orçamentaria. 
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O SR. BELISARIO DE· SouzA - Mesmo ~a França unitaria é isso. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - A França ha de caminhar para a completa descen-

tralisação. E' uma fatalidade historica; 
Assim, quando, se discutem as leis orçamentarias, quando se trata de defender 

os interesses materiaes de cada uma dessas patrias brazileiras, é que surgetn essas 
luctas, surgem as rivalidades e as combinações, surgem os arranjos de toda ordem . 

. O SR. BELISARIO DE SouzA - Esta é uma federação invencível. 
O SR. AURELIANO BARBOSA- E' a bancada rio grandense ligada com a mineira 

sobre o imposto do boi e do sal; é a bancada rio-grandense com a bahiana sobre 
outro qualquer assumpto. 

E assim, amigos de um dia, no primeiro projecto que entra em discussão, dahi 
a dous ou tres minutos são inimigos acirrados em um segundo projecto. 

UM SR. DEPUTADO - E' a lei da compensação. 
O SR. AUREALIANO BARBOSA- E' a lei da compensação. Pois bem, si a realidade 

é esta, si a historia da nossa organisação constitucional republicana demonstra que 
o nosso programma politico é cada vez mais marcharmos para a descentralisação 
politica, é r:ada vez mais nos prepararmos, para que cada uma dessas patrias brazi-
leiras independa das· outras n 'aquillo que peculiarmente lhes interessa, como é que, 
depois de vencido este ponto de vista, vamos, por actos successivos, repetidos, de um 
Congresso ordinario, pretender intervir na politica de um Estado, quando os aconte-
cimentos que ali se·realizam de fórma alguma podem interessar á organisação politica 
da União Federativa Brazileira. 

O SR. JuLio Dos SANTos - Est modus in rebus. 
O SR. VrLLAs BoAs - Interessa directamente. 
O SR. AuREALIANO BARBOSA - Conheço a opinião do illustre relator da Com-

missão, • sei· que a sua .preoccupação, como :a de todos nós, amigos· da Patria e da 
Republica, é o principio da moralidade que está em jogo no Amazonas, segundo 
opinião geral. . 

·Pesam accusações contra a honra dos homens que exercitam o poder publico 
no Amazonas, os. quaes· parecem · estar condemnados pela opinião geral do paiz. 
(Muito bem; muito bem.) 

Não sei si são verdadeiras estas accusações, mas· preciso fallar com franqueza 
e sinceridade; e por isso trago para a tribuna a noticia da impressão geral ácerca 
desses factos. 

Si é isto que nos preoccupa, abordemos o problema por este lado. 
l'óde o Congresso intervir em questões de moralidade que não interessam á 

economia do Governe Federal :Srazileiro, que não interessam á. economia geral dos 
cidadãos brazileiros, q11e não affectam a Republica ..• 

UM SR. DEPUTADO - Interessam á ordem moral. 
O SR. AuRELIANO BARBOSA - Podem interessar á ordem moral, podem interessar 

á ordem espiritual, mas não interessar. á ordem potitica, porque ordem politica não 
é mais do que ·O conjuncto de condições que assegurem pelo poder .material a liber-
dade completa no dominiQ·intellectual e moral. .(Muito bem; muito bem.) 

UM. SR. DEPUTADO - A assembléa de lá declarou-se coacta. (Não apoiados e 
apoiados.) · 

O SR. Ir.DEFONSO LIMA - As liberdades locaes .desappareceram completamente; 
0 SR. AURELIANO BARBOSA - Na opinião .de V. Ex. 
O SR.· ILDEFONSO LIMA -:- Está consignado no parecer. 
O SR. AuRELIANO BARBOSA - Mas estou justame-nte discutindo o parecer. A . 

Commissão não provou que tivessem desapparecido tC'das as liberdades locaes, e a 
prova é que, vendo que não tinhá cabimento para justificar a intervenção o § J 0 , 

soccorreu-se do § z,', fazendo, portanto, um tour de force, porque sua preoccupação 
não é cohibir a desorganisação que se pretende lá reinar mas immiscuir-se em ques-
tão local. 

Si é questão de moralidade dos processos politicos usados pelos cidaaãos que 
no Amazonas teem a direcção dos negocias publicas, influindo pelas suas opiniões 
e actos em todos os partidos ou fracções que ali possam existir, pergunto aos Srs. 
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Deputados: onde é que este facto p6de alterar a ordem federativa da União adop· 
tada nos Estados ? 

Porventura a substituição do governador· A pelo governador B, uma vez que 
A o é ainda que por processos mais ou menos falsificados, capcioso~, que é o carac-
terístico de todos os nossos processos eleitoraes, pois que nenhum Estado p6de levan-
tar a luva aos outros, importa alteração da {6rma federativa? •.• 

O SR. BELISARIO DE SouzA - H a muita differen~ de gráos. 
O SR. AuRELIANO BARBOSA - Refiro-me ao processo eleitoral em geral. Eu, por 

exemplo posso fazer eleição pelo processo que melhor me parece; posso até deixar 
de fazer eleição, uma vez que o resultado da eleição seja o resumo da opinião, errada 
ou não, do nucleo de cidadãos chamados eleitores. (Apartes.) 

Quanto. á legalidade é uma histeria. A 's vezes o tcrto é que é o direito. 
O SR. PAULINO DE SouzA - Com estes principio~ V. Ex. não defende a Consti-

tuição • 
• O SR. AuRELIANO BARBOSA- V. Ex. attenda á minha argumentação. Não estou 

defendendo o fetiche que se chama Constituição, nem posso defendei-a, porque contém 
principies com os quaes estou em desaccordo. 

Mas, como temos de nos reger por ella, como homens praticos, homens de acç!o, 
temos de deliberar de accordo com estes principies, que para n6s são deveres sagrado~ .. 
porque a Constituição é a força material dispondo de 28.ooo ho~ens armados para 
nos obrigar a executai-a. (Trocam-se numef'osos apartes.) 

Discuto, poris~o. tambem no terreno concreto, como discuti · no terreno abstrato. 
(A1Jartes.) · 

Para mim, n6s, o Congresso, somos um poder pratico e não theorico; somos 
unlcamente chamados a deliberar, a agir directa e indirectamrnte pelos processos 
que nos são facultados na lei escripta, isto é, pelas normas que adoptámos, a con-
tribuir para a manutenção da ordem e progresso da sociedade lirazileira. 

Não ' podemos intervir no caso do Amazonas por mais que elte nécessite da nossa 
intervenção, admlttindo que seja verdade o que lá se passa, isto é, que governador 
tal roubou, o chefe de policia roubou, outro governador tambem roubou. 

Intervir para restabelecer a moralidade na potitic!l amazonense é um acto um 
tanto aventuroso e leviano. Nesse ponto de vista, o Brazil não tem que invejar ás 
outras nações, porque os nossos costumes teem sido sempre elevados. 

As accusações reciprocas que se lançam os homens que estão em luta no Ama-
zonas não são bastantes para provocar ali a intervenção federal. 

Infelizmente todos as nossos estadistas são qualificados de gatunos; mas quando 
a morte vem colhei-os no meio de seus labores, muitas vezes não teem com que pa-. 
guem um palmo de terra para serem enterrados. 

Percebo bem qual o ponto capital da nossa preoccupaçli.o no caso .. 
A que quero demonstrar é que si a intervenção não p6ne ju~tificar-se de outra 

l'õrma s1não para sanar este mal da immoralidade na administração e governo do 
Amazonas, não é certamente pelos processos constitucionaes e muito menos pela 
allegaçlio da alteração da f6rma republicana rederativa, em que, di7.em os interven-
cionistas, importam os factos que se estão dando no Amazonas, que se possa dar 
a nossa intervençllo. 

Primeiro é preciso que n6s saib::tmos que o caso é tão norm!'\l na vida politica 
hrazileira, estava tão f6ra das nossas previsões; dos espíritos que patrioticamente 
organisaram e votaram esta Constituição, que ninguem cogitou que acontecimento 
tão indecoroso, tão immoral, como se affirma que o ~. viesse a ter Jogar na politica 
bra?.ileira federal ou de cada um dos Estados. 

A posição do Amazonas é uma posição excepcional e~ relação á dos grandes 
nucleos da federação brazileira. 

O Amazonas não se p6de comparar aos Estados do Rio Grande, Minas, S. 
Paulo, Pernambuco e outros; é um grande pedaço de terra, por assim dizer, inha-
liitada e que s6 offerece riquezas naturaes e convida ao desenvolvimento dos· instinctos 
egoístas, da maxima cobiça; o Amazonas é um solo por explo:ar, uma Californiâ 
polltica, 
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Não ha ali uma massa de população que esteja certa e segura de um idéal, que 
tenha uma norma politica que possa influir directamente, modificando e contrariando 
os actos daquelle que o acaso da fortuna levou ao supremo governo daquella popu-
lação. 

o SR. MoREIRA ALVES - Aqui mesmo na commissão de verificação dê poderes 
o Sr. Eduardo Ribeir~ disse que ia ao Amazonas para enriquecer. 

O SR. AU.RELIANO BARBOSA- Pois, Sr. Presidente, si este é o. facto, si este é o 
phenomeno que ali se dá, pergunto : a intervenção no Amazonas para apear do poder 
um immoral, para collocar outro immoral, redunda em algum resultado benefico para 
a patria brazileira, influe de <~lguma fórma para modifica~ a ordem de causas no 
Amazonas, sana, cura o mal? 

Não pôde curar cousa alguma, (Apoiados.) 
Não é a intervençãe> do Governo Federal que vae fazer com que no Amazonas 

se modifique a ordem de causas ali estabelecida. Si, portanto, não póde ter resultado 
algum benelico a nossa intervenção-, si não produz de fórma alguma a alteração dos 
factos por vir e o que é mais, si esta intervenção para produzir os seus resultados 
só ·póde ser sobre este ponto de vista, mandando alguem estranho que nenhum 
interesse,· nenhuma ligação tem no Amazonas, o que é que se póde esperar? E' tirar 
um dictador que f01 adventício e collocar outro que será adventício tambem. (Apoia-
dos.) 

Ainda mais, Sr. Presidente, si o caso do Amazonas é. 'Jm caso de pura immora-
lidade e nada tem que ver com a fórma republicana federativa, si não houve absolu-
tamente alteração da ordem e da tranquillidade publica, si esta tentativa de interven-
ção- para restabelecer a normalídade do Estado do Amazonas não se justifica deante 
da Constituição1 não se justifica tambem deante dos actos do Congresso Nacional, 
capaz .de abusar tanto como <Abusou, si é que abusou, · o Congresso Legislativo- do 
Amazonas. (Apoiados.) · · 

E' preciso que nos lembremos, . Sr. Presidente, que o Congresso Nacional que 
vae decretar a intervenção no Amazonas, para restabelecer a fórma republicana fede-
rativa, para restabelecer a verdade da Republica e para restabelecer o jogo regular 
dos poderes publico-s; que o Congresso Nacional, que vae contestar ao do Amazonas 
a legitimidade, a legalidade de seus actos; é esse mesmo Poder Legislativo que 
dessassombradamente rasgou o diploma de um representante eleito por aquelle 
Estado para o Senado Federal. 

O SR. }AYMR VILLAS BOAS -.,. V. Ex. contrapõe o seu juizo pessoal ao juizo da 
maioria do Senado Brazileiro. 

O SR. AURELIÀNO BARBOSA - Sou capaz de oppor o meu juizo pessoal ao juizo 
da Nação inte,ira, com a minha unica responsabilidade de homem que pensa e que 
observa. 

Sr. Presidente, não ,podia ter sido eleito pelo Estado do Amazonas o cidadão. que 
foi reconhecido pelo Senado, quando aquelle que foi rejeitado tinha tanto poder que 
no proprio caso da inter~enção poude apear do poder o cidadão Fileto Pires. 

E' preciso que sejamos ingenuos de mais para acreditar que a situação política 
do Amazonas comportasse, com o governo do Sr. Fileto Pires, que dispunha da força 
publica, a eleição de um adversario em substituição do Sr. Eduardo Ribeiro. (Hil 
apartes.) ' 

Em primeiro Jogar devo ser desta tribuna justo e sincero. Já declarei que era 
ociosa a discussão do parecer no ponto de vista legal e jurídico e que 'ia occupar-me 
delle sob o ponto de vista concreto, da conveniencia ou inconveniencia da interven-
ção, da competencia ou incompetencia do Congresso Nacional collocado em frente 
do Congresso do Amazonas. 

Os acontecimentos, portanto, que se dese~rolaram no Estado do Amazonas, já 
foram, por si, uma consequencia de actos ou acto praticado no seio do Congresso 
Legislativo Nacional, que se julga agora competente para decretar a intervenção. 

Si é, portanto, um caso de ataque á moralidade publica, á verdade vulgar · e 
política tudo que se passa no Estado do Amazonas,· não é .este congresso, que tam-
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bem attentou contra o que se chama verdade eleitoral no nosso paiz, contra o que 
diz respeito aos direitos e garantias dos cidadãos, não é este congresso, que tem 
competencia moral para envolver-se neste assumpto. 

O SR. JAYME VILLAS BoAs- V. Ex. contesta ao Congresso Legislativo o direito 
de apurar a eleição de seus mémbros. 

O SR. AURELIANO BARBOSA - Não contesto; o que eu contesto é que isto, que se 
chama Camara dos Deputados, é que esta cousa que se chama Senado, seja composta 
de entidades angelicas incapazes de peccar, seja uma virgem immaculada. 

Nós podemos garantir que as noSsas resoluções sejam a traducção da realidade 
sejam a traducção da consciencia nacional? Não, absolutamente não podemos. 

Si assim fosse, a Republica não precisava substituir as leis decretadas, no tempo 
do lmperio, pelo parlamento. 

0 SR. ILDEFONSO LIMA dá um aparte. 
O SR. AuRELIANo BARBOSA - Poder-se-ha, em geral, acertar, errando, por 

aquelle paradoxo, a que um dos meus mestres de direito muitas vezes se referia, que 
a verdade era um caso do erro. 

Entre 40 ou so pessoas, cada uma emitte a sua opinião, nenhuma dellas é a 
expressão da verdade, todas erram e, no entretanto, é preciso resolver alguma cous11. I 
Ahi está como o erro que predomina, é que é a verdade. 

A verdade é qur foi reconhecido Senador o Sr. Jonathas Pedrosa, mas a verdade 
é que para aqelles, que estudam a política brazileira, é inconcebível ·que elle pudesse 
ter sido eleito, tendo contra si um poder enorme. -

O SR. ANYSIO DE ABREU - Pois foi eleito. 
O SR. AuRELIANO BARBOSA - Esta questão de eleição, de verificação de poderes, 

para nós, está cambando para o mesmo estado de desmoralisação, que caracterisou 
os ultimes parlamentos do tempo do Imperio. 

Mas, Sr. Presidente, vamos á questão. Demonstrando eu que não ha Jogar para 
a intervenção, porque não foi alterada a fórma republicana federativa no Amazonas, 
creio que cumpri a minha missão capital, porque tal foi o ponto procurado pela 
commissão, para justificar a intervenção. · 

Foi uma verdadeira invenção, invenção de cujo valor, de cuja efficacia, a propria 
• commissão não tem a segurança completa. 

Noto que em toda a sua argumentação, no parecer, nunca se firmou de n1odo 
positivo, categorico, em uma só de suas asserções. 

O parecer é um parecer, vae de parece em parece, desde o primeiro período até 
o ultimo e conclue por um projecto peremptorio, determinando a intervenção do 
Poder Executivo pelos meios que este entender necessarios para restabelecer a fórma 
republicana federativa. 

Assim, depois de estabelecer a seu modo o que é fórma republicana federativa, 
não conseguindo, aliás, mais' do que dar uma noção a mais vulgar do que sej!l 
republica - governo do povo pelo povo - cousa que não ha democrata que não 
saiba, a commissão tratou de abordar a questão, de saber, dada a alteração da fórma 
federativa republicana, qual o poder politico da União Brazileira que devia e tinha 
competencia para intervir, e de parecer em parecer chegou á asserção, que não 
cabia intervenção convergente dos tres poderes politicos, de que é mesmo impossível 
essa intervenção dos tres poderes. 

O SR. MoREIRA ALvEs - Já vê V. Ex. que a commissão chegou a um~ con· 
clusão; o seu ·trabalho não é composto só de - pareceres. 

O SR. AuRELII.NO BARBOSA - Não censuro a commissão, mesmo porque, na 
minha opinião, eTia não podia argumentar de outra fórma, não podia fazer cousa 
melhor, visto como não ha absolutamente cabimento para a intervenção no caso. 

O SR. MoREIRA ALVES - A unica cousa que podia occorrer era a intervenção. 
O SR AURELIANO BARBOSA - Chegou á concluslio de que não havia Jogar para 

a intervenção pelo Poder Judiciario federal, formulou a affirmação de que essa inter-
venção só podia ser feita pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo chegou á 
conclusão de que a intervenção do Poder Executivo só se podia dar com a autorisaçAo 
preliminar do Poder Legislativo. 
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Sr. Presidente, o· parecer em separado, combatendo essa opinião de intervenção 
do Poder Legislativo e Executivo, conclue por opinar que só devia ter Jogar no caso 
a interven~ão do Poder J udiciario em gráo de recurso e não originariamente. 

O SR ]AYJdE VtLLAs BoAs - Mas declarou hontem que não continuava a pensar 
desta fórma. 

O SR. AuRELIANo BARBOSA - Pois eu continuo 9. pensar desta fórma, modifi-
cando-a. · 

Eu, Sr. Presidente, na· introducção do meu discurso, declarei que tinha unica-
mente· por fim demonstrar que não havia absolutamente caso de intervenção, por 
isso que o art. 6" da Constituição era uma lei precisa, que prescindia de regulamen-
tação, era clara, não admittia discussão nem controver.sias, continha disposição 
clara e taxativa. 

Comecei por assignalar que pela expressão - Governo Federal - havia de 
se entender, Poder Executivo, pela natureza de suas attribuições, e não posso por 
isso admittir que a intervenção no Amazonas, caso mesmo elh tivesse Jogar, se possa 
dar sob a iniciativa do Congresso Legislativo. 

O SR. MoREIRA Ai.vEs - O Sr. Cassiano não pensa assim. 
O SR. AuRELIANO BARBOSA - Pois então eu penso de modo diverso <lo Sr. Cas-

siano. 
O SR. CASSI4.SO Do NASCIMENTO (dirigindo-se ao Sr. Moreira Alves) - V. Ex. 

porque não argumenta com as suas opiniões? (Apartes). 
O SR. AuRELIANo BARBOSA - Eu estou trazendo á Camara dos Deputados o 

conhecimento do modo por que penso e sinto e sem interesse de qualquer especie. 
O SR. MoREIRA ALVES - Não disse que V. Ex. seguisse a opinião do nobre 

Deputado; disse simplesmente qual era essa opinião, que é muito respeitada pela 
bancada rio-grandense, assim como por toda a Camara e que era a de que a inter-
venção já devia ter tido Jogar. · 

O SR. CAsSIANO DO NASCIMENTO - No caso, eu Presidente da Republica, talvez 
tivesse intervindo . 

. o SR. PAULINo JuNIOR - Registre-se. 
O SR. CASSIANO DO NASCI!IIENTO - Dentro dos limites do art. 6°. 
O SR. PAULINO DE SouzA ]UNIOR - E' muito mais inten•encionista do que nós 

outros. 
O. SR. AURELIANO BARBOSA - Portanto, si fosse caso de intervenção do poder' 

federal no Amazonas para restabelêcer a fórma federativa, não havia necessidade da 
iniciativa do poder legislativo ordinario para intervir porque elle devia e podia ter 
partido do Poder ·Executivo immediatamente, que cumpria assim o seu dever res-
tricto. 

Porque, Sr. Presidente, o art. 6o, como disse de começo, não estabelece principio, 
nem doutrina, apenas delimita e· descrimina questões de facto que autoriza o exer-
cício de um poder reservado á União. . 

Cada um dos numeros destes artigos exprime um facto, cuja eidstencia póde ser 
verificada coin o maior ou menor esforço; cada um delles discrimina unicamente uma 
questão de factos e não de princípios. 

A invasão estrangeira em um Estado, ou de um E~tado em outro, é uma questão 
de facto, a manutenção de fórma republicana federa.tiva tambem é uma questão de 
facto, p~rque nós temos admittido como- verdade inconcussa · que . nenhum Estado 
poderá se organizar sem obedecer ás regras e preceitos estabelecidos e garantidos 
pela Constituição. As garantias geraes, porém, que a Constituição estabelece no 
ultimo capitulo, taes .como o respeito á liberdade, á propriedade, etc., princípios ge-
raes que fazem parte do patrimonio geral da civilização, estabelecidos no interesse 
do bem publico e sobrepujando cada vez mais os interesses do poder; a manutenção 
da ordem e tranquillidade, o exacto cumprimento de sentenças ou leis federaes são 
cousas que nem se discutem. -

Portanto, si as disposições dos diversos numeres do art. 6o não estabelecem prin-
cípios, nem doutrinas ·e apenas discriminam factos que pódem dar Jogar á interven-

. . ' I 
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ção, si a intervenção tambem é uma questão de facto, pois é um acto de força exerci. 
tado pelo poder encarregado da acção immediata, claro está que póde e deve intervir, 
quando taes factos se derem, o Poder Executivo da Repub1.ica tantas vezes quantas 
forem necessarias. (Crusam-se apartes.) 

Estou emittindo "opinião que toma a questão em seu conjuncto. Não me detenho 
em casos especiaes, pois está claro que quando vim fazer o meu discurso tinha tomado 
em consideração todos os casos que se pudessem realizar 

Sou de opi!Jião que não devemos discutir muito, pois o tempo deve ser empre· 
gado em agir e deliberar; tanto assim penso que entendo que o Deputado que qui-
zesse bem cumprir o seu dever deveria apenas estudar e votar, não usando da palavra 
sinão parcamente. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Talvez fosse mais proveitoso para o paiz. 
O SR. lLDELFONso LIMA - Da discussão nasce a luz. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - V. Ex. suppõe que a luz da verdade é como a luz 

electrica, que é s(> torcer ao botão.( Riso.) 
Assim, pois, Sr. Presidente, si o Congresso Legislativo tem sempre repellido a 

opinião do Poder Executivo, isto é, a opinião do Dr. Prudente de Moraes, de que o 
art. ·6° precisa de uma regulamentação e em duas votações successivas tem deliberado 
que o art. 6' não precisa de regulamentação, que a intervenção só se póde dar pelo 
Poder E·xecutivo ou pelo Poder Judiciario, nos casos em que tiver Jogar, si isto é o 
que está deliberado, acceito, e vencedor, si isto é o que se rleterminou elaro e preciso 
em relação ao art. 6' da Constituição, para que esta actual tentativa? 

Deixemo-nos de velleidades intervencionistas, porque estas velleidades só podem 
dar como resultado a · reacção contra o systema republicano federativo, podem dar 
Jogar a desordens, a perturbações da paz interna dos Estados, á revolução completa 
no paiz inteiro que está lavrado já de tantos motivos de dissenção. Tendo feito a 
conquista da descentralisação ver-se-ha cada uma das patrias collocada na situação 
de adversaria da União •.• 

O SR. lLDEFoNso LIMA - A descentralisação, em relação aos; municípios está 
muito abaixo do tmperio em alguns estados. · 

O SR. AuRELIANO BARBOSA - · ..• collocado cada estado na condição de rival da 
União. A nossa patria está trabalhada já por quatro annos de desgoverno, t>raba· 
Ihada pelas luctas intestinas e pessoaes, luctas de caracter ~ecundario, mesmo ridícu-
las, de politicagem partidaria. Não é nesta occasião, quando · tudo está para se esta· 
belecer, quando querem os melhores dias para esta Republica, quando todos anceiam 
po.r uma época da paz e prosperidade para o· conjuncto das patrias brazileiras, que o 
Congresso Brazileiro deve ter a velleidade de intervir em negocias que, absoluta· 
mente estão fóra de sua competencia. 

A organisação dos podéres publicas no Amazonas, na sua fórma e nos seus 
agentes, só e unicamente pode interessar á população amazonense . (Não apoiados.) 
Só e unicamente pode interessar á população amazonense. 

· O SR. lLDEFONso. Í..IMA -·E' uma doutrina-' muito egoística. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - Politicamente. Ou neste mundo ha liberdade de 

opiniões e o Estado do Amazonas tem direito a esta independencia .•.• 
O SR. BELISARIO oi;: SouzA - Logo não se póde mandar repor o Dr. Fileto. 
O SR. V!LLAS BoAs - V. Ex. ha de concordar que não ha direito á immorali-

dade e V. Ex. disse que era uma situação immoral. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - Ou não ha essa liberdade e então acabe-se de uma 

vez com esta federação. 
Si, portanto, o caso do Amazonas politicamente só interessa aO' Estado do Ama-

zonas e si a questão de moralidade tambem só ·póde interessar. unicamente áquella 
população, de um modo directo, como arrogar-nos o dcyer de ali intervir? 

Qüando digo politicamente, quero re(erir-me unicamente ao conjuncto de precei-
tos,, de regras que, para nós, constitue um modo de organisação temporal, isto é, 
que estabelecem um apparelho destinado a manter a ordem publica, a ordem mate-
rial, não me refiro a necessidades de ordem espiritual, porque nQ estado em que nos 
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encontramos as opiniões divergem extraordinariamente, não ha uma moral que nos 
guie, uma doutrina que. todos acceitemos. 

Si na Camarll dos Deputados nós vemos que uma questão da organisação da 
familia, sociedade mais simples. aggregação menos complicada que a da patria, 
como a questão do divorcio, ·divide de modo extremo as opiniões, corno é que em 
uma questão de organisação social poderemos arroga·r-nos o direito de intervenção 
com segurança de e.xito? . 

E' licito que os amazonenses pensem ou queiram depor diaramente um governa-
dor ou que o congresso legislativo queira fazer um governador com duração ephe-
mera ou por toda a vida; que temos nós de intervir nesse modo de sentir da popula-
ção amazonense? A perturbação que lá existe está porvent\lra produzindo algum mal 
a União? Respondam. 

O SR. JAYME VILLAS BoAs- Está. 
Uw SR. DEPUTADO - Vá ser habitante do Amazonas para ver. 
O SR. AURELIANO BARBOSA - Então, simplesmente, porque é neste o nosso modo 

de sentir havemos de perturbar o modo de sentir da população amazonense? ! Então, 
porque não me agrada a Constituição brazileira, eu virei pedir ao Congresso a sua 
revogação immediata ? 

Pois ni nesta mesma Camara estamos vendo que em uma questão de organisaçli:l 
da familia, como é a questão do divorcio, a moralidade está para uns no divorcio, e 
para outros no divorcio está a immoralidade, como queremos que ·na questão do 
Amazonas, que é uma questão social, a nossa opinião é que seja o direito? ! 

Agora preciso externar a minha opinião sobre este caso do AmÍizonas. Para mim 
foi um beneficio este mal que se deu no Amazonas. 

Sr. Presidente, si é certo o que se diz e o que se propala, no caso do Amazonas 
chegamos a verificar que são os proprios agentes de actos irregulares e immoraes 
que fazem uma volta sobre si e vão desautorar a outros agentes de actos immoraes. 
Isso significa que alli se vai formando uma opinião publica e que de seu ascendente 
deve-se esperar a regeneraçll.o dos costumes. 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA- E' muito lenta, 
UM SR. DEPUTADO- Costumes se regeneram por actos moraes. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA - E o Congresso Legislativo pretende modificar COS• 

tumes e opiniões querendo levar a um povo intelligencia e sagacidade? Os nobres 
deputados pela Bahia, muito menos que ninguem deveriam querer esta intervenção 
para um estado que veem fraco, porque na vossa cara patria bahiana deram-se factos 
desta ordem e ninguem interveio. 

O SR. JAYME VILLAS BoAs - Apoiado. Estes actos tiveram o meu protesto so-
lemne. 

O SR. AuRELIANO BARBOSA- VV. Exs. não pediram a intervenção; eu, sciente 
e conscientemente votei contra ella e, emquanto alguma força tiver, hei de ser adver-
sario de qualquer intervenção da União nos Estados, adversario até pelas armas, si 
necessario fOr. 

Eu nunca quiz e não quero a intervenção. Si a Bahia tem defeit~, ella ha de 
regenerar-se por si; si o Amazonas tem defeitos, ha de regenerar-se por si. 

Os Estados não precisam desta tutela manca da União (apoiados). Na organis·a-
ção federativa ef!I que vivemos, as entidades reaes, a vida da Nação, os elementos 
brazileiros estão nos Estados e não .na União (apoiados). A União é a combinação, ao 
passo que os Estados são a realidade. 

Ha muita gente que assim pensa. Já escriptores talentosos de nossa Patría 
estão neste ponto de vista, porque já temos 8 annos de e:'l:perimentação desta Consti-
tuição, cujos resultados teem sido, por assim dizer, nullos. 

Eu mesmo terei de mostrar as difficuldades, sobretudo em materia financeira, da 
reorgisação de nossa Patria sobre novos moldes, devido a mantermos o preconceito 
de integridade da Patria quando a realidade é que os Estados foram irmãos ha mais 
de seculo nas luctas pela independencia, as guerras externas, mas pela sua actividade 
e evoluçã.P propria hoje muito se differenciam. · 
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Portanto, si este é o ponto de vista em que nos devemos collocar, ·com que jus· 
tiça, com que opportunidade política, com que direito vamos intervir na vida interna 
do · Amaa:onas? · 

Mas, dado que .haja logar para essa intervenção, deve intervir com inteira res· 
ponsabilidade, no presente e no futuro, o unico poder constitucional que póde tornai-a 
effectiva, o Poder Executivo. . 

Assim, si alguem quer intervir e si se póde intervir, tome a resp<insabilidade Ja 
intervenção o Poder Executivo na pessoa do Presidente da Republica, que sendo a 
auctoridade una, responderá, perante o presente e a posteridade pelas desgraças que 
hão de resultar desta intervenção, tome a responsabilidade de agir a descoberto, sem 
necessidade de iniciativa do Congresso, cuja competencia, moral e politicamente fal-
lando, não está provada. (Muito bem, mu1to bem. O orador é cumprimentado por 
muitos Srs. Deputados-.) 

SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO 

O Sr, Jayme Villas Bôas diz que bem profunda deveria ter sido a impresslo 
produzida no animo da Camara pelo discurso proferido, na ultima sessão, pelo nobre 

Deputado Sr. Aureliano Barbosa. Si :..s adhesões que então 
2• discussão recebeu S. Ex. não foram simplesmente uma manifestação pes· 

soai de sympathia, da qual o orador sentiu-se arrastado a 
do projecto 74 partilhar, pela elevação da linguagem, pP-la sinceridade que 

S. Ex. imprimia aos seus conceitos; si, ao envea: disto, taes 
manifestações traduziam a solidariedade dos Estados que os nobres Deputados repre· 
sentam, para com as idéas e os principias defendidos pelo illustre Deputado, então 
o discurso veiu entreabrir o véo do nosso futuro e deixar antever para o nosso paiz 
as scenas de sangue que enlutaram os Estados Unidos da America da Norte na luta 
ingente pela unidade nacional. 

A idéa de patrias distinctas ligadas pela ficção (foi a expressão que o nobre 
Deputado empregou) pela ficção do regimen federativo, está em manifesta contra-
dicção com os elementos organicos do nosso systema, que constitue a negação a mais 
absoluta da Constituição de 24 de Fevereiro I Si é um principio manifesto e evidente 
esse que se condensa no dispositivo do art. 1• da Constituição, comprehende a Camara 
que, pregar a superioridade da soberania dos Estados sobre o Governo Federai e 
considerar a alliança das antigas províncias como um simples accordo ou contracto 
para a defesa externa e garantia com o estrangeiro, como fez o nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, o discurso de S. Ex. é um discurso de reaccionario, levan· 
tando S. Ex. a bandeira perigosa que póde fluctuar nas ameias do nosso paiz como 
symbolo de rivalidades e de odios ! 

Mas, a verdade é que não se limitou a Constituição a est11belecer no art. 1° o 
typo ou a physionomia política da Nação Brazileira: foi mais adeante, porque foi 
lançada de modo a constituir entre ·nós o centro de resistencia, o centro de direcção 
do Estado inteiro : isto é, a Constituição foi por assim dizer lançada para servir 
como centro de direcção capaz de resitir á acção do tempo, ás correntes das opiniões, 
aos conflictos dos interesses, de modo a ser realmente o que deve ser - um nucleo 
de attracção, que constitue a vida do paiz e ao mesmo tempo um fóco impulsivo de 
forças necessarias e imprescindíveis para o seu progresso e de:>tmvolvimento. 

Para firmar esse principio, a Constituição reconheceu que as antigas províncias 
careciam de vida propria e de meios para assegurar a sua propria existencia, mas 
conciliou essas faculdades politicas conferidas aos Estados e estabeleceu dous princi· 
pios que decorrem logicamente dos seus preceitos : o primeiro consiste em que todas 
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as leis e principias firmados pelo Governo Federal são obrigatorios em todos os 
Estados, sendo, neste particular, a Nação Brazileira um corpo unico, sua differença 
ao regimell unitario de outras republicas; o segundo consiste em tornar esse prin-
cipio inconcusso, estabeleceu que nenhum Estado pode organizar-se sinão de accordo 
com os princípios fimdamentaes da Constituiç!o da União. 

Assim, pois, o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul só collocando-se. fóra 
da Constituição poderia justificar as idéas e princípios que- defendeu. 

Si S. Ex. é quem affirma que o que se passa no Amazonas- é uma immoralidade, 
não querer que o Governo Federal intervenha é julgai-o comparticipe -de taes desman-
dos e corrupção. . 

O ponto mais · deslumbrante do regimen federativo .é justamente a faculda.le 
i'mperativa que tem a União de zelar e manter a integridade moral dos Estados fede-
rados. 

Dil-o Montesquieu affirmando a belleza do systema : si um Estado se desvaira -, 
sabe da lei e da moralidade, os outros reunem-se para corrigil-o e restaurar a lega-
lidade e a moral. 

Bryce chegou a comparar o regimen federativo com um navio de compartimen-
tes estanques. 

Em todos os tempos se tem çomprehendido a necessidade de normalizar a resis-
tencia dos povos contra os abusos e prepotencia dos governos. Em Roma, em Sparta 
na idade media, como hoje, a preoccupação é a mesma. 

Si isso assim é, si tem sido sempre possível con·seguil-o, só então o regimen 
republicano federativo é que não póde prevenir lutas? Nem é possível que a nossa 
Constituição quizesse entregar os destinos do povo ao arbítrio das paixões ~ aos 
abusos do Governo. 

O orador aborda então a questão concreta que foi submettida ao juizo da Com-
missão Especial. A. tarefa tornou-se-lhe facil depois . do discurso do nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, que affirmou que o Amazonas está entregue á depredação 
e á immoralidade. 

· Si lá fosse normal a situação moral, si fossem os mesmos que em todos Ós outros 
Estados do Brazil os costumes e o caracter, a affirmativa do Dr. Fileto Pires, de que 
não Únha renunciado o seu cargo de governador do Estado, difficilmente seria acre-
ditada. Mas deante da situação que lá impera, não se deve pôr em duvida essa 
affirmação, tanto mais quanto· o acto de renuncia depende e:'l:clusivamente da vontade 
do individuo, não se deve pôr em duvida porque no caminho do crime a descida é 
rapida e fatal. 

O governo actual do Amazonas, velhaco na expressão do nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul;, póde acaso representar a opinião do povo amazonense? Pensai-o, 
será fazer-lhe a mais tremenda injustiça, será esquecer que antes de ser povo ama-
zonense, elle é principalmente povo brazileiro. Esse governo que sem um protesto 
foi qualificado de immoral e de velhaco póde ser representante do regimen republi-
cano, cujo apoio é a soberania popular? 

Terminadas estas considerações, o orador passa a explicar porque a intervenção 
no Estado do Amazonas deve ser ordenada, capitulando-se o caso politico que la 
se deu no n. 2 do art: 6° da Constituição, porque é, sem a menor contestação, um 
caso de usurpação do poder. 

Sempre que se dá a subversão de qualquer dos poderes politicos do Estado, dá-se 
a subversão do regimen. Essa é a doutrina do tribunal americano e sua demonstra-
ção é facil, apreciando-se scientificamente o que se deve entender por fórma de go-
verno republicano. ' · 

Não deseja emittir opinião sua em assumpto desta natureza sem apadrinhar-se 
co!Il publicistas notaveis. Por isso lê o orador os commentarios de um notavel magis-
trado argentino aos princípios da Constituição americana relativos á intervenção Ja 
União para manter a fórma de governo republicano nos Estados. · 

E~tranha· que alguns dos seus collegas que se dizem constitucionalistas consi-
derem como attentado á auto11omia dos Estados a faculdade de intervenção determi-
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nada no art. 6° da Constituição. Negada á União essa fl\culda~e não poderá ella 
tornar effectiva as suas leis ou . cheg~ os Estados a l~gislarem de accord11 com O!! 
princípios estabelecidos na Constituição Federal. 

Toda a lei tem o seu ·meio de coacção. A faculdade de intervir em condições 
normaes é uma funcção de governo para garantir a execução de suas leis e regula-
mentos; mas si difficuldades· são oppostas á applicação dessl!ls leis .e regulamentos, 
o meio de tornal"OS effectiyos é a intervenção prevista no art. 6'. A intervenção, 
portanto, é uma medida constituci~nal e necessaria no nosso r~gimen, por isso· que 
é o complemento indiSfÍensavel da autoridade do Governo Federal. 

Vae agora demonstrar que a ~surpação do Poder Executivo no Amazonas im-
porta na s~bversão da f~rma republicana federativa, incidindo, portanto, no n. 2 do 
art. 6°. No seu parecer apresentou a definição dada pelo eminente historiador ame-
rica~o Ctirty sobre o que se deve entender P.or fórma de governo republicano. 

Desde que qualquer dos seus característicos fOr violado, fatalmente falseada· está 
a fórma de governo. Applicando a doutrina ao facto, conclue que o Poder Executiv'> 
do Amazonas não está sendo exercido pelo agente escolhido pelo povo. 

A competencia da União está manifestamente firmada já pelo espírito da dou-
trina, já pelos processos~ normas ·communs adaptados nos paizes que teem a mesma 
fórma de governo que o nosso. 

Para caracterizar a funcçlio constitucionaf estabelecida no art. 6°, reporta-se o 
orador ao elemento historico e conclue que o pensamento que dominou a elaboração 
deste artigo não foi outro sinão firmar a· competencia da União. 

E essa· intervenção ·da União não se póde limitar ao acto da reposição do gover-
nador -já o orador deixou isso bem claro no seu parecer. A União intervém como 
poder soberano para àssegurar o regimen, para garantir o exercido da fórma elo 
governo. 

Pensa que uma vez firmada a competencia da União, nlio se lhe deve limitar a 
acçllo. 

'Termina, pedindo como Madison," patriarcha da Constituição american11, a união, 
nestes assumptos de todOs os republicanos, livres de partidarismo e de excl.us.ivisrilo. 
(Muito bem; muifo bem.) · 

O Sr. Adolpbo · Uordo - Sr. Presidente, disse o grande Cavour que ai 
questões não resolvidas são sem compaixão para o futuro dos povos. 

_ Si questão ha, nos domínios da nossa política interna, .que mais tenha preoccu-
pado a attenção aos nossos homens publicos, que mais vivos e calorosos debates 
tenha provocado, quer no seio do Congresso, como na impren>a, que mais tenha 
agitado a opinilio publica, pela sua grave importancia, porque affecta de um modo 
mUito directo a vida da federação, porque interessa de um "modo muito ootavel a 
vida da Republica Federal - é sem duvida a relativa á regul'lmentação do ~rt. 6° 
da nossa lei fundamental, questão essa que trazida ao debate ·parlamentar em todas 
as nossas sessões, todavia até hoje não foi solvida, com grave sacrific!o. do i~teres~e 
publico, não obstante os lamentaveis successos e os escandalost.s attentados que se 
teem dado em varios Estados da União I 

Bem compreliendo, Sr. Presidente, que a questão é profundamente delicada, e 
si. o Congresso até hoje ainda não determinou de um modo bem claro e bem pr~ciso 
o sentido da disposição contida no n. 2 do art. 6° da Constituição, si não definiu a 
competencia dos poderes federaes para a intervenção nos negocios peculiares dos 
Estados nos diversos casos estabelecidos naquelle artigo constitucional, si não definiu 
a natureza do acto da intervenção, si não determinou qual a acção do interventor , 
quaes as suas faculdades e qual o limite dessa acção; emfim, si o Congresso em 
relação a este assumpto, até hoje nllo cumpriu o dever que lhe impoem os · ns. 33 e 
34 do art. 34 da mesma Constituição, qual o de decretar as leí~ e tesoluções necessa-
;ias ao t%e1'cicio dos poderes que pertencem d Uni4o, é as leis organicas para a 
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execuçdó completa da Constituição, tem-se attribuido o fucto ao receio de 'o Cõrtgr~ssó 
ultrapassar· a esphera das suas attribuições, convertendo uma instituição destinada 
a ser o eixo da federação em seu instrumento de morte l . 

Entretanto, a histeria, embora curta, da Republica Brazileira, já· registra conse-
quencias desastrosas dessa falta do Congresso; si por um lado reg·istra graves abusos 
praticados pelos governos anteriores, intervindo nos negocies peculiares dos; Estados, 
fóra dos casos det<.:rn!Ínados ·no art. 6°, por outro registra lesões aindà mais graves 
á soberania de alguns Estados, praticadas nesses me5mos Estados, ás quaes até 
hoje não foi applicado o remedio constitucional, attentados esses que ficaram con-
summados I 

Seria ocioso verificàr agora, Sr. Presidente, si a intervenção, como pensam 
alguns, é incompatível com o principio federativo do Governo... . 

O SR. MOREIRA DA SILVA- Ao contrario, é uma garantia para o actual regimen. 
O SR. ADOLPHO GORDO - ... e perigosa para a estabilidade .das instituíções 

livres, si constitue um attentado contra a soberania dos Estados, e si só tem produ-
zido males, ruínas e sangue, ou si, como pensa· a !ltaude maioria dos publicistas, 
a intervenção é inherente ao principio federativo, porque dá· homogeneidade ás insti-
tuições dos Estados federados, e é condição essencial de ·vida da federação; - e seria 
ocioso, porque a nossa Constituição Politica, em disposição clara, positiva e termi-
nante consagra a intervenção da União em negocias peculiares dos Estados. 
• Si, pois, a Constituição consagra a intervenção, seria ocicso inquirir si eiisa 
instituição é um bem ou é um mal : não estamos em uma constituint~. não nos acha-
ines perante uma questão de direito a constituir, mas legem habemus, e ·a que. nos 
cumpre verificar agora (> si o caso .constante da Mensagem do Sr. Presidente da 
RepubÍica é um dos previstos no art. 6°. 

Membro da Commissão Especial e signatario do pa,recer p<~ maioria, ·yenlio á 
tribuna sustentar esse parecer. 

A Mensagem do Sr. Presidente da Republica suscita as tres seguintes questões: 
x.a Os successos politicos que se teem dado no Estado do Amazon·as, exigem ou 
justificam uma intervenção da União? 2.a Qual o poder feder aÍ competente para 
intervir? 3.a Em que deve consistir a acção do poder interventor, quaes as suas 
faculdades, e qual a solução que deve dar ao caso? 

A primeira questão, Sr. Presidente, é muito seria. 
O Governo Federal, requisitado para intervir em um Estado, não · é um poder 

automatico, obrigado á satisfazer esse pedido em todo e em qualquer caso. 
Deve antes formar um juizo bem seguro sobre os actos dos poderes locaes e sobr~ 

as condições constitucionaes em que se acham collocados, para depois decidir si deve 
·ou não deferir o pedido: deve,· em uma palavra, verificar si é ·procedente ou não 
esse· pedido. : · ' 

Esta these não póde soflrer conte5tação, como tambem é incontestavel que póde 
ter Jogar uma intervenção, sem · requisição dos poderes locaes. 

Ora, quaes são os successos politicos do Amazonas? 
O Sr. Presidente da Republica diiigíu ao Congresso a segu.inte mensagem (lA): 
«Senhores Membros do Congresso Nacional. - No dia 6 do corrente recebi um 

telegrainma, procedente de Manáos, firmado por José Ramalho, governador, com• 
municando que fôra apresentada e acceita pelo Congresso co Estado a renuncia do 
Dr. Fileto Pires Ferreira do cargo de 'governador, e que, de accordo com o art. 3° 
da Constituição respectiv!\, elle sign:;ttario completará o per{odo governamental. 

Hontem, ás "íi horas da manhã, foi-me entregue outro telegramma, pro~dente 
do Pará, firmado por Filete Pires Ferreira, governador do Amazonas, requisitando 
a intervenção do Poder Federal para lhe ser' restituído o exercício das funcç6ei 
legaes inherentes ao seu cargo, visto ser falsa a asserção de o haver -renunciado. 

Pelas discuss6es havidas no Congresso Nacional acerca da rt>gulamentaçllo, por 
lei ordinaria, do art. 6o da Constituição, foi predominante a opinião de que não com-
pete ao Poder Executivo a intervenção para conhecer da~hypoth()5C de dualidade ou 
legitimidade de governos ou assembléas estaduaes, como é a de que .se trata, attri-
buindo uns tal competencia ao proprio. Congresso e outros ao Poder Judicia(io. 
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Em vista disto e não existindo ainda lei que regule a intervenção do Governo 
Federal nos negocias peculiares dos Estados, nos casos em que a Constituição da 
Republica o permitte por exepção, não obstante os reiterados pedidos feitos -em 
mensagens dirigidas ao Congresso, submetto á vossa apreciação o caso constante dos 
telegrammas juntos por çópia, afim de que delibereis a respeito como vos parecer 
acertado. · 

Capital Federal, 8 ag9sto de 1898. ·- PRUDENTE J, DE MORAES BARROS~ Presi-
dente da Republica. 

Telegrammas a que se refere a mensa.gem supra. 

MANAos, 1 DE AGOSTO - Presidente Republica, Rio. - Communico-vos que fol 
hoje apresentada e acceita pelo Congresso Estado renuncia do Dr. Fileto Pires Fer-
reira cargo governador; de accordo art. 39 ~Constituição Estado, completarei período 
governamental, Saudações. - Josá RAMALHO, governador. 

PARA, 6 DE AGOSTO. - Presidente da Republica. Rio de Janeiro . .:.._ Ausente 
Europa motivo moiestia, com licença Congresso, tendo mantido 5empre relações 
cordeaes com os poderes publicas e homens politicos do Estado, fui surprehendido 
avisos telegraphicos e cartas, que se tratava arredar-me por todos meios cargo 
governador, cassando minha licença e responsabilisando-me. Chamado urgencia por 
memebros do Congresso e autoridades estaduaes, parti de Paris ainda convalescendo· 
operação grave fizera, como 1\ notorio, para prevenir qualquer ~ttentado contra minha 
autoridade constituicional é por ter recebido telegramma vice-governador dizendo 
Congresso não funccionava falta numero, quando eu sabia fôra aberto e havia na 
cidade numero sufficiente para funccionar; de onde inferi, de accordo com os avisos, 
estavam imminentes factos graves. Chegado Pará 4 corrente, 5 horas da tarde e 
informado gravidade situação, pois na imprensa se garantia deposição disfarçada 
pretexto licença cassada, depois de haver pessoalmente communicado occurencias 
commandante districto militar,_ declarando ir assumir governo, parti Manáos 
11 horas noite em vapor especial, encontrando hontem, u horas manhã vapor 
Rio Branco, vindo Manáos pelo qual tive noticia exacta haver Mesa Congresso 
Legislativo apresentado Ôfficio minha renuncia, que affimo sol•~mnemente ser falso; 
novo trama até então não divulgado, que surprehendeu-me e a todos. Sciente disto e 
da profunda modillcação feita na força publica e autoridade de segurança, como 
da franca hostilidade que se movia aos meus amigos, regressei immediatamente 
Pará, para solicitar V. Ex. garantias constitucionaes, afim restabelecer minha auto-
ridade fraudulentamente usurpada, ameaçada violencia, pois affirmava-se ser-me-hia 
impedido desembarque Manáos. Hoje recebi telegramma endereçado· .Dr. · Fileto 
Pires. BP.lém, urgente, assignado· mesa Congresso Amazonense, dizendo: Commu-
nico-vos que perante Congresso sessão dia 1 corrente, presentes 14 representantes, 
foi lida e acceita vossa renuncia cargo governador, conforme vosso officio que foi 
arcllivado. Saudações. Telegraphei seguintes termos - Mesa Congresso Legisiativo 
Amazonas·. Manáos. RespondendÕ vosso telegramma 3 corrente, protesto solemne-
mente contra falsidade renuncia cargo governador, mantendo minhas attibuições 
legaes. Saudações. - FILETO PIRES FERREIRA, governador do Estado do Amazonas. 
Que o officio de renuncia é falso, além da minha affirmaçAo, provam as seguintes 
considerações: 1o, facto ser consultado da Europa por telegrammas e cartas, até 
proximidades minha volta, sobre negocias politicos e administrativos, pelo vice-
governador; 2o, conferencia tive em Paris com Dr. Campos Salles sobre negocias 
meu Estado, pedindo seu apoio e promettendo-lhe apresentar estudos minuciosos, 
logo que eu reassumisse governo, especialmente sobre telegrapho pela Guyana Ingle-
za, direitos consulares relativos navegação, obras do porto, etc; J0 , telegrammas que 
expedi duvidando dos avisos insistentes sobre projectado cassamento licença, pedindo 
esclarecimentos diversos homens publicas, inclusive deputado federal Ovidio Abran-
tes, ao qual declarei não acreditar vice-governador e amigos Congresso pudessem 
faltar seus formaes compromissos lealdade; 4°, banquete que acceitei 1° julho, Paris, 
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na -qualidade governador A.~azonas, o que não teria feito ~i houvera pedido minha 
reil"Uncia 27 junho, data 'do falso offic!o lido no Congresso; r-esse banquete expw: 
ptano administração durante tempo que resta ainda meu mandato; so, minha par-
üda precipitada para assumir governo logo que recebi c11amado urgente com imo;;-
mações seguras 1mminencia attentltdo cassamento lic"-n~a; bo, affirmações que aqui 
tiz momento chegar Europa ao eminente governador .Pará, ao bravo commandante 
disuicto mililar, representantes da imprensa, de duvidar ainda da realisação do 
lrama denunciado em avisos reiterados e noticias correntes uo paiz e que seguia 
immediatamente assumir governo, confiante não encontraria opposição exercício 
meu cargo. 

A' vista exposto1 deixando moralidade dos "factos prenhes de graves consequen· 
cias á sabilJ. apreciação de V. Ex. requisito intervenção Poder Federal para senúe 
restituído exercício funcções legaes inberentes meu cargo1 restabelecendo a ordem 
e tranqui!lidade no Estado, Aguardo vóssas providencias. Respeitosas saudações. -
FILBl"O PIRES FERREIRA1 governador do Amazonas.!' 

!:ir. Presidente, em VIsta desses telegrammas, em _vista dos telegrammas lidos 
desta tribuna pelo honrado Deputado por Goyaz, cujo nome peço licença para decli-
nar, o 5r. Ovidio Abrantes, e em vista de factos que estão no domínio publico, é 
evidentíssimo que houve no Estado do Amazonas uma subversão constitucional. 
(Apoiados.) 

Logo que o Sr. Fileto .Pires partiu para a Europa, espalhou-se por todo o paiz 
o boato de que S. Ex. ·ia ser deposto do cargo de governador daque!le Estado. 

Dizía-se que o Congresso do mesmo Estado pretendia cassar a licença em cujo 
goso se achava S. Ex., e-marcar para o seu regresso ao paiz, um prazo tão curto 
que lhe fosse absolutamente impossível voltar par~ Manáos e rea$sumir as .suas func. 
Ções dentro desse prazo. · 

O nobre Deputado, o Sr. Ovidio Abrantes, amigo particulàr e dedicadissimo do 
Sr. Fileto Pires, ao .chegar de S. Paulo, no dia 14 de junho, de volta de Goyaz, dalli 
telegraphou ao seu amigo que se achava então em Pariz, .::ornmunicando-lhe esse 
boato e pedindo·lhe que regress~sse c0m urgencia. 

Desta Capital, no dia 15 de junho1_ dirigiu-lhe novo telegramma e nos mesmos 
term!)s. Eis esse te)egramma : . 

"Rio, 15 junho. Fileto Pires. Legàção Brazil. Pariz. Cheguei. Consta planejam 
tua deposição. Vem. - Abrantes. 11 ' 

No dia 17 de junho, o Sr. Fileto Pires respondeu tambem pelo telegrapho nos 
~eguintes termos : 

" Qual o fundamento, quem planeja? , 
Invoco respeitosamente a attenção ·da Cam.tra para os telegrammas do Sr. Fileto 

Pires, dirigidos ao seu mais intimo amigo, te)egrammas esses só agora dados á 
publicidade. 

O telegramma que acabo de ler, revela a surpreza que causou no Sr. Fileto 
Pires a noticia de que os seus adversarios politicos. tentavam arredai-o do poder. 

O Sr. Ovidio Abrantes, satisfazendo o seu pedido, deu-lhe os seguintes detallies, 
IIm telegramma de 18 de junho: " Consta planejam tua deposição cassando licença. 

·E' preciso estejas Manáos até 10 de julho., 
O SR. OviDIO ABRANTBS - Dia em que se abria o Congresso do Amazonas. 
O SR. ADOLPHO GoRDO - Immediatamente o Sr. Fileto Pires respondeu : "Conto 

Ílmigos Congresso •. Ramalho dedicado. Quem planeja? Tens certeza? Noticias 
Manéos boas. , · 

Os termos deste telegramma revelam que o Sr. Fileto Pires absolutamente não 
acreditava nos fu~damêntos do boato, não só porque estava cêrto da lealdade do 
vice•governador do Amazonas, Ramalho, como porque tinha amigos no Congresso, 
e havia recebido daquelle Estado muito boas noticias. Si porventura o Sr. Fileto 
Pires pretendesse renunciar o cargo de governador e já estivesse então redigido o 
officio da renuncia, como se diz, não teria communicada esse facto ao seu amigo, 
quando lhe transmittiu este boato da pretendida deposição? E' evidente. Oh I Pois 
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entllo, recebendo elle chamados para regressar com urgencia ao paiz, por correr o 
boato de que pretendiam depol-o, n!lo teria communicado ao amigo que o chamava, 
o projecto da renuncia, caso tivesse effectivamente esse projectc? I E' de simples 
bom senso. . 

Entretanto, o que disse ao Sr. Ovidio Abrantes? Que não acreditava no boato, 
porque contava com a lealdade de·Ramalho, porque tinha amigos no Congresso e 
porque havia recebido muito boas noticias de Manáos! 

Mas, prosigamos. 
Tanta confiança manifestava ter o Sr. Fileto Pires no vice-gover-nador do Ama-

zonas, que o Sr. Ovidio Abrantes entendeu dever dirigir-lhe o seguinte telegramma : 
«Consta aqui Congresso aberto cassará licença Fileto. Peço, recebendo projecto 

demorai-o em mãos, negando em seguida sancção. Avisando Fileto., ._ 
Não obteve resposta alguma; mas não se incommodou com isso, em vista dos 

termos do ultimo telegramma do Sr. Fileto Pires. 
No dia 16 de julho,. porém, em virtude de noticias publicadas no Jornal do Com-

mercio, expediu o seguinte telegramma ao Sr. Fileto Pires : 
«Consta licença cassada hoje. Governador concorda. " 
Ora, o que é que o Jornal do Commercio e o~tros orglos da imprensa denuncia-

vam então? · 
Que Eduardo Ribeiro, Ramalho e outros tentaram fazér o Col'lgresso do Ama-

zonas cassar a ·Iicença em cujo goso se achava o Sr. Fileto Pires na Europa, e mar-
car-lhe o prazo de 15 dias para regressar a Manáos. E como em 15 dias, S. Ex. não 
podia vir de Pariz a Manáos, perderia if!so facto o seu cargo. 

Entretanto esse plano nlio poude ser oonsummado, por não tE'rem os membros 
do Congresso, amigos do Sr.· Fileto Pires,· concorrido muito propositalmente ás ses-
sões, ·impedindo assim que houvessP. numero para o Congresso funccionar. 

O SR. CARLOS MARCELLINO - V. Ex. me dá licença para um ~parte? 
O SR. ADOLPHO GORDo - Com todo o prazer. 
O SR. CARLOS MARCELLINO - Todos· os amigos do Sr. Filefo Pires compareceram 

á sessão, como provo com esta acta original que acabo de receber do Amazonas. 
O SR. Ai>oLPHO GORDO ~ Tomarei em consideração o aparte de V. Ex. quando 

referir-me á sessão em que foi acceita a pretendida renunCia : neste momento limito-me a e-Xpor os factos noticiados pelos orgãos da imprensa desta Capital e que provo-
caram o telegramma do Sr. Ovidio Abrantes ao Sr. Fileto Pires. 

O Sr. Fileto Pires deu a .seguinte resposta : 
"Qual licença diz cassada? militar ou governador?" 
De modo que effectivamente o ·Congresso não poude funccionar por falta -ie 

numero, e emquanto os conspiradores não podiam consummar o seu plano, o Sr. 
Ramalho entretinha correspondenda telegraphica com o Sr. Fí.Jeto Pires, fazendo 
taes protestos de lealdade que S. Ex., não acreditando na procedencia das noticias 
dos jornaes, fazia ao seu amigo a seguinte pergunta : Qual licença dia cassada, mili-
tar ou governador ! ?· 

Entretanto, o Sr. Fileto Pires, reconhecendo afinal a gravidade da sua situação, 
embarcou-se secretamente na Europa com destino ao Pará. 

I nvoto respeitosamente a attenção da Camara para esta circümstancia que é 
importantíssima. 

O Sr. Fileto Pires embarcou-se na Europa em fins de julho, e diz-se que já então 
havia S. Ex. remettido de Pariz o seu officio de renuncia. Que intuitos então teve 
essa viagem secreta? Si S. Ex. já havia renunciado o seu cargo de governador, por-
que essa viagem precipitada e secreta, quando S. Ex. estava convalescendo de uma 
grave operação que havia feito? ! Pois nãó é evidentíssimo que S. Ex. quiz assim 
impedir que fQ!ise consummado o plano· de ~ua deposição? 

O que é certo, é que seus adversarios tiveram noticia dessa viagem; e como o 
primitivo plano já não podia mais produzir effeito algum, lançaram mão de outro 
recurso. Forjaram então o celeb.re officio de renuncia que apresentaram ~o Congresso. 

Mas como o Congresso não podia funccionar por falta de numero e tratava-se 
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de um caso que demandava solução urgentíssima, o vice-governador mandou prender 
dous amigos do Sr. Fileto Pires, membros do Congresso, e mandou levai-os escolta-
dos por força policial ao recinto das sessões. Por este meio conseguiram que o Con-
gresso funocionasse e aceitasse a renuncia ! ! 

O SR. CARLOS MARCELLINO - E si nós apresentilrmos á y. Ex. o documento 
da renuncia, em que se prova que elle é verdadeiro? 

O SR. ADOLPHO GoRDO - Si não obstante todas essas circumstancias que demon-
stram de wn modo eloquente que o Sr. Fileto Pires não renunciou o seu cargo. V. Ex. 
exhibir um· documento provando o contrario tollitur questi:J. Mas esta prova é que 
V. Ex. não é capaz de produzir, porque tudo demonstra que o documento da renuncia 
é effectivamente falso. · 

Devo responder agora ao aparte com que V. Ex. me honrou ha momenros. Con-
sta de varios telegrammas publicados nesta capital que o Congresso do Amazonas, 
nà sessão em que deliberou aoceitar a relluncia do governador, funccionou com li 
membros. Foi lido neste recinto e publicado no Dia.rio do Congresso um telegramma 
desses li membros do Congresso do Amazonas, em que diziam não ter sido coagidos 
a comparecerem a sessão em que foi acceita a renuncia. Entre os signatarios desse 
telegramma. figuravam os nomes de dous amigos do Sr. Fileto Pires. 

Pois bem; o Sr. Ovidio Abrantes tendo-lhes referido o teor daquelle telegramma, 
delles recebeu a seguinte resposta : 

cc Fomos coagidos comparecer Congresso Amazonas. Pereira preso pelo capitãn 
Appolonio ordem governo. - Pereira. - Nemesio, deputados estaduaes. ·» 

Ora, tendo o Congresso do Amazonas 2i membros, e tendo dous dos li que 
funccionaram, sido coagidos a comparecerem á sessão e obrigados por soldados da 
policia a darem o seu voto a favor da renuncia, é manifesto· que agiram livremente 
apenas 12 membros do Congresso, o que não constituía numero legal. 

No dia i de agosto, ás 5 horas da tarde, o Sr. Fileto Pires chegou ao Pará, e 
ás 11 horas da noute partiu para 1\t:anáos em vapor especial. Si elle já havia renun-
ciado o cargo, para que essa pressa em partir para Manáos e em vapor especial? ! 

Na dia seguinte encontrou-se em caminho com o vapor Rio Branco, e por passa-
geiros desse vapor soube dos ·factos que se haviam dado em Manáos, e da persegui-
ção que se movia contra os seus amigos. 

Verificando que em Manaós não poderia ter g arantias de qualqyer natureza; vol-
tou ao Pará. 

Nem S. Ex. podia mesmo proseguir em sua viagem, porque si fosse a Manáos 
seria assassinado, como o affirmou desta tribuna o nobre Deputado por Goyaz ! 

O SR. OVIDIO ABRANTES - E ainda o affirmo. 
O SR. ADOLPHO GoRDO- De modo que, Sr. Presidente, os adversarios do Sr. 

Fileto Pires estavam dispostos a commetter um assasinato para realisarem os seus 
fins! E' ·que o processo politico posto em pratica no dia 5 de novembro, no Arsenal 
de Guerra desta capital, está adquirindo os seus fóros de cidade! 

De volta ao Pará, recebeu o Sr. Fileto Pires o seguinte telegramma da Mesa 
do Congresso do Amazonas : 

. ccCommunico-vos que, perante Congresso, sessão dia 1, foi lida e acceita vossa 
renuncia cargo governador, conforme vosso officio que foi archivado. » 

S. Ex. respondeu immediatamnte. 
cc Respondendo vosso telegramma 3 do corrente, protesto solemnemente contra 

falsidade renuncia cargo governador, mantendo minhas attribuições legaes. Sauda· 
ções.» 

O que devia o vice-governador fazer, e o que devia fazer o Congresso em façe 
deste telegramma? 

Si houvessem agido de bóa fé, si estivessem effectivamente convencidos de que 
o Sr. Fileto Pires tinha renunciado o seu cargo, quando foi acceita renuncia, desde 
o momento em que foi recebido aquelle protesto, deviam insistir com S. Ex. par.1 
que fosse immediatamente a Manáos, afim de se fazer luz sobre o facto e de ser 
apurada a responsabilidade do criminoso, reassumindo S. Ex. as funcç6es de seu 
cargo. (Apoiados geráes.) 
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O que se fez entretanto? O vice-governador do Estado e os demais adversa rios 
do Sr. Fileto Pires desenvolveram atroz perseguição contra os amigos de S. Ex., 
os quaes para escaparem á sanha dos dominadores da situação, tomaram o alvitre 
da fuga! · . 

Foram demittidos o chefe de policia e outras autoridades nomeadas pelo Sr. Fileto 
Pires, suspeitas de serem leaes a S. Ex., assim como forçaram a varios membros do 
Congresso a fugirem para o Pará ! 

Já -.li perante a Camara o telegramma dirigido pelos Srs. :Pereira e Nemesio, 
membros do Congresso, ao Sr. Ovidio Abrantes, e peço licença para ler agora, Sr. 
Presidente, dois telegrammas dirigidos a V. Ex., um, pelos Srs. Sá Peixoto, Cl>sta 
Tapajoz e Castro Costa refugiados em Belém, e outro pelo Sr. Boaventura Avelinu, 
todos membros daquelle mesmo Congresso : 

Pará, 23 de agosto de 18g8 - P residente Camara - Rio. 
Ameaçados, coagidos exercício mandato popular, appellamos V. Ex. pedindo 

apoio vosso nome prestigioso sentido restabelecer garantias constitucionaes, pondo 
termo domínio terror inconcebível coacção. Respeitosas saudações. - Sá Peixoto. -'-
Costa Tapojoz. - Castro Costa, deputados congresso. » 

«Belém, 23 de agostb de t8g8 - Camara - Rio. 
Victima coacção como deputado Estado Amai:onas, protesto pqr este meio contra 

telegramma em eu nome enviado Rio, assegurando não haver contribuído atte'ntado 
Poder Legislativo estadual. Doente não posso sahir Estado. Saudações. Obidos via 
Pará. - Boaventura Avelino, deputado estadual"· 

Todos estes telegrammas que tenho lido se acham publicados no Diario Officicil 
e no DiaYio do CongYesso. 

Sr. Presidente, necessito relatar ainda uma outrà cirr.umstancia de aito valor. 
O Congresso do Amazonas, de accordo com o parecer formulado por uma com-

missão especial de representantes, julgou procedente uma denuncia dada pelo official · 
honorariQ do exercito Raymundo Antonio Fernandes de Miranda contra o Dr. Fileto 
Pires Ferreira, por ter este, entre outros crimes, comprado boiões de brilhantina com 
dinheiro do Estado e por preço muito caro. : 

Comprehende V. Ex. que não vou defender o Sr. Fileto Pires, porque não sei 
si elle commetteu ou não os factos criminosos referidos na denuncia, mas vou salien-
tar apenas uma circumstancia de alta valia para a prova que estou fazendo. 

A denuncia foi dada .e .foi julgada procedente, depois de ter o Congresso acceitado 
a renuncia, em época, portanto, em que o Sr. Fileto Pires já não era mais govern.ado!' 
do Estado. Era um simples .cidadão para o Congresso que acceitara a renuncia. . 

Mas, desde que o Sr. Fileto Pires perdeu o cargo de governador, já não estava 
mais sujeito a processo especial ; por quaesquer crimes que, porventura , tivesse com-
mettido devia ser submettido a processo commum perante os tribunaes ordinarios: 
O tribunal especial é um apanagio do cargo, e não um privilegio da pessoa que 
o exerce. Isto é liquido, quer perante a doutrina, como perante a jurisprudencia con- · 
stitucional americana. Desde que um cidadão perde o cargo que exerce, já não está 
mais sujeito a processo especial, mas fica sob a acção dos tribunaes de justiça ordic 
narios, como o decidiu o Senado Americano no caso do general Belkuape. 

Quando se discutiu neste Congresso, a lei que regula o processo e o julgamento 
do Presidente da Republica, o Sr. Epitacio Pessoa, então representante da Parahyba 
nesta Casa, apresentou uma emenda concebida no~ seguintes termos : 

« O processo de que trata esta lei, poderá ser intentado não s6 durante o período 
presidencial, mas ainda depois que o Presidente, por qualquer motivo, houver deixad:> 
definitivamente o exercício do cargo. » 

Pois bem; esta emenda foi rejeitada, e a lei dispõe de um modo terminante que 
o processo de responsabilidade não p6de ser intentado depois que o Presidente deixar 
o cargo. ' 

Accresce, Sr. Presidente, que o Diario Official de 2{ de agosto publica um tele-
gramma de Manáos em que se ·diz que até hoje não ha no Estado do Amazonas lei 
alguma: que regule o processo e julgamento· do governador. 
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Isto posto, p~gunto: si perante o Congresso do Amazonas, o Sr. Fileto Pires 
era um simples cidadão pela renuncia do cargo de governador, como se explica que 
esse mesmo congresso· submetteu-o a fn"o'cesso especia.l de responsabilidade, acceitan~o 
e julgando procedente a denuncia? ! 

Pois esta ci.rcumstancia não revela de um modo eloquentissimo que ·o Congresso, 
não confiando no meio de que lançou mão para destituir o Sr. Fileto Pires do cargo 
de governador, soccorreu-se desse processo?! 

Pois esta circumstancia por si s6 não prova que o Sr. Fileto Pires elfectivamente 
não renunciou o seu cargo? (Muitos apoiados.) 

Tanto o Congresso estava convencido de que o olficio de renuncia era o fructo 
de uma machinação immoralissima e criminosa, e tanto receava que não produzisse 
os effeitos ·desejados que lançou mão desse famoso processo para arredar o Sr. Fileto 
Pires di> governo! (Apoia:dcs.) 

Não preciso, sr. Presidente, commentar os factos que tenho mirrado, tão depri-
mentes são para os nossos creditas ! Si não houver intervenção no Estado do Amazo-
nas, e si os poderes federaes cruzarem os braços deante desse immoralissimo atten-
tado, então teremos estabelecido e confessado que contra a audacia de certos aventu-
reiros e pelotiqueiros; contra os seus crimes e contra seus attentados para empolgarem 
o poder, não temos recurso algum, porque isso que se acha escripto no art. 6° da 
Constituição constitue lettra morta! (Apoiados.) 

Mas é caso de . intervenção? 
O honrado Deputado pelá Parahyba, membro da Commissão Especial, em seu 

voto em separado, sustenta que não, por considerar que é de exclusiva competencia 
do Congresso do Amazonas, em virtude de um texto expresso da sua Constituição, a 
acceitação da renuncia do cargo de governador. Falsa ou verdadeira essa renuncia, 
diz S. Ex., o unico poder competente para se pronunciar sobre o assumpto era 'l 
Congresso; do Estado, e desde que esse Congresso considerou-a verdadeira e deliberou 
acceital-a; está proferida a ultima palavra sobre a questão. 

E sustentando esse voto, desta tribuna disse S. Ex. : A Constituiçãq do Amato-
nas no art. 29, n. IJ, dá tambem ao Congresso do Estado, a attribuição de fazer 
a apuração da eleição de governador. Supponhamos que no exercício dessa attribuição 
o Congresso procede com fraude e reconhece como eleito um cidadão que não o foi. 
Pois então, neste caso, o que triumphou nas urnas, o legitimamente eleito, 'victima 
de uma fraude do Congresso, tem o direito de pedir a intervenção da União? 

Ninguem responderá affirmativamente, porque o Congresso exerceu uma attri-
buição que lhe era privativa. Mas si nessa hypothese seria injustificavel a intervénção 
da União, por constituir grave attentado á soberania do Estado, tambem nesta que 
está sujeita ao debate parlamentar, é injustificavel essa intervenção, porque tambem 
é attribuição privativa do Congres5o, acceitar a renuncia do cargo de. governador. 

Sr •. Presidente, estas considerações do nobre Deputado pela P.arahyba, seduzem 
prima-facie, mas carecem de procedencia. 

S. Ex. parte de uma these falsa: da omnipotencia do Congresso. Nem os Con-
gressos dos Estados e nem o Congresso Federal são omnipotentes; estão. sujeitos 
ás leis constitucionaes, e tudo quanto praticarem de encontro a essas leis será nulh 
e não poderá ter effeito algum. 

E' .certo que a Constituição do Estado do Amazonas dá exclusivamente ao .Con-
gresso, no art. 29 § .131 a attribuição de apurar a eleição do governador. Supponhamos 
que no exercício dessa attribuição o Congresso reconhece como legitimamente eleito 
um extrangeiro, e dá-lhe posse do cargo. 

O SR. SERZEDELLO CoRdA- A eleição é·nulla, não ' podia .ser eleito. 
O SR. BUENO DE ANDRADA~ E' uma violação da Constituição. Federal. 
O SR. ADOLPHO GoRDO - Sim, a eleição deve ser julgada nulla, porque o art. 40 

da Constituição do Amazonas exige como condição de elegibilidade para o cargo de 
Governadoc - o ser brazileiro nato. 

Mas supponhamos que o Congresso, violando esta disposição constitucional, 
reconhece um extrangeiro e dá-lhe posse do · cargo, é o novo governador, díspondo 
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da força publica, mantem-se neste cargo, sendo assiin impossível no proprio Estado 
o restabelecimento da Constituição. 

Si o Congresso é omnipotente no exercício das attribuições que lhe competem, 
é manifesto que aquelle acto não póde ser annullado por poder algum, e o estrangeiro 
governará durante todo o período constitucional, nlio obstante a probibição constitu-
cional; mas si o Congresso não é omnipotente e está sujeito á Constituição, é mani-
festo que o seu acto é nullo, cabendo á União o dever de intervir, pois, que é impos-
sível no proprio Estado o restabelecimento da o.rdem constitucional. 

Do mesmo modo, si no exercido da attribuição que lhe compete de acceitar 
a renuncia d~ governador, o Congresso violar a Constituição do EStado, o seu acto 
será nullo e para o restabelecimento da ordem constitucional a União poderá intervir. 

Consequentemente, o argumento do honrado Deputado pela Parahyba carece de 
procedencia. (A~oiados.) · 

Sr. Presidente, para encontrarmos uma solu~ão. constitucional para o caso do 
Amazonas, não devemos estudar unica e exclusivamente o acto da renuncia, mas 
devemos estudar todos os factos em seu conjuncto; e, estudados os factos em seu 
conjuncto, chega-se á conclusão de que a renuncia foi um meio de que lançaram 
mão os adversarios do Sr. Fileto Pires, com a cumplicidade do Congresso, para depo-
rem-n'o do Governo do Estado. (Apoiados.) 

De inodo que o Congresso, acceitando essa renuncia, que s~bia não. ser verda-
<}~ra, e prestando-se a ser instrumento dos que queri11m empolgar o poder, violou 
scienter- et conscienter, a disposição do art. 36 da Constituição do Estado, pela qual 
o governador deverá "exercer o seu cargo durante quatro annos. (Apoiados.) 

O acto, pois, do Congresso é nullo. 
Mas será caso de intervenção da União? 
A nossa Cônstituição Politica, dispõe no art. 6° : 
"O Governo Federal não poderá intervir em negocias peculiares aos Estados, 

salvo: 
1o, para repellir uma invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
ao, para manter a fórma republicana federativa; 
3o, para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, a requisição .dos 

respectivos governos; 
4°, para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. n 
Ora, não se trata de qualquer dos casos previstos nos ns. 1, 3 e 4, porque não 

ha invasão estrangeira, ou de um Estado em outro, porque não ha perturbação da 
ordem e tranquillidade publicas, e muito menos opposição á execução de quaesquer 
leis ou sentenças federaes. . 

Mas a intervenção poderá fundar-se na disposição consagrada no n. 2? O que 
quer dizer fôrma. republicana. federal? Porventura a União só poderá intervir na 
hypothese de ser proclamada em um Estado uma fórma de governo differente da 
republicana, como a monarchica, por exemplo? Fóra desse caso, será injustificavel 
qualquer intervenção com fundamento na citada disposição? 

A Constituição dos Estados Unidos da America do Norte no art. 4° da secção 
4"' tambem garante a cada um dos Estados da União a fórma de governo republicano, 
deterniinando a intervenção da União sempre que essa fónna for alterada. 

Dizem alguns publicistas que essa disposição teve por origem o receio de que 
se introduzissem e eropagassem as idéas da monarchia francea, subvertendo o regi-
men de governo que adaptava aquella nação. 

Um notavel publicista argentino, porém, muito criteriosamente liga essa dispo 
sição ao d~envolviniento da, idéas politicas na Europa mqderna. Montesquieu já 
havia descriptó sob as suas principaes combinações a f6rma federal, e assignalando 
as vantagens de,ste regÍtllen havia dito que si alguem tentasse usurpar a autoridade 
suprema, ou mesmo dominar uma parte do territorio, o~ Estados Federados deviam 
congregar-se afim de impedirem que a usurpação se consummasse. 

Foi sob a influencia deste principio que a C~nstituinte Americana escreveu 
aquella salutar disposição, e o que é certo, Sr. Presidente, é que foi com fundamento 
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nessa mesma disposição que o Congresso Americano decretou as leis de reconstrue<,ão 
para os Estados rebeldes do sul, e que esse paiz aboliu a escravidão. 

O que é f6rma republicana de governo, pergunta Webster? 
«Não é a republica turbulenta de Athenas consagrando o ostracismo e tornando 

incompatlvel o patriotismo. 
Não é a republica militar de Sparta, tendo a seu; pés um povo de ilotas. · 
A f6rma republicana de governo dos Estados Unidos é a que se acha consagrada 

~ Constituição mesma, c sob o amparo dos seus princípios e das suas prescrip-
çoes." 

O governo republicano, diz Madison no Federalista, ~ó sentido americano é o 
«governo que deriva todo o seu poder, directa e indirectamente do povo e que ~ 
desempenhado Por pessoas, que occupam os seus cargos pela vontade popular e 
durante um determinado período. " 

Diz Curtis : « O republicanismo consiste no direito que tem o povo de governar-se 
por meio de representantes. 11 

Sr.· ·Presidente, U.mbem a Constituição Argentina determina que o Govet'no 
Federal· deve intervir no territorio dos Estados para garantir a f6rma republicana de 
governo, e o general Mitre no notavel discurso que proferiu no senado daquelle paiz 
na se.ssão de 186g, a proposito da intervenção na província de S. João, procurando 
interpretar aquellas palavras, disse ·que na « fórma de governo republicano, estão 
comprehendidas não somente as instituições fundamentaes desse systema político, 
como os direitos e garantias inviolaveis do cidadão. 

E Avellaneda, que exercia então o cargo de Ministro da Instrucção, e que tomou 
parte nesse debate memoravel, sustentou que era preciso manter a f6rma republicana, 
« quando violados os principias constitucionaes referentes a. essa fórma de governo, 
ou nas instituições ou na pratica das instituições. » 

"A Nação, diz Estrada, garante não s6mente a f6rma republicana, como o exer-
cido regular das instituições. A inda que a fórm.a se conserve, si o exercício das insti-
tuiÇões se acha interrompido, e o povo de uma provinda privado do seu gtJs(J, a 
Nação deve fazer effectiva a garantia permiftida pelo ' rt. 6 da ConstituiÇ4o. 

Si a f6rma de governo não for mudada, si não for convertida de republicana em 
outra, terá logar a intervenção nacional motu-proprio, quando praticamente f~r _cor-
rompida e as instituições forem abastardadas? Penso que sim. » 

«A f6rma republicana, diz o illustre Baraquero, pÓde ser alterada por causas c 
accidentes que variam segundo os habitas e tradicções de cada povo; porém, como o 
que fie quer garantir é a sua existencia e plenitude, devemos estabelecer quaes são 
os seus caracteres essenciaes para poder detérminar quando é chegado o caso de se 
tornar eirectiva a garantia. 

Relacionando o conjuncto de nossas instituições com a noção que a sciencia polí-
tica nos dá a forma republicana de governo, verifica-~ que a garantia do poder fede-
ral deve alcançar a todos seus caracteres essenciaes. 

Essa fórma ficará alterada para os effeitos da intervenção sempre que os poderes 
de governo em alguma província não surjam de vontade popular; ·quando não se 
exerçam em sua representação, ou emfi.m quando sejam irrespotuaveis os manda-
tarios no exercício de suas funcções. " 

Diz ainda o mesmo escriptor : « sempre que o povo n4o se governe por meio 
de seus representantes, sempre que não existam os tres poderes, ou algum delles 
usurpe as attribuições de outro, e sempre emfim que algum delles não possOJ 
exercer as suas funcções com inteira independen.cia, a base da nossa fórma de governo 
terá sido alterada. Em todos os casos, pois, que os poderes que constituem a essen-
cia da nossa f<jrma de governo tenham desapparecido ou sejam obstruidos em suas 
funcções, .o poder federal tem o imprescindível dever de .intervir, por direito proprio, 
tUJ provincia que seja o theatro de taes attentados. " 

Consequentemente, Sr. Presidente, para que seja legitima uma intervenção, não 
é necessario que a f6rma republicana seja mudada por uma f6rma mona'l'chica, ou 
por qualquer outra; sempre que por qualquer causa a fôrma republicana fOr alterada 



-299-

ou obstruida de um modo total, ou em qualquer dos seus caracteres essenciaes, a 
União deve intervir. 

Supponhamos que pela Constituição de um Esta4o, os poderes publicas não 
sejam responsaveis, ou que exista apenas um poder com funcções legislativas, execu-
tivas e judiciarias, ou que os poderes politicos não surjam da vontade popular; ou 
supponhamos que tendo a Constituição . todos os caracteres cssenciaes de uma cons-
tituição repuhlicana, todavia um dos poderes é suppresso áe facto ou impedido de 
exercer as suas funcções, - em todos estes casos, muito embora a Constituição 
tenha o nome de republicana, entretanto é ligitima a intervenção para o restabele-
cimento da ordem constituicional. (Apoiados.) 

Dizia Avellaveda no celebre discurso a que já me referi: "Si só pudessemos repu-
tar violada a fórma republicana quando fosse abertamente proclamada a monarchia, 
então desappareceriam todos os direitos e as instituições que as consagram, sem que 
a União pudesse acudir para salvar as liberdades offendidas. 

E' um facto demonstrado pela historia dos povos, que quando· o despotismo 
estabelece-se sobre as ruínas da liberdade, mantem durante muito tempo o nome 
e as fórmas exteriores dessa liberdade. Cesar ou Cromwell não proclamaram o des~ 
potismo., 

Sr. Presidente, a nossa Constituição política no art. 63 determina que "cada 
Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que adopbr, respeitados os princí-
pios constituciónae.• da União. 

A soberiana consequentemente dos Estados tem o 'seguinte limite: devem res-
peitar em suas constituições e em suas leis os princiflios constitucionaes da Uní4o. 
Ora, quaes são esses principias_? 

Dispõe o art. 1° da Constituição Federal : 
"A Nação Brazileira adapta como fórma de governo, sob o regimen represen-

tativo, .a Republica Federati~a proclamada a 15 de novembro de r88g, etc. De modo 
que a primeira base fundamental das noss~s instituições politicas é o regimen repre-
sentativo. Regimen representativo é aquelle em que a soberania popular se acha 
exercida por meio de delegados, e diz o art. 15: u São orgãos da soberania nacional 
o Poder. Legislativo, o Executivo e o Judiciario, harmonicos e independentes entre 
si.>> 

A divisão tríplice, portanto, é um principio fundamental do nosso regimen. 
Diz ainda o art. 1o : u A Naçio Brazileira ... e constitue-se, po~ união perpetua 

e indissoluvel das suas antigas províncias; em Estados Unidos tio Brazil». De modo 
que tembem é prescripção constitucional ' a união perpetua e indissoluvel dos Estados. 

Dispõe o art. 68 : " Os Estados organizar-se-hão de fórma que fique assegurãda 
a autonomia dos municípios, ou tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse. » 

Outra prescripção constitucional, pois, é a autonomia dos municípios. 
Estuáando-se, portanto, o art. 6°, em face de outros artigos da nossa Constitui-

ção, em face de leis constitucionaes de outros povos que cansagram regimen fdcn-
tico ao nosso e á lu7. dos principias do direito politico, chega-se á seguinte conclusão : 
sempre que um Estado não respeitar em sua lei fundamental os princípios constitu-
cionaes da União, ou qt,~ando menos os respeite, sempre que se der praticamente a 
subversão de systema, é legitima a intervenção da União para o restabelecimento 
da ordem. · 

Ora, Sr. Presidente, estudados Ôs successos políticos do Amazonas em seu con-
juncto, e attendidaF todas as circumstancias que expuz, verific~-se que o ~r. Fileto 
Pires foi victirrta de uma deposição fraudulenta. 

A circumstancia de, ha muitos rriezes, ter-se espalhado por todo o paiz a noticia, 
de que estava assentada essa deposição; a tentativa feita para ó Congresso do Ama-
zonas cassar-lhe a licença. em cujo goso se achava na Europa, e determinar para o 
seu regresso um prazo tão curto que lhe fosse inteiramente impossível reassumir I'S 
funcções do seti cargo dentro desse prazo; a circumstancia de não comparecere!" ás 
sessões do Congresso os Deputados amigos do Sr. Fileto, impedindo assim que o 
Congresso pudesse funccionar e que aquelle plano pudesse ser consummado; os tele-
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grammas trocados entre o.Sr. Fileto Pires e o Sr. Ovidio Abrantes, seu amigo ínfimo: 
o embarque secreto do Sr. Fileto Pires na Europa, a sua chegada no Pará no dia 
4 de agosto, ás 5 horas da tarde, e a sua partida immediata para Manáos . eJll vâpor 
especial, factos estes que não teriam justificação alguma si tivesse elle effectivamente 
renunciado o seu. cargo; a desistencia do primitivo plano de deposição quando veri-
ficaram os s~us adversarios que não poderia mais produzir effeito algum; a circ!Jm-
stancia de terem sido presos e levados por uma escolta ao recinto do Congresso os 
Deputados amigos do Sr. Fileto Pires e alli coagidos a acceitarem a .renuncia; a 
declaração por elle enviada ao mesmo congresso de que essa renuncia era falsa; 
a circumstancia de ~ão ter sido tomada em consideração alguma essa 'declaração; 
a perseguição desP.nvolvida contra todos os seus amigos; o processo de responsabili-
dade que lhe foi instaurado, e outras circumstancias qu~ assignalei, demonstram que 
o Sr. Fileto Pires não renunciou o seu cargo e foi victima de uma deposição frau-
dulenta. · 

Consequentemente, em virtude de um acto do Congresso 'do Amaz~mis, não 
exerce neste momento as funcções . de governador desse Estado, o cidádão eleito para 
esse cargo, eleição. .essa reconhecida pelo mesmo congresso, .e não tendo esse cidadão 
renunciado o cargo, o acto do Congresso constitue um attentado contra o art. 36 
da . Constituição, pelo qual o governador deverá exercer as suas funcções durante 
quatró annós. · 

Ha evidentemente uma subversão pratica do systema republicano, que exige a 
intervenção dos poderes da Uniil.o. 

O SR. CARLOS MARCI!LLDIO - O parecer devia concluir pela reposição do Sr. 
Fileto Pires. 

O SR. AooLPHO GoRDO - O parecer devia concluir pelo projecto que submetteu 
á. consideração da Casa como demonstra'!'ei. 

O SR. PRESIDENTE ; Lembro ao nobre Deputado que a hora já está dada. 
O SR .. ADOLPHO. GoRDo- Sr. Presidente, como tenho necessidade de fazer ainda 

muitas ~nsiderações em defesa do projecto, peço a V. Ex. que me mantenha a pa-
lavra na pro:xima sessão. 

O SR. PRRSIDI!ICTI! -V. Ex. ficará· inscripto para amanhã. 
O SR. ADoLPHO GoRDO - Muito agradecido a · V. Ex.; amanhã concluirei as 

minhas observações. (Muito bem; muito bem. O orador d muito felicitado.) . 

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda: . 

Ao projecto n. 74, de 1898 : 
Considerando que o direito da íntervençil.o nos negocios peculiares dos Estados 

como attribuição especial e demarcada positivamente pela Constituição no art. 6° 
de suas disposições, jámais póde estar incluído (porque foi separado 

Emenda ao e considerando á parte) no direito ou attribuição geral que tem o 
Congresso de velar na guarda da mesma Constituição e das leis e 

projecto 74 providenciar sobre as necessidades de caracter. federal; que a Consti-
. tuiçllo distinguiu uma cousa da. outra, destacou do genero desta 

attribuiçãó uma especie - a intervençllo ou um modo particular de guardar-se e 
às leis; e é isto que se exprune na regra in toto jure generi ·per sfJeciem derog~tur, 
et illud: potissimum habetur, quod ad speciem directum est; · 

Considerando que si a Constituição quizesse q.ue o Congresso resolvesse con· 
eurrentemente sohre os casos da intervenção, tel-o-hia dito por disposição· expressa, 
como o fizeram . outras Constituições, quer em relação a anÍbas as camaras, quer 
a uma s6, e não guardado sobre isto o mais absoluto silencio, de· maneira que não 
ha uma só· de suas disposições, nada que nem por sombra autorize-o a· pretender 
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!femelhante direito; que assim o Congresso não póde crear para si uma attribuição 
não escripta - a da intervenção - porque em materia de competencia não se suppre 
o que falta na lei, não -ha caso omisso· pará ser supprido com direito ex:tranho, por 
mais similar que elle .seja, e até é um tristíssimo preconceito o de que não podíamos 
adoptar direito constitucional diverso do de outras federações; que a extensão que 
elle .Congresso . pretendesse dar a · attribuição de velar na guarda da Constituição a 
quejandos casos especialmente previstos daria no absurdo de ser hcito tambem estender 
a -connexa de .providenciar· sobre as necessidades de caracter federal e dest'arte 
constituir-se o unico poder soberano da Republica; 

' Considerando que o que est~ escripto na Constituição - e está escripto - é que 
a intervenção ·nos casos definidos no art. 6° compete ao Governo Federal pro Poder 
Executivo,· ó·"que não- só· da· lettra comi> de espírito della se deduz do modo mais claro 
e terminante : ·1-0 , porque· outra loaução· ou expressão mais propria para significar 
Poder Executivo não podia ser empregada no Tit. 1° da Constituição em que ella 
traçou por alto e em linhas geraes as bases da federação, as orbitas dos poderes 

central e particular dos ·Estados, sem discriminar desmenbrações destes poderes, 
2°1 porque quanto ao poder central chamando o «União" em quasi todos os artigos 
e é de nc>tar que sempre que se referia a funcções legislativas, arts. 2°, 3•, s•, 7° e 
paragraphos, 9° e paragrapbo, 10, U:, 12 e 13, no 6• e no go deu-lhe a denominação 
de Governo Federal, distinguindo portanto a União e o Goyerno Federal. E ·logica-
mente-: · · 

Considerando que o legislador constitucional não podia ter nesta variante a 
velleidade de fazer estylo po't' não repetir a mesma palavra (mas · sómente nas duas 
disposições citadas) ·que empregara aliás 12 vezes e que esquecesse o conselho de 
Bentham que nas leis-as palavras devem ser pesadas como si forem diamantes; que 
ao contrario, si elle distinguiu União e Governo Federal foi para acéentuar, tanto 
quanto podia fazel-o em termos geraes ·segundo o .methodo do titulo, as duas enti-
dades ou modos de ser do poder central, - Legislatiw e Executivo; 

Considerando que esta intelligencia apoia-se ai11da na destincção das faculdades 
que a Constituição distribue entre União e Governo Ftderal; que as do art. 6° ~ão 
evidentemente por sua natureza solicitantes de um Pod~r sempre aCtivo, dependente 
de uma só vontade e por isso nas condições de prover de prompto a seguranca e inte--
gridade da União emquanto as demais são de puro aspecto legi~lativo; e que o art. 
8• tambem iridica que a expressão Governo Federal significa Poder Executivo, porque 
o que contem é a prohibição de preferencias e distincções aos portos de uns contra 
os dos outros Estados, prohibição que rião attinge ã attribuição do Congresso de 
regular o commercio internacional, alfandegar portos, crear ou supprimir 
entrepostos, tanto mais que só póde ser entendida em relação a um Poder t"espcmsavel, 
como é o Executivo; 

Considerando ·que o Congresso não pode pretenter competencia que lhe !alta, 
~mesquinhando o criterio do legislador constitucional, attribuindo-lhe o emprego ·no 
mesmo sentido de duas locuções, em um ponto carde.ll do systcma que elaborou e 
até levando por deante o principio da limitação dos poderes constitucionaes, porque 
o facto de haver a Constituição o affastado do caso da intervenção nos Estados, com-
mettendo"o ao Poder Executivo explica-se muito naturalmente pelo motivo de que 
ella quiz assim obviar a um dos inconvenientes do systema federativo, o da fraqueza 
do Poder Central ·pela qual, como diz Louis Le Fuf' - Etat Federal et Confedera-
tions d'Etats .,- pag. 337, a União não se. fazendo respeitar de· seus membros müito 
menos se fará respeitar do estrangeiro. · 

_ Considerando que foi nesse motivo que os autores da Constituição se inspira ram, 
dando ao Poder Executivo a suprema inspeçção da policia soore os Estados, sem 
dependencia do Congresso, não só para assegurarem mais efficazmente o laço feda-
cativo, como para que se firmasse mais por esse penhor a contla_n~;t na ·federação; 
que demais isto não estava em desaccordo com ·o regimen 'presidencial e as idéas 
reaccionarias contra o principio das democracias representadas à que se filia o parla-
níenatrismo; · 



-302-
Considerando que o argumento ad tenof'em dos graves perigos que póde correr 

a federação e a autonomia dos Estados, dando-se ao Poder Executivo a faculâade 
da intervenção sem concurrencia do Congresso, é sedi~o e prova demais até contra 
o principio de autoridade; que · coPtra o facto gue elle presuppõe, existe correctivo 
da respon&abilidade criminal; 

Considerando que si recorremos a elemento historico para a interpretaçllo do 
art. 6° da Constituição, verifica-~ que foi substituída a expressão do projecto preli-
minar da Constituição u Poder Federal» pela 11 Governo Federal», do que transluz 
a intenção de dar·lhe o sentido restricto. (Projecto Rangel Pestana, art. 6o); 

Considerando, em conclusão, que ein face da lettra, da analyse litteral, Iogica 
e historica de suas disposições, a Constituição conferiu ao Poder executivo, sem con-
currencia do Congresso (porque pàra isso era necessario disposiç!o escripta), a fa-
culdade de res!>lver sobre os casos de intervenção nos Estados, segUndo os casos 
previstos no art. 6° : 

Proponho a seguinte emenda substitutiva da conclusão do parecer n. 74 : 
A Carnara dos Deputado;: não tendo competencia escripta para resolver sobre 

os caso!> do art. 6° da Constituição, por se tratar ahi de attribuição espeCial deroga-
toria da que lhe foi conferida - 11 da gUarda da mesma Constituição e das leis» 
- e que pertence ao Poder Executivo; declara em soluÇAo á Mensagem do Presidente 
da Repuulíca acerca dos successos políticos occurrentes no E~tado do Amazonas, 
confiar em que o honrado Presidente da Republíca providenciará a respeito, .usando 
aos meios que ao .seu elevado patriotismo e zelo pelas instituições nacionaes, pare-
cerem necessarios ao restabelcimento da ordem constitucional daquelle Estado. 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1f198. - TEIXEIRA DE SX. 

O Sr. Adolpbo Gordo (movimento de attenfifo)- Sr. Presidente, vou ultimar 
as considerações que iniciei na ultima sessão em defesa do projecto formulado pela 

Cornmissão Especial, da qual tenho a hónra de fazer parte. 
2• discussão Eu disse -que a mensagem presidencial suggeria tres ques-

~: . 
do projecto 74 1.a Os successos politicos do Amazonas exigem a intervenção 

dos poderes federaes? 
2 .a Qual o poder competente para intervir? 
3"'· Qual a acção deste pllder, quaes as faculdades que tem e corno deve resolver 

Q. caso do Amazonas? 
Na ultima sessão, Sr. Presidente, procurei demonstrar que os successos políticos 

do Amazonas exigem a- intervenção do poder federal. 
Cabe-me agora entrar no exame da 2"' e da 3• questão. 
Qual o Poder competen-te? (Pausa.) 
Esta é, Sr. Presidente, uma das questões que mais larga e brilhantemente- teem 

sido debatidas quer nesta corno na outra Casa do Congresso, sem que até hoje tivesse 
sido solvida. 

O que é necessário, o que é imprescindível, é qua o Congresso estabeleça urna 
doutrina sobre o assurnpto; é que se resolva de urna vez para sempre a questão, 
determinando-se qual é o poder competente para intervir nos negociOSl peculiares 
dos Estados, em qualquer dos casos previstos no art. 60 da nossa Constituição. 
· Sr. Presidente; a cornpetencia não é, não póde ser do Poder Judiciario Federal; 

não porque o Poder Judiciario Federal não seja um poder politico na nossa organi-
saçlio. 

E' um poder político, porque tem por rnissllo, na phrase de Laboulaye, velar pela 
Constituição - essa arca santa onde o povo depositou as nossas liberdades - afim 
de que ninguern nellas possa tocar. 

Mas de que modo o Poder Judiciario vela pela Constituição, e exerce sua missão 
politica? Circurnscrevendo sua acçlio a urna esphera de direitos individuaes, de inte-
resses privados, resolvendo um caso concreto e decidindo si urna determinada lei 
federal é ou não applícavel a esse caso concreto por constitucional ou por inconsti-
tucional. (Apoiados.} 
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Emquanto a acção do Poder Judiciario Federal não é provocada em relação a 
uma determinada lei federal, essa lei produz todos os seus effeitos, desde porém, 
que é trazida para a tela judiciaria um caso 'e que se questiona sobre a constitucio-
nalidade ou inconstitucionalidade da lei applicavel a este caso, entlio o Poder Judi-
ciario Federal vem resol:ver si essa lei é applícavel ou não por ser constitucional ou 
inconstitucional. 

De modo que, attendendo-se á natureza da missAo do Poder J udiciario, chega-se 
a esta conclusão : a sua acção circumscreve-se a uma esphera de direitos individuaes, 
lem por fim decidir uma contenda sobre interesses privados, quer as partes sejam 
pessoas naturaes quer jurídicas. 

Decidir, porém, um assuínpto de natureza eminentemente política não é, não 
póde ser da competencia do Poder Judiciario Federal • .0•-a, a intervenção é acto de 
soberania, é assumplo de natureza essencialmente política, peb que escapa á compe· 
tencia desse poder. 

Si examinarmos as disposições da nossa Constitui~ão Política, si examinarmos 
detidamente cada um dos paragraphos dos arts. 95 e 6o, chegaremos á mesma con-
clusão. 

O art. 59 estabelece os casos em que o Supremo Tl'ibunal Ft'deral póde processar 
e julgar e em nenhuma das disposições deste artigo. está (.omprehendido o acto ia 
intervenção. 

Accresce que as funcções que este artigo dá ao Supremo Tribunal Federal são 
funcções originarias; em todos estes ca5os o Supremo Tribunal profere decisão em 
1& e ultima instancia, de modo que da sua sentença não ha recurso algum; é, conse-
guintemente, uma excepção ao direito conunum, de direito estricto, e é principio cor-
rente de direito que, quando a lei estabelece funcções originarias para um tribunal, 
essas funcções .originarias para um tribunal, essas funcções não fodem ser estendidas 
a outros casos que não tenham sido previstos. 

Assim já o decidiu a Suprema COrte Americana em dous casos, que vêm nas 
Decisões ·Constitucionaes de Calvo, sob os ns. 2.094 e 2.1o6. 

A primeira decisão (Marbury e Maddison) diz : 
" O -congresso não póde assignar jurisdicção originaria á COrte Suprema em 

casos differentes daqueiles especificados neste artigo. " 
A segunda (Rhodes-Islands Massachussets) diz: 
"A jurisdicção originaria da Suprema COrte é especial e limitada, e sua acção 

deve ser limitada aos casos particulares, ás controversias e ás partes sobre as quaes 
a Constituição a tem autorizado a proceder. Qualquer acção fóra dos limites prés· 
criptos; é c01'am non judice, e sua acção é nulla. " 

Tambem nas disposições do art. 6o que estabelece quaes os c~sos em que compete 
aos j)Jizes e tribunaes federaes processar e ·julgar não está comprehendido o acto 
da infervenção; apenas na lettra- I -dá a Constitui<;ão competencia a esses juizes 
e tribunaes federaes para julgarem os crimes politicos. Porventura o facto occorrido 
no Amazonas pódP. .constituir· um crime político, e por con:>equcncia o assumpto é 
da competencia do Poder J udiciario Federal ? 

Mas, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal em dous accordãos já decidiu 
·que os crimes políticos de que trata a lettra - I - do art. 6o da Constituição, são 
os crimes contra a estabilidade e segurança da tlnião; e, portanto, os crimes que 
se dão no interiqr de um Estado e contra a sua ordem constitucional, não estão su· 
jeitos á competencia do PÓder Judiciario Federal. 

O SR. PAULA RAMos - Mesmo quando att.entam contra a fórma republican!J, 
federativa? 

O SR. ADOLP!lo GoRDO- Sim, senhor. 
Moveu-se a questão de saber si os crimes commettidos nos Estados com o fim 

de depor os respectivos governadores e outras autoridades cabiam na competencia 
ou nAo do Supremo Tribunal Federal. · 

.O caso foi examinado por occasião de um habea.s-c01'pu.s, requerido ao referido 
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Tribunal, que antes d~;! tudo confirmou a doutrina acceita em data anterior, e que 
verri no Direito - vol. S5• pags. 13 e 259, .e segundo a qual tem elle competencia 
para conhecer originar;iamente do recurso do habetU-~cwpus. 

Entrando depois na appreciação da materia dos autos, o Supremo Tribunal ·Fe-
deral decidiu que - "a competencia conferida aos juizes e tribunaes federaes pelo 
art. 6o lettia i da Constituição, deve ser entendida no sentido exclusivamente restrictô 
de sómente lhes pertencer o .conhecimen~o e julg<Unento dos ctimes politicos que 
affei:tat·e~ a e"istencia e. segurança da .União." (Accordão de 20 de abril de 1892, 
no habeas-corpus n. 2971 vindo de S •. Paulo). · 

Con5equentemente,· tendo-se em consideração a missão da justiça federal em 
nosso systema político, e' a~end,endo-se ás nossas disposiçiles constitucionaes, ·e mani-
festo que a competencia nãi) é do Poder J udiçia~:io. 

A Constituição Americana tambem determina a intervenção d.os poderes federaes 
nos negocios dos Estados, em certos casos; mas nenhuma das intervenções, que 
tiveram Jogar naquelle paiz, foi effectuada ou determinada pelo Poder Judiciario 
Federal. 

Não o foi a intervenção que teve Jogar em 1791 na Pennsyivania; não o foi a 
que realisou-se em 1828 na Carolina do Sul; não o foi a intervenção effectuada em 
1&p em Rhode-lsland; não o foram as intervenções que tiveram Jogar em 1873 e 
1874 na Louisiania; como não o foram finalmente as ·intervenç~s nos Estados 
rebeldes depois c:ia guerra da Secessão. · · 

Hoje naquelle paíz é liquido que a intervenção não póde competir, em caso 
algum, ao Poder Judiciario Federal. · 

Em 18.p, havendo dualidade de governq e de legislatura em Rhode-Islani:l e 
tendo um dos governos decretado a lei marcial, a casa de um cidadÁo foi invadida 
e foi elle preso. Este cidadão propoz uma acção de perdas e damnos contra a auto-
ridade que tinha determinado a ordem de prisão, allegando que esta autoriaade 
representava um governo illegitimo. A aéção foi julgada em I" instancia pelo celebre 
Story, o qual decidiu não lhe caber competencia para entrar na apreciação da legiti-
midade do Governo, porque era este um assumpto de natureza política que escapava 
á competencia do Tribunal Federal. 

Interposto recurso desta sentença para a Suprema 'Côrte, presidida entlo por 
Taney, proferiu este a notabilissima decisão que firmou naquelle paiz a verdadeira 
doutrina em relação ao assumpto. 

Peço licença a V. Ex. par.a ler a sentença de Taney: (te}. 
"A Constituiçl,o dos Estados Unidos, tanto quando providenciou sobre uma 

emergencia desta natureza e autorizou o governo federal para intervir nos negocios 
domesticas de um Estado, tratou o assumpto como um assumpto politico em sua 
natureza e collocou o poder nas mãos deste departaménto. 

A 4a secção do art. 4° da Constituição· dos Estados Unidos determinou que os 
- Estados Unidos garantam a cada Estado.da União uma fórma de governo republi· 
cano, e protejam cada um delles contra a invasão e contra as violencias domesticas. 
Sob este artigo da Constituição fica ao Congresso decidir que natureza de Governo 
estabeleceu-se em um Estado; porque como os .Estados Unidos garantem a cada 
Estado um governo republicano o Congresso necessariamente deve decidir que go-
verno est!lbeleçeu-se no Estado antes de determinar si elle é ou n4o r.epublicano. » 

Estabelece, pois, essa notavel sentença que a intervenção é assumpto essencial-
mente politico pelo que compete não ao Poder Judiciario, mas ao departamento 
politico. 

Encarando a questão perante a funcção do poder judiciario, diss~ Taney em 
sua memoravel sentença : 

" Póde a cllrte, emquanto os partidos estão em lucta pelas armas para a posse 
do governo, pedir provas perante si, afim de inquirir· qual o partido que representa a 
maioria do povo? · 

«Si assim fosse, então a ·funcção da cllrte '(na hypothese do presidente proceder 
incorrectamente) seria libertar aquelles que foram presos ou detidos pelas tropas 
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a _ ~rvjçq .P!lS , Estados. Y nid,os, ou pelo gnverqo ·que o ·presidente tentoü mant~r. ·Si 
0. p~et- j~diciacio .extender-se até ahi._ elle torna-se então a garántia dá anarchiá 
e não dÍl or.Q.em. · · 

C\,T.Od.l\via, si esse .direito não reside nas c6rtes quando· o· confticto está rio seu 
auge, si o poder judiciario limita-se nesta phase a seguir a decr;ão do poder polítiCO, 
fica Jla m~J!.po~ição quando a contestação ·é resolvid!l. Não. póde fambem, quando 
a paz é restaurada, punir como.offensas e crimes os actos que -foram praticados pará 
o recon!;l~ci.mento da legalidade. " 

Esta é .tambem, Sr. Pre~idente, a licção de todos os· publicistas. 
«Os tribunaes de justiça, diz Carlier, não foram instituídos coino g-uardas · do 

direito do povo, mas como protectores dos direitos individuae~, que elles teem por 
fim defend!lr ,e .fazer respeitar em conformidade da Constituição e da leis. Si elles 
sahissem desse circulo haveria usurpação. "Isso mesmo dizem todos os publicistas-qÜe 
teem estudado as instituições americanas, como Story, Calvo e muitos· outros. 

Tbomas Cooley di;! : Em questões politicas os tribunaes não teem autoridade, 
devem _ácceitar as determinações dos poderes políticos. 

c< 1'aes são as questões sobre governo de facto ou legal. " 
A .Republka. Argentina tambem determina a intet"venção dos poderes federaes 

nos negocias peculiares dos Estados. 
Mais de so intenrenções teem 'tido-:logar naquelle paiz e ate hoje uma só dessãs 

intervenções foi dete~minada pelo Poder Judiciario Federal. O mesmo se tem dado 
na Sujssa. · 

Portanto, e~tudada a questão, attendendo-se á natureza das funcções do Poder 
.Judlciario 'e estudad"" ainda, quer perante os texto~ da nossa lei con-stitucional, como 
perante os princípios da doutrina e ' perante a jurisprudencia e a pratica ·observadas 
em paizes que teem disposições iguaes ás nossas, chega-se á- con'clusll.o de que o 
Poder Judiciario Federal não tem competencia para-•determin-tr ou· ope'rar ·a inter-
venção ~m . um Estado. . 

Mas s,i rlll.o ~-- o P~er J_udiciario o competente, qual é· o Poder competente? 
O Poder Executivo ou o Poder Legislativo? · 
Os que sustentam a competenciir do Poder Executivo invocam cinco .ordens qe 

argumentos. Dizem : 
_1°, que a locução - Governo Federal - de que -usa o art. 6o da nossa Consti· 

tuição política foi empregada especialmente para designar o Poder Executivo; 
_2°, q1,1e .entre as attribuições do Congresso Federal .consagradas no art. 34 da 

Constituição, não está a de intervir nos Estados; · . 
3o, que a intervenÇão sendo um acto muitíssimo grave por affectar de um módi> 

notavel a· soberania de um Estado, e pelas eonsequencias que de~se acto podem pro-
yir, deve competir aci Executivo porque o chefe do Poder Executivo é r'esporisavel 
pelos _abusos que commette; . , 

4o, que a intervenção é um acto-que-pela: sua propria natuct:za compete ao Exe· 
cutivn, porque a intervenção não é sinllo uma acção pnderosa; enetglca e immediata 
e o unico _poder que tem esta acção é o Executivo; " 

e finalmente, que todas as intervenções que teem tido logar na Republica foram 
determinadas pele Poder Executivo, =e que esses precedentes devem firmar a doutrina. 

Me parece, Sr. Presidente, que nem _um destes argumentos tem fundamemo 
serio. 

Quando mesmo a nossa Co!lstituiçll:o em outros ::~rtigos que nlio o a~t. 6• empre-
gasse a locução - Governo Federal - especialmente para designar o Poder Exe-
cutivo, a consideração não dt>ixaria de ser valiosa, mas nem por isso o arg4mento 
seria decisivo. 

Entretanto, --Sr. Presidente . não é isso que decorre dn nossa Constituição. Jã 
o meu ill'usti-e e particular amigo relator qo projecto·, na ultima sessllo demonstrou 
com aquelle brilhantismo que lhe é peculiar que a nossa Con~tituição ora emprega 
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a locução - Goveino Federal - para designar C! Legislativo e ora a emprega para 
designar todos os poderes fe~eraes. De modo que não se póde affirmar q~e esta 
locução foi empregada positivamente para designar o Poder Executivo. • 

S. Ex. citou varias artigos da Constituição para provar sua asserção; eu citarei 
alguns outros. ' Citarei, por exemplo, o art. 8• que diz : 

"E' vedado ao Governo J!'ederal crear, de qualquer modo, distincções e prefe· 
rendas em favor dos portos .'de uns contra os dos outro~ Estados. n 

Pergunto : o art. 8° se refere exclusivamente ao Poder Executivo? ou em outros 
termos : o Poder Executivo é o unico poder federal que póde conceder essas dis· 
tincções e f a v ores ? 

E'· evidente que não,' . 
Conseguintemente, o art. 8• quando emprega a locução Governo Federal 

- não póde referir-se exclullivamente ao Poder Executivo. 
Diz ·o art. 24 : 
" O Deputado ou senador não póde tambem ser Presidente ou fazer parte de 

directorias de bancos, companhias ou emprezas que gczem dos favores do Governo 
Federal definidos em lei. n 

Pergunto: a locução - Governo Federal - empregada no art. 24 serve para 
designar exclusivamente o Poder Executivo? 
-.-Em outros termos: é o Poder Executivo o unico poder que p6de conceder favores 
a bancos, companhias ou a quaesquer emprezas? ·· 

Pois não vemos o Poder Legislativo, em todas as sessões conceder favores a 
certas emprezas e a certas companhias? Como, pois, dizer-se que sempre que a nossa 
Constituição politica usa da expressão Governo Federai. - rciete-se exclusivamente 
ao Poder Executivo? 

Diz o art. 66, § zo : 
"Art. 66. E' defeso aos Est.adcs : 

§ 2.0 Rejeitar a moeda ou a emissão bancaria em circulação por acto do Go· 
vérno Federal. , 

Pois é unicamente o Poder Exeçutivo que determina a circulação da moeda e 
da emissão bancaria? 

Eu não preciso, Sr. Presidente, examinar outros artigos da Constituição; bastam 
os que li e os que foram invocados pelo illustre relator do projecto, para conhecer-se 
que a nossa Constituição politica, quando .usa da locução ·- Governo Federal -
ora a emprega' com o fito de designar o Poder Exej:.Utivo, ora com o fito de designar 
o Legislativo, ora com o fito de designar todos os poaeres. 

Con~eguintemente, o argumento daquelles que sustentam a competencia do Po· 
der Executivo, fundando-se nessa locução, não tem fundamento serio. 

O SR. PAULA RAMOS - As disposições transitarias tornam bem claro que -
Governo Federal - quer dizer Poder Executivo. 

O SR. AooLPHo GoRDO - Basta que a nossa Constituição, em um artigo, tivesse 
empregado a locução - Governo Federal - não designllndo exclusivamente o Poder 
Executivo, para o argumento' não ter o ~alar que se lhe empresta; Governo _Federal 
não é sómente empregado na accepção de Poder Executivo. Governo Federal significa 
o Poder Supremo da Nação, o poder que dirige, o poder que preside aos seus desti· 
nos, de modo que os poderes aos quaes, na ordem política, incumbe a intervenção 
são : o Poder Legislativo e o Poder Executivo, cada um segundo a sua natureza, 

·segundo as suas funcções: o primeiro, dictando a lei, a regra; oJ segundo, provendo 
a sua execução. 
· ST a primeira consideração dos que entendem que a competencia é privativa do 
Poder Executivo não tem procedencia, tambem não tem a segunda, 

O segundo argumento, Sr. Presidente, é que-entre as attribuições oo Congresso 
Nacional não estã a de determinar a intervenção ·no~ Estados. 
' Esse argumento, como V. Ex. sabe, tambem não tem valor algum, porque entre 
as distribuições dadas pelo art 48 ao Poder Executivo tambem não tigw-a a de inter· 
vir nos negocias dos Estados. · 
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O terceiro argumento, qu\l â primeira yista parece importante, tambem carece 
de fundamento. 

Dizem : a intervenção é um acto de summa gravidade, conseguintemente deve 
competir ao l'oder Executivo, porque o chefe deste ·Poder é responsavel pelos abusos 
que commetter. 

Mas, Sr. Presidente, si a intervenção, por ser um assumpto importante, devia 
competir ao Poder Executivo, visto ser o chefe do Podt::r Executivo responsavel pelos 
abusos '!Ue commetter; como é que se explica então que o nosso legislador consti· 
tuinte tivesse dado. competencia ao Congresso sobre assumptos de natureu· tão im· 
portante, sinão mai,. importante do que a intervenção? 

O SR. NILO PEÇANHA - A responsabilidade do l'oder Executivo é muito mais 
precisa que a do parlamento, que se subdivide tanto que desapparece. 

O SR. ADOLPHO GoRDO - Si o criteiro do legislador constituinte, quando des· 
crúninou a competencia dos poderes federaes, foi o de dar ao Poder Executivo, por 
ser o seu chefe responsa"·el, os assumptos mais importantes, quer de ordém interna, 
como de ordem externa, não posso atinar com os motivos que o legislador consti· 
tuinte leve para conferir ao Congresso os gravíssimos assumptos do art. 34, assump· 
tos esses tão importantes, sinão mais importantes ainda do que a intervenção. 

Por ventura, aiitorlsar o Governo a declarar guerra é assu:npto menos impor. 
tante que a intervenção? ,-

0 SR: AURELIANO BARBOSA - Isso é dE'Iiberação; a acção compete ao Poder 
Executivo. 

O SR. AooLPHO GoRDO -- Por ventura a declaração do estado de sitio, com sus-
pensão das garantias constilucionaes será assumpto mt.nos Importante que a intJ!r• 
venção nos Estados? 

O SR. PAULA R.utos- A competencia está devida. 
O . SR. ADOLPHO GoRDO - A faculdade que tem o Congresso de determinar as 

normas das relações civis, determinar os crimes e as penas são assumptos muito 
menos importantes do que a intervenção nos negocios dos Estados? 

Como · se explica, portanto, essa incoherencia do legislador constituinte, dando 
ao Poder Executivo competencia· p:ua intervir, porque o assumpto é muito grave e 
o 'chefe desse poder é responsavel, e, entretanto, deixando escapar da competencia 
desse mesmo Poder Executivo outros assumptos que são tão importantes, sinão mais 
importantes ainda do que a intervenção ? · 

Sr. Presidente, exacfamente porque a intervenção para manter a fôrma repu-
blicana federal é um assumpto importantíssimo, é QUe na minha opinião, deve com-
petir ao Congresso, 

A circumstancia, Sr. Presidente, de fazerE"m parte do Congresso os representan-
tes do Estado, em que se quer efl'ectuar a intervenção, os quaes naturalmente toma· 
rão parte no tlE"bate, esclarecendo-o com as provas que entenderem convenientes; a 
circumstancia de serem os debates demorados em uma e outra casa do Congresso, 
a presumpção de haver no Congresso dous partidos que se fiscalisam, a larga publi-
cidade dada aos debates e sobretudo, a intervenção do Presidente da Republica, 
sanccionando ou vetando a resolução do Congresso, todas essas circumstancias offer-
écem muito mais g ara"ntias para o acerto da decisão do que a circumstancia uíiica 
de ser o chefe do Poder Executivo responsavel pelos abusos que commetter. 

O outro argumento é que a competencia deve ser do Poder Executivo porque é 
esse poder que tem acção, que dispõe das forças. 

O que é a intervenção? E' a acção poderosa, activa e en~rgica e o Poder Eie· 
cutivo é o unico que dispõe dessa acção. 

Sr. Presidente, considero este argumento ·sem replica em relaçAo aos casos dos 
ns. I, 3 e 4· 

EITectivameitte, para repellir invasllo de forças estrangeiras, para restabelecer 
a ordem e a tranquillidade publicas nos Estados, e para promover a execuçAo de · 
sentenças feaeraes, nos casos em que o Estado se oppõe a essa execução, o que é 
necessaria e a acção prompta. e energica do 'Poder Executivo. 
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NAo. fll~ par~çe entA9 .necessa~ia qualquer intervenv~ do fode' .Legislativo 
Mas, quando se tráta da hypothese prevista no n. " do art. 6°, da intervenÇfo 

Pl!ra o lim de .manter a fór.ma .republicana fedel'al, compfehendE; V. Ex. que o Poder 
E:xecutivo só deve pOr ~m execução sua- força depois de ter o Poder Legislativo deli-
berado si houve ou não alteração da fórma republicana. 

E' essa min}la opinião : .. si a locução - Governu Feder.1l - designa os dous 
poderes ,politicos, e não exclusivamente o Poder Executivo, e si o Legislativo ·tem 
competencia, em cumprimento de dever qu.e lhe incumbe pelós §§ 33 e 34, do art. 34, 
de d~retar 3lõ leis n~sarias para o exercício dos poderP..s · politicos da nação, é 
manifesto que póde definir a .competencia desses dous poderes, conforme a natureza 
da cada um dos casos 'çlà'ãrt. 6°. 

O ·SR. · SERZJil?~,tLLO CoRRftA - Não ha duvida que o Congl"'esso tem competeoda 
para regulamentar o art. 60. 

O SR. AnoLPHO GoRDO .,.,. Não é. esta uma opiniãa, isolada. 
Taney,_ já o disse em sua memoravel sentença: antes de ·realizar-se a interven-

ção da fórma republicana, é preciso que. o Congresso d~cida ~e houve effectivamente 
ou nA~ houve violação dessa fórma. 

E~'ta é a opinião .<\e . todos os publicistas, .quer .americanos, quer. argentinos. 
P!!Schal, éstudando a competencia desses dous poderes políticos da União, disse 

que, para a intervenção, com intuito de manter a fórma republicana federativa, a 
iniciativa deve ser do Congresso. 

Thomaz Cooiey emlttiu o conceito de que para a intervenção com o referido fim 
devem concorrer os dous poderes activos da nação : o Poder Legislativo, dictando a 
lei, 'e o Poder" Executivo provendo á sua execuçãn. 

Clark Haret diz que,: 
"Não obstante a Suprema Côrte ser o interprete da Con~tituição, ha questões, em 

que o juiz unico é o Congresso, quaes as. que se derivam da intervenção para o res· 
tabelecimento da fórma republicana. 

Quando dous governos se reputam legítimos em um Estado, e qualquer delles 
pede a inter11enção do Gover.no Federal, o Congresso deve determinar qual é o Go-
verno legitimo. 

Um governador pode ser destituído ,f um usurpador assumir ás suas funcções: 
este facto legitima a intervenção, que é determinada, não pelo Poder Judiciario, 
porque é um assumpto de natureza politica, mas, pelo Congresso. >> 

Diz mais que ó «poder que tem competencia para determinar a intervenção no 
caso de alteração de fórma de governo é O·. Congressot porque só delibera depois de 
longa discussão •. " 

Esta tambem é a opinião do eminente Barraquero, que diz que a intervençllo 
para a , manutenção da fórma republicana federal é um acto que, por sua propria 
natureza, pertence ao Congresso. 

O SR. PAUU. RAKos - Mas à Constituição de lá determina isto. 
O SR. AlloLPHO GoRDo - Perdão; não determina. 
Esta Sr. Presidente, é a opinião de todos os publici5tas, que teem escripto sobre 

o assumpto. · 
· já Mitre diiia, em 1869, em uma sessão memoravel do Senado Argentinil, que 

ê faculdade privativa do Congresso, dictar a lei para a intervenção, cabendo ao 
Executivo o dever de prover á execuçã<> dessa lei. Disse mais: «isto é tão elementar, 
tem sido dito tantas vezes, é tão inquestionavel, que devia esperar-se que eu trou-
:xes~ á discussão argumentos novos; porém, quando ·~e enuncia uma verdade, como 
esta, do mesmo modo que, quando se levanta uma ·luz, não se necessita de maiores 
demonstrações, para se provar que a luz brilha e alumia. , 

: Esta opinião, Sr. Presidente, está de accordo com as praticas observadas, quer 
nos Estados Unidos, cbmo na Republica Argentina. . 

N1>s Estados. Unidos da America do Norte, sempre que tem havido intervenção 
para o fim de restabelecer a ordem e a tranquillidade publicas, teem sido feitas exclu· 
s;ivamentc pelo Poder Executivo, :;em uma lei anterior do C.one-resso; mas, sempre 
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que a intervenção tem tido 'o intuito de reC"onstruir o Estado, sempre qtie 'é 'deter-
minada pela necessidade de restabelecer a fórma republicana, o Congresso tem -efttEin-
dido que é. da sua .competencia· a ·iniciativa, e tem feito uma lei especial-para que a 
intervenção se elfectue. · 

Basta citar a V. Ex., Sr. Presidente, as intervenções que tiveram logar em·tS66, 
depois da guerra da secessão ·e quando J ohnson entendia qtie tlnha a precisa auto-
ridade para intervir nos Estados rebeldes ·e organiw-os. 

O Congresso americano nomeou uma- commissão de 15 mP.mbros para -estudar ' 
o ·assumpto, a. qual elaborou um projecto que olfereccu á consideraçlo da Camar;a 
dos Deputados, estabelecendo as bases para a reorgani-zação dos Estados. 

Este projecto foi approvado tanto na Camara como no Senado, e vetado por 
Johnson foi depois approvado, creio que por unanimidade, pelo Congresso, de modo 
que hoje é liquido, naquelle paiz, que toda a intervenç-ão que tiver por fim · manter 
.a fórma republicana federativa, deve ser. detenninada por lei especial, competindo ao 
Poder Executivo apenas a execução da lei que fór decretada. 

0 SR. }OSÉ PEREGRINO dá um aparte. 
O SR. AnoLPHO GoRDO -- Até se invocam os ·precedentes que tem havic:lo em 

nosso paiz I 
O Poder Executivo da Republica Brazileira sempre que _.tem intervindo para 

manter a ordem e a tranquillidade publicas, tem exer.::ido um acto da sua exdusiva 
.competencia; mas, as intervenções que ·tem f~ito, para .nomea·r e depor governadores 
e para o fim de mantP.r a fórma republicana federatin, · sem uma lei especial e ante-
rior, essas intervenções_-teem sido abusivas, e VV. Exs. comprehendem que rom 
abusos não se póde firmar uma doutrina. 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. quer referir-se á que se verificou com relação a 
-Aiagóas? 

0 SR. ADOLPHO GORDO._.. Qual? 
0 MESMO SR. DEPUTADO - A reposição do Barão d'l Traip(l? 
O-SR. AtioLPHO GoRDO ~Tendo sido deposto o governador do Estado das Ala-

góas pela forÇá policiá!, e tendo elle ·pedido a intervenção 'do Gc\'erno, foram··eXJ>e· 
didas orderis immediatas ao commandante da g-Uarnição federal naq'uelle Estailo, e 
ao commandante do 3° districto militar, para que garantissem o livre exercido do 
governo legal e restabelecessem a ordem publica. 

O mesino facto se 'deu no estado de Sergipe,' e o Governo intervindo nos' nego· 
cios peculiares desses Estados exercitou um acto de sua competencia e cumpriu ·é 
dever que lhe impõe o n. j, do art. '60'da 'Constituição. · 

Si ·todas as iritervenç6es operadas pelo Governo tivessem a justificação daquel· 
fas, era caso de darmos ·parabens á federação brazileira. (Apoiados.) ' · 

· E, precedentes por· precedentes, posso invocar um muito mais ÍII!portante qlie 
os ·invocados pelos nobres Deputados que impugnam o projecto em debate. · 

V. Ex. lembra-se certamente, que já depois de promulgada a Constituição, o 
.governo do Sr. Marechal Deodoro da Fonseca fez nomeações de governadores para 
varias Estados. · , 

O Con·gresso-entendendo que a organisação, que se estava fazendo nos Estados, 
não e.stava de accordo com os .princípios constitucionaes ajlprovou um projecto de 
lei, estabelecendo ·novas bases para essa 'organisação. ' · 

Este projecto approvado na Camara foi ao Senado, onde teve parecer favoravel 
-da Commissão de que erain membros Campos Salles, Quintino Bocayuva -e outros. 

O projecto foi combatido rio Senado com o ·fundamento de que o Congre~ 
·carecia de competencia para intervir nos Estados :afim de manter a fórma republicana 
federativa. . 

O Sr. Qui.tt:ino· Bocayuva defeudeu brilhantemente a competencia do Congresso 
e o projecto ·foi approvado. 

E' -certo que esse projecto de lei foi vetado pelo Marechal Deodoro da F-onseca; 
mas, tambem ~-certo; que até hóje o · Congr~so não se-pronundou sobre o veto, de 
·Sorte qne· mantem-se a :manifestação do 'Congresso a .respéito da questão, isto .é, que 
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11 competencia para a intervenção, exigida pela necessidade de manter a forma repu-
blicana federativa, é do Poder Legislativo. 

Cabe ao Poder Legislativo decretar a lei, determinando a intervenção, e ao Exe-
cutivo prover a execução dessa lei. 

Entro agora, Sr.· P residente, no exame da ultima questão . 
. Quaes os termos dessa lei, quaes são as faculdades que competem ao interven-

tor, e como deve elle solver o caso de Amazonas? 
Não me filio entre aquelles que sustentam que em nosso regimen, como aliás em 

todo o regimen federativo, os Estados não são soberanos, e que s6 em um regimen 
de confederação é que ha tantas soberanias quanh>s os Estados que a compõem, 
sendo as relações entre estes de caracter contractual e regidos pelos princípios de 
direito international. . . 

Os que sustentam esta doutrina dizem, que no regimen federativo a soberania 
é uma s6, fonte de todo o poder publico, sendo os Estados simplesmente autonomos, 
com maior ou menor autoridade, conforme as conveniencía> e interesses de ordem 
politica. 

De accordo com estes princípios, sustentam ainda que a intervenção dos podere~ 
federaes nos negocios peculiares dos Estados é um regimen normal, e que pode e 
deve ser exercido sempre que aquelles poderes julgarem conveniente ao interesse 
publico. 

Mas, si União tem a su~rema poUsltU, si os poderes locaes estão subordina-
dos aos poderes federaes, si estes teem autorida~e para intervir normalmente na 
esphera da acção daquelles e annullar os seus actos, então é uma mentira isso que 
se acha escripto n~ art. 1° do nosso Estatuto Fundamental, porque não pósso com-
prehender um regimen federativo sem a soberania nos Estados. (A~oiado.s.) 

Repum, Sr. Presidente, vencida esta questão, quer perante a doutrina, quer 
perante os textos da nossa lei fundamental. Os publicistas que tratam do assumpto, 
como Lastarria, Story, Dubs e tantos outros, affirmam, que no verdadeiro systema 
federativo ha duas soberanias - dous governos funccionando um ao lado do outro, 
o Governo da União e o Governo dos Estados, cada um exercitando direitos que lhes 
são ' proprios, cada um sob~rano dentro dos limites que lhe são traçados pela lei. 
Si vemos a União, dizem. elles, manifestar a sua soberania pelos tres poderes -
t:'eglslativo, Executivo, e Judiciario, vemos tambem o Estado com esses tres poderes 
funccionando sem qualquer subordinação aos poderes da União, dentro da sua com-
petencià. 

E' o que tam'>em vemos nas nossas instituições: cada um 'dos nossos Estados, 
como· a União, tem Poder Legislativo, Executivo e Judiciario. Legislam sobre 
todas as materias de que faliam os arts. 9°, ns. 1, 2, 1 e 4, § 1°, ns. 1, 2, e 65 da 
Constituição, soberanamente, e sem manter por isso qualquer ·relação de depen-
dencia para com o governo central. A organização do seu Poder Executivo, a eleição 
do representante desse poder, as suas attribuições, tempo do exercicíÕ do cargo, 
são assumptos que o proprio Estado resolve, sem a menor interferencia da União, 
como sem a menor interferencia organiza o seu Pode.r • Judiciario, que está desti-
nado a proferi'r a ultima palavra em todos os pleitos que surgirem no Estado. 

Poder-se-á, pois, dizer que o Estado não é soberano? 
Os Estados sio soberanos, isto é - podem soberanamente deliberar sobre os seus 

negocies peculiares. 
Mas, .a nossa propria Constituição, ·com o intuito de· dar homogeneidade ás insti-

tuições Iocaes, de impedir a anarchia e a guerra civil, para garantir, em uma pala-
vra, a existencia da federação, permitte que os poderes federaes intervenham nos 
negocies peculiares dos Estados, em alguns casos. Sáo os casos do art. 6°, 

A intervenção constituirá porventura um attentado á soberania dos Estados? 
Examinada a questão em face do n. 2, do art. 6°, duas hypotheses se podem dar; 
ou •o Estado ..na Constituição que adapta deixa de respeitar os princípios constitu-
cionaes da União, não consagrando a f6rma republicana federativa, e eatão, não· 
p6de exercer >soberania alguma em vista da disposição terminante do art. 63, da 

-·-- _...., ..... , ... ,... - .. ~h··~ ... ... ~·~ •• 
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Constituiçªo Federal; ou em sua Constituição, respeit:1 os princ1p10s constitucionaes 
da União, realizando-~e, porém, praticàmente uma subversão do systema, e então 
commette-se no propno Estado um :~.ttentado contra a su:1 soberania. 

A missão, portanto,. do interventor é em um e outro caso restabelecer a ordem 
constitucional, é restabelecer os principias fundamentaes da União, e a Constituição 
do proprio Estado. 

Si na primeira hypothese, a intervenção não constitue um attentado á sobe-
rania local, porque nessa _hypothese o Estado não exerce soberania alguma, na 
segunda tambem não constitue, porque a soberania do Estado já foi atacada dentro 
do proprio Estado . 

.Mas, quaes as faculdades, qual a autoridade do interventor? 
Deve ter, diz Black, todas as faculdades gue {orem necessarias para dar reme-

dia á lesão constitucional. 
Intervir, diz Estrada, é .exercer em nome d·a soberania nacional uma autoriilade 

plena mais ou menos exten.sa, dentro do territorio da jlro11incia. 
Intervir, diz Barraquero, importa absorver os f!oderes provit~eiaes, . attl onde seia 

necessario para cumprimento da garantia con.stitucional. . 
A intervenção, diz Salis, suspende, quanto dura, as relar.ões regulares estafjele-

cidas pela nossa Con.stituição entre a confederação de cantão quil a soffre. O cantão 
fica privado da sua soberania, e fica collocado sob a tutela dá cot•federação. O prin-
cipio con.sagrado pelo art. 3° da Constituição, pelo qual os cantões exercem todos 
os direitos que não são transferidos aos poderes federaes, fica invertido. O cantão, 
no caso de intervenção, só exerce os direitos e competcncias deixadas ás suas auto-
ridtsdes e funccionarios pelo intenentor. 

Eis, Sr. Presidente, o que é intervenção, e eis quaes são as faculdades e auto-
ridade do interventor. 

Mas, si a intervenção, no dizer de Barraquero, importa a absorpção dos poderes 
.Jocaes, eflectuada a intervenção, todos .os poderes locaes ficam impedidos de func-
cionar? No caso (lo Amazonas, effectuada a intervenção - o Poder Legislativo, 
o Judiciario e as autoridades daquelle Estado ficam ipso facto impedidos de fu~c
donarem ? E' evidente que não. 

Barraquero, desenvolvendo o conceito a que já me referi, diz : 
« A intervenção do poder federal nas províncias t! delicadíssima : não importa 

ab.çoner a personalidade e as funcçõe3 de todos os puderes constitucionaes da ~o
'Víncia; o interventor nlto deve ir investido . sinlto das faculdades indispensaveis para 
o fim da intervenção que ficarão caducas simultaneamente com a desappariçlto do 
facto ou causa que as motivou. , 

No caso do Amazonas, trata-se de uma subversão do systema constitucional, 
e_m virtude do acto pelo qual foi destituído de suas funcções o chefe do Poder E:z:ecu-· 
tivo daquelle Estado; de modo que o fim da intervenção 15 restabelecer a ordem consti-
tucional neste departamento. 

Em relação aos outros poderes, o interventor apenas não está sujeito aos actos 
que praticarem, especialmente para impedirem que elle não cumpra a sua missão. 
, Supponha V. Ex. que no dia em que o interventor pisa o tcrritorio do Amazonas 
o Congresso do Estado decreta certas medidas com o intuito de tornar nullos todos 
os esforços do interventor. E' evidente, Sr. Presidente. que o interventor não está 
sujeito a essas medidas do Congresso. 
' Supponha V. Ex. que o Poder Judiciario, julgando um processo absurdo o pro-
movido especialmP.nte para impedir a intervenÇão, decida-o· de modo a tornar nulla 
a acção do interventor. , 

Supponha V. Ex., por exemplo, que o vice-governador proponha perante o Poder 
Judiciario uma acção de manutenção de posse; supponha que o P.oder Judiciario, 
decidindo-a, mantenha o vice-governador na posse do governo. 

Em todos esses casos, quando os outros poderes que não soffreram a lesão consti-
tucional intervierem, especialmente para embaraçarem ou annullarem a acção elo 
interventor, o interventor não está sujeito a. seus actos; ma~ todos os demais assump-
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:fO!i, q~!l nll.o tiverem relação directa- ou iitdi'recta com g ·propriii intervehÇiiti; 'poilein 
ser trata4os· so~ranamente por esses poderes. 

Como deve ser· resolvido o caso do Amazonas, ou quaes os termos da-lei ? 
A •intervenção não tem ·por fim satisfazer interesses individuaes, mas interesses 

•superiores da Republica; o interventor nada tem com as pessoas do &. Fileto 'Pires 
ou do Sr. Ramalho, mas tem como nússão re~tabelecer a soberania do Estado atacada_ 
-dentro .de · proprio Estlldo; restaurando o preceito constitucional que foi . violadó. 
• • . Tres hypothese5 se podem dar :··ou o' restabelecimento da ordem constitucional 
.se·:effectuará·com· a {eposiçãb do Sr. Fileto Pires, o.u com uma nova -eleiçlio, ou com 
a manutenção do statu quo. -

Supponha V. Ex., Sr. ·Presidimte, que o Sr. Fileto Pi'res, durante· o - exercido 
-do seu inandaJo tenha effectivament.e -praticado' certos crimes, 1e que. os tribU.naes 
do Estado, em processo regular, e observadas todas as formalidades lega,es, o con-
·deritilem. Em ·tal caso, ·a ordem constitucional exigiria a continuação do statu quo, 
em virtude de disposições · termin·antes da:· Constituição .do Arnazon·as: · 

Supponha V. Ex. que em virtude de uma disposição ·da mesma· Constihiição, 
o Sr. Fileto Pires não podia ·exercer · o cargo de governador;. e que ·o Congresso, 
recànhecend~o como tal; e dando-lhe posse do cargo, praticou um verdadeiro atten-
·tado. Então; para o· restabelecimento da onkm constitucional, será necessario que 
se proceda· a uma nova eleiç!o. · · 

Snppooba V. Ex., finalmente, que nenhuma dessas hypothesés se realiza, e que 
o interventor verifica que effectivamente o ·sr, Fileto Pires foi ·deposto do seu cargo. 

· ' Cumprir-lhe~ha ·então repel"o; · 
Eis, Sr. Presidente, os motivos que teve a· Con'unisSãó Especial para subritetter 

i consideraÇã() dà Camat"a o ·projéétó eni debate, 'e --nós 'termos em qué Sl!!' acha con-
cebido. ·" • 

.. Ré pito : a iíifervéhÇão n·ão .é' institüiaa: para salvar inferesses pattiCtilares, -mas para 
salv~r . inte~eíi"t~aís aitos, ~ ~ma' iÍ!stituiçãó 'salutari5siina n'o i"egiiriim da federa~ 
·Çfo:. ~ ~ ~4jçâo -~a· l!Ua, vida,_ é O e!~ o .sobr:e' Ô. sÜal ~e m.ov.e. • . . , . . . . 

"" N'os deerehimos a . intervenÇão nos ter'mos do pr!Jfecto, par·~ . mari~r- ·a .. fórnia 
republicana federat.i_va,_ e. cabe ao Poder E;xecutivo, jiro'véndo" ~ · eiecuçãó d~ "lei; 
nomear um inter-Ventor 'para o 'Estado do Amazonas: e tomar todas 'as medidas que 
JÓi-em .·nece5sáriàs afim di; que seja restabeleéida a ordem constitucional ríaquelle 
·Estado'. 1 • • • • • · · · 

· D~moiíst;a~do, Sr." P-residente, que os successos politicôs do Amazon~s exigem 
'Úma- iritéMnçÀo; demonstrando que, ·quando a intervenção .tem por fim illarlter a 
t6rma republicana, deve ser decretada por lei especial, e 'demonstrada qual a aCçlo 
do .. 'Pdé!er Executivo, quaes devem· ser as ·faculdades do interventor, e· como deve ser 
resolvido 'o 'éasó do Amazonas, creio ·ter dêfenàidó ó projecto formulado pela '€o!lT· 
missão;Esp&ial, de que tenho a honra dé fazer parte. . . . 

Antes, porém. de descer desta tribuna, permittir-me-ha ·a Camara que ·elf ··faÇ.à 
um repar() :· não posso atinar com os motivos que tem tido o Gongresso· para até 
tí'bje ' n1l.o determinar de· um ·modo· ·bem preci-sO o sentido da disposição contida no 
a-rt:· ·6o, n. 2, da· Constituição, para não· definir a competeneia dos poderes federaes 
JSára' a · iirterven·çãó n·os negocios ·peculiares· dos Estados, para não 'determinar quaes 
a5 ·facúldades e autoridade do iritervehtor, para não cumprir, emfim,· a obrigação 
que lhe ~ imposta pelo art. 34 ns. 33 e 34, ~ mesma Consrituição - qual .a «de 
decf'elar-· as leis e ruolt~ções necesstJri~ · ao uef'cicio ·dos ~odef'es• que per-tencem á 
·IJn#io e· cu·leis -orgpniqas. parti a execUfão completa da .Constitui.çdo.·>l 

Não posso atinar, Sr. Presidente, com os motivos de ordem publica que tem 
·tiao· o Congresso para não regulamentar o art. 6<>. 

O illustre deputado pefo Rio Gninde do Sul, que ha poucos dias occupou ·com 
tanto brilho esta tribuna, disse que o art.- 6o ·nã-o- precisa ser regulamentado', ·porque 
ás !ruas (!isjlo-siçtles nãn pódem--Sef- ampliadas nem restringidas. 

E' um falso eonceito ·do -que seja regutamentaç·êo:··Regulamentar não é ampliar, 
não 'é restringir; re-g1llanrentar é actuar praticamente; -~ ·facilitar a execuÇão- da- ·lei;; 
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regulamentar é deterinínar os modos e as fôrmas ' da execuçio do' pre~eito constitu-
cional. 

o s·R. JULIO DOS SANTOS - E'' circumsctever o arbítrio. 
O SR. ADOLPHO GORDO - Si o· titulo logioo de um regufamento feito pelo Poder 

Executivo tem a sua razão de ser na necessidade de ligarem-se os preceitos da 1ei 
á realidade dos factos, tambem o titulo logico do regulamento feito pelo Congress•> 
Ordinario de um preceito constitucional,· tein sua razão de ser na necessidiule de 
ligar o preceito constitucional á realidade dos factos. · 

Si, pois, regulamentar não é restringir; e nem ampliar, si' 'regulamentar é' faci-
litar a exeet~ção da lei, é determinar os mo:dos e·fór-mas de sua ·exeéução, frooaamerite, 
não posso comprehender os motiv-os que· t!im-tiCio o Congresso para· não regulamen-
tar o art. 6o. · 

Deprehende-se das palavras do illustre Cleputado pelo Rio Grande do Sul que 
o Congresso não o6de e não deve regulamentar o art. 6o, porque falta-lhe para isso 
competencia intellecti.Jal e competencia moral : competencia intellectual; porque o 
Congresso p6de errar; competencia moral porque pôde abusar! · 

Disse s, Ex. : que autoridade tem este Congresso para ~preciar successos poli-
ticos do 'Amazonas quando pratica immoralidades tão grandes como as que se dão 
naquelle Estado ? ! · · · 

Sr. Presidente, estas palavras são altamente deprimentes para os brios do Con-
gresso, é não constituem evidentemente um argumento jurídico, · desde que a nossa 
Constituição em di!'posição cla:ra e terminante dá ao Congresso o dever de regula-
mentar as disposições constitucionaes. · 

E o que é curioso e o ·que é ' es'tranhavel é que aquelles que no afim de censura-
rem os actos do Poder Executivo mostram-se sempre tão zelosos pelas prerogativas 
do Congresso de modo a sustentarem a sua omnipotencia, dando lhe até o direito 
de annullar os actos que são da competencia exclusiva do Poder Executivo, são 
esses mesmos que no dia em que o Congresso é chamado a exercer uma attribuição 
que lhe é propria, a cumprir um .dever constitucional, dizem que o Congresso não 
pôde praticar esse acto, por faltar-lhe cqmpeteoçia moral e intellectuall! 

E o que é mais curioso e extraordinario é que a opposição á regulamentação do 
art. 6° é feita ordinariamente por aquell~ que sustentam a competencia de Poder 
Executivo. 

·Porventura, o Poder Executivo não pôde abusar sem regulamentação? Já não 
tem abusado tantas vezes? Pois a regulamentação não tem justam~Jnte por fim esta-
belecer um freio pará esse poder? 

Sr. Presidente, estou me :Convencendo de que os que se oppoem á. regulamen-
tação, em geral, são os que querem tomar lettra morta a disposição do art. 6o! 

O illustre publicista Barraquero, ·estudando a historia das intervenções effectua-
das na Republica Argentina e assignalando os desastres que tem acarretado, o san-
gue' que tem · feito derramar, os milhões· que tem feito despender, pondera que 
nenh1:1ma dessas ··consequencias se -daria si .. o Congresso Argentino ti"esse -regula-
ment~:~do o ad. 6o. 

Peço a V. ·Ex. licença para ler algumas considerações desse emi.nente publicista.: 
«Muito sàngue deixaria de ser derramado, ·e muitos niithões de pesós deixariam 

de ser despendidos na Republica Argentina, , si o Congresso tivesse ·regulamentado o 
exer«icio- das intervenções. Em oossa opinião, ·é esta a causa--de todo-s os males que 
teem odginado' as intervenções na : Republica . Argentina. 

As intervenções deixarão de ser a causa :da anarchia- e da guerra civil ·ql!ando a 
lei determinar com ctare:za em que consiste a ·fôrma republicana, que a Constituição 
impõe o dever de garantir, e quando deve oon5iderar-se alterada· ou subvertida. 

As intervenções deixarão de ser um instrum~nto eleitoral, ·quanqo, especifieando-
se os casos em que é licito intervir, possa determinar se· com ·clat-ez~:~, si a .intervenção 

· effecttiada pe1o Póder Executivo·, na ausencia .do Congresso, é ou nãe legitima. 
O interventOr não se arrogará ó governo- das provindas quando a ·lei r.egula-

mentar ordene que elle só possa ser investido das faculdades inherentes ao fim da 
intervenção. 
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O interventor não provdCará a guerra civil, nem guiará facções politicas na 
provinda, quando for responsal:!ilisado pelos abusos que commetter. 

Emquanto o Congresso não fiser a lei regulamentar dos arts. 5 e 6 da Consti. 
tuição, a faGuldade do Poder Federal para intervir, será um perigo imminente para a 
dignidade e autonomia das provindas, porque o seu exercicio prot•oca abusos,· que s6 
o freio da lei poderá moderar. >> 

Nada tenho a accrescentar a tão judiciosas considerações, a tão eloquentes pa· 
lavras. 

Creio, Sr. Presidente, ter desempenhado a tarefa que me impuz, e, ao descer Ja 
tribuna, permitta-me V. Ex. que affirme que a intervenção no Estado do Amazonio<; 
vae satisfazer uma necessidade publica imperiosa. Estou . disso plenamente conven-
cido. 

Diz-se que essa intervenção offende a soberania daquelle Estado. Porventura a 
soberania do Estado do Amazonas consiste em deixai-o entregue á anarchia? 

Porventuta a soberania de um Estado consiste em permitti-r que certos mandões 
sacrifiquem ahi todos os direitos, todas as liberdades, todas as garantias? 

Porventura a soberania de um Estado consiste em permittir que um grupo de 
indivíduos se perpetue no governo desse Estado, considerando-o propriedade sua? 

Estou convencido de que si o Congresso Republicano não determinar a inter-
venção, si cruzar os braços e não der remedio á situação anormal em que se acha o 
infeliz Estado do Amazonas, se tornará cumplice de todos esses attentados e deixará 
o paiz entregue á ana.rchia e á revolução; e não sei si no cortejo de desastres que ~ 
seguirá á revolução virá o desastre supremo - a morte da propria Republica! 
(Muito bem; muito bem. O orador é muito feliGitado e abraçado.) 

SESSÃO DE IJ DE SETEMBRO. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão a segUinte 
emenda substitutiva. 

Considerando que não foi ainda decretada a lei necessaria para o exercício dos 
poderes conferidos pelo art. 6° da Constituição ao Governo Federal; 

Emenda ao Considerando que o Congresso não póde deliberar em especie, 
sinão no exercício de at~ribuições que taxativamente lhe são confe-

projecto 74 ridas pelo art. 74 da Constituição; 
Considerando que a hypothese que se realiza no· Amazonas é a 

do art. 6o § 3o, por quanto a usurpação do poder por meio de um estellionato politico 
e peculato commettido pelos altos funccionarios do Estado, a dib-sipação immoral 
dos dinheiros publicas, como crimes communs que são, por sua natureza, e como 
crimes politicos, pelos seus agentes, importam por si sós na perturbação da ordem 
representada na lei, e da tranquillidade publica pelo alarma que produz; 

Considerando que a Republica não póde permanecer impassível diante de ta!'s 
desmandos que prejudicam os seus creditas no exterior e a confiança no seu regimen 
no interwr, e que poriam em risco a propria Federação si fossem tolerados, maxime 
em um dos seus Estados mais importantes, porque confina com o estrangeiro; 

Considerando que na hypothese de que se trata só o Poder Executivo póde ter 
competencia para intervir e nunca o Legislativó :· 

Proponho o seguinte projecto de lei : 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. ~~o Compete exclusivamente ao Poder Executivo intervir pelos meios que 

julgar mais convenientes e efficazes para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 
Estados á requisição dos respectivos governos. 



-315-

§ 1.0 Entender-se-ha perturbada a ordem e a t·ranquillidade nos Estados sempre 
que houver flagrante violação das suas proprias leis pelos respectivos Governos (gol-
pes de Estado) ou quando estes não puderem · dominar quaesquer movimentçs ou mo-
tins populares (lutas civis), ou ainda quando se originarem conf!ictos entre as forças 
armadas de qualquer natureza que sejam. 

§ 2. 0 As requisições se entenderão feitas pelos gpvernos dos Estados, quando 
originarias de qualquer dos ramos do Poder Publico - Executivo, Legislati\'o ou 
Judiciario, representado - o Poder· Judiciario pela maioria dos membros do seu 
tribunal superior e o Legislativo pela maioria dos membros presentes de qualqur,r de 
suas Camaras em numero legal. 

Sala das sessões, IJ de setembro de !898, - JULIO SANTOS. 

O Sr. lrineu Machado discute o projecto encarando-o sob o ponto de vista 
constitucional e diante dos principias universaes do direito publico. Ampara as suas 
opiniões contrarias á intervenção em longas citações de publicista de nota, discutin-
do-a á luz dos precedentes da Confederação Helvetica. · 

Interrompido pela hora, o Sr. Presidente declara que S. Ex. ficará inscripto para 
falia.- segunda vez, amanhã. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 
emenda. 

Ao projecto n. 74 - 1898 : 
·· Considerando que no caso do Amazonas não se trata de manter a fórma republi-

cana, que sómente póde ser invertida pela proclamação da fórma monarchica, no 
todo ou em parte do territorio de um Estado - trata-se sim de restabelecer a ordem 
publica profundamente alterada pelo esbulho, que allega ter soffrido o governador 
Dr. Fileto Pires Fer-reira, da effectividade de seu cargo, em ausencia temporaria, por 
virtude de licença outorgada pelo poder competente; 

Considerando que na hypothese do n. 3 dç art. 60 da Constituição, o Poder 
Executivo tem attribuição exclusiva para intervir nos Estados, cabendo ao Legisla-
tivo votar os fundos necessarios para occorrer ás despezas que a intervenção acarre-
tar, sendo claro que no poder de votar a despeza que tem o Congre~so virtualmente 
se inclue o de examinar a verdade dos factos e a legalidade da medida, ainda que para 
conceder ou denegar os creditos sómente; 

Considerando que o fundo da questão não é outra cousa mais do que à validade 
ou falsidade do acto da renuncia attribuida ao referido Governador, assumpto esse 
em verdade, cuja elucidação, por sua natureza, cabe ao Poder Judiciario; 

Considerando que, com respeitar a orbita constitucional de ~da um dos poderes 
federaes, não se segue que a reSQlução se não possa encontrar no· terreno concreto da 
intervenção; porquanto, notifkada a intervenção pelos agentes responsaveis do Pre-
sidente da Rcpublica aç detentor do GoverM do Amazonas, este tem sempre o d-ireito 
de pedir ao juiz de sua secção - com effeito suspensivo - a manutenção na sua 
posse publi·ca, em cujo proce55Q se examinará, com o preciso desenvolvimento, e 
com recurso para o Supremo Tribunal Federal, a validade ou não do acto da re· 
nuncia; 

Considerando que a decisão do Poder Judiciario porá termo á controversia, r.a-
bendo então ao Poder Executivo intervir - si o vencido não obtemperar - para 
assegurar a execução de uma sentença federaf, ex-'Vi do n. 4 do citado art. 6° da 
Constituição : 
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---·P roponh o o seguihtê projecto substitutivo : 
Art. J,o Fica o Poder -Executivo autorizado a abrir os creditas. necessarios, para 

o fun de intervir no Estado do Amazonas, nos termos do n. 3 do art. 6° 'da Consti-
. tuiçAo, em virtude dos factos ·oceorridos no referido ·Esta:do, ccm-

Projecto forme foram relatados na Mensagem do Presidente da · Repu-
blica. 

substitutivo Art. 2.0 O Poder Executivo opportunamente submetterá á 
approvação do Congresso N acionai o detalhe das uespezas que hou-

ver feito na -eXecução desta lei. 
Art. 3· 0 Revogam-se as disposições em· contrario. 
Sala das sessões, 14 de setembro de 18gS. ·:..... ·oVIDIO. ABRANTES. 

O Sr. Irineu Máchado continua rias <;onsideraÇões -encetadas hontem sobre 
o projecto em debate, cuja inconstitucionalidade já deixou accentuada na sessão 
passadii. 

SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras diz que, si é nova a hypothese da Mensagem 
Presidencial, que deu em resultado o projecto em discussão, assim como todas essas 

~endas, que lhe tem sido offerecidas, não é novo, não é mesmo 
2"' discussão sem precedente, na historia politica do parlamento republicano, 

o assumpto, que o illustrado relator da Commissão incumbida, 
do projecto 74 em virtude dessa Mensagem, para indicar em tal projecto 'de lei 

a respectiva solução constitucional, brilhantemente desenvolveu 
no parecer, que lhe serve de exposição de motivos. ' 

Abstrahindo daquelle périodo anarchico, occasionado pelo golpe de estado de 3 
de novembro, de que provieram perturbações internas em diversos Estados, após a 
testaumção ·da legalidade, o que é certo é que, ao.assumir a presidencia.da Republica 
o Dr. Prudente de Moraes, julgaram os republicanos que S. Ex. respeitaria o legado 
do .seu venerado antecessor no governo do paiz. · 

Mas tambem certo é ·que não tardou a decepção dos republicanos, vendo que 
o' successor do intrepido e glorioso defensor das instituições da sua patria, logo ao 
iniciar o seu governo, desenvol~u a mais p-erfida das reacÇões partidarias, que se 
pbderia imaginar, ~ontra os que haviam exposto até a sua vida em defesa da ·Repu-
'blica. E reoomeçaram as luctas locaes, porque não só reavivaram-se odios; ' que esta-
varil quasi sopitados, como despertou-se no espírito do povo a actividade intransi-
gente contra tão impatriotica politica de govet'no. 
· Assim foi que, logo durante a primeira sessão do Congresso, no armo de r8g5, 
quer no Senado, quer nesta Cama.ra, appareceram várias reclamações contra essa 
política reatcionaria do Governo Federal nos Estados, apresentando-se não só ·re-
quérimentos de informações, como projectos de lei, em numero dé oito, uns regu· 
lando, ·em these, os casos de httervenção do Governo Federal em negocias dos Esta· 
dos, e· outros resolvendo as hypotheses, a que se referiram diversas mensagens pre-
sidenciaes, de perturbações na ordem {;Onstitucional interna dos Estados de Pernam-
buco, Sergipe e Bahia, sendo que um delles, o relativo ao Estado de Sergipe, chegou 
a ser approvado no Senado, mas foi rejeitado nesta Camara, e um mitra, regula-
mentando o art. 6° da Constituição de 24 de fevereiro, foi approvado· nesta Camara 
em duas votações successivas, pendendo apenas da terceira e ultima leitura. 

Não occupou-se, então, · o Congresso ·Nacional de outros casos especiaes, comó 
ó da cognominada pacifkáção do Rio Grande do ·Sul,. o da reposição do Sr. Barão 
do Tnilp\1 na presidencia do ·,Estado de· AlagOas ·e o da ·reposiçlio do vigario Dantas 
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no gpver(lp do Estado de Sergipe, porque o Dr. Prudente de M~ra·es ~tendeu que tra-
tava-se ·de casos do art. 6° da Constituição e, p01" isso, interveiu de motu pYopyio, 
sem dar dos seus respectivos actos a lpinima" satisfacção ao Congresso Nacional, de 
cujo conselho ou de cuja solução constitucional não careceu. 

Quanto as reclamações sobre illegalidades no Estado de Pernambu<;o, nenhuma 
providencia deu, nem a respeito solicitou conselhos do Congres~. Entendeu ·que' o. 
respectiv.o caso não estava comprenendido nas clausulas excepcionaes do art. 6' da 
Constituição Federal. 

Quanto á deposição do vigario Dantas pelo vigario Campos no Estado de Ser-
gipe .•• 

Uw SR. DEPUTADO- Um conto de vigario. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS .•. o vigario DantaS requisitou a intervenção do 

Presidente da Republica e este ordenou ao commando da tropà federal da guarnição 
do Estado que o repÇJzesse no ,Governo e garantisse-lhe 9 livre exerCício do seu 
cargo. 

O caso de intervenção no Estado de AlágOas foi mais escandaloso, porque o Sr;. 
Barão de Traipu havia sido destituído do cargo de presidente clesse Estado em vir· 
tude de sentença ou, antes, decisão do Superior Tribunal da Justiça Local, que, de 
accordo com a Constituição do Estado, tomando conhecimento do um recurso, inter-
posto· com as formalidades legaes, da apuração da eleição presidencial, ·decretara a 
nullidade desta e ·consequente inconstitucionalidade do exercício da presidencia por 
aquelle Barão. E sabe-se que absurdos praticou o Sr. Barão de TraipQ Jogo que foi 
reposto na presidencia -do Estado pela tropa de linha federal, por ordem do Dr. Pru-
dente de Moraes, chegando a demittir os juizes inamovíveis e vitalieios do tribunai, 
que proferiu, no uso de uma faculdade constitucional, aquella decisão, e convocand\l 
o Congresso para votar, por uma moção, a approvação de todos os seus actos; inclu-
sive os inconstitucionaes, o que servilmente obteve 1 

Quanto ao negodo ·da celebre pacificação do Rio Grande do Sul, ahi estã:o pu-
blicados, para instrucção do povo brazileiro, artigos do interventor general de divi-
são Innocencio de Quei·roz e os respectivos topicos do monumental manifesto á Na-
ção, que, logo apói a cessação dos estados de sitio decretados pelo Dr. Pn1dente de 
Moraes para faier inqueritos policiaes sObre os ·acontecimentos de · 5 de novembro 
do anno passado, no Arsenal de Guerra, e para prender e desterrar eminentes homens 
políticos- e nota\'eis membros do parlamento republicano, editou, pela imprensa . desta 
Capital, o illustrado Vice-Presidente da Republica, a victinia principal do rancor 
partidario do actual chefe da Nação. 

Mais graves, muito ·mais graves, porém, do que os que determínaram a inter-
venção do· Dr. Prudente de Moraes na política ínterna dos Estados de AlagOas, Ser-
gipe e Rio Grande do Sul, no anno de x8g5, foram os acontecimentos que se deram 
no infeliz Estado ·da Bahia, que o proprio Sr. Dr. Prudente de Moraes previu, mas 
que nem siquer dignou-se de dar uma providencia para ·evitar, limitando-se a •.decla-
rar, em carta que endereçou ao Dr. Manoel Victorino, datada de· 1 de janeiro de 
tSgs, que resignaria o carg9 de Presidente da· Republica si taes acontecimentos se 
viessem a dar e, por isso, pedia-lhe que aconselhasse aos seus amigos de posse das 
posições officiaes no Estado da Bahia que não compromettessem o seu Governo, rea· 
lizando os planos de violencia, que pretendiam realizar contra direitos inconcussos 
dos adversarios, que haviam tdumphado no pleito eleitoral de 4 de novembro do 
anno anterior. · 

O SR. EDUARDO RAMOS - Que amigos fD1"am estes? Onde V. Ex. lobrigou 
isto? 

O SR. L!!OVIGILDO FILGUEIRAS responde, lendo o seguinte topico de uma carta do 
Dr. Prud.ente de Moraes ao Dr. Manoel Victorino, mas publical-a-ha, respl!itando a 
orthographia delle : · 

uSe .o esemplo de Sergipe - for emitado e dezenvolvido - como está. pela 
Bahia - se a annaTchia fôr assim alastrando pelos Estados - considerarei verificada 
=- a imoossiblilidade da realização do meu programma de governo. a innutilidade 
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do sacrifl.sslo que aqui estou fazendo, - sem vantagem alguma para a R.epublica 
(muitos apoiados) .... e só me restará, assinalando isso, restituir aos meus consida-
dãos o mandato honrozissimo, com -. que distinguirão-me - dando assim por ter-
minada a minha vida publica. >> '-' 

Bem se vê que, já em começo do seu g~verno, por imprudencia ou, antes, 
impatriotismo dos seus amigos, o Dr. P·rudente de Moraes, foi obrigado a inventar 
o processo de ameaça de resignar o seu cargo, si elles não recuassem no plano de 
subverter as instituições republicanas ••. 

O SR. EDUARDO RAMOS - •.. E V. Ex. conclue do trecho da carta, que leu, que 
o~ anarchisadores eram os amigos do Dr. Prudente de Moraes? 

O SR. LrovmiLDO FILGUBIRAS pergunta si o illustrado apartista quer que leia 
outros topicos dessa carta?... · 

O SR. EDUARDO RAMos - Sim, porque esse não satisfaz. · 
O SR. LEO\'IGILDO FILGUEIRAS lê os seguintes outros topicos da mesma carta do 

Dr. Prudente de Moraes ao Dr. Manoel Victorino para provar que os anarchisa-
dores, na opinião do Dr. Prudente de Moraes, naquella época, eram, no Estado da 
Bahia, os correligionarios do Dr. Manoel 'Victorino, entre o~ quaes contava-se o 
illustrado · apartista : . 

« ••• A duplicata de apuração na primeira sircumscripçào eleitoral - uma feita 
pela inunissipalidade da Capital, - dezignada pela lei, - e a outra pela minaria da 
munissipalidade da Cachoeira, - dezignada pelas outras munissipalidades, dará em 
rezultado a dualidade de assembléas: - d'essa situação para a luta armada - a 
tranzicção será fasil, attenta a odiozidade que anima os dois partidos contendoces -. 
No estado a que chegaram as oouzas - de apurações em duplicata, pareise-me que 
a solução honrosa para ambos os pactidos - seria acordar.em os respectivos chefes 
- em que as assembléas duplicadas declarassem nullas todas as eleições de 4 de 
novembro, procedendo se á outra - com toda a regularidade - já no processo elei-
toral ......,.. já na apuração final, garantindo-se aos partidos a sua reprezentação propor-
sional. 

A' V. Ex., como chefe prestijioso e como vice-Presidente da Republica está 
r~zervada a gloria de fazer sessar a situação anormal em que está a Bahia - e que 
póde ser percursora de grandes calamidades : é dever patriotico reagir contra essa 
situação e evitar .as desgraças que poderá produzir. Intervenha, pois, como consoli-
dador e prestará importante serviço á Republica que preciza de ordem e de paz para 
consolidar-se. » 

O SR. EDUARDO RAWOS - V. Ex. ·tenha a bondade de dizer-me si essas Muni-
cipalidades em conflicto eram compostas de amigos do Sr. Prudente de Moraes? 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Não houve conflicto entre Municipalidades. 
O SR. EDUARDO RAIIIOS - A duplicata de Municipalidades só póde resultar de 

conllicto entre ellas. · · 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não houve ccnflicto entre Municipalidades. 
O SR. EDU.\RDO RAMOS - Não houve pa.ra a apuração? 
O SR. L!!oviGILDO Fn.:cUEIRAS- NAo, porque a apuração tinha sido feita, em 

l-irtude da lei estadual, pela que tinha ·o direito de fazel-a. · 
O SR. EDUARDO RAMos - V. Ex. é professor muito distincto de philosophia do 

dir~ito, e eu tenho por isso receio de discutir com V. Ex.; mas, desta vez, em ma-
teria de increpações desta orde.m, V. Ex. tem necessidade de dar-me explicações pre-
cisas. 

O SR. LEOVIGILDO FlLGU&lll.lS - Pede que o seu illustrado amigo ·O não desvie 
com tantos apartes do plano que traçou, para discutir e assumpto, porque, hoje, 
dispõe apenas de uma hora, tempo insufficiente para desenvolver a primeira parte de 
suas demonstrações e só lhe é permittido falar duas vezes ..• 

O SR. EDUARDO RAMOS- Não interromperei mais a V. Ex • . 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ·Só em 1895, a politicagem bahiana incommo-

dou o Governo Federal com duplicata de Poder Legislativo, que deu em resultado 
mais tarde a duplicata de Poder Executivo, previstas· na c.arta do Sr. Prudente de 
Moraes ao Sr·. ~anoel Vlctorino, nos topicos que leu. 
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Realmente, {9i.. em consequenci1,1 da duplicata de Camara e Senado que, em 

outubro, tendo sido concedida uma licença ao Sr. Dr. Rodrigues Lima, Governador 
ào Estado da Bahia, para tratar de sua saude, assumiram o Governo do Estado os 

.dois presidentes dos dous Senados em funcçlío ... 
O SR. EDUARDo RAMOS - Infendum f'egina jubes reno'llari dolorem. 
O SR. L!!OVIGILDo FILGUEIRAs-Interpellado o Presidente da .Republica pelo Con-

gresso, em virtude de requerimento, que foi approvado, sobre a anomalia de esta-
rem governando do Estado da Bahia dous cidadãos que se julgavam com igual di· 
reito á substituição legal do Governador licenciado, respondeu que apenas entendia-se 
officialmcnte com o Governador de facto, isto é, daquelle a quem o Go\·emadoc licen-
ciado havia passado a administração do Estado; e que, quanto ao Governador de 
direito, competia ao Congresso Nacional declarar qual deli~s o era por uma resu-
luçâo. 

De sorte que, si o Congresso viesse a decidir que o Senado legitimo da Bahia 
era o presidido pelo Barão de Geremoaba, seria a este que, evidentemente, S. Ex. 
mandaria garantir no Governo do Estado, deixando, de então em deante, de enten-
der:se com· ·o se~ governador de facto. D'ahi diversos projectos de leis, regulando o 
art. 6 da Constituição, visto ter dado a entender ao Congresso o Dr. Prudente de 
Moraes que carecia de uma lei interpretativa ou regulamentativa d'esse artigo 6o 
da Constituição para intervir em negocios dos Estados, dados os t'espectivos casos. 

O que é certo, entretanto, é que, dada, por qualquer motivo, n 'um Estado, onde 
os seus correligionarios occupavam, licita ou illicitamente, as posições officiaes, a 
deposição do governador, o Dr. Prudente de Moraes intervinha promptamente, man-
dando repol-o, sem carecer de regulamentação ou interpretação. legislativa do artigo 
6° da Constituição da Republica, ainda mesmo violando o direito interno do Estado 
ou desacatando decisões do poder competente local, como no c3JSO da reposição do 
Barão de Traip~ no governo de Aiagôas, no da reposição do vigario Dantas na pre-
sidencia de Sergipe e no da celebre pacificação do Rio Grande do Sul, .onde entendeu 
de captar sympathias dos rebeldes, para vêr si delles se podia aproveitar para, de 
novo, perturbar a ordem interna desse Estado, desprestigiando o notavel estadista 
republicano, que o presidia e de cuja popularidade no seio do republicanismo brazi-
leiro elle nunca poude dissimula·r a inveja, que o atormentava. (Muitos apoiados.) 

Logo no anno segui!lte, porém, viu-se, de novo, encommodado, já não diz o 
orador o Dr. Prudente de Moraes, cuja enfermidade o havia tornado indifferente á 
sorte da Republica, mas o exercito brazileiro, cuja honra se poz em jogo para mel· 
hor ·se o desprestigiar, e, por um negocio, tão pec41iar a irteresses, quando muito 
de ordem policial interna, do Estado da Bahia, que o proprio governador, o Dr. 
Luiz Vianna, chegou a protestar, em documento official, que foi publicado, contra 
o modo porque foi interpretado pelo Governo Federal o rrimP.iro pedido, que fe1: 
d.irectamente ao commandante do 3° districto militar, de um contingente de linhà, 
por não ter na . capital força disponível de policia, para ir assanhar no antro de 
Canudos os fanaticos sequazes de Antonio Conselheiro, que estavam encommodando 
com as suas rezas e beatices os habitantes das regiões proximas ao povoado, que 
elles haviam estabelecido em uma fazenda, de domínio particular, é verdade, mas 
cujo dono nunca reclamou, ao menos pelos meios legaes,_ contra o respectivo atten-
tado, que soffreu. 

O orador refere-se á indebita intervenÇão do Governo Federal no celebre negoci? 
de Canudos, no interior do Estado da Bahia, cujo motivo legal, já não diz constiJ 
tucional, nem mesmo de ordem politica ou de proveito para a Republica, ainda até 
hoje· ignora-se; não fakando quem jâ não attribua tal intervenção a uma perseguiç!io 
por motivo religioso e, por isso, considere, poc· uma parte, verdadeiros martyres da 
sua fé os fanaticos de Antonio Conselheiro, e, por outra parte, verdadeiras victimas 
de um plano traiçoeiro do Governo Federal, concluído com ~ &"overnador da Bahia, 
09 \'alentes e gloriosos soldados republicanos, que perderam a vida em tão ingloria 
campanha, persuadidos de que · Juctavam pela republica contra restauradores da 
monarchia t E sabe-se que o Dr, · Prudente de Moraes chegou a organizar uma e:r.pe" 
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diçllo de força$ de mar para estll.cionar na l;lahia M :rodos 9S SaJI~Os, . com todas !B 
vantagens de campanha, para auxiliar operações pe _guerra ~m Çanuqos, no alto 
sectão da Bahia, pam onde a maior · difficuidade com que luctou o governo foi com 
a obtenção de meios de transporte de canhões de artilharia 'de mobilisação das tropas 
de cavallaria e infantaria. · 

Mas em que fundou-se o Governo Federal para intervir nesse negocio de Canu-
dos, no interior do Estado da Bahia? Na disposição do n. 3 · do art. 6° da Constitui-
ção é eviden'te que o não foi, porque o governador do Estado, o Sr. Luiz: Vianna, 
declarou em documentos officiaes, gue o orador vae ler, ter até protestado contra tal 
intervenção. O primeiro e o mais positivo documento probatorio de que o Governo 
Federal interveiu, com forças armadas, quer de terra quer de mar, nesse negocio 
peculiar á ·ordem interna do Estado da Bahia, sem que ·ti'l!esse procedido requisifdo 
!>ti mera sqlicitafãO do go'l!erno local, é o seguinte telegramma : (li!) 

t1 Ao general Ministro da Guerra - Rio - General . commandante districto 
communicou-me organi:z:ada uma expedição Canudos, scíentificando..me verbalmente 
adjudantc-general em telegramma responsabilisará ·a elle; em vosso nome, qualquer 
máo exito- diligencia. Sinto pro-fundamente tal acto affeêta autoridade do governo 
que repr-esento. Parece ~orbitante qualquer diligencia, sem iniciativa meu -governo, 
manutenção ordem. Só elle compete pOr em acção meios necessarios. Acío contr.uio 
importa intervenção que não pedi. Requisitei força fl>deral por presteza diligencia, 
vi.,sto forç.-'l estadual estar interior, sendo necessario demor'a reunil-a. Não· tive inten-
ção provocar attitude ~ue Governo Federal mostra tomar attenuada boas relações 
commandánte districto com este governo. Si requisição força federal iinporta fa:z:e'r 
commandante do districto · arbitro operações, podeis mandar retiral-a incontinenti. 
Governo Estado tem força sufficiente manter ordem sob todos os pontos de visto. 
Confio sabereis respeitar preceito constitucional. - LUiz VtA.'!NA.,. 

0 SR. PEDRO BORGES - Foi uma boa lição, 
Uw SR. DEPUTADO - . Bom governo. 
O SR. EDUARDO RAMOS - Correcto. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Nem eu disse que. S. Ex: o ·Governador da 

Bahia foi incorrecto' nesse telegramma; o que quii mostrar foi qu_e o Governo Federal 
não anC:Iou' ·co'rr.ecto· nesse negocio de Canudos, intervindo em negocio peculiar á 
ordem .interna da Bahia sem direito, sem fundamento na disposição do n. 3° dÓ 
art. 6° da Constituição,. e' muito· menos em qualquer outra do n)e~mo artigo. E 
carece o oràdÕr de corroborar esse facto com a 'leitura de outro impórtante docu-
mento, que é a seguinte carta,- endereçada pelo Governador da' Bahia ao ' viCe-Presi-
dente da Republica, que se achava; então, no exercício da presidencia: : · . 

«Bahia, 14 de de:z:embro de 18g6. - Illui. Exm. amigo Dr. ·Manoel Victorino 1 
Sempre meus respeitosos cumprimentos a V. Ex. Telegraphei a V. Éx. dando parte 
do que .aqui se passava, em relação á força federal. Julgo do meu dever explanar-me 
pesta, para melhor sciencia de V. Ex. 

Sempre recusei qualquer auxilio de força federal, pois reconheço as exigencias 
& seus commandantes, além da extrema susceptibilidade. Não obstante isto, atten-
dendo á urg·encia da diligencia contra o fanatico Antonio Conselheiro e o estar na 
pasta da guerra um filho da Bahia e o modo por que exprimia-se o commandante· do 
districto a respeito das boas relações com meu governo, requisitei 100 praças que 
daqui partiram. Surprehendidos por gente do referido Conselheiro em Aauá, trava-
ram combate, destroçando os fanaticos, 

Log., que tive sciencia do facto, remet~i para auxiliar a·· força expedicionària 200 

praças, sendo Ioo de policia e 100 de linha. Quando achava-se esta força em Quei-
madas, soube do regresso da primeira para Joazeiro e dahi para esta capital. Si oem 
que estranhasse o facto, dissimulei-o, apressando a ·partida da nova expedição. · 

Innumeras foram as exig'encias desarra:z:oadas, as quaes satisfiz: para evitar 
qualquer attcito. Até que, depois de grandes contrariedades, partiu a força, composta 
de 360 praças e um canhão Kr1,1pp. Esta força era mais que sufficiente para destroçar 
o grupo; entretanl:o, constou-me que ~stava estacionada mais adiante, sem apressar 
sua marcha. 
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Dias depois, se me apresentou o coronel Ferreira Tamarindo e o capitão Salyador 
Pires com officio do General, para que o governo fornecesse os recursos para nova 
expedição, a qual constava de 20 e tantos officiaes com f()rça correspondente, cinco 
canhõe~, etc., etc. Recusei, allegando ' ser sufficiente a força que estava em marcha, 
não sendo preciso mandar aquella, que traria um dispendio para os colfres do Estado 
de mais de cem contos. 

Concordei, porém, que seguisse o coronel Tamarindo com 100 praças e alguns 
officiaes a se collocar em ponto proximo a Canudos para prestar qualquer auxilio 
que fosse necessario, no caso de-ser preciso. Isto foi motivo para que o commandante 
do districto manda~se regressar a força em diligencia, allegando que S. Ex. o Sr. 
Ministro da Guerra o fizera arbitro das operações, most-rando-me telegramma que 
a isto induzia um espírito prevenido. Do modo por que enteadia o S.-. commandante 
do districto, o governo do E~tado, principal responsavel pela ordem publica, ficava 
sem acção, vendo-se na necessidade de ouvir justas· queixas, sem poder remedial-as. 

Nestas condições, o ·auxilio do Governo Federal importava uma intervenção e 
eu não podia acceder a isto - senti que em tal emergencia S. Ex. o Sr. Ministro 
da Guerra mostrasse esposar a opinião do commandante do districto, em vista de 
consideração que me fez em telegramma. Estou convencido 'f_ue a nova expedição 
projectada era inteiramente desnecessaria e talvez mais perigosa á ordem publica 
e ao bem estar da zona que acudia do que o proprio Antonio Conselheiro. Basta 
dizer a V. Ex. que a força, que combateu em Aauá, a~ partir dahi, saqueou todo o 
povoado, havendo ~oldados que chegaram ao }oa2eiro com um e mais contos de réis 
e não contentes com isto incendiaram o povoado. / 

Desculpe-me estas considerações. - De V. Ex., amigo muito affectuoso. -
LUIZ VIANNA. » 

Assim, diz o orador, provado que o Governo Federal não interveio no negocio 
de Canudos, em virtude de solicitação ou de requisição do governador do Estado 
para restabelecer a ordem e a tranquillidade publica, caso do n, 3 do art. 6° da Consti-
tuição de 24 de Fevereiro, é evidente que, ou fundou a sua intervenção em alguma 
das outras tres clausulas excepcionaes daquella disposição constitucional, ou com-
metteu um crime de responsabilidade, em face do art. 22 da lei n. 30 de 8 de janeiro 
de 1892, que prohibia-lhe « inteTvir em negocias dos Estados f6rJ. dos casos do aTt. 6• 
da Constituição. » 

Mas ninguem jamais disse que a denominada Guerra de Canudos proveiu de 
invasão extrangeir.1 ou de invasão de algum outro Estado da União. 

Fica, assim, fóra de coarctada possivei a favor do Presidente da Republica o 
caso do n. 1 do art. 6° da Constituição. · 

Tambem jamais se allegou, nem haverá quem se lembre de allegar que a deno· 
minada G11etta de Canudos proveiu de opposição local á execução de alguma sentença 
do Poder Judiciario da União ou de alguma lei federal, de cuja execução estivesse 
incumbido qualquer funccion'ario da administração federal. 

Por conseguinte, fôra de discussão, para justificativa da intervenção do Governo 
Federal no negocio de Canudos, a clausula da dispo!;ição do n. 4 do citado art. 6° 
da Constituição. 

Resta averiguar si podia o Governo Federal considerar-se Dutorizado a tal in'ter-
vençll.o em face do n. 2 da debatida disposição constitucional. · 

Antes de tudo, si o Presidente da Republica, para intervir nesse negocio Ao 
Estado da Bahia de motu propTio, abrigou-se á sombra da cl1.1usula 2o. ao art. 6• 
da Constituição, foi porque julgou-se competente para intervir em negocios dos ?st~dos 
mesmo na hypothese dessa clausula, independentemente de qualquer acto legtslattvo, 
e, portanto, si agora, com relação ao caso do An:t82onas, a sua opinião, pela mensa-
gem que deu em resultado o projecto em discussão, foi que ao Congresso é que 
compete, .e não ao Poder .Executiv~, intervir, ou declárar por ema lei ou resoluçAo, 
que o Poder Executivo deve intervir, e de que modo aeve intervir, em face do n. 2 
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do art. 6o da Constituição, o que é claro é que, no caso de Canudos, o ~residente 
da Republica não podia ter intervindo com forças federaes de terra e mar, sob tal 
fundamento, e, assina, confessou-se réo do crime de responsabilidade do art. 22 da 
lei n. 30 de 18g2. (Apoiados, muito bem.) 

Mas· o que é certo, e neste ponto o orador está de accordo com os Deputados 
governistas da banc;:da bahiana, é que o presidente da Republica não interveio no 
Estado da Bahia, ew 1896 e erh 1897, para manter a fórnw republicana federativa, 
porque essa triste histeria de Canudos nenhuma relação teve jamais com qualquer 
movimento restaurador da monarchia, e, si illicito era o ajuntamento dos fanaticoli 
de Antonio Conselheiro naquelle ponto do sertão da Bahia, do que, aliás, não colheu-
se prova alguma, nem documental, nem mesmo testemunhal, porque nephum inque-
rito abriu-se nunca a respeito, nem antes, nem durante, nem depois do morticínio 
de dezenas de milhares de sertanejos, e de officiaes e soldados do exercito brazileiro, 
além da destruição completada de milhares de predios, á policia local, pelos meios 

.legaes, e nunca á força federal, competia dissolvel-o, e, só no caso de ser insuffi-
ciente para o exito da respectiva diligencia, tinha o governo federal o direito de 
soccorrer com força federal ao governo do estado, mas em virtude de expressa requi-
sição deste. 

Logo, o Presidente ·da Republica não interveio, em 1896 e 1897, no Estado da 
Bahia para manter a fórma republicana federativa da Nação e, por conseguinte, 
intervindo de motu p'l'op'l'io, como interveio, incorreu na sancção do art. 22 da lei 
n. 30 de 18g2, porque interveio fóra dos casos do art. 6° da Constituição Federal. 

O SR. AUGUSTO CLEMENTINO - V. Ex. está fazendo carga ao Sr. Prudente de 
Moraes, quando este não tem responsabilidade alguma nesta questão. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Quem mandou para a bahia de Todos os Santos 
uma esquadra com mandada pelo contra-almirante Noronha? cJuem mandou para lá 
as forças de tres armas sob o comniando em chefe do general Arthur Oscar? 

O SR. AuousTo CLEMEN1'1NO - Istu foi depois do desastre da expedição Moreira 
Cesar. 

A questão ahi é diversa : havia alteração da ordem publica. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas quem alterou a ordem publica no sertão 

do Estado da Balila? Foi Antonio Conselheiro? O proprio Sr. Prudente de Moraes 
autorizou a publicação de uma historia de Canudos pelo cid<tdão Favilla Nunes, da 
qual se vê que, si o exercito brazileiro foi arrastado a essa lucta _ingloria, não foi 
Antonio Conselheiro, nem os seus fanaticos , quem a provocou, mas o governador 
da Bahia, o Sr. Luiz Vianna, que, para satisfazer a um capricho de um seu corre-
ligionario e amigo, o juiz de direito da comarca de Joazeiro, poz á disposição deste 
um contingente de ·8o praças de linha, que, para tal fim, requisitou do commandante 
do districto, e, imprudentemente, esse magistrado fez seguir essa força pela estrada 
de Aauá para ir destroçar, no seu antro, as taes féras de fanatismo, que, depois, 
baptisaram com o nome de jagunços. 

A consequencia de tão impensada diligencia, sem formalidade legal alguma, foi 
o que se soube :-o conflicto de Aauá, em que morreram, de um lado e de outro, mais 
de 200 pessoas, vendo se o commandante da força obrigado a regressar ao J oazeiro, 
onde ficou esperando o reforço para desforço. 

Mas que motivo legitimo houve para a remessa dessa primeira expedição militar 
a Canudos? 

Nenhum, diz o orador, a menos que o governador do Estado não tivesse tido 
em mira perturbar a ordem publica naquella região para fins eleitoraes, como o ora-
dor teve, nesta tribuna, occasião de conjecturar e, hoje, está convencido de que, 
realmente, foi essa a causa occasional. E isso não é ext•ranhavel a quem conhece 
a histeria politica da Bahia, de 1895 para cá. 

Agora mesmo, viu-se com que desplante interveiu o governador do Estado na 
éxecução de uma ordem de llabeas-co'l'pus concedida pelo Superior Tribunal tle 
Estado, no uso de uma de suas faculdades constitucionaes e de accordo com o esta-
tuto organico da justiça do mesmo Estado. Não se tratava de prisão administrativa, 
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nem política, e a Constituição Federal, que garante o respectivo direito individual 
não estava suspensa por decretação de estado de sitio. A prisão foi ell"ectuada é ver-
dade que com o auxilio da força policial, em virtude de requisição da autoridade for-
madora da culpa do réo pronunciado por mandato de diversos delictos, mas, em todo 
o caso, em virtude de sentenças do proprio Poder J udiciario, que, na Bahia, diz a 
Constituição que é independente do Poder Executivo e manda a mesma Const., no 
art. g6, que este e os depositarias da força ou da autoridade publica respeitem, cum-
pram e façam cumprir as decisões do poder judiciario. ' 

O orador pensa ter cumprido um dever político, como representante da Bahia 
nesta Camara, protestando energicamente contra esse attentado, que, pela primeira 
vez, na Republica, viu realiz~,tr-se contra a justiça em seu mais elevado orgão no 
Estado da Bahia. 

Mas, ouvindo o seu distincto collega de representação liahiana, o Deputado 
Eduardo Ramos asseverar, com a leitura de um telegramma que dirigiu-lhe a res-
peito o governador do Estado. dizendo que o Superior Tribunal da Bahia havia de 
reparar a imprudencia commettida e até havia de applaudir, em vista de um officio 
que ia submetter á sua consideração, o acto do Governo em desobediencia á sua 
decisão, o orador, que conhece de que indivíduos compõe-se, por nomeações do pro-
prio Dr. Luiz Vianna, a maioria desse Tribunal, esperou o que deu-se e foi, hoje, 
publicado no ]omal do Commercio, em virtude do despacho telegraphico, que trouxe 
ao paiz a bOa nova de que do conflicto entre o Supremo Tribunal da Bahia e o seu 
governador sahiu trimphante o governador. 

Do que apenas se admira é que o paciente se mettesse a requerer um habeas-
cotpus a esse tribunal, sem o auxilio de um advogado, sinão illustrado, ao menos 
bastante astuto para evitar tal desastre, porque a denegação de habeas-corpus por 
um tribunal que não tem meios de fazer cumprir as suas decisões é preferível para 
o paciente á concessão de uma ordem a seu favor, porquanto fica-lhe salvo o direito 
de recorrer para o Supremo Tribunal Federal, cujas sentenças o Governo da Uniãn 
tem o dever de fazer respeitar coercitivamente pelos tyrannetes estaduaes, e bem se 
vio que, no caso do habeas-corpus dos desterrados de Fernando de Noronha, nem 
o Presidente da Republica teve a audacia. de invocar a disposição do art. 212 do 
Codigo Penal para desrespeitar a ordem de. soltura immediata dos impetrantes. 

UM SR. DEPUTADO- Foi porque· o Dr. Prudente de Moraes não lembrou-se de 
consultar a respeito o Dr. Luiz Vianna ... 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS passa a applicar ao caso vertente do Ama2onas 
o procedimento que tem tido o Presidente da Republica com relação aos casos iden; 
ticos, de que tratou. 

O oràdor não vê ent·re os casos, de que tratou, e o caso do Amazonas sinão uma 
differença de fórma : nos Estados, onde exerciam os seus cargos e, depostos violenta-
mente, requisitaram immediatamente ao Governo Federal a sua reposição. O Presi-
dente da Republica, julgando-se autorizado pelo n. 3, do art. 6° da Constituição, a 
repôl-os no governo·, interveio, · mandado a força federal garantil-os em seus cargos, 

No Amazonas, porém, estava exercendo a presidencia o substituto legal do Dr. 
Fileto Pires, que, licenciado, estava passeiando na Europa; e de volta, S. Ex., Pm 
vez de seguir para o Amazonas, deixou-se ficar no Pará. 

Seu substituto legal recebeu uma communicação da assembléa legislativa do 
Estado, poder competente para acceitar ou não a renuncia do governador, declarando 
que havia sido tomado em consideração um officio do Dr. Fileto Pires, pelo qual 
renunciára o cargo de governador do Estado, e que ·a assembléa havia acceitado 
a sua renuncia. 

Ao Dr. Fileto Pires, por isso, succedeu legalmente no cargo de governador o 
coronel Ramalho, que já o exercia como vice-governador do Estado, para completar 
o período presidencial, de acoordo oom à Constituição. 

Depois de saber S. Ex. o Sr. Dr. Prudente de Moraes que, em virtude dessa 
renuncia, havia sido substituído no cargo de governador do Amazonas o Dr. Fileto 
Pires, que se achava no Pará, recebeu tambem do Dr. Fileto P1res um telegramma, 
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~eclar,ando ser falsa a communicação de_haver renunciado seu cargo e pedindo a inter-
,·ençáo do Dr. Pruc:Iente de Moraes, para repol-o no cargo de governador do Estado, 
de que elle se considerava investido, em faoe oo n. 3, do art. 6° da Constituição de 
24 de fevereiro. · 

Mas; como a força federal da guarnição do Amazonas não podia ir buscar em 
Belém o Dr. Fileto Pires, para collocal-o na cadeira de governador em Manáos, 
o Dr. Prudente de Moraes pediu ao Congresso que lhe indicasse um meio de repor 
no governo do Estado do Amazonas o Dr. Fileto Pires. Mas, depois o negocio 
complicou-se. 

Acceita pelo poder competente a renuncia foi denunciado o Dr. Fileto Pires por 
crimes cuja penalidade o inhibia de reassumir o cargo _de governador do Estado. 

P rocessado de accordo com a lei estadual de 1892, o Dr. Fileto Pires foi pronun-
ciado e, por conseguinte, ficou impedido, em virtude· dessa resolução, de ser· reposto 
em tal cargo. 

Dir-se-ha que, si o officio de renuncia tivesse sido verdadeiro, a Assembléa do 
Estado não tinha mais o direito de processar, em virtude de denuncia, ·o Dr. Filetó 
Pires, porque já não era mais governador do Estado, segundo a primeira resolução 
da mesma assembléa. 

Mas, senhores, a Con5tituição do Amazonas determina, em um de seus artigos, 
que, em caso de processo criminal do governador do Estado, á Assembléa compete 
applicar-lhe não só a pena de destituição do cargo, como a de inhabilitação para 
outra qualquer funl'ção publica do Estado. 

Assim, não ha, absolutamente, incompatibilidade entre os dous actos da Assem-
bléa Legislativa do Amazonas, o da acceitação da renuncia e o da instauração ~lo 
processo criminal, em que o Dr. Fileto Pires fo\ julgado não só como destituído do 
cargo mas tambem inhabilitado para exercer· outro qualquer cargo publico do Estado 
do Amazonas. (Muito bem.} 

Aocresce, que a re.gra de direito, relativa ao assumpto,· é que ao poder competente 
para acceitar ou não acceitar uma renuncia do cargo de funccionario publico, de 
accordo com a rjlspectiva lei local, é que compete verificar si é verdadeira ou não 
essa renuncia. 

Si a Assembléa do Amazonas, depois de haver acceitado a renuncia do Dr. Fileto 
Pires, ainda examinou uma reclamação do proprio Dr. Fileto Pires, apresentada por 
um seu procurador á mesma Assembléa, protestando contra a authenticidade do docu-
mento, que foi offerecido á sua apreciação, e manteve a sua deliberação, por ter 
verificado que o documento era verdadeiro e authentico, a que vem essa intervenção 
do Governo Federal em negocio tão peculiar ao Estado do Amazonas, que á sua pro-
pria Assembléa Legislativa, de accordo com a Constituição, compete resolver, e tanto 
que, perante ella, fez o Dr. Fileto Pi-res a sua reclamação? 

O SR. Juuo Dos SANTOS - Não é retractavel a renuncia? 
O SR. BARBOSA LIMA - Depoi-s de haver produzido o seu ·e !feito principal? I 
O SR. JULIO oos SANTOS - ·Emquanto a causa está re integra? 
0 SR. LEOVILGIDO FILGUEIRAS - Respondendo á pergunta do _nobre Deputado 

pelo Rio de Janeiro, diz o orador que a renuncia é retractavel, antes de acceita pelo 
poder competente, como deu-se·no Estado ãe Sergipe, no anno passado, quando daqui 
da Capital Federal, onde achava-se licenciado, remetteu á Assemhléa do Estado o 
Sr. Dr. Martinho Garcez um officio, renunciando o seu cargo de Governador. 

Submettido á apreciação da Assembléa do Estado o seu officio de renuncia, alguns 
amigos impédiram que a assembléa tomasse logo conhecimento della e deliberaram 
telegraphar ao Dr. Martinho Garcez, pedindo-lhe que desistisse de tal deliberação. 

O Dr. Martinho Garcez, accedendo a esse pedido, telegraphou ao presidente da 
Assembléa do Estado de Sergipe, declarando que, em virtude de accordo com os seus 
amigos, havia resolvido regressar a Sergipe para continuar a exercer o cargo d~ 
Governador, e a Assembléa devolveu-lhe o officio, sem tomar conhecimento do çaso ... 

0 SR. CARLOS MARCBLLINO - 0 caso é identico. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' possível portanto, a retractação de um acto 
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destes, !Tias antes de produzir o seu effeito principal, que é o de conferir ao substituto 
ou successoriegal o direito de exercer ou de concluir o período de tempo da presiden-
cia do Estado. 

O SR. PRESIDENl'E avisa ao orador-·que está finda a hora. · 
O orador declara que apenas desenvolveu a primeira parte das ponderações, que 

se prop6z prodúzir sobre o assumpto e, por isso, pede que ·lhe seja concedido prosé-
guir, na ~essão seguinte, no desenvolvimento das que tem de constituir outras partes 
do seu discurso sobre o parecer e o projecto em discussão. (Muito bem, o ot"adot" é 
muito cumpf"imentado). 

O Sr. Presidente declara que considerará o nobre Deputado' inscripto para 
fallar segunda vez sobre o pFojecto, de accordo com os precedentes. 
· Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras faz ver que, advertido pelo presidente da 
Cat'nara, na sessão de hontem, de que havia dado a hora final dos trabalhos, ficou 
com a palavra para proseguir, na sessão de hoje, em f,uas ponderações sobre o pare-
cer e projecto em diséussão, pois que apenas teve tempo, hontem, de desenvolver 
a primeira parte do estudo que fez sobre o assumpto, crendo haver demonstrado que, 
depois de ter a!lsumido a chefia da Nação o Dr. Prudente de Moraes, deram-se diver-
sos e differentes casos de perturbações de ordem constituicional em alguns Estados, 
tendo S; Ex. intervindo de motu fiYofiYio em alguns e tendo deixado 'de intervir; em 
identicas condições,. em outros, mas, com certeza, tendo intervindo nos em que não 
tinha o· direito de intervir nos em que tinha o· devér constitucional de intervir .•. 

· O SR. SEABRA - Conforme as conveniencia·s. 
O SR. LEOVIGJi.DO FILGUEIRAS - Sim; conforme as conveniencias de partida-

rismo de S. Ex. o Dr. Prudente de Moraes... O orador pede, entretanto, ao seu 
illustrado collega de representação da Bahia nesta Camara que o não interrompa 
com apartes na série de demonstrações que deseja produzir, obrigando-o a repro-
duzir ponderações que sobre o assumpto fez na ·sessão de hontem, porquanto não 
tem culpa dé que S. Ex. não se tives·se dignado de honrai-o cc.m a sua attenção, 
quando hontem trt.tou desenvolvidainente dos factos historicos que o induziram á: · 
asserção de que o Dr. Prudente de Moraes tem intervindo em negocies de Estados 
sem o direito de faiel-o· e teni deixado de intervir em casos, em que a Constituição 
dá Republica o autorizava a intervir, como nos casos das duplicatas de Poder Legis-
lativo e de Poder Executivo no· Estado da Bahia, durante o anno de 1895· 

Hoje o orador carece de tempo, pois não lhe é facultado pelo Regimento fallar 
mais de duas vezes, sobre um projecto de lei, p11ra demOnstrar com o desenvolvi-
mento, que os respectivos princípios do direito republicano exigem, os seguintes 
pontos de doutrina constifucibnal, que o orador pensa deduzirem-se logicamente. do 
systema· politieo adoptado pela Constituição de 24· de fevereiro : 

I 0 que o Dr. Prudente "de Moraes, quando, em mensagens sobre "perturbações 
internas de Estados tem, soli'citado do Congresso uma solução pata' os respectivos 
casos, tem tido sempre o cuidàdo de declarar que·, deixou de intervir de motu pyo~rio 
por não consid.eral-os comprehendidos nas clausulas express.9.s do art. 6° da Consti-
tuição da Republica. · · 

Disso vê-se que, para intervir em casos previ'stos no art. 6° da Constituição, 
S. Ex. nunca julgou carecer de conselho ou indicação do Congresso sobre suas 
attri6ui~·ões. O que S. Ex., pois sempre pretendeu, em diversas mensagens que tem 
remettido ao Con~resso, foi que o -Congresso, interpretando ou regulamentando o 
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art. 6° da Constituição, creasse novos casos de intervenção, a pretexto de lhe com-
petir fazer leis interpretativas das disposições constitucionaes para a sua completa 
execução. 

2' que o art. 6' da Constituição -Brasileira véda, como a ConstituiçãD dos Esta-
dos Unidos de Venezuela, a intervenção do Governo Federal em negocios politicos 
dos Estados, mas exceptua os casos de guerra externa, por invasão de um estado 
em outro, e o de rebellião, sendo que, só á requisição do respectivo governo local, 
quando este não disponha de meios para restabelecer a ordem e a tranquillidade 
publica, é que lhe é licito soccorrel-o, com a sua força mais poderosa, para debellar 
algum movimento anarchico. 

3°, que, em taes casos excepcionaes, o direito de agir compete privativa e exclu-
sivamente ao Pooer Executivo, como, nos casos identicos, nos Estados Unidos da 
America do Norte está declarado pelos Estatutos de 1795, 18o7, 1861 e x871. 

4°, que a hypothese da Mensagem Presidenci.al, que motivou o projecto em dis-
cussão, não está comprehendida em nenhuma das clausulas excepcionaes da Consti-
tuição da Republica. 

5°, finalmente, que qualquer autorização que o Congresso decrete para inter-
venção no Estado do Amazonas por qualquer dos tres pDderes politicos da União 
não poderá produzir effeito jurídico po1· nullidade resultante da sua inconstituciona-
lidade. 

Para demonstrar o primeiro ponto, o orador lê trechos de diversas Mensagens 
endereçadas á Camara durante o anno de xl!gs e chama a attenção dos seus colte-
gas, especialmente, para as seguintes palavras do relatorio do Ministerio do Inte• 
tior, apresentado em abril do corrente anno ao Presidente da Republica : 

« Do exposto resulta que, embora não regulada por lei ordinaria, a intervençlio 
do Governo da União nos Estados para os fins previstos na Constituição Feileral, 
é um facto, já por vezes repetido, ~ por todos reputado essencial e indispensavel. 

M.as não é sómente dos casos de intervenção nomeadamente indicados no art. 6o 
da Condituição· qu.e nos de'vemos oúupar, pela importancia das razões, meios e 
motivos que essa intervenção en'llolve, e pelas consequencia.s graves que della pódem 
resultar. Ha. tambem uma ordem inteira de relações diversas entre a União e os 
Estados, que, segundo os fins da federação, precisam ser c.•tabelecidas de maneira 
clara e permanentemente obrigatoria. " 

E basta para um programma definido de politiç,l reaccionaria contra a fórma 
federativa da Repuhlica Brasileira. _ 

Não foram de natureza 'e fins differentes as apprehensões hypocritas dos conser-
vatoristas, que deram em resultado a celebre lei de interpretaç4o de 184o, que 
deturpou o systema do Acto Addicional. (Muitos apoiados.) 

Mas· que leis de ·regulamentação do art. 6' da Constituição de 24 de Fevereiro 
são essas que o Governo e o partido conservador do Dr. Prudente de Moraes entendeu 
necessarias p·ara escoimar-se o Presidente da Republica da 1esponsabilidade criminal 
de intervir nos Estados fóra das clau~ulas expressas no mesmo art. 6°? · 

Serão leis creativas de novos casos de intervenção dct Governo Federal em nego-
cios dos Estados, além dos quatro taxativos do art. 6° ila Constituição, ou serão leis 
interpretati'llas desses quatro casos taxativos de tal disposição constitucional? 

O orador nega a competencia do Poder Legislativo da Republica para fazer leis, 
quer de um quer de outro genero; e começa a fundamentar esta proposição, quando 
o presidente. da Camara pede-lhe que interrompa o seu discurso para proceder-se á 
vofação das materias encerradas, por haver presentes Deputaélos em numero legal 
para esse acto. (O orador accede ao pedido e desce da· tribuna.) 

O Sr. Leovigildo Fil~ueiras (continuando) - Interrompido, para as votações 
dos projectos encerrados que se achavam na ordem do dia, na demonstraçlio de uma 
negativa, que se propoz desenvolver, recorda-se de haver ficado ,no ponto em que 
mostrou que das mensagens remettidas pelo Sr. Presidente da Republica, o Dr. Pru 
dente de Moraes ao Congresso Nacional se verificava qu~ S. Ex. sempre pretendeu 
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obter do Congresso Nacional uma lei creativa de novos casos de intervenção em 
negocios dos Estados, além dos taxativos do art. 6. 0 da Constituição, ou uma lei 
interpretativa das quatro clausulas excepcionáes desse dispositivo constitucional. 

Facil é demonstrar que é absurda a pretenção relativa á creação de direito novo 
concernente a qualquer das clausulas expressas no art. 6~ da Constituição, pois que, 
em materia de competencia, é stricta a esphera das attribuições de cada um dos 
poderes politicos em que se resolve a soberania nacional, e em nenhuma das dispo-
sições do art. 34, que estabelecB positiva e expressamente todas e unicas attribuições 
do Poder Legislativo, encontra-se uma só que o autorize a crear direito novo sobre 
o assumpto, isto é, a ampliar a faculdade intervencionista do Governo Federal em 
negocios· dos Estados. 

O SR. JAYME VILLAS BoA,s - Qual o direito novo que se quer estabelecer? 
O SR. LEOVIGILDO · FILGUEIRAS - Esse que o projecto da Commissão Especial, 

de que o illustrado representante da Bahia foi o relator, como demonstrará. 
Attribue-se ao Congresso N aciona! o poder de legislar sobre novos casos de 

intervenção do Governo Federal em negocios dos Estados, fóra dos quatro casos do 
art. 6° da Constituição . .. 

O SR. JAYME VILLAS BOAS -Não apoiado. 
0 SR. LEOVIG!LDO FILGUEIRAS ... pela amplitude das attribuições, que os ns. 33 

e 34 do art. 34 da mesma Constituição lhe conferem. 
O SR. JAYME VILLAS BOAS - Sabe V. Ex., como os publicistas interpretram a 

disposição equivalente da Constituição Americana? 
0 SR. LEOVIGILDO FlLGUEIRAS - A disposição dl!. Constituição Americana, 

equivalente a essas duas disposições dos ns. 33 e 34 do art. 34 da Constituição Bra-
zileira, só póde ser a seguinte, que o orador lê em inglez : u To rnake ali laws which 

· shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and 
a!l other powers vested by this constitutíon in the government of the United-States, 
or in any department of officer thereof. » (18, section 8, art. 1°). 

Eis a traducção litteral : u Fazer todas as leis necessarias e convenientes á 
execução dos poderes acima enumerados, (isto é, os dos ns. 1 a 17 da secção 8a do 
art. 1° conferidos ao Cong-resso) e de todos os outros poderes de que a Constituição 
investiu o governo dos Estados Unidos, qualquer dos seus departamentos ou respec-
tivos· funccionarios. » Vae v-er-se que, si eqúivalem, não são identicos os dous textos 
dos ns. 33 et 34 do art. 34 da Constituição Brazileira, que dizem : · 

u N. 33· Decretar as leis e resoluções necessarias ao e-xercício dos poderes d" 
União.» 

u N. 34· Decretar as leis organicas para a execução completa da Constituição.» 
Pode-se mesmo dizer que esta disposição do n. 34 do art. 34 da Constituição 

Brazileira, nenhuma equivalencia mesmo tem com a referida disposição da Consti-
tuição Americana, porque "leis organicas para execução completa da Constituição» 
não são "leis necessarias ou convenientes à execução dos poderes conferidos ao Con-
gresso e aos outros departamentos ou respectivos funccionariosdo Governo da União." 

Mas, mesmo sem vir ao caso, o oradÓr mostra que essa disposição do n. 34 do 
art. 34 da Constituição Brazileira refere-se ás leis especiaes, em numero limitado, 
que a propria Constituição declarou complementares, recommendando expressamente 
a sua decretação em diversas disposições, como as dos arts. 13, 24, 27, 47, 54, 64, 
71 (§ 3°,) 72 (§§ 17, 26 e 27), 87 (§ 1°) e 8g. E, assim, reduzida toda a questão a 
saber si a .disposição do n. 33 do art. 34 da Constituição· Brazileira, que é a unica 
équivalente á referida disposição da Constituição Norte-Americana, autoriza a pre-
tenção dos intervencionistas, o orador passa a demonstrar que ella não comporta o 
direito de orear novos casos de intervenção dó Governo Federal em negocios .dos 
Estados, além dos taxativos, positivos, definidos, claros e terminantes do art. 6° da 

• mesma Constituição dos Estados-Unidos do Bràzil, nem o direito de fazer lei inter-
pretativa de disposição constitucional alguma. 

Pode-se sustentar que no direito de decretar leis e resoluções necessarias ao 
exercício dos poderes que pertencem á União é implicÍto o de regulamentar o art. 6° 
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da Constituição. A expressão << regulamentar >> não é muito propria a esse direito 
do Poder Legislativo, porque ao Poder Executivo foi que a Constituição o conferÍIJ 
« para a fiel execução das leis e resoluções do Congresso Nacional. >> Dir-se ha que 
nos numeros 4"• s•, 22° e 32° do art. 34, a Constituição declarou da competencia 
do Congresso: regular a arrecadação e a distribuição das rendas federaes; regular 
o corhmercio internacional, bem como o dos Estados entre si e com o Districto Fe-
deral; regular as cóndiÇões e o proces~o da eleição para os cargos federaes em todo 
o pai2; e regular os casos de extradição entre os Estados. Mas, antes de tudo, regular 
pôr uma lei ou resolução uma certa ordem de relações jurídicas não é o mesmo que 
r!!_gulamentar um:t lei ou resolução e, muito menos, uma disposição do supremo 
estatuto da Republica. (Apóiadós.) Ninguem ignora, com effcito, que o poder exe-
cutivo é que tem expedido regulamento~ para a execução das leis em que o Congresso 
tem regulado as condições e o processo de eleições federaes, a arrecadação e a distri-
6uição das rendas federaes, etc. O orador, entretanto, acceita, por conveniencia da 
discussão, a hypothese de competir ao Congresso o poder de regulamentar mesmo 
uma disposição constitucional. E' evidente que, si no poder de regulamentar uma 
disposição de lei estivesse comprehendido o de crear direito novo, ao poder executivo 
competeria legislar, porque ninguem lhe póde contestar a faculdade de expedir regu-
lamentos para a execução das leis do Congresso, isto é, a de regulamentar as leis 
e resoluções do Congresso. 

Logo, ainda quando tivesse o Congresso o direito de regulamentar o exercício 
do poder de intervir em negocios dos Estados, não poderia em tal regulamento 
crear novos casos de intervenção além dos quatro consignados taxativamente no 
art. 6° da Constituição. (Muitos apoiados.) 

Terá, porém, o Congresso o direito de, quer em these, quer em qualquer hypo-
these, decretar um't lei ou resolução interpretativa dessr.. ou de qualquer outra dispo-
sição constitucional? 

Nego, em absoluto, exclama o orador, ao Congresso da Republica Brazileira 
a faculdade de fazer leis interpretativas, em face do regimen adoptado pela Consti-
tuição de 24 de fevereiro. (Sussurro). O .orador declara que vae demonstrar sua 
proposição. (Silencio). 

A Constituição do Imperio estabeleceu, por disposição especial, entre as attri-
buições do poder l"'gislativo a seguinte : « fazer leis e interpretai--as. >> 

Na Constituição da Republica não se encontr-a entre as jittlribuições do Con-
gresso uma disposição de tal genero e muito menos em taes termos. Mas por9ue r 
Porque, 1•, adaptando o regimen federativo, o direito de fazer leis ficou divii:lido 
entre a União e os Estados, sendo que, a certos 'respeitos, o direito de legislar é 
cumulativo, como sobre o ensino secundaria e superior nos Estados, sobre a immi-
gração, agricultura e industria, etc. E o que é mais : quereis saber; senhores, _:_ 
exclama o orador, - o que a- Constituição Republicana conferiu, em geral, aos 
Estados? 

Lêde o art. 65, n. 2 e ahi vereis o segllinte ·: «E' facultado aos Estados todo 
e qualquer poder ou direito; que não lhes fõr negado por clausula expressa ou 
implicitamente contida nas clausulas expressas da Con.~tituição >>, o que aliás, sub-
stancialmente, differe do projecto da Constituição decretado pelo Governo Provi-
sorio, que dizia : « implicitantente contida ria organieação política, que a Consh-
tuição estabelece»; 2•, porque, ·pelo systema de governo adoptado na Constituição 
de 24 de fevereiro, o direito de interpretar é commum aos tres poderes politicos, em 
que se resolve a soberania nacional, e, por conseguinte, igual o d? legislativo ao do 
executivo e ao do judiciario. , 

E' assim que o legislativo p6de, interpretando uma disposição constitucional 
ou de direito vigente de qualquer cathegoria, decretar uma lei, que o poder execu-
tivo, interpretando de modo diverso a mesma disposição, póde 'Vetar por inconstittt· 
cional, devolvendo-a ao legislativo, que pode, mantendo a sua intrepretação, forçar 
o executivo a promulgai-a, em virtude de approvação por dous terços de votos, e, 
entretanto, o poder judiciario póde, com o igual direito de interpretar a Constituição, 
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negar-lhe effeitos juridicos, em especie, por nullidade resultante de inconstituciona-
lidade •.• -

O SR. Juuo SANTos - Isto é que V. Ex. não mostra na Constituição ... 
O SR; GALEÃo CARvALHAL- E' claro na Constituição. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUE!RAS, - Vae interromper o seu raciocínio para mos-

trai-o ... 
O SR. AMPHILOPHIO - Não ha texto expresso na Constituição, mas é do sys-

tema americano e provém _da Inglaterra desde os tempos coloniaes. 
O SR. JULIO SANTos. - Foi innovação americana ... 
O SR. AMPHILOPHIO, (dirigindo-se ao Sr. Julio Santos). -- Neste ponto V. Ex. 

não tem raz.ão. · 
O SR. Lnov!GILDO FILGUEIRAS - Vae mostrar que não só é de direito constitu· 

cional da Republica Brazileira, como tambem é do systema de governo americano, 
que ella adaptou. 

Antes de tudo, legein habemus. A lei n. 221 de 20 de novembro 1894, que é uma 
das organicas autorizadas pelo n. 34 do art. 34 da Constituição, assim determina no 
§ 10o do art. 13 : 

"Os juizes e tribunaes apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão 
de applicar aos casos occurrentes as leis manifestamente inconstitucionaes, e os regu-
lamentos incompatíveis com as leis ou com a Constituição. n 

Esta disposição, porém, tem o seu assento na do art. 6o, lettra a da Constituição 
de 24 'de feverei-ro, a que não se encontra na Constituição Norte-Americana disposiçã•> 
alguma identica em ter-mos tão precisos. Esse artigo da Cor>stituição Brazileira diz : 
«Compete aos juizes e tribunaes federaes processar e julgar as causas em que alguma 
das partes fundar a acção, ou a defesa, em disposiçiio da Constituição Federal." 

O SR. Juuo SANTos -Não tem applicação. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUIÚ!lAS - Para que conferiu o legislador constituinte essa 

competencia aos juizes e tribunaes federaes, orgãos do Poder J udiciario da União, 
sinão para solução de conHictos entre leis ou actos do Governo estadual e leis ou 
actos do Governo Federal ou disposição da· Constituição Federal, ou entre leis fede-
raes ou actos do Governo da União e disposições da Lei Suprema da Republica? 
Nessa competencia, pois, está implicita a de negar efleito jurídico, por nullidade 
proveniente de inconstitucionalidade, a qualquer lei do Congresso incompatível com 
alguma disposição da Constituição Federal. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Perfeitamente. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Entretanto, apezar de não ser tão terminante 

a disposição equivalente da Constituição Norte Americana, que confere ao Poder 
Judiciario competencia para conhecer de todos os casos, por direito ou por equidade, 
que se origjnarem da Constituição, das leis federaes e dos tratados concluídos ou 
por se concluírem sob a autoridade da União, o que é certo é que entre os tres ceie" 
bres principias, em que Marshall fundou o systema do direito constitucional ameri-
cano acha-se o seguinte, que Brice ·resumiu nas seguintes palavras : 

"A Constituição é a lei suprema da Nação e incumbe á justiça federal negar 
effeitos jurídicos ás feis da União ou dos Estados, ou ainda ás constituições destes, 
em tudo o que fôr incompatível com essa lei suprema. n 

Que autoridade, portanto,, pergunta o orador, de natureza diversa da de outra 
qualquer lei ou resolução ordinaria do Congresso, poderia ter uma lei deste com o 
caracter de interpretativa de uma disposição ou clausula da Constituição 7 

VozRs - Muito bem. 
O SR. LEOV!GILDO FILGUEJRAS - Não se comprehende, pois, segundo o systema 

adaptado na Constituição de 24 de fevereiro, entre as attribuições, expressas ou 
implicitas, do Congresso, a de fazer leis interpretativas de disposições ou clausulas 
constitucionaes !'(Apoiados e não apoiados.) 

O orador passa ao segundo ponto do seu programma de demonstrações, que 
é o seguinte : 

No art. 6o, a Constituição Bra:úleira véda, como a Constituição de Venezuela, 
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a interveonçll.o do Governo Federal ein )1egocios dos Estados, mas ·exceptua os casos 
de guerra externa, por invasão estrangeira, ou de guerra interna, por i11vasão de um 
Estado em outro, e o de rebellião, que consiste, segundo todos 9s tratadistas do 
direito publico americano, em qualquer attentado contra a forma de governo nacional, 
contra a Constituição e leis federaes, contra o exercido dos poderes da Republica 
e o acatamento devido aos seus actos constitucionaes, sendo que, só á requisição do 
respectivo governo local, quando este não dispõe de meios sufficientes para restabe-
lecer a ordem e tranquillidade publicas, é que lhe é licito auxiliar com a sua força 
mais poderosa a repressão de algum movimento anarchico. 

Que o principio consignado no art. 6° da Const~tuição Brasileira é identico ao 
do respectivo artigo da Constituição de Venezuela, é facil de verificar-se pelo con· 
fronto. · 

A prohibição da intervenção nos negocio:> dos Estados é, lá, como cá, absoluta 
e expressa. 

A Constituição da C(}lumbia, que é identica, em substancia, á Constituição de 
Venezuela, nada estabeleceu a respeito, isto é, não consignou competencia do Governo 
Federal para intervir em negocio algum dos Estados. 

Ma_s, <"Orno não estabeleceu uma prohibição expressa, começaram a entender os 
interpretes e conservadores de lá que o Governo Federal pooia se imiscuir, quer em 
movimentos políticos internos dos Estados, quer mesmo em contendas entre Estados, 
e, por isso, decretou o Congresso Nacional a lei denominada de ordem publica, em 
que se consignou o principio da respectiva clausula prohihitiva da Constituição de 
Venezuela. 

E' verdade que, em Venezuela e Columbia, as Constituições fundaram-se no 
principio contractual de (}rganização confederativa. 

A Constituiçã(} Brazileira, porém, como a Argentina, fundou-se no principio 
federativo da C(}·existencia de autonomias locaes, subordinadas á soberania nacional. 

Dahi a necessidade que sentiu o legislador constituinte de exceptuar certos casoh 
em que pareceu-lhe não poderia ·o Governo Federal pr~cindir do direito de intervir 
nos Estados para fazer respeitar a soberania nacional, quand(} affectada por abusos,. 
malícia, ou fraqueza dos governos locaes. Mas, para conciliar o interesse de ordem 
nacional com os interesses autonomicos das unidades federaes, constituídas em vl'r· 
dadeiros estados, considerou sufficientes. os quatr(} casos de inten•enção que consignou 
no art. 6.o da lei fundamental da Republica, isto é : 1o, o caso de guerra externa, 
em virtude de invasão estrangeira, e o de guerra interna, em virtude de invasão de 
um Estado em outro Estado; 2°, o caso de attentado contra a fórma de governo da 
Nação, isto é, a fórma republicana federativa, estabelecida no artigo 1o da Constitui-
ção; J 0 , o caso de desacato, desobediencia, resistencia ou . qualquer outro attentado 
que estorve a execução das leis federaes ou c- cumprimento das decisões do Pooer 
judiciario da União; 4o, (} caso de comm~>Ção intestina no territorio de um Estado, 
cujo governo, não dispondo de meios ordinarios ou força sufiiciente para debeJlar 
o movimento, requisite o auxilio da força mais pooerosa da Nação. 

O orador passa a examinar um por um desses caso& excepcionaes de intervençli-l 
do Governo Federal nos Estados. · 

Quanto ao primeiro caso, era desnecessaria uma disposiçã(} expressa para auto-
rizar o Governo Federal a agir, porquanto, dada uma inva5ão estrangeira, (} art. 48, 
n. 8, da Constituição impõe ao Presidente da Republica o dever de declarar imme-
diatamente a guerra e nesse dever estão implícitos todos os direitos de soberania 
concernentes a vingar a affronta á honra nacional, e, dada a invasão de um Estado 
em outro, o caso é de verdadeira guerra interna; mas, qualquer que seja o intuito 
da invasão, a acção do Governo Federal, está prevista e regulada em outras disposi-
ções constitucionaes. 

O segundo caso é o que autoriza o Governo Federal a intervir em qualquer 
Estado para manter a f6rma republicana federath•a. Como esse foi o caso em que 
o parecer da illustrada commissão especial, nomeada para indicar ao Sr. Prudente 
de Morae~ uma solução constitucional do negocio do Amazonas, baseou-se, para 
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formular o projecto em discussão, o orador carece de desenvolver a respeito a sua 
opinião, pois que em nenhuma disposição de constituição alguma de qualquer repu-
blica,_ quer norte, quer sul-americana, encontra-se cousa que ao ménos com ella se 
pareça. Nos proprios estatutos, pelos quaes a grande Republica Norte-America se 
rege para tornar ellectivo o seu compromisso de fazer respeitar nos Estados a sobe-
rania nacional, e são os de 1795, 1807, 1861 e 1871, não se encontra uma disposição 
identica á do n. 2, do art. 6. • da Constituição Brazileira. 

A unica, não identica, mas equivalente, e que se funda no primeiro membro da 
secção 4" do art. 4.0 da Constituição daquella grande R epublica, é a que autorisa 
o chefe da Nação a acudir, com forças armadas, quer de terra quer de mar, ao 
Estado, em que, por -movimento perturbador do regimen republicano nelle adoptado e 
já reconhecido pelos poderes da União, verifique o caso de in'llersiio ou transformação . 
do governo republicano em outro de differenle typo, porque a Constituição garantl' 
a cada Estado uma fórma republicana de governo. 

Mas a, fórma republicana de governo de um Estado federado não ·é fôrma repu-
blicana federativa, porque esta só póde ser fórma de governo do Estado Federal, 
isto é, da Nação. E, por isso, a Constituição de 24 de Fevereiro, no seu art. C)O, 
que autoriza a reforma de qualquer de suas disposições, mediante diversos modos 
de proposta legislativa, estatue, no § 4°, que ((não poderão ser attendidos como 
objecto de deliberação no Congresso Nacional, projectos tenderttes a abolir a fôrma 
republicana federativa, ou a egualdade da representação cios Estados no Senado. » 

Dahi logo se vê que o caso de intervenção do Governo Federal, autorizado peh 
n. 2, do art. 6. 0 da Constituição, isto é, para manter a fórma republicana federati'lla, 
é um caso de legitima defeza nacional contra algum attentado á fórma de governo 
que a Constituição Federal instituio para a Republica, e não em protecção á fórma 
de governo que a constituição de cada Estado tiver instituído para o seu regimen 
politico autonomico. 

Como a Constituição da Republica Norte-America, tambem a Argentina garaute 
e autoriza a intervenção do Governo Federal no territor1o de cada pro'llincia para 
garantir-lhe a fórma republicana de governo adaptada na respectiva Constituição. 

Não obstante, .as. faculdades inherentes ao direito de intervir em tal caso, na 
Republica Argentina, são mais amplas do que as inherentes ao direito de proteger, 
na União Americana, porque a constituição desta só garante a cada Estado uma 
forma republicana de go11erno, ao passo que a Argentina garante a cada provinda 
duas cousas : umn fôrma republicana de governo, e o goso ··e exercício effectivo e 
regular de suas instituições lõcaes. - Dahi vê-se que differe muito a respectiva dispo-
sição da outra. Estrada, explicando essa dillerença, no s~u Curso de Derecho Consti-
tuciona.l, apresenta duas razões, ambas de ordem historica, que o orador lé e reputa 
procedentes. 

Tambem, entre nós, o projecto de Constituição. Federal, <>rganizado pelo decreto 
do Governo Provisorio n. 914 A, de ~3 de outubro de I!!go, e que serviu de base de 
eslt!do da Constituinte, consignou uma disposição identica no art. 62, que era con-
cebido nos seguintes termos : 

«Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e Leis, que adaptar, comtanto que 
se organise sob a fôrma republicana, não contrariando os princípios constitucionaes 
da União, respeitando os direitos que esta assegura. e ob~ervando as seguintes 
regras : 

I", os Poderes Executivo, Legislativo o Judiciario serão discriminados e inde-
pendentes; 2a, os governadores e os. membros da legislatura local serão elect1vos; 
3"• não será electiva a magistratura; 4"• os magistrado; não serão demissíveis sinão 
por sentença; s•, o ensino será leigo e livre em todos os gráoc;, e gratuito no pri· 
mario.» 

Contra essa proposta de réstricções ao direito de auto-organização dos Estados 
triumphou, no Congresso Constituinte, a tendencia radicalista de conferir aos Esta-
dos a mais ampla liberdade no modo de se constituírem em unidades federaes auto 
nomas, sendo approvada a emenda do então Deputado Laura Sodré, a qual conver-
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teu-se na disposiçll() do art. 63 da Constituição de 24 fevereiro,, concebido nos seguin-
tes termos (M) : 

"Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pela!! leis que adoptar, respeitados 
os principias constituGionaes da Uniao. ,. 

Esta . clausula, evidentemente, impediu que os Estados se organizassem com 
outro regimen que não o republicano 1·epresentativo, assim como impede que, refor-
mando sua constifuição conforme lhe approuver, algum Estado substitua esse regi-
men por outro de typo differente, como o demacratico ou o aut<lcratico. 

Que todos os Estados se constituíram sob esse regimen republicano represen-
tativo e que os que já reviram ou reformaram suas constituições respeitaram os 
principias constitucionaes da União, relativos á fórma republicana representaliva 
de auto-governo, prova-se com o facto da sua respectiva representação no Senado 
Federal, com o reconhecimento da legitimidade dos poderes dos seus representantes 
na Camara dos Deputados e com a instituição da electividade e periodicidade dos 
seus Poderes Executivo e Legislativo, que todos adaptaram em seus estatutos úasi-
cos e organicos e ainda nenhum inverteu, nem deturpou em refcrma constitucional 
alguma. · 

1\fas, no principio de fórma republicana representativa· de governo está compre-
hendida, mesmo implicitamente, a idéa de fôrma republicana federativa? Evidente-
mente, não, porque o unitarismo não exclue a fórma republicana represenativa de 
governo. E em uma organização política nacional, soh a fórma federativa, é con· 
cehivel uma organização política tambem sob fórma federativa em cada unidade 
federal? 

O orador não é dos que confundem regimen federativo com organisáção confeder:a-
tiva. As confederações podem comprehender estados organisados sob fórma federa-
tiva, mas uma federação só póde existir politicamente com 1midades federaes com-
ponentes e, por conseguinte, n 'uma federação de Estados ou Províncias a auto-
organização politka de cada uma dessas secções do territori<l nacional é unitaria. O 
principio da autonomia dos municípios, em que se divide administra.tivam~nte cada 
Estado Federado, não implica o direito de se constituírem os municípios em Esta-
dos dentro de cada Esfado, e, só si lhes fosse conferido tal direito, é que podt>ria 
um Estado organisar-se sob a fórma republicana federativa. 

Do exposto conclue o orador que a clausula z" do art. 6° da Constituição Bra-
zileira não autoriza intervenção d:> Governo Federal n'um Estado para manter a 
forma de governo adaptada por esse Estado em sua constituição, e sim "para man-
ter a forma npublicana federativa,. isto é, a forma de governo que a Constituição 
Federal adoptou, em seu art. Io, para a Nação. 

O SR. }AYME VTLLAS BoAs - E' engenhoso o argumento. 
O SR. LEovroTLDO F!LOUEIRAS - Diz que, assim, vê-se forçado a recorrer a 

autoridades que amparem a ·sua argumentação, e entende que nenhuma deve ser 
mais acatada pelo honrado collega da bancada bahiana do que aquella a que S. ·Ex. 
recorreu, citando-a no parecer que relatou, !Jara amparar os argumentos, que n 'elle 
de~envolveu, como motivos do projecto em discussão. O orador refere-se a. Curtis, 
em cuja obra "Constitutional History of the United-States "• se _diz no parecer que 
lé o seguinte : · 

cé O republicanismo consiste no direito do povo de governar-se a si mesmo, 
porque, exigindo que esse direito seja exercido por meio de orgãos publicas, de 
caracter representafivo, esses orgãos constituem o governo. ,. 

E o _parecer aécrescenta, como consequencia immediata e Jogica, o seguinte: 
"Logo, a alteração arbitraria da representaçtlo ou dos representantes dos 

org4os publicos que constituem o f(OVerno. subverte iniludivelmente o systema político 
con~titucional, que jf. então não será mais o fórma republicana federativa tal como 
foi intitulada. pelas constituições do Estado da União. 

Mas t"ão só as palavras attribuidas a Curtis não são as que se lêem no respectivo 
trecho de sua obra, á pag. 612, cap. 3::1, como tambem a conclu~ão que de tal te~to 
deduzio o illustrado e talentoso relator do parecer n'ão está .:omprchendida na pre-
missa do seu argumento. 
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O que se lê em Curtis, a respeito, já é uma conclusão, qu~ elle infere de faCtos 
historicos e considerações jurídicas sobre o regimen adaptado pela Constituição 
Norte-Americana, e as suas palavras são as seguintes : 

· « lt may be said, therefore, with strictness, that in the American system .a repu-
Llican g overnment is one based on the right of lhe people tD govern themselves, uut 
requiring that right to be . exercised through public organs of a representative cha-
racter; and these (.rgans constitute the government., 

E, proseguindo, accrescenta Curtis o seguinte, que é de summa importancia para 
o assumpto: 

u How much or how little power shall be imparted to this government, what 
restrictions shall he imposed upon it, and what the precise functions of its severa) 
departments shall he, with respect to the internai concerns of -the state, the Consti-
tution leaves untouched, except in a few particulars. , 

· Mas Curtis, nas paginas precedentes, 610 e 6u, até chegar áquella conclusão, 
diz o seguinte, que o orador Ie, traduzmoo : 

« Sendo indubitavel q~e cada Estado tem o direito de mudar ou reformar a sua 
Constituição, como bem parecer ao seu povo, isto é, aos seus representantes, desde 
que continuem constituídos sob uma fórma republicana de governo, toda a questão 
red~z-se a saber : 1°, o que é fórma de governo; 2•, o que é uma fórma republicana. 

I.° Fórma de governo de um Estado, segundo a Constituição americana, podia 
ter sido uma democracia pura ! 

Poderá um Estado, reformando sua Constituição republicana representativa, 
estabelecer o regimen democratico puro, isto é, a ingerencia directa do povo nos 
negocias, publicas do mesmo Estado? 

A Constituição federal em muitas disposições faz referencias aos governos esta-
duaes, reconhecendo departamentos legislativo, executivo e judiciario, estabelecidos 
nelles •. 

Assim, nenhum Estado podia. ter participado do governo da União sem que 
nelle tivesse se estabelecido, pelo menos, uma legislatura e um executivo, porque o 
povD de um Estado não podia nomear directamente os seus representante& no Senado 
da União, nem preencher por si uma vaga de Senador, nem nomear eleitores do 
Presidente e Vice-Presidente da R epublica, sem prévia designação por seu poder 
legislativo, do módo pelo qual taes eleitores deveriam ser escolhidos, nem solicitar 
do Governo da União a protecção contra « violencias internas» por intermedio Je. 
outros agentes sinão o seu Poder Legislativo ou o seu Poder Executivo quando 
aquelle não estiver reunido. 

E' evidente, pois, que cada Estado deve ter uma fórma da governo, composta 
pelo menos dessas duas distinctas agencias. _ 

Mas· é preciso, além disso, que uma fór~a de governo, pera ter direito á garan .. 
tia da União, seja um fórma. republicana • . 

O que é essa fórma? 
_E' necessario re~rrer â historia do governo americano. 
Historicamente, o systema americano exige que a vontade do povo seja a fonte 

da autoridade politica, mas que essa vontade seja exercida pm· fó1 mas representa-
tivas. Mesmo nos Estados de suffragio universal, figura-se que ·a vontade da maioria 
é a. vontade de todos os habitantes e que os que exercem as funcções politicas, para 
que são nomeadDs pelo suffragio popular, directa ou indirectmnente, pouco importa, 
exercem funcções representativas da soberania do· p<>Vo. 

Assim, segundo Curtis, como segundo todos os historiadores e commentaaores 
da Constituição Norte-Americana, o Governo Federal tem o dever, de accDrdo com 
a clausula I" da secção 4" do art. 4" da Constituição da União, de garantir a cada 
Estado a fórma de governo republicano, que elle tiver adaptado. Mas viu-se que por 
fórma republicana de governo Curtis entende, como deve ser por todos entendido, 
uma auto-organisação representativa dos poderes publicas locaes a que a Consti· 
tuição Federal fizer referendas expressas. 

Ora, como a Constituição Brazileira, em differentes artigos, fáz referendas 
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expressas ás Assembléas dos Estados, ao Poder Executivo !los Estados e á justiça 
local, é evidente que nenhum Estado poderia ter adoptado uma fórma de governo 
de caracter puramente democratico, nem autocratico, mas de caracter representa-
tivo. (Apoiados). 

Mas a Constituição Brazileira determina que assim seja, sem declarar, como 
a Norte-Americana e a Argentina que garante aos Estados essa fórma republicana 
de governo. 

O SR. JAYME VILLAs-BoAS- Garante no art. 63, estabelecendo que a Constituição 
dos Estados não podera ser organizada, sinão de accordo com . os princípios funda-
mentaes da Constituição Federal. (Apoiados). 

0 SR. UOVIGILDO FILGUEIRAS - A Constituição Brazileira não usa desse termo 
"fundamentaes » nem declara garantir semelhante cousà; 

No art. 63 diz o seguinte : "Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e leis que 
adoptar, respeitados os principias da Constituição Federal.» 

O SR. JULIO SANTos- E' taxativo. 
0 SR. UOVIGILDO FILGUEIRAS - Não ha, portanto, nessa disposição do art. 63 

da Constituição l"ederal a promessa da garantia, que se encontra na clausula 4 do 
art. 40 da Constituição Norte-Americana, e nem ao menos uma expressão identica 
a 4o dispositivo do art. 6° da Constituição Argentina. 

· O SR. jAYME VILLAS BoAs -V. Ex. não encontra muito 4uem concorde com 
isso. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - A Constituição Argentina em dous artigos trata 
da inateria. 

No art. 5° estabelece: 
"Cada província terá uma Constituição baseada no sy~tema representivo rep•t-

blicano, de accordo com os princípios, as declarações e as gar&ntias da Constituição 
Nacional; cada uma proverá por si a administração da justiça, o regimen munici-
pal e o ensino primario. Sob estas condições, o Go11emo Federal garante a cada pro-
'llincia o goso e o exercício de suas instituições. » · 

Onde, em que artigo da Constituição brazileira se estabeleceu uma clausula 
igual, ou mesmo equivalente a essa do art. 5° da Constituição Argentina? 

O SR. jAYME VILLAS BoAs - No § 2o do art. 6'. 
~, O SR. LKOVIGILDO FILGUEIRAS - Perdão; a Constituição Bra'zileira não declara 
garantir cousa alguma peculiar aos Estados no n. 2, do art. 6'1 pois, fórma republi· 
cana federativa é a fórma de Governo da Nação e não a lórma de Governo de cada 
Estado. 

Mas, como a Constituição Argentina garante, além da fórma republicana de 
governo de cada Estado, o exercício e gozo das suas instituições, estabeleceu logo 
no artigo immediato, o seguinte : 

"O Governo Federal intervem no territorio das províncias para garantir a fórma 
republicana de governo ou repellir as invasões estrangeiras, e, á requisição de suas 
autoridades co11stituidas, para sustental-a.s ou 1'epol-as, si forem depostas por insut-
1'eição ou in'llasão de outra p1'0'Vincia. » 

Destas duas disposições resulta que o Governo da União, na Republica Argeú-
tina, o que garante a cada província é: 1o, a integridade do territorio; 2o a sua 
f6rma republicana de governo; 3° o exercício e gozo das instituições .Jocaes; 4', a paz 
interna das províncias; mas inte1''Vindo, sempre coercitivamente, de_ motu proprio 
nos tres primeiros casos, e, só á requisição das autoridades constituídas, no 4° caso. 

Na Constituição Brazileira porém não se encontra disposição que autorize o 
Governo Federal a intervir e"-officio em qualquer Estado para garantir-lhe o exerci-
cio e o goso das suas instituições locaes. 

A expressão "fórma republicana federativa "• que se encontra na clausula excép· 
cional do n. 2 do art. 6° da nossa Constituição, está definida no art. 1° e repetida no 
art. 9o,onde diz, no § 4°, que "não poderão ser admittidos como objecto de delibe-
ração, no Congresso N acionai, projectos tendentes a aholir a f6nna 1'epublicana 
federativa, ou a igualdade da representação dos Estado~· no Senado. , 
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·Que « f6rma republicana federativa é essa? 
E' a fórma de governo de cada Estado ou a fórma de Governo da União? 
O SR. PAULA RAMOS - Isto é irreplicavel. 
O SR. LEOVIGJLDO FILGUEIRAS - Só a União, com effeito, está, pela Constitui-

ção de 24 de fevereiro, organizada sob o regimen federativo, porque, como já mos-
trou, o principio do art. 68, o principio da autonomia municipal, não aütoriza uma 
organização P.Oiitica estadual de fórma federativa. 

A expressão cc f6rma republicana federativa "• pois, não póde ser entendida no 
mesmo sentido em que é entendida a expressão - fórma republicana de governo da 
Constituição Norte-americana, ou da Republica Argentina, em referenda á organi-
zação politica interna de cada Estado ou Província. 

O SR. }AntE VILLAS BoAs -E' egenhoso o argumento. 
0 SR. LEOVJGILDO FILGUEIRAS - Quando o art. 6o, !lrohibindo a intervenção du 

Governo Federal em negocios peculiares aos Estados, exceptuou o caso de vir a dar-
se· a necessidade de intervenção «para manter a fórma republic'ana federativa,. teve 
em vista a hypothese de attentados contra a fórma de govemo,_ que a revolução d'! 
15 de novembro e a Constituição de 24 de fevereiro fundaram para a Nação Brazi-
leira. (Muitos apoiados.) 

O caso excepcional de inte~venção do Governo Federal em negocios dos Estados, 
estabelecido no n. 3 do art. 6o de nossa Constituição, é o de perturbação da paz 
interna, quando o governo local não se julga com força sufficiente para debellar o 
movimento arnarchíco e recorre á força mais poderosa da Nação para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade publica, mas com a clausula de não poder agir o Governo 
Federal para tal fim sinão em virtude de requisição do governo local. 

Na Republica Norte Americana, essa requisição é feita pelo Poder Legislativo 
do Estado, e, só quando não se acha reunido, é que foi permittido, não pela Consti· 
tuição da Republica, mas pelo Estatuto de 17951 que o Poder Executivo exerça essa 
attribuição. 

E' certo que, pela discussão travada neste recinto, pelas emendas que já foram 
offerecidas a €'ste projecto, o que mais tem dividido as opiniões dos proprios inter· 
vencionistas desta Camara não é o caso do n. 3 do art. 6°, que elles consideram defi-
nido e positivo, quando, ao vêr do orador, que vae demonstrai-o, é o mais complexo 
e até o unico que póde depender de um acto legislativo, achando-se reunido o Con· 
gresso ao tempo de tal requisição do governo local. E', realmente, o mais complexo, 
porqueésol!reessecasodeintervençãoque corre o pleito de saber-se a quepodertoc:.l 
refere-se a expressão «governo "• si a qualquer dos poderes da forma republicana do 
governo representativo. de cada Estado, si ao legislativo, como na Republica Norte 
America, si a qualquer autoridade constituída, como na Argentina, ou, como tem 
sido entendido pelo Dr. Prudente de Moraes, sómente ao seu Poder Executivo, ora 
de facto, ora de diresto, conforme a "oonveniencia partidaria do memento. E' tambem 
o unico, que póde depender de prévio acto legislativo, emquanto estiver funccionando 
o Congresso Nacional, porque a este é que compete privativamente declarar em estado 
de sitio qualquer P.Onto do territorio nacional, e o Poder Executivo . não póde intervir 
em um Estado, á requisição do respectivo governo, « para restabelecer a ordem e 
tranquillidade n, sem prévia declaração de sitio em tal Estado de commoção intestina, 
em virtude da qual tiver feito o respectivo governo a requisição, de que trata o n. 3 
do art. 60 da Constituição. 

O SR. JULIO SANTOS - Póde intervir sem estado de sitio. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mostra com a leitura da disposição constitu· 

cional do § 15 do art. 48, que essa disposição é remissiva exactamente ao n. 3 .• do 
art. 6°, ao n. 2 I do art. 34 e ao art. So. 

O SR. Juuo SANTos - Para estado de sitio é preciso que haja commoção inte5· 
tina ...• . 

O SR. LEOVI!JILDO FILGURIRAS - Isto só prova que, não havendo commoção in· 
testina que autorise a suspensão das garantias constitucionaes no ponto do territorio 
nacional por ella affectado, não ha razão cons.titucional para a intervenção do Governo 
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Federal em negocios dos Estados com fundamento no n. 3 do art. 6°. - Não havendo 
commoção intestina, não póde haver requisição do gove_rno local ao Governo 'Federal 
para ·restabelecer a ordem e a tra"quillidade publica, porque, Em caso differente, tra-
tar-se-ha, quando muito, de caso commum de perturbação da ordem publica, cujn 
repressão é da alçada da policia local, e, não havendo requisição do governo local, 
não poderá dar-se intervenção do Governo Federal com fundamento no n. 3 do 
art. 6<> da Constituição. (Mui tos apoiados.) 

O SR. JULIO SANTOS - Em Alagoas e Sergipe o governo interveio sem declara-
ção de estado de sitio. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Interveio inconstitucionalmente, como na sessão 
de hontem demonstrou. 

Resta ao orador desenvolver a sua opinião, segundo o compromisso que assumiu, 
relativamente á clausula excepcional do n. 4 do art. 60 da Constituição, embora sobre 
elle pareça não haver duvidas de hermeneutica. 

·Essa clausula autorisa tambem a intervenção do Governo Federal nos Estados 
para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. 

N ào é tão simples, como parece, a intelligencia dessa clausula constitucional. 
Por sentenças federaes comprehende-se perfeitamente que o legislador consti-

tuinte teve em mira fazer respeitar todo e qualquer acto, toda e· qualquer decisão da 
competencia constitucional e legal do Poder Judiciario da União, representado por 
qualquer dos seus orgãos, desde que soffra qualquer estorvo ou embaraço por parte 
de qualquer autoridade local, ou por parte do povo e a policia local se recuse a prestar 
o auxilio de que trata o § z• do art. 6o da Constituição. 

Mas que leis jederaes são essas a que se refere o n. 4 do art. 6•, da mesma 
Constituição ? 

Todas as leis relativas ao direito civil, criminal e commercial são leis federaes; 
mas á. justiça local é que compete applical-as aos 'casos occurrentes, e, portanto, aos 
orgãos do Poder Judiciario de cada Estado é que incumbe dar-lhes execução e fazer 
effectiva ,a sua autoridade dentro da secção do territorio nacional, que constitue cada 
Estado Federado. ' 

. Evidentemente, pois, não é para assegurar a execução dessas tres categorias de 
leis federaes que o Governo Federal póde intervir nos Estados com fundamento no 
n. 4 do art. 6° da Constituição. Que leis federaes, portanto, podem ser as para cuja 
execução o governo da União póde intervir nos Estados com fundamento em tal 
disposição constitucional sinão as de cuja execução estiverem incumbidos funcciona-
rios federaes? 

Não é, portanto, para assegurar a execução de qualquer lei federal que o governo 
da União póde intervir em negocios de um Estmlo, . mas unicamente das de cuja 
execução estiverem incumbidos funccionarios federaes. (Apuiad<Js. Pausá.) 

Passa o orador a desenvolver o terceiro item (Zé) : 
n Em taes casos de excepção, o direito de agir compete privativa e exclusiva-

mente ao Poder Executivo, como, nos casos identicos, está, nos Estados Unidos da 
America, declarado pelos estatutos de 1795, 18o], I86l e 187I." 

, Na Republica Norte-America, com effeito, nos casos de protecção e de inter· 
\'enção a que me referi, tret dos quaes coincidem com trez qos previstos no art. 6° 
da Constituição Brazileira, que são os de guerra externa ou intema, o de execução 
de leis .ou sentenças federaes e o de auxilio á requisição do governo local para o 
restabelecimento da ordem interna, os citados estatutos declararam que ao Presi-
dente da Republica é que compete agir motu proprio, de ac;:ordo com a Constitui-
ção, sem ingerencia· de qualquer outro poder no exercício dessa attribuição sua. 

Na Republica Argentina, o assumpto foi resolvido de modo diverso, pela seguinte 
razão que nos dá Estrada : 

nAs faculdades inherentes ao direito de agir nos E~tados - o governo federal - . 
são menos amplas nos Estados Unidos do que na Republica Argentina, e, por isso, 
diversamente do que acontece na Republica Argentina, onde, a respeito de tal mate-
ria, taes faculdad~; são conferidas ao Governo Federal, generic91mente considerado, 
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isto é, no conjuncto dos poderes publicos que . .o constituem, ellas slo, na Republica 
Norte Americana, conferidas exclusivamente á iniciativa e decisão do Presidente da 
Republica. ,. 

Na Republica Brazileira, em face dos princípios de direito federal, que o orador 
desenvolveu, é facil demonstrar que a intervençAo do governo da União em qualquer 
dos casos previstos nos ns. I a 4 do art. (io da Constituição, só póde competir ao 
Poder Executivo, t>, quando duvida pudesse haver a respeito, já o Congresso Nacio-
nal, por uma lei organica do nosso direito constitucional, a lei n. 30 de 8 de janeiro 
de I89:z, declarou-o positivamente no art. :z:z, contemplando entre os crimes de 

· responsabilidade do Presidente da Republica o de «intervir em negocias peculiares 
aos Estados fóra dos casos exceptuados no art. 6o da Constituição. (Muito bem; 
apoiados.) 

Realmente, si o Presidente da Republica commette crime intervindo em um 
Estado fóra dos casos exceptuados no art. 6° da ConstituiçAo, é evidente que : 1°, o 
Presidente da Republica é responsavel pela intervenção nesse Estado, e não póde 
ser responsavel pelo motivo ou pelo modo por que pratica um acto quem não tem 
competencia para praticai-o, porque, não tendo corrrpetencia e o praticando por 
qualquer motivo ou de qualquer modo, mesmo autorisados por lei, responde por 
crime diverso, o de u usurpar attribuição de outro poder "• como foi prevenido pelo 
art. 42 da citada lei; 2°, a responsabilidade na intervenção fóra dos casos exceptuados 
no art. 6° da Constituição implica a competencia exclusiva para intervir nos casos ou 
em qualquer dos casos do mesmo art. (io da Constituição, porque, ainda quando o 
Congresso N acionai autorisasse por uma lei o Presidente da Republica a intervi~ 

em algum Estado fóra dos casos exceptuados no art. 6° da Constituição, o Presi-
dente da Republica, intervindo, não se eximiria da résponsabilidade do art. 22 da 
lei n. 30, de I892. (Muito bem; muito bem.) 

· Accresce que nenhum dos casos de intervenção autorisada, por excepção, no 
art: 6° da Constituição póde tolerar as delongas das discussões e votações dos pro-
jectos de leis ou resoluções do Congresso Nacional. 

Com effeito, no caso do n. I, a invasão extrangeira determina a immeãiata 
aeclaração de guerra pelo Poder Executivo, independentemente de autorização do 
Congresso, art. ,.S, n . . B da Constituição e a invasão de um· E$tado em outro, qual-
quer que seja o seu fim, determina a necessidade de acudir promptamente o Estado 
invadido e reprimir incontinenti a acção do invasor, o que não póde ser considerado 
negocio peculiar a cada um delles, mas negocio de interesse nacional, de supremacia 
da ordem federativa, 

No caso do n. 8, que só póde occorrer, como já ficou demonstrado, quanao se 
der algum attentado contra a fórma de governo da Nação, e não contra qualquer 
instituição, interna de algum Estado, o direito de intervir é correlato ao compromisso 
que, ao assumir a chefia da Nação, contrahe o Presidente da Republica nos termos 
do art. 44 da Constituição, (Apoiados.) 
. No caso do n. 3, abstrahindo da circumstancia de achar-se reunido o Congresso 
para decretar o indispensavel estado de sitio, como tambem já ficou demonstrado, 
ainda ninguem recusou a competencia exclusiva ao Presidente da Republica para 
auxiliar com forças armadas a acção do governo local contra um movimento anar-
chico ou profundamente perturbador da ordem interna de um estado. 

No caso do n. 4• finalmente, seria até ridículo propor-se o orador a adduzir ar-
gumentos para mostrar que só o Poder Executivo. da União tem o dever e dispõe dos 
meios . de assegurar nos Estados a execução das decisões da justiça federal e da.~ 
leis de ordem politica e administrativa, de que estiverem incumbidos os a~ntes do 
proprio Poder Executivo da União, e que os meios assecuratorios da observancia e 
do respeito a taes decições e leis federaes devem ser promptamente empregados con-
tra os que estorvarem de qualquer modo a sua execuçAo. 

Estabelecidos todos estes princípios de direito constitucional e federal brazileiro, 
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o orador passa a applical-os á doutrina do parecer e á proposta do projecto em dis-
cussão, para mostrar que a hypothese da mensagem presideucial sobre os telegram 
mas do coronel Ramalho e do Dr. Fileto Pires, julgando-se o primeiro com direito 
ao exercício do cargo de governador do Estado do Amazonas, em virtude da renuncia 
dOI segundo e julgando-se este com direito a reassumir o mesmo cargo, por ·ser falsa 
tal renuncia, não está comprehendida em nenhum dos quatro casos exceptuados no· 
art. 6° da Constituição .para intervenção · do Governo Federal em negocios esta-
duaes. , 

A maioria da illu.strada commissão especial, incumbida de u indicar ao Presi-" 
dente da Republica uma solução constitucional para a caso" disse, no seu parecer, 
que <<havia verificado. reportar-se esse caso ao exerdcio legitimo de um dos orgã.os 
do Gove1'no do Estado do Amazonas "• e, por isso, O · comprehendeu na clausula 
excepcional do n. 2 do art. 6o, opinando pela intervenção do Governo Federal pa·m 
mante1' a . fórma Republi<;ana Federativa. . . 

Entretanto, o, proprio r"clamante contra o esbulho do seu direito, o Dr. Filete 
Pires, não considerou o seu caso como enca!'tavel nessa disposição do n. 2 do ar~. 6°, 
da Constituição, pois que requisitou a intervenção do Go.verno Federal com funda-
mento no n. 3 do mesmo art. 6'. . 

Antes do I;Itais, pergunta o orador : si estava fóra do exercício do cargo de Go-
vernador e · até fóra do Estado, de que foi Governador,. como consta do parecer em 
discussão, tinha o. Dr. Fileto Pires o direito de . fazer a requisição, de que trata o n. 3" 
do ·art. 6o da Constituição? · 

Antes de abordar a questão em faêe . do direito constitucional brasileiro, o orador 
entende que poderão illustrar o assumpto as seguintes ponderações de Estrada, t.s 
paginas 414 a 417. da !rua :importante .obra de Direito Constitucional : 

u Segundo a· Constituição Argentina, são .competentes para pedir o auxilio federal 
não só as autoridades que correm perigo de deposição ou violação de seus direitos 
em face de u"ma insurreição ou sediÇão, mas tambem as que por esses meios violento$ 
já tiverem sido destituídas de seus cargos. . 

O mesmo não acontece nos Estados Unidos da America do Norte, por duas 
ra.zões: · · · 

1.s. A Constituição só garante a forma ·republicana de governo dos Estados; não 
garante, como a Argentina, o exercício e gozo das instituições locaes. Assim é que 
uma insurreição interna ou" ilisturbio domestico, que tiver por objecto mudar v~olen· 
tamente o pessoal do ·governo, embora prejudique a marcha regular das institu ições, 
comtudo · não altera substancialmente, nem inverte, riem subverte a f-orma republi-
cana de governo. · 

2.a A Co.nstitu ição éxige, no caso de violencia domestica, que a protécção do 
Governo Federal seJa · outorgada em virtude de requisição de autoridade local em 
effectivo exercício : E' ·assim "que, conferindo principalmente á legislatura o direito 
de requisital-a, prevê o caso de não estar ella reunida1 e a confere subsidiariamente 
ao Poder Executivo. 

Si os podere~, gue teerri o direito de· requisitar essa protecção, já não se acham 
em exercido effectivo; não podem mais requizital-a, porque o Governo Federal, acu-
dindo a tal requisição; encontraria organizado o Estado com outro pessoal de go-
verno, que não acceitaria a protecção, ou a repelliria, caso em que, dar-se-hia rebel· 
lião contra as autoridades nacionaes, elle perderia todos os seus caracteres e todo~ 
os ·seus direitos constitucionaes; e, perdendo suas faculdades e seus direitos constitu• 
cionaes,-o Governo Federal já não lhe deveria nem a garantia da forma republicana 
de governo, nem protecção alguma das que na ordem normal deve aos Estados l~aes 
e · sujeitos á ordem geral estabelecida pela Constituição." " 

D'ahi se vê ·que o caso figurado por Estrada vem mesmo ao caso do Amazonas 
e que, de accordo com ·a .doutrina americana, fez bem o Dr. Prudente de ~oraes <'m 
não acudir á requisição do Dr. Fileto Pires, porque nenhuma perturbação da 
ordem publica ou commoção intestina deu-se · no Estado do :\mazonas que o 
autorizasse a intervir pa1'a 1'estabecel-a, nem o Dr. F ileto Pires se achava 
siquer no exercício do cargo de governador desse Estado para considerar-se 
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deposto deste cargo em virtude de movimento sedicioso. Accresce que, si o 
Dr. Prudente de Moraes tivesse acudido á requisição do Dr. Fileto Pires, 
commetteria uma escandalosa incoherencia com Õ seu programma de governo sohre 
o assumpto, porque, em mensagem, que dirigiu ao Congresso sobre o caso da Bahia, 
em que, assumindo o governo do Estado, na qua lidade de presidente legitimo do 
Senado Bahiano, o Barão de tieremoabo, declarou que só P.Odia entender-se official-
menle com o governador de facto, 4ue era o Barão de Camaçary, a quem o Dr. 
Rodrigues Lima havia passado o exercício do cargo, para gozar de uma licença que 
lhe fôra concedida, cabendo ao Congresso averiguar e resolver qual dos dous er.t o 
Governador de direito. Ora, no caso vertente, o Governador de facto do Estado do 
Amazonas era o coronel Ramalho, quando ~ Dr. Fíleto Pires feJ: tal requisição ao 
presidente da Republica e, por conseguinte, só com o Coronel Ramalho podia o 
Dr. Prudente de Moraes entender-se otli.cialmente. Logo, só ao Coronel Ramalho, 
e nunca ao Dr. Fileto Pires, competia fazer ao Governo Federal a requisição de que 
trata o n. 3 do art. b0 da Constituição, si no Estado do Amazonas se tivesse dado 
perturbação da ordem publica tal que se tornasse necessaria a intervenção do Governo 
Federal para restabelecei-a. (Muito bem.) 

Mas o que é certo é que a commissão, em seu parecer, não declarou qual dos 
dous era o Governador de di1'eito, si o Coronel Ramalho, por successão em virtude 
da renuncia do Dr. Fileto Pires, de accordo com a Constituição vigente do Estado, 
ou o Dr. Fileto Pires, por carencia de authenticidade do oflicio de renuncia, que a 
Assembléa Legislativa, no uso de uma de suas attribuic;ões, acceitou. Para fugir ás 
difficuldades, começou por excluir da competencia para intervir em negocios dos 
Estados . o poder judiciario, sustentando que a tem comulativa o executivo e o legis-
lativo, á exemplo do que succede com o !lireito de decretar estado. de sitio, e concluio 
por um projecto, em que: reconheceu que, mesmo no caso do n. 2 do art. 6° da Con-
stituição, só ao poder executivo é que compete intervir em negocios dos Estados, 
submettendo, depois, os seus actos á approvação do Congresso. 

A materia do projecto, pois, . não foi extrahida da doutrina exposta no parecer, 
que lhe serve de motivo. 

Pelo modo de entender a expressão u intervir em negocias pecttlicans ao! Esta, 
dos » a maioria da Commissão, é extranhavel a exclusão que Iez, em seu parecer: 
da competencia do poder judici~rio, porquanto na lei n. 221 de 1894, em ~eu art. 8°, 
encontra-se a seguinte disposição : 

u A jurisdicção privativa da justiça federal sobre crimes políticos não compre-
hende os praticados contra as autoridades dos Estados ou contra a ordem e segu-
rança ·interna de qualquer delles por nacionaes ou extrangeiros nelles domiciliados, 
salvo nos CQ$OS dos crimes que forem a causa ou consequencia íle pertu1'baçõel, que, 
tiOS termos do art. 6• da Constituição, occasionem uma intervençllo ar11Uid4 fede1'al. » 

E' pois, evidente que, si no Estado do Amazonas se tivesse dado uma pertur-
bação, que, nos termos do art. 6• da Constituição, occasionasse ou, pelo menos, 
autorizasse a intervenção armada do Governo Federal, os respectivos delinquentes 
estariam sujeitos á jurisdicção da justiça federal sobre crimes políticos, e, por con-
seguinte, o procurador seccional os teria denunciado e o juiz seccional do Estado teria 
instaurado contra elles o respectivo processo. Nada disso deu-se. Mas, dir-se-ha que 
essa jurisdicção só firmar-se-hia, si o Governo Federal tivesse intervindo ou só firmar 
se-ha depois que se der essa intervenção. Mas, pergunta o orador, que crime político 
deu-se no Estado do Amazonas que possa ser considerado causa ou cotu;eq"encia de 
perturbação, que, nos termos do art. 6°, occasionasse ou devem occasionar uma 
intervenção armada do Governo Federal? Deu se invasão extrangeira ou de algum 
outro Estado? Não. Deu-se· algum a ttentado, definido no Codigo Penal da Republica, 
.eontra a fórma do Governo Nacional isto é1 a fórma republicana federativa? Não. 
Deu-se alguma commoção intestina, que autorizasse a decretação de estado de sitio, 
ou, pelo menos, alguma perturbação da ordem publica, para cujo restabelecimento 
tivesse o repectivo .governo requisitado a intervenção do Governo Federal? A pr.opri11 
Commissão declara em seu parecer que não, tanto que encartou o caso, !lão no n. 3• 
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mas no n. 2 do art. 6° da Constituição. Deu-se ·aJgum atténtado contra a execução de 
alguma sentença federal ou de alguma lei de ordem politica ou administrativa <la 
Umão? Tambem, não. 

Então, o que resta? Resta a pretenção partida ria do Presidente da Republica · 
de intervir, como entender, na politica interna do Estado do Amazonas, fóra dos 
casos do art. 6• da Constituiçllo, abrigado á sombra de uma lei do Cong resso, para 
eximir-se da responsabilidade do art. 22 da lei n. 30 de 8 de janeiro de 1892. (Mu;tos 
apoiados. ) 

Mas uma lei dessas não o eximiria de tal responsabilidade, nem mesmo figurando 
o caso como comprehendido na disposição do n. 2 do art. 6• da Constituição, porque 
seria evidentemente inconstitucional e, longe de autorisar ou determinar a interven· 
ção· no Estado do Amazonas! para manter a fórma republicana federativa, eUa con-
stituiria por si mesma um attentado do Congresso contra a fórma republicana fede· 
rativa. (Muito bem, muitos apoiados.) 

(Cmzam-se di'llersos apartes entre os Sn. Deputados Julio Santos e i<rederí.:o 
Borges). 

O SR. LEOVIGILDO FILGUBIRAs - Dahi o corollariot que apresentou comoquinto 
e ultimo ponto do plano de critica, que se propoz desenvolver sobre o parecer e o 
projecto ·em discussão. 

E, assim demonstrado que qualquer lei ou resolução do Congressó, quer em 
these, regulamentando o art. 6° da Constituição, quer na hypothese da occurrencia 
(la política interna do Estado do Amazonas, excederá suas attribuições constitucionaes 
(apoiados); demonstrado que, fóra dos casos do art. 6° da Constituição da Republica, 
a nenhum dos poderes políticos da União compete intervir em negocias dos Estados; 
demonstrado que o caso do Amazonas não póde ser encartado em nenhuma das quatro 
clausulas excepcionaes do art. 6" da Constituição da Republica, resta-me, senhores, 
exclama o orador .... 

(Trocam-se muitos apartes, que_não são OU'IIidos pelo tachygrapho entre os Srs. 
Ovidio 1lbra11tes e Marçal Escobar. O Sr. Presidente, Jazendo soar os tympanos, 
reclama attenção, pedindo que deixem que o orador conclua o seu discurso, por estar 
quasi a findar a hora.) 

O SR. LBsvroiLDo FILGUEIRAs - Resta-ine, senhores, lembrar-vos as criteriosas 
palavras, com que, em seu monumental manifesto programma, apresentou-se á na· 
ção brazileira, como candidato á presidencia da Republica para o período presiden· 
cial, que, felizmente, vae, daqui ha poucos dias, iniciar-se, o eminente estadista do 
governo provisorio o Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles e de accordo com as quaes 
está travando a opposição parlamentar renhido combate com os intervencionistas, 
qlle apoiam a situação actual : 

u Tenho tambem compromissos inequívocos, registrados nos an~aes do Senado e 
que jamais se apagarão da minha memoria. 

Na sessão de r895 appareceu riaquelle casa do Congresso Féderal um projecto, 
que visava regulamentar o texto constitucional do art. 6°. Dava-lhe opportunidade, 
segundo a declaração dos seus ;rutores, a situação anomala de alguns dos Estados 
da União. 

Concretizei a minha formal e energica opposição a semelhante tentativa, e for-
mulei as minhas apprehensões, _guanto aos perigos que ella encerrava para o regimen 
de liberdade ,que adoptámos, nestas palavras com que inicei o meu discurso : 

u Si é possível um corpo politico ter coração, eu direi que neste momento estamo! 
tocando no proprio coração da Republica Brazileira. » 

"Esta conducta Iogica, continfta, sem vacillaç6es, rigorosamente subordinada li 
influencia dos princípios, manifestando-se em todas as espheras da actividade politica 
e accentuada successivamente na acção perseverante do combatente, do legislador e 
do homem de governo, denuncia coin absoluta clareza, a minha attitude de intran· 
trigente e irreconcs1i:zvel ad'Dersario da política inter'Oencionista. n 

Eis, sobre o momentoso assumpto de direito constitucional, que preoccupa o espi· 
rito dos republicanos, a bandeira com que a actual opposição no Parlamento enfrenta 
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a desastrosa politica do Dr; Prudente de Moraes. A lucta vae terminar pela votação 
deste projecto. 

Qual vencerá : o intervencionismo do act!Jal governo do Dr. Prudente de Moraes, 
ou o principio federalista do programma do futuro governo do Dr. Campos Salles? 
(Muito bem, muito bem; o orador é muito cumprimentado.) 

O Sr. Galeão Carvalhal -Ao Lomar a palavra neste debate da maxima im-
portancia, que tem por objectivo o estudo das disposições constitucionaes que regu-
lam a intervenção nos negocies dos Estados, eu só tenho em vista justificar o meu 
voto, contrario ao projecto em discussão, só tenho como dever dar as razões pelas 
quaes repudio in limine o alvitre lembrado e proposto pela Commissão Especial que 
tomou conhecimento da mensagem presidencial sobre o caso particular do Amazonas. 

Preoccupado absolutamente com a verdade do regimen republicano na nossa 
patria, com a execução fiel e leal do systema federativo estabelecido na Constituição 
de z4 de fevereiro, a minha presença nesta Lribuna é uma pequena collaboração na 
verdade obscura (~1ão apoiados) mas sincera ..• 

O SR. FRt>DERico BoRGEs - Muito preciosa e efficaz. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - ... no estudo das nossa; disposições constitucionaes. 

O meu desejo ardente é que seja mantida a tradição da verdade que desabrocha 1a 
nossa lei fundamental, nascida no Congresso mais illustre que o povo brazileiro 
elegeu,, como foi inquestionavelmente o Congresso Constituinte, que discutiu e pro-
mulgou a Constituição de 24 de fevereiro. (Apoiados, muito bem.) 

Tomando parte neste debate e explicando o meu voto, quero alistar-me entre 
aquelles qud comoatem pelo respeito santo á obra integral da Constituição Republi-
cana, para que ella possa ser bem experimentada em todos os seus delineamentos; 
para que a Nação brazileira, durante alguns annos ainda procure tirar de uma appli-
caçâo justa e rigorosa do seu pacto fundamental os corollarios necessarios á consoli-
dação das instituições republicanas. · 

Usando da palavra neste debate, é meu intuito, como republicano e como 
patriota, trabalhar contra uma corrente de idéas preconizadas por elementos que 
reputo reaccionarios... ' 

O SR. FREDERico BoRGES - Apoiado. Não resta duvida aiguma. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - ... e que, por uma propaganda ~ystematica na 

imprensa, nos programmas para as lutas eleitoraes, nas tentativas feitas na Camara 
dos Deputados . e no Senado, tem como aspiração reformas e golpes profundos na 
nossa Constituiçlio, inoculando em seu corpo idéas e doutrinas que são contrarias ao 
regimen republiCano federativo. 

0 SR. LAURO MULLER - Destruindo o regimen. 
O SR. FREDERIC'O BoRGF.s - Perfeitamente. 
O SR. GALEÃo CARVALHAr. - Analysando a doutrina constitucional contida no 

art. 6°, as minhas considerações sobre o parecer da Commissão Especial permane-
·c.erão nos Annaes, e se encorporarão aos diversos elementos que estão sen.·indo. de 
subsidio para o estudo desta magna questão, e nem alimento outra ambição neste 
momento. 

Não é esta a primeira vez que se trava neste recinto uma lucta renhida e ener-
gica, no sentido de !'e interpretar o art. 6° da Constituição e de se regulamentar as 
aft ribuições que no mesmo artigo são conferidas ao Gcverno federal. 

Quando o Estado do Rio Grande do Sul foi batiõo pela revolução federalista, 
quero dizer, quand'l aquelle Estado era assolado pelo movimento revolucionario, 
varios Deputados apresenta ram a esta Camara projectos de intervenção com o fun-
i!amento de dar soluçAo á crise revolucionaria e de manter a fórma republicana 
federativa. 

o debate foi brilhante e apaixonado, tomando parte nelle muitps oradores de 
ncmeada e de toda a competencia, e é preciso confessar que o caso apresentava uma 
feição muito característica, porque o governo do marechal Fl'>riano Peixoto entfto 
já tinha providencivdo, intervindo a pedido do itlustre Sr. Dr. Julio de Castillios. 
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A pretexto de restabelecimento da ordem, os projecto"s e indicações pediam a 
intervenção immedíata com a subversão geral da organiza~ão constitucional do 
Estado do Rio Grande, com o intuito de abafar a revolução que havia conflagrado 
parte do seu territorio. E naquelle tempo presidia o Rio Grande do Sul o illustre 
moço republicano, uma das esperanç:1s rriais seguras que apparece no horizonte da 
nossa patria para a regeneração do nosso systema social e politico, para a conso· 
lidação da Republica Brazileira. 

O SR FREDERico BoRGES - Não é mais uma {'Sperança, é uma realiãade 
órilhantissima. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Naquelle momento historico tão grave e tão cheio 
de duvidas para a Republica, o marechal Floriano Peixoto entendeu que a revoluç!l.o 
federalista era precursora da restauração monarchica, e por isso prestou auxilio forte 

· ao governo do integro Dr. Julio de Castilhos. 
Apezar da gravidade da situaç!l.o, não faltaram nesta Casa propostas de inter-

venção, procurando os autores dos projectos interpretar as disposições do art. ()o da 
Constituição. 

Os debates foram acompanhados pelos republicanos com o maximo interesse, 
e dos Annaes constam os discursos de muitos partidarios da Intervenção; entre elles 
occupa um Jogar saliente o proferido pelo Dr. Epitacio Pessoa, pelo colorido da 
sua phrase. 

Era pensamento geral que o governo devia intervir, decretando o estado de sitio, 
entregando o governo do Estado do Rio Grande a um interventor com poderes para 
restabelecer a ordem publica e asse'gurar as liberdades individuaes. 

Cogitavam os adeptos da intervenção em dar ao interventor muitas attribuiçôes, 
destruindo toda a organização po!itica do Rio Grande até aquella data. 

O facto era que os intervencionistas queriam que o Congresso tivesse a inicia-
tiva de uma lei interpretativa do art. 6o, e que tivesse a primazia na solução da crise 
re\'olucionaria do Rio Grande do Sul. 

' I Até este momento teem naufragado todos os projectos de regulamentação do 
art. 6o. ; .é este o facto historico que devemos assignalar, e que por si só está demon-
strando de um modo muito. eloquente quão melindrosa é a questão da intervenção 
no systema federath·o. 

Os patriotas, os homens de verdadeira responsabilidade na susten-tação da Repu-
blica, hesitam por t'erto deante de uma lei, que póde se considerar como uma reforma 
da Constituição, com COO$equencia,s temerosas, reforma que póde acarretar a destrui-
ção do regimen republicano federativo. . 

O SR. Juuo Dos SANTOS - Ma.s póde declarar completamente a lei. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - 'Apezar dos esforços empregados pelos elementos 

reaccionarios, que se enfeitam com o rotulo de conservadores, a nossa Constituição 
tem podido atravessar intacta todo o campo das luctas; ainda não vingou lei alguma 
reguladora do art. 6o, e os meus sinceros votos de republicano serão. para que ella 
ainda desta vez possa manter-se intacta sem soffrer o profundo golpe que lhe querem 
vibrar, apoiados os auctores do projecto em discussão em um sentimento de partida-
rismo mal entendido, e em uma adhesão ás opinões pessoaes do Sr. Presidente da 
Republica, sem se lembrarem de que o caso particular do Amazonas é da maxima 
importancia na vida domestica daquelle Estado, e que a intervenção federal signifi-
cará um precedente funesto na federação e uma ameaça á autonomia dos Estados 
federados. · · 

Si o Congresso em occasiões de perturbação tem sempre recusado peremptoria 
mente o seu assentimento para a elaboração de uma lei regulamentadora do art. 6°, 
com maior força de razão deve hoje silenciar em referenda ao caso do Amazonas. 
E porque não proceder assim; quando concorre ainda o motivo político da terminação 
do mandato do Sr. Presidente da Republica, tendo S. E_x. percorrido um período 
agitado e esteril de Governo? 

O manifesto publicado pelo Sr. Dr. Campos Salles, Presidente eleito, contém 
declara~ões muito positivas sobre a questão constitucional da intervenção; a . maioria, 
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que tem a responsabilidade da sua eleição, procederia com prudencia, aguardando 
o novo Governo para encaminhar a discussão de um assumpto de tamanhas respon-
_sabilidades. 

Para mim não ha duvidas: voto contra o projecto, desejando que elle seja repu-
diado pela Camara; para mim o art. 6° não é susceptível de regulamentação, porque 
elle contém materia organica e fundamental do systema federativo. 

O art. 6° está incluído no titulo I. da Constituição que trata da organiZafãO 
federal, definindo os casos de intervenção a cargo do Poder Executivo, e elle está 
de pleno accordo com as demais disposições constitucionae~ que determinam a inter-
venção a cargo dos outros poderes .. 

No correr do meu discurso procurarei em synthese sustentar as theses funda-
mentaes que são as seguintes : t&~ a Constituição brazileira fundou um systema seu, 
muito especial em materia de intervenção, tendo definido a autonomia dos EstiJ!los 
e a wberania da União, systema que eu chamarei brazileiro; 2•, nos casos especiaes 
da art. 6° as palavras Got•erno Federal significam unicamente o Poder Executivo. 
(Apoiados.) · 

A questão da soberania dos Estados é muito complexa e tem sido estudada CQm 
particular cuidado por muitas publicistas. Eu discordo inteiramente daquelles que 
no nosso systema federativo concedem a soberania aos Estados, quando pela nossa 
Constituição elles possuem .simplesmente a autonomia. . que é compatível para o bom 
funccionamento do regimen federal. 

Só a União possue a soberania e a exer~, derramando o seu poder, usando -:!e 
sua ampla j urisdicção sobre todo o territorio brazileiro. 

Quando a nossa Constituição fôr sU:bmettida á apreciação mais frequente de 
espíritos oultivados, estou certo de que elles commentarão com o devido respeito o 
notavel trab<tlho legislativo, que surgiu da Constituinte, como uma combinação sábia 
para a execução da Republica presidencial. 

Já Léon Donat, publicista francez de alta monta elogiou a nossa Constituição, 
qualificando-a uma das mais perfeitas dos povos civilizados. 

Sr. Presidente, o Congresso brazileiro não tem o direito de retrogradar em mate-
ria politica, votando leis restrictivas que caminham forçosamente para amesquinhar 
as liberdades publicas, desvirtuando o systema republicano federal que adoptámos. 
Parece que ha um proposito firme em reproduzir-se agora o exemplo seguido pelos 
homens da monarchia, que tanto concorreran'l ·para a modificação do systema pela~ 
!eis de interpretação, pela reacção natural que se desdobra no paiz em consequencia 
de taes actos legislativos. (.-Ipoiad!JS; muito bem.) . 

O parecer da Commissão Especial, de que foi relator o Sr. Jayme Villas Boas, 
espírito culto e intelligencia aprimorada no-e~udo das soluções cónstitucionaes; prova 
evidentemente quanto é diffic.il a tarefa que o digno relator tomou sobre seus bom-
tiros. 

Pelas proprias palavras de que usa, pela fórma confusa e ao mesmo tempo vaga, 
a Camara reconhecerá que não houve convicção, que não houve firmeza nos funda-
mentos para ·a conclusão tirada. S. Ex. sustenta uma doutrina de que não está con· 
\encido; permitta-me S. Ex. a minha franqueza, penso que S. Ex. foi neste momento 
mais amigo do Governo do que da Constituição de 24 de fevereiro . 

. S. Ex. procurou dar uma resposta á mensagem presidencial, embora tivesse 
procurado tambem dar uma solução ao caso constitucional. 

O meu nobre amigo e collega o Sr. Leovigildo Fi!gueiras, discutindo brilhante-
mente a materia, accentuou um facto. que é. incontcstavel. N;,. verdade a citação 
relerente á Curtis não póde servir de base para uma conclu~ão absoluta; Curtis de-
fende uma these quP em seu conjuncto não tem applicação alguma ao caso em dis-
cussão entre nós. O conceito da idéa ~epublican.ismo eJn nada aproveita para se pro-
var que no ·Amazor.as foi alterada a fórma republicana federativa. Da mesma ma-
neira eu formulo igual juizo sobre a sentença de Taney, que em sua ultima parte 
não deixa a menor duvida de que a sua doutrina tambem não nos p6de servir de 
liase para ·uma interpretação segura do art. 6°: 
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O illustrado relator confundiu republicanismo com fórma de governo republi· 

cano, e, enveredando por esse caminho, admittiu a doutrina de que a intervenção 
do art. 6° póde ser attribuida simultaneamente ao Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo. Como argumento indica o caso da decretaçlo do estado de sitio, conferida 
como attribuiçAo aos dous poderes nos casos expressos da Constituição. 

Desenvolvendo este ponto, affirma S. Ex. que a faculdade d" ·art. 6° da Con~ti· 
tuição compete aos dous poderes, essencialmente potiticos, o Legislativo e o Execu· 
tivo, porquanto a funcção é tambem de caracter privativamente politico. A nossa 
Constituição, no art. 6• definiu de um modo muito preciso os casos excepcionaes 
de intervenção nos Estados, e consignou, como uma das attribuições do Poder Exe-
cutivo, a faculdade de decretar o estado de sitio na ausencia do Congresso. 

Si, para tornar effectiva a intervenção em qualquer Estado, fOr necessario o 
sitio, ahi teremos mais um caso especial de intervenção a cargo do Poder Executiv<>, 
desde que elle decrete o estado de sitio nos termos rigorosos da Constituição. 

A doutrina exarada no parecer da Commissão é muito criginal; admitte ella 
que originariamente compete ao Poder Legislativo a intervenção nos Estados, porque 
só elle p6de decretaT privativamente o estado de sitio. Peio proprio parecer se descobre 
os incon>enientes de semelhante doutrina, e esté erro decorre de uma apreciação 
erronea das palavras gtn1erno federal, empregadas pela Constituição. O digno relator 
entende que o gtn1erno federal não é sómente o Poder Executivo; que a nossa Consti· 
tuiçAo com taes palavras quiz tambem se referir ao Poder Legislativo. 

Este ponto da questlo eu õ reputo da ma.'timà importancia neste debate, e toda 
a minha argumentaçAor se resumirá cjuasl em demonstrar que go11erno federal é o 
Poder Executivo, e que nestes termos nada temos que resolver sobre a materia da 
mensagem do Sr. Presidente da Républica; na hypothese de ser necessaria a inter· 
vençlo no Estado do Amazonas, esta compete ao Poder Executivo, que deve assumir 
inteira responsabilidade do seu acto. (Apoiados.) . 

O Sr. Leovigildo Filgueiras já estudou pa1'ticularm6flte o ca~o do Amazonas, 
e no seu trabalho elucidou a doutrina constitucional ; S. Ex. provou que naquella 
região não houve alteração alguma d:1 ordem constitucional ; que a ordem pu61ica 
tem sido mantida e que todos os poderes do Estado estão funccionando regularmente. 
·Nestas condições por que motivo pede a mensagem presidencial uma soluçAo consti· 
tucional, aliás sem juntar um documento, uma prova qualquer dos factos, que se 
aesenrolaram no Estado 'do Amazonas? 

Sr. Presidente, no começo do meu discurso estabeleci uma these complexa, que 
procurarei desenvolver. No systema da nossa ConstituiçAo ha ml•itos modos de in-
tervenção, tanto a cargo do Poder Executivo como a cargo do Poder Legislativo 
e ão Poder Judiciario. Em minha opinião a Constituição de 24 de fevereiro é profun· 
damente intervencionista; somente noto que houve pouco. cuidado na redacção, e 
ê'lalli as difficuldades que teem surgido a proposito de 11lgumas palavras usaâas pelo 
legislador constituinte. Reparo que indistinctamente é empregada a palavra governo 
e a palavra União. Semelhantes defeitos, porém, em nada alteram o espírito das 
ilisposições constitucionaes, que não podem conter ahsurdos e r.f:m podem ~rmittir 
estas pretenções tambem absurdas. 

Quando a _nossa Constituição usa das palavras - Governo Federal - quer uni· 
· camente designar c Podet Executivo, e penso que é facil a demonstração da minha 
affirmativa. 

O SR. Juuo S~os - Porque não estão nas attribuições do Poder Executivo? 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Estão positivamente, como pretendo demonstrar. 
O SR. Juuo SANTos - Sob a epigraphe do Poder Executivo? 
0 SR. GALBÃO CARVALHAL- E' uma disposição especial. 
Nas attribuições do Poder Executivo ha uma referenda expressa ao art. 6° ... 
O SR. JULIO SANTos - Por occasião da decretação do estado de sitio. 
O Sa. GALEÃo CARVALHAL - ... ao passo que nas attribuições do Poder Legi~

Jativo nenhuma referencia é feita ao mesmo art. 6.o, 
O SR. jULIO SANTOS - NAo havia razlo para fazer i> árt. 6• ém capitulo espe· 
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cial; si cabe ao Poder Executivo simplesmente esse art. 6°, devia estai' entre as attn-
buições do PQder Executivo; por que · razão não está? 

O SR. GALEÃO CARVALHAL- A razão é muito simples; trata-se de uin elemento 
ba.sico da organização federal, e, por isso. assumpto de tão grande importancia foi 
incluído no titulo primeiro da Constituição, em suas disposições preliminares. 

Mais tarde a Constituição, creando â divisão dos poderes e determinando as suas 
respectivas attribuições, especialisou a decretação do estado de sitio, quando fôsse 
necessario em qualquer dos casos do art. 6°, digo mal, no caso do art. 6o, n. 3, comó 
dispõe o art. 48, n . 15 da Conslituição Federal. 

O SR. JuLro SANl'OS - Minha interpellação tem por fim pro,·ocar uma explicação 
do pensamento do legislador constituinte. 

O Sw. ~EOVJG!LDo FILGUEIRAS - A attribuição do n. 3 do art. 6o só se dá quando 
houver commoção· intestina. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL- A prova de que o Governo Federal é o Poder Execu-
tivo se deduz çlaramente do art. 34, n. 11, considerando como uma das attribuições 
do Poder Legislativo - autorizar o Governo a declarar a guerra. 

Da leitura deste artigo constitucional nasce a convicção plena de que - Governo 
é o Poder Executivo. E tanto esta é a verdadeira significação da palavra .- Governo, 
que, em concordaucia, encontramos entre as attribuições do Poder Executivo, n:> 
art. 48, n. 7, a faculdade de declarar a guerra e fazer a paz, nos termos do art. 34, 
n. 11. Si f6sse uma attribuição exclusiva do Poder Legislativo, si a palavra ~ 
Governo - f6sse synonyma de Poder Legislativo, a Constituição nestes pontos estaria 
redigida de um modo diverso. · 

No artigo citado da Constituição o Poder Legislativo autoriza o Governo a decla-
rar a guerra; é uma delegação de um poder a outro poder, ao Poder Executivo. Com· 
parando outras disposições constitucionaes entre si, mais facilmente nos convencere-
mos de que - Governo federal -, no seu sentido rigoroso, quer significar o Poder 
Executivo da Republica. 

Façamos uma rapida analysa da Constituição. No art. 28 § zo encontramos o 
seguinte: para este fim mand41'á o Govemo Federal proceder, desde já, ao recensea· 
menta da população da Republica, . etc ..• Ora, esta attribuição não está incluída n·as 
attribuições do Poder Legislativo; e, como se cogita de um sen•iço de caracter pra· 
tico, é logico que a Constituição quiz mais uma vez referir-se ao Poder Executivo 
da Rei>Ublica. 

·o SR. Juuo SANTos- E as palavras do art. go- Gove1'11o Federal? 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - No art. 8° tambem o pensamento é o mesmo; 

Governo Federal significa Poder Executivo .•. 
O SR. JULIO SANTO& - Não está claro. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - ... e assim penso, pois que no alludido art. 8° a. 

Constituição cogitou de uma attribuição regulamentar e não legislativa. No correr 
do meu discurso procurarei desfazer estas e outras objecções que são levantada~, 
quando se estuda os nossos textos constitucionaes. 

Sr. Presidente, estando finda a hora, interrompo o. meu discurso, -pedindo a V. 
Ex. que me reserve a palavra para concluil-o amanhá. 

O SR. PRESIDENTE - O orador fica inscripto para fallar amanhã em primeiro 
lagar. 

(Muito bem: m11ito bem. O orador é c11mprimentado pelos Deputados presentes.) 
Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÁO DE 17 DE SETEMBRO. 

: Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a seguinte ~ emenda ao pro-
jecto n. 74 de 18g8 : -

Substitua-se o art. JO · do projecto pelo seguinte : 
O Poder Executivo intervirá no Estado do Amazonas nos termos do art. 6o da 

Constituição, em virtude dos acontecimentos politicos. que occon-em actualmente no 
mesmo Estado, com o fim tão s6mente de verificar si o Dr. Fileto 

:Emenda ao Pires Ferreira renunciou ou não o cargo de governador, e manter 
na posse desse cargo o que fOr reconhecido legitimo. 

projecto Sala das sessões, 17 de setembro dé -1898. - Rodrigue3 Fer-
nandes. 

O Sr. Galeão Carvalhal Continuando na ordem d~ considerações que 
lrontem havia encetado, e que foram interrompidas pela hora, quero deduzir o meu 

raciocinio, fazendo uma synthe5e que cc·mprehenda toda a maté· 
2• discussão ria que tenho àe estudar rapidamente, tanto quanto comporta 

este importante debate. Quero cumprir com a maxima sereni-
do projecto 74 dade este dever á que me impuz voluntariamente, procurando 

prestar um serviço a minha patria. 
Hontem estava eu expondo o meu pensamento sobre a magna questão contida 

no art. 6° e avancei resolutamente a proposição de que as palavras governo feíleral 
significam inquestionavelmente Poder Executivo. 

E' meu proporito discutir rapidamente este ponto e mo:;trar qual a minha 
opinião sobre a doutrina constitucional. Não tenho duvida alguma sobre a verdade 
da minha affirmativa : ella reprodu?. 'fielmente o pensamento do nosso legislador 
constituinte, e assim é certo que as palavras governo federal, usadas muitas vezes 
na ·Constituiçilo Federal, referem-se ao Poder Executivo da Republica. (Apoiados.) 

No art. 17 § 3 temos a seguinte disposição : o governo do E5tado em cuja r~pre
~entação se der vaga por qualquer causa, inclusive renuncia, mandará immediata-
mente proceder a nova eleição. 

Basta a simples leitu;a desta disposição da Constituição para se ver o signifi-
caiio da palavra governo, que na hypothese quer designar o Poder Executivo de 
qualquer Estado da União. Continuemos na analyse dos textos constitucionaes. 

O art. 59 estabelece as attribuições do Supremo Tribunotl; ahi encontramos com 
tOda a precisão a competencia do mesmo tribunal para julgar da validade de actos 
dos governos dos Estados; no art. 6o se define a competeneia dos tribunaes federaes 
para o processo l!e todas as causas propostas contra o GOTJerno da Unitio .e em geral. 
das causas · propostas contra a Fazenda Nacional, que é representada indubitavel-
·mente pelo Poder Executivo. 

Tratando-se de contractos celebrados com o Govern.o, é f6ra de questão que a 
Constituição quiz referir-se deterl:..tinadamente ao Poder Executivo, pois não consta 
oue ~e possa contractar com o Pooer Legislativo. São pennittidos contractos par-
ticulares com o Poder Legislativo? A resposta é prompta e decisiva pela negativa, 
lo~o a palavra gCY:~erno empregada pela nossa Constituição é sempre no sentiào de 
Poder Executivo, · 

O SR. JAYME VrLI.AS BOAS - V. Ex. está fazendo esforço para interpretar; pelos 
artigos que cite.i verá a significacão das palavras - Governo Federal. 

O SR. GALEÃo CARVAI.HAL- Nas disposições transitarias da Constituição, art, 3°, 
se preceita que á pmporçáo que os Estados se forem organisando o Governo Fede-
ral entregar-lhes-ha a administração dos serviços que -pela Constituição lhes compe 
tirem, e liquidará a responsabilidade da administração federal no tocante ·~ esses 
serviços e ao pagamento do pessoal respectivo. 

A historia da nossa Republica é muito recente; todos conhecem perfeitamente 
o modo pratico da organização dos Estados e a maneira por que foi feita a liquidaçll.o 
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da t'esponsabilidade da administração federal por oocasião da entréga de varios ser-
viços aos respectivos Estados. 

As palavras Governo Federal neste art. 3o das disposições transitorias sig_nificam 
precisamente o Poder Executivo pela natureza das proprias funcções que executa -no 
tocante a esses serviços. São meros actos de administ~ação, são liquidações de' respon-
sabilidades, são verdadeiros trabalhos de r~partiçõe~ ou secretarias publicas. (.4poia-
dos.) 

Meus senhores, o art. 4° das mesmas disposições transitorias vem ainda explicar 
melhor a significação das palavras Governo Federal. Ahi se lê: « Emquanto os Esta-
dos se occuparem em regularizar as despezas, durante o período de organização dos 
seus serviços, o Governo Federal abrir-lhes-ha para esse fim creditos especiaes. 

O SR. JAYME VILLAS BoAs - E' o Poder Executivo que abre creditos? -
O SR. GALEÃO CA.RVALHAL - Cert~mente. O Poder Legislativo autoriza C:u 

approva a abertura dos creditos, e é isso o que estamos observando todos os dias no 
nosso mecanismo politico. Não raro o nosso governo abre creditos, contando "com a 
sua approvação por P.arte do Congresso; este facto é muito frequente. Demais, dada 
a natureza das providencias de que cogita o art. 4o em -questão, Governo Federal 
é o Poder Executivo. 

Mais adeante, nos arts. 6° e 8° lemos o seguinte : u as despezas corri os magistra-
dos aposentados ou postos em disponibilidade serão pagas pelo Governo Federal. 

O Governo Federal adquirirá para a Nação a casa em que falleceu o Dr. Benja-
min Constant Botelho-de Magalhães. 

Estes artigos da Constituição são muito expressos e claros; tanto o pagamento 
como a compra de um predio, são actos de administração, naturalmente autorizados 
pelo Congresso, mas actos da competencia do Poder Executivo por intermedio dos 
seus respectivos auxiliares. 

O SR. JULIO SANTOS - Veja V. Ex. o art. 66, n. 2, da nossa Constituição. 
O Sli, GALEÃO CARVALHAL -Tomarei na devida consideração o aparte -do illustre 

Deputado. Quem estuda a nossa Constituição, verificará que não existe uni completo 
rigor no uso dos vocabulos; mesmo assim, apezar das lacunas que se notam na sua 
linguagem incorrecta, as palavras Governo Federal significam sempre o Poder Execu-
tivo da Republica e não os Poderes Legislativo e Executivo conjuntamente, como 
quer o illustrado relator da Commissão Especial. 

O SR. JAYME VILLAS BOAS -E' muito boa vontade de V. Ex. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - No art. 6°, definindo os casos de intervenção nos 

Estados, a Constituição usa das palavras Governo Federal no sentido de Poder Exe-
cutivo, e semelhante interpretação decorre da doutrina geral de intervenção adoptada 
pelo legislador brazileiro. 

Nos artigos oonstitucionaes ha disttncção ou melhor differenciação de intervenção 
a cargo dos varios poderes. 

O art. 6° refere-se ao Poder Executivo, os casos ahi assignalados estão demons-
trando que não se trata, de actos legislativos para a intervenção, mas de actos posi-
tivos de execução prompta de medidas, que forem aconselhadas no momento. 

Considero este aspecto da questão muito importante, e aqui revela-se o systema 
proprio da nossa Constituição. · 

O Poder Legislativo entre nós em muitos casos tem amplitude ~nergica em 
materia de intervenção, mas age sempre legislando, como demontrarei por uma breve 
analyse das nossas disposições constitucionaes. Esta parte da minha argumentação 
dífficilmente poderá ser contestada, a intervenção a cargo do Poder Legislativo 
emana de um acto tambem legislativo, embora tenha de ser executado por outro 
poder. 

o SR. JAYME VILLAS BoAs - Todas as disposições do legislativo são sempre 
assim. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - De accordo com o nobre Deput!ldo. O que eu 
quero dizer é que nos casos do art. 6° ha uma intervenção directa por parte do 
Poder Executivo representado pelo seu chefe, que é n Presidente da Republica. O 
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mesmo não acontece, quand~ ha a intervenção em consequencia de um acto emanado 
ou do Poder Legislativo, ou do Poder Judiciario. Em relação a este ultimo, quando 
ha desobediencia 'ás suas sentenças, o auxilio do Poder Executivo é indispensavel 
para o seu cumprimento. · 

Assim como ter:n Jogar a intervenção a cargo do Governo Federal -- Poder 
Executivo - tambem usam della os outros poderes constitucionaes. 

No art. 4° da Constituição está definido um caso de intervenção allecto ao 
Poder Legislativo. . 

. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, para se annexar a 
outros, ou formar novos Estados mediante acquiescencia das respectivas assembléas 
legislativas, em duas sessões annuas successivas e appro'l:ação do Congresso Nacional. 

Trata-se de um acto de completa autonomia dos Estados que é submettido á 
approvação do Poder Legislativo da União, approvação que é uma perfeita inge-
rencia nos negocio~ dos mesÕJ'os Estados. Innegavelmente cogita-se no art. 4" de 
uma intervenção sui generis, bem diversa da definida no art. 6• da nossa Constitui· 
ção. 

O SR. jAYIIIB \'H.LAS BoAs - O Poder Judiciario tambem intervem nos Estados 
a' todo instante. 

O SR. GALEXo CARVALHAÍ. - Por outras disposições da Constituição é consa-
grada a intervenção dos outros poderes nos Estados, naturalmente para ser mantido 
~ equilíbrio nacional resultante da nossa doutrina constitucion'll, que adoptou uma 
unica soberania da União. Como •.~onsequencia nós temos a exiotencia de attribuiç6es 
que são conferidas aos Estados e outras que lhes são vedada~. 

São preceitos positivos e expressos, que precisam ser interpretados de accordo 
com a doutrina geral que inspirou ó legislador constituinte. 

Assim sendo, pergunto ao nobre Deputado, relator da Commissão, si o Con-
gresso de um Estado decretar uma lei, contendo ma!eria vedado1 pela Constituição 
Federal, não haverá Jogar a intervenção do Congresso da União para annulhar seme-
lhante lei estadual? 

O SR. jAYME VJLLAS BOAS- Não; serâ o Poder Judiciario. 
O SR. GALI!Ão CARVALHAL - Admitto como certo o reparo do nobre Deputado; 

o que não sollre duvida ha uma intervenção no Estado, provocada por qualquer pes-
soa interessl!da pela verdade constitucional. 

Ainda ha poucos dias nesta Casa votamos uma lei interventora, a proposito da 
emissão de títulos ao portador de apolices com o curso de moeda, emissões feitas 
pelos Estados epelas Camaras Municipaes. (Apoiados.) 

· Outro artigo da ·Constituição declara que o exe1·cito federal cÓmpor-se-ha de 
contingentes que os Estados e o Districto Federal são obrigados a fornecer. Não 
está aqui tambem uma especie de intervenção? Creio qt.e sim, _pois trata-se do princi-
pal tributo, a cujo pagamento é ob• igado o cidadão brazileiro. Para simplificar apon-
tarei os casos de intervenção nos Estados incluídos nas atttibuições do Congresso. 

I.o «Regular o commercio internacional, bem como c dos Estados 
entre si e com o Districto Federal, alfandegas, portos, crear e suppri-
mir ent~postos. 

2. • Resolver definitivamente sobre os limites dos Estados entre si,. 
os do Districto Federal, e os do terri'torio nacional com as nações Iimi-
trophes. " 

3·h Conceder subsldios aos Estados na hypothese do art. 5.0 

4.o Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territiorio 
nacional. 

5.0 Regular os casos de extradicção entre os Estados . 
.f!m geral todas as attribuições do Congresso Nacional-redundam em actos· le-

gislativos para terem execução em tooo o territorio da Republica. 
. Quero sómente salientar que a intervenção a cargo do Poder Legislativo reveste 

11ma fórma ·dillerénte da intervenção que compete propriamente ao Governo. 
0 SR. AMPHILOPHlÓ - 0 legislativo principalmente. 
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O SR. GALEÃo CARVALHAL - O que eu quero deinonstnr é que aos Estados 
compe~e~ o res~to a execução das leis emanadas do Congresso Federal destinadas 
a corng1rem mu1tos abusos praticados pelos poderes constitucionaes dos mesmos 
Estados. E' o reconhecimento da soberania federal, que é o poder supremo garantidor 
do principio federativo. 

'Em referenda ao poder judiciario, os casos de intervenção estão definidos de 
um modo ·claro . 

. Pela leitura dos varios artigos constitucionaes, eu encontro os seguintes casos 
de mtervenção na secção 3, arts. 55 e seguintes : · 

Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar origi-
naria e positivamente ou em rescurso : 

1.0 As causas e contlictos entre a União e os Eslados ou entre estes 
uns com os outros. 

2.0 Os litígios e as recla!llações entre nações estrangeiras e a Uniãe 
oU' os Estados. 

3·0 Os conflictos dos juizes ou tribunaes Federaes entre ~i, ou entre 
estes e os Estados, assim como os dos jui2'es e tribunaes de um Estado 
com os juizes e tribunaes de outro Estado. 

4·0 Quando se contestar a validade de leis ou de actos dos Go'llernos 
dos Estados. 

Ainda ha outros casos de intervenção a cargo do Poder Judiciario, como se veri-
fica por uma simples leitura dos artigos da Constituição, desde o art. 59 até o art. 6-z. 

O SR. AMPHILOPHIO - V. Ex. entende que todos os casos do art. 60 pertencem 
ao Poder Executivo? 

, O SR. GALEÃO GARVALHAL - C~rtamente, embora em alguns casos a acção do 
Poder Executivo seja provocada por uma requisição do Poder J udiciario, como no 
caso da execução de sentenças federaes. 

O SR. AMPHILOPHIO - E' preciso considerar este caso· do r;rt. 6o,. porque não ha 
intervenção na economia dos Estados. 

O SR. GAI.EÃO CARVALHAL - Sr. Presidente, como se explica este mecanismo 
da nossa Constituição? Com a maxima. facilidade se d~venda o pensamento do 
íegislador constituinte, _ porque a Constituição de 24. de fevereiro adaptou o principio 
fundamental da soberania da União. 

Ora, si nós temos de um modo discriminado os casos de intervenção a cargo do~ 
Poderes Legislativo e Judiciario, como queremos ainda levar a confusão aos textos 
constitucionaes que definem a intervenção a cargo do Governo Federal ou Poder 
Executivo? 

11., soberania federal é a base do direito de intervenção dos negocias dos Estados, 
e si affirmo que só a União é soberana, é porque no art. 15 se declara terminante-
mente que são orgãos da sobe·riana nacional o Poder Legislativo, o Executivo 1}. o 
J udiciario, harmonicos e independentes entre si. 

De~ta regra fundamental decorre a autonomia dos E_stados, e a proposito 
recordo-me de uma brilhante monographia escripta pelo Dr. Reynaldo Porchat sobre 
a posição· jurídica dos Estados Federados perante o Estado Federal, que sustenta com 
proficiencia a mesma doutrina. 

Nesse trabalho fui beber argumentos que vieram robustecer a minha convicção 
'no estudo desta these constitucional. 

O nosso legislador constituinte inspir01a-se ~as doutrinas da escola que sustenta 
que a soberania sÓ' compete á União Federal e que os Estados Federados são simples-
mente autonomos, .e nesta materia desviou-se das outras dua~ · escolas que sustentam 
que a soberania por ser indivisível pertence a·os Estados Federados e que sendo neces-
saria para outros a · divisão da soberania, tanto é sober.an!J. a União como soberano 
é cada Estado Federado. 

A Camara me dispensará o estudo 'minucioso desta·s diversas escolas que tiveram 
representantes tão illustres como Jefferson, Toéqueville, Zorn e outros muitos_ escrip-
tores notaveis. 
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E',. entretanto, no~so. dever .relembrar o que nos ensina Sumner Maine; que ·foi 
em consequencia dos exageros da doutrina da soberania dos Estados particulares;· 
que rebentou na America do Norte a celebre guerra de secessão, a . mais sanguino-
lenta e a mais ruinosa dos tempos modernos. Em synthese expenderei breves consi-
derações que estão deSenvolvidas na citada mooographia. 

A Constituição Brazileira adoptou o systema da soberania nacional· e neste ponto 
variou ~uito dos precediJí!ltes que der~m origem á Constituição Norte Americana 
e á Constituição da Suissa. 

Sendo a soberania da União a unica predominante, não póde ella ser offendida 
p01· um acto qualquer do Estado; a · União ·neste caso é iridestructivel e os Estados 
não podem por sua propria iniciativa e autoridade annullar uma lei federal, não 
podem separar-se da União; estãô elles obrigados a muitos· deveres prescriptos na 
Cônstituição. A lei federal nesta organização é superior a lei estadual; Bundesrllcht 
bricht Landesrecht, como dizem os publicistas allemães. 

o nosso legisládor· constituinte que já' encontrou o terreno preparado pelas dis-
cussões doutrinarias e scientificas sobre tão importante . questão política acceitou a 
verdade do regimen republicano federal. · 

Entre nós não houve e nem podia haver um pacto ao ser elaborada a Constitui-
ção; houve ao contrario a promulgação de uma lei funclamental destinada a ~er 

respeitada por todos os Estados Federados. 
Ao nosso systema póde ser applicada a definição de soberania dada por Le Fuz 

em sua notavel obra Etat .Fédlral et Coup d'Etat: u a sob~ania é a qualidade em 
virtude da qual a fórma de organização humana a mais elevada, o Estado, possue 
absolutainente a independencia em frente de qualquer outro poder humano, e, n;lati-
vamente, em toda a extensão de um territorio determinado, o direito de mandar 
sobre toda pessoa physica ou moral que se ache neste territorio, donde resulta, para 
elle, o direito de fixar livremente sua propria competencia em relação a · essas pes" 
soas, dentro dos limites do principio superior do direito. » 

D.a adopção Ja soberania nacional como unica e exclusiva resulta a seguinte 
grada\;ão; Constituição l''ede·ral, leis federaes; ·constituiç4o estadual, leis dos 
Estados. Em face de taes princípios, quando houver um conflicto qualquer entre as 
duas partes da Federação ... 

· 0 SR. LEOVIGILDO FILGUE!RAS - Prevalece a lei superior. 
O Sa. GALEÃO CARVALHAL - ... não póde deixar de dominar a supremacia da 

lei federal, e, si não houvesse essa supremacia, surgiria a desorganisação e a quebra 
do laço federativo; dar-se-hia o anniqÚilamento da unidade nacionill. . 

Cumpre não confundir a unidade federativá com systema unitario de governo. 
(Apoiados.) · 

Este principio de unidade em nada é contrario ac systema federativo, porque 
tambem ha distinaoão de atribuiÇões, que competem umas á União e outras aos 
Estados, que em sua vida autonomica pódem marchar e evoluir. 

Bluntschli diz que a unidade é condição necessaria de todo bom organismo; a 
divisão da soberania paralysa e dissolve; ella é incompatível com a saude do Estado. 
(Muito bem.) 

A ConstituiÇão Brazileira,. de todas as Constituições Fedenes, constitue o typo 
talvez maiS perfeito; do seu contexto resulta sómente o predomínio da soberania da 
União; erri'Íu:nhiíni dos seus ãrtigos ha uma unica referenda á soberania dos Estados, 
havendo completo silencio a respeito. 

O SR. AMPHILOPHIO - Houvesse justiça una, que seria perfeita. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Si em dados' momentos tem· hlividõ interpretações 

contrarias á doutrina que tenho annunciado, nem por isso deixará de vencer a dou-
trina verdadeira c constitucional, que estabelece a soberania da União Federal a 
par da autonomia dos Estados, · 

O SR. AMPHILOPHiq - São idéas de. confederação que datam da idade media. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Na Allemanha ha uma 'confedP.ração; os estados 

confederados conse-rvam a sua soberania. Nos Estados Unidos da, America d? Nort~,: 
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qu~ndo elles ensaiaram este systema de governo em sua primeira ·· phase deu-se 0 
at<Ordo dos Estados. que conservavam uma certa soberania. 

Na S.uissa principalmente, que é a confederação mais antig-a que a historia re-
gistra, verificamos a mesma evolução. · 

A alliança entre os. tres pequenos cantões em 1291 foi o berço da confederação 
suis&a, e desde aquella época. aquelle .povo apresentou ao mundo o exemplo de uma 
reunião de nacionalidades diversas, fallando suas línguas proprias debaixo de um · 
systema de governo, que veio se desenvolvendo e se aperfeiçoando até os nossos dia~. 

A vida e o desenvolvimento historicos do povo suisso estão intimamente ligaiios 
á situação geographica do paiz e á sua ethnograehia. A constituição suissa actual 
deve forçosamente trazer o cunho de todas estas influencias, que presidiram ao desen-
voiviment.o da nação. 

O SR. AMPHILOPHIO - Para mim o mais bonito é o systema do Canadá, o syste-
ma pe gabinete. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL- O proprio Dr. Ruy Barbosa, uma illustração su-
perior, e que com tanto patriotismo se dedica ao estudo das grandes questões de • 
Estado e das nossas questões constitucionaes, em artigos que correm publicados 
repara com todo criterio que ' uma das faces sob as quaes se apresenta a perversão 
do senso constitucional, é a allucinação das províncias, evadidas á centralisação de · 
houtem, substituindo o principio salutar da autonomia federativa pela funesta illusão 
da soberania dos Estados. A doutrina da nossa Constituição é, portanto, indiscutível; 
só existe a soberania da União. 

O SR. AMPHiLOPHIO- Soberania dada por nós, pois foi a União quem a creou. 
O SR; GALEÃO ·cARVALHAL - Estados soberanos, porque? 
Pelas disposições expressas da Constituição ha varios casos de intervenção nos 

negocios dos Estados, como já provei; a interVenção mata a soberania, ou melhor 
é a prova evidente de que semelhante soberania não passa de uma illusão; a inter-
venção prova por sua vez, que os Estados não podem revogar as leis federaes de 
accordo com os seus interesses particulares. · 

Pa~a evitar · os confl íctos, para extinguil-os, para que o mécanismo constitucio11a1 
possa funccionar com ordem e harmonia o ,Poder J udiciario fcii investido de p~ero
gativas superiores ao nosso systema politico. E' a garantia suprema do bom funccio-
namento do regimen federal entre nós, e· a sua propria organisação é a negação 
completa da soberania dos Estados. (Apoiados.) 

A constituição americana foi o nosso modelo neste assumpto de tamanha magni-
tude; nella o Supremo Tribunal Federal tem attribuições extraordinarias, c confesse-
mos que durante . as phases criticas e angustiosas daquella grande nação, o Supremo 
Tribunal representou um papel na altura da missão especialissima que lhe foi em 
boà hora confiada. 

Tocquc.>ville nos descreve as ~uas impressões, quando elle estuda o papel da Su-
prema COrte Norte Americana, a influencia que ella exerce na marcha regular das 
instituições. 

Diz Hamilton : « O poder de decidir as causas entre dous Estados é essencial 
á paz da União. O horrível quadro das dissensões e das guerras civis que deliceraram 
o imperio germanico, mostra qual foi o poder desta instituição para fazer cessar ! s 
desordens e dar a paz ao imperio. . · 

Na Republica Brazileira o Supremo Tribunal exerce as mesmas funcções; é a 
guarida das nossas liberdades. (Apoiados.) · 

E', portanto, o Poder Judiciario o incumbido de salvaguardar as instituições 
em todos os conflictos possíveis, . intervindo opportunamente nos casos expressos 
na lei. · 

Ainda um outro argumento capital prova· que os Estados entre nós não poisuem 
soberania. A declaração de guerra é um acto de perfeita soberania. Pois bem, pelo 
art. 66, n. J, é defeso aos Estados fazer ou decláraT a guerra entre si e usar de 
represalills. 

Esta faculdade de declarar a guerra pertence ao C1mgresso Naciona·l o,~ ao 
Poder Executivo devidamente autorizado. 
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· .Onde a soberania dos Estados pela nossa Constituição, si elles não podem decla-
rar a guerra, não podem se separar. da União, não ·podem rejeitar a moeda ou a 
emissão b;~ncaria em circulação por acto do Governo Federal, não podem em summa 
praticar acto algum que vá contrariar interesses federaes? 

Na Suissa mesmo não existe de facto semelhante soberania dos cantões. 
Marsanche em seu bello livro a Co~fedet'afãO Helvetica nos dá uma idéa exacta 

do nosso conceito nos commentarios que faz da Constituição daquelle paiz. 
O notavel escriptor Dubs, indirectamente chega ás mesmas conclusões, embora 

reconheça a dupla soberania - a dos estados particulares e a soberania da Confe· 
deração. 

Mas, pergunto eu, como póde- ser reconhecida a dupla soberania nos cantões suis-
sos, quando muitas vezes tem Jogar a intervenção no caso· de ameaça de desordem 
por uma causa interna ou externa? 

Onde ha uma intervenção por parte de um poder superior, desapparece o prin-
cipio da soberania_ no territorio que soflre a intervenção. 

Na Suissa até em certos casos a autoridade federal póde intervir sem requisição. 
Convém notar que a Coru;tituição daquelle notavel paiz tem-se modificado por uma 
verdadeira evolução, e eu penso que alli ha uma tendencia para fortalecer o poder 
federal em prejuízo das regalias cantonaes. 

Os rapidos e numerosos meios de communicação teem uma i·nfluencia contraria 
a este particularismo e favorecem a unificação política. · 

E' uma soberania limitada, mas é força confes;;ar, que semelhante soberania 
póde estar declarada nos artigos constitucionaes, mas de facto ella esbarra de encon-
tro á soberania federal. Como diz Marsanche, ha na Suissa um systema patemal, uma 
combinação preparada para prevenir os oonflictos que possam .se suscitar. Bello e 
feliz povo, onde muitas vezes os cidadãos ignoram o nome do chefe do Estado I com<> 
nos descreve o mesmo Marsanch~ relat~ndo um episodio attribuido a uma familia 
franceza domiciliada na fronteira. 

0 SR. AMPHILOPHIO dá um aparte. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Sr. Presidente, nestas rapidas considerações que 

tenho feito para justificar o meu voto, resulta a opinião que tenho sustentado de que 
oão é licito confundir-se a intervenção conferida ao Poder Executivo no art. 6° e a 
faculdade de intervenção, que tatnbem compete ao Poder Legi·slativo e ao Poder 
J udiciario. 

Repito o que hontem disse de uma maneira positiva; ao Governo está reservado 
o arbítrio de intervir na questão do Amazonas independente de autorização do Con-
gr:esso, si elle entender que se trata de alguns dos casos compendiados no art. 6° da 
nossa Constitujção. · 

O projecto que estamos discutindo não dá uma solução constitucional; apenas 
concede uma autorização para intervir como bem entender. 

O SR. BARBOSA LIMA - Segundo o seu prudente af'bitrio. 
O SR. GALEÃO Ct.RVALHAL - O projecto da Commissão Especial teria uma justi-

ficativa si elle por si, depois de um exame serio da reclamação, depois de estudados 
todos os documentos, que fossem requisitados, resolvesse a questão; mas autorizar 
a intervenção é uma completa redundancia. (Apaf'tes.) 

0 SR. AMPRILOPHIO dá um aparte. . 
O SR. GALEÃo CAI<VALHAL- Para muitos 11a hypothese do n. 3 do art. 6° é indis-

pensavel a declaração do estado de sitio para ter Jogar a intervenção federal nos 
Estados. -

A pratica, ou melhor os factos teem demonstrado _o contrario, como aconteceu 
a principio no Rio Grande do Sul e recentemente na Bahia, quando mobilisou-se 
o exercito nacional contra o arraial de Canudos. 

- UM SR. DEPUTADO - Com relação ao caso da intervenção n. 2, quando o Con-
gresso não está fuoccionando, o caso não é tão urgente como os dos ns. 1 e J, de 
modo que o Poder Executivo age por si, sem ser preciso convocar o Congres_so, 9 
que não succede com o § 2o. 
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O SR. GALEÃO CARV ALHAL - Em resposta ao ap;,rte do nobre Deputado devo 
dizer que os casos do art. 6° independem· de autorização do Ccngresso, !Íegundo a 
doutrina que tenho sustentado. Faço uma excepção em referenda ao estado de sitio, 

' que só poderá ser decretado pelo Governo na ausencia do Congresso, como ~ expresso 
na Constituição. · 

No caso em debate, o Governo que intervenha com a sua responsabilidade, si 
qui;rer ... 

Vozss - Si "{ôr caso disso. 
O SR. GALEÃO CARNAVALHAL- •.• porque, para mim o teor da mensagem do Sr. 

Presidente da Republica evidencia que os factos occorridos no Amazonas não são 
previstos na Constituição para dar logar a uma intervenção por parte do Governo; 
são factos para serem discutidos judicialmente pela parte lesada. 

O voto em separado do Sr. Peregrino cont~m uma apreciação exacta da questão. 
Tudo quanto não ·fôr o que se diz no excellente trabalho do meu digno collega, ~ um 
attentado contra a Constituição, e uma invasão nas attribuições dos poderes. 
(Apoiodos.) • 

A mesma doutrina sobre intervenção vemos consignada ~m varias constituições 
republicanas. · ·. 

Na Republica Argentina ha a intervenção do poder federal nos Estados por meio 
da declaração do c~tado de sitio, dando a competenciil ao Congresso e ao Poder 
Executivo. · 

Nas constituições do Chtle e do Paraguay tambeu\ existe a faculdade da int.er-
venção do poder federal nos negocios peculiares dos Estados, n.ostrando assim que 
só ha uma soberania que é a federaL 

Na Republica do Equador tem logar tambem a intervenção, sendo conferida 
ao Poder Executivo a attribuição de declarar em estado de sitio, com accordo do 
Congress(), ou em sua falta do Conselho de Estado, integral ou parcialmente, o 
territorio da Repu.blica por tempo determinado, em caso de succeder ou ameaçar 
ataque exterior ou commoção interna. 

Eu poderia me alongar nesse estudo comparado, mas vejo que não ha necessi-
dade. Os meus argumentos provaram, segundo ·penso, que os Estados entre nós ape-
nas possuetit autonomia e não soberania, e que no jogo das nossas disposições cons-
titucionaes, as palavras - Governo Federal significam ·o Poder Executivo da Repu-. 
blica. 

Terminando estas· considerações, quero assignalar que a Nação Brazileira não 
pôde deixar de prestar toda attenção aos nossos debates, observando o caminho que 
vão seguindo as nossas instituições. 

Nestes períodos agitados, por que temos passado, atravez d~ enormes convul-
sões que tem sotTrido a Republica, precisamos accentuar de um modo muitp fri-
sante, que ~ indispensavel constituir-se uma elite quo; continue a .predica de uma 
doutrina constitutional purá, respeitando, quanto possivel, as tradições deixadas pelo 
Congresso Constituinte. 

Então, o PodeJ: Publico, armado da força material, conscio dos seus deveres, be 
verá obrigado a ser o rt$'resentante da~ aspirações populares·. (Apoiados.) 

Tem sido sempre essa elite, composta dos elementos intellcctuaes e moraes, que 
tem influído em períodos ceJ;"tos para as grandes transformações políticas e sociaes. 

Nem sempre são as maiorias parlamentares, que conquistam as victorias libe-
raes, o predomínio de id~as beneficas. Não; as minorias ao contrario, exprime_-se 
convictamente Scipio Sighele, aggregado á Universidade de Pisa, em sua notavd 
obra a Psychologia das Seitas, no mundo como nos parlamentos, futeram sempre a 
grândeza das Nações. (Apoiados, muito bem.) 

Este facto, estP phenomeno observamos em nossa patrh; são as minorias os 
elernento3 de re5istencia contra toda e qualquer tentath•:. de retrogradaçllo; são ellas 
que teem aberto o caminho para a ralisação dos grandes ideaes, que são hoje uma 
realidade entre ~ós, 

DOC!JME!fiOS PARLAMENTARES. VOL, lll. 2·3 
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O. Sa. BARBOS4 LIM~ - Constituem o jacobinism:> de cad,;l épocaj. ml!is tarde 
constituem o que se chama o conservatorismo. 

O SR. GALJ!Ão CARVALHAL - Os governos não são feitos para protegerem os 
direitos; pelo contrario são instituídos com ·o fim de dirigir as actividades que neces-
sariamente convergem para um destino commum. Os que con$idEram que os gover-
nos são livres, quando elles garantem direitos, actualmente seduzem-se pela organi-
zação da Inglaterra, onde gemem sob o despotismo rnon3.rchico, amparando peia 
aristocracia a Irlanda, a Escossia, a I ndia e -todas as suas colonias. 

Não; dévemos encarar as funcções de governo pela concepção dos deveres, que 
dévem ser cumpridos. 

Neste terreno ~drniro a doutrina do .grande philosopho Augusto Cornte; o Gover-
no tem por objecto esfirnillar o. cumprimento dos devere~, e assegurar o seu desem-
penho, impedindo ôs"'desvios, a que nos expõe a defidencia do altruísmo ou as lacu-
nas intellectuaes. 

O . Sa. BARBOSA LutA - Chamar-se livre a Inglaterra, um paiz com igreJa 
official. 

O SR. GALEÃO CARVALKAL -'- Dizia eu que à Nação Brazileira não p6de deixar 
de acompanhar os nossos trabalhos, de analyzar a interpretação que a geração con-
temporanea está dando á lei fundamental da Republica. • 

Certamente a opinião publica está vendo que estamos nos desviando da verdade 
constitucional, levados, por interesses de momento. A' minoria compete o dever de 
salvar o principio em perigo, procurando sempre reunir proselyt'!s para repuqiar as 
leis reaccioaarias. · 

A Nação Brazileira naturalmente recebeu com assombro a noticia de que a maio-
ria· parlamentar votara urna lei, approvimdo os acto~ praticados pelo Governo durante 
o estado de sitio e tarnbem a prisão de Deputados antes de ter sido decretada a medida 
excepcional do sitio e por consequencia estando em effectividade as garantias consti· 
.tucionaes. E porque procedeu assim a rnaiora? Pela preoccupação de uma mal enten-
dida solidariedade partidaria, como si o Governo Republicano, sendo um Governo 
de deveres, não fosse tarnbem um Governo de responsabilidades .. 

A mesma cousa se me afigura com este projecto em discussão; o Governo quer 
salvaguardar a sua responsabilidade. Eu nãb posso deixar de encarar o debate sob 
este aspecto, porque a questão foi · aquj ·collocada neste terreno. 

Os meus cornrnentarios são justificados, e eu no exercício do meu mandato tenho 
o dever de salientar que a maioria parlamentar assumiu a responsabilidade de appro-
var a suspen~ão das irnmunidades dos Deputados em pleno regimen de garantias 
comtitucionaes. (Apoiados.) · 

Noto que a desorientação moral quer invaclir o Congresso; symptoma que não 
é felizmente o reflexo do estado da sociedade brazileira; essa desorientação precisa 
ser cornbattida vivamente, e esta obrigaçâo está imposta a nós da minoria, que deve-
mos persistir na sustentação da verdade constitucional. • 

Dizem, Srs Deputados, e eu tenho o mais profundo pezar em repetir semelhante 
conceito, que a crise que atravessa o nosso paiz, é uma crise de caracter. Estaremo~ 
isemptos desta critica severa? 

Aquelles que es.tudarem desapaixonadamente a nossa situação actúal; sa~erão 
fazer a justiça aos conternporaneos e discriminar as devidas responsabilidades. 

As maiorias parlamentares respondem pelo apoio e pela direcção dos governos; 
respondem pelos seus actos perante a oP.inião publica que muitas vezes espontanea-
mentEl os condernna. 

-Sim! Não quero que se .appliquern ao Brazil as P.alavras energicas, ·mas verda· 
deiras, de Tacito depois da morte de Augusto. u"Mas já dentro de Roma corriam 
a precipitar-se na escr-avidão os consules, patrícios e cavalleiros, e quanto mais illus-
tres, tanto mais falsós .e promptos se mostravam,_ estudando até sua physionomia 
e seus gestos para nem parecerem demasiadamente alegres com a morte do príncipe, 
nem tristes com o novo governo. » De maneira que a adulação tinha achado o segredq 

- de equilibrar as alegrias com o pranto. 
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Nós constituímos a minoria parlamentar nesta Casa e que temos tra.vado ·cOm 
bate no terreno constitucional sobre as questões da maior gravidade, devemos cerrar 

· fileiras fazendo um appello aos nossos companheiros de idéas,. para a defesa -do pro-
gramma ·republica·no; os elementos reaccionarios e~tão dominando, a federação está 
ameaçada e com clla correm perigo as proprias instituições · 

Não sou con"trario a reformas constitucionaes, não·: sou um espírito emperrado, 
mas só approvarei reformas progressistas e aperfeiçoadoras. 

Jamais pugnarei por outro ideal que não seja a Republic~ levada ás suas mais 
rigorosas consequencias scientificas. tendo como dever supremo a solução. da questão 
social. Não ha duvida que neste terreno estou prompto a incorporar-me aos patriota~ 
que desejarem qualquer reforma na Constituição e quizerem cuidar da felicidaqe real 
do povo. 

O SR. AMPHILOPmo - Que excellente acquisi~ão I 
O Sll. GALEÃO CA~VALHAL - Hoje, com. o evoluir áa nossa civilização, amorte· 

cida a crença religiosa, o povo reclama do5 governos mais interesse pelo seu bem 
e.star e é por isso que os espíritos superiores preoc.cupam-se presentemente .com o 
estudo do 'problema economico, procurando fazer da terra o nosso paraíso, pela· .des-
crença do paraíso celeste. 

, O SR. AMPHILOPHIO - . Isso é ~m ideal irrealizavel; devemos fazer -o melhor pos-
sível. · 

. O SR. GALEÃO CAkVALHAL- O nosso estado social _é a prova exhuberante <.je que 
- a nacionalidade brazileira comprehende perfeitamente as gra~des aspirações humana;; 

e que empenhará todo o seu concurso para evitar um passo qualquer no caminho 
da retrogradaçã,o. ' 

Sr. ·.Presidentet o projecto autorizando a intervenção no Estado do Amazonas, 
além de ser inconstitucional, é um precedente funesto para as instituições republi 
canas. (1lpoiados.) · 

Çom a maxima sinceridade peço a attenção da Camara para o perigo, que está 
encoberto neste projecto. Vamos cerrar fileiras, como já dissei vamos tocar rebate, 
nós republicanos, que amamos a Republica ,' porque a hora suprema nos ·chama a pos- . 
tos. Cumpramos o nosso dever, repudian~o o projecto . . (Muito bem; muito bem. O 
orador é cumprimentado pelos Deputados presentes.) 

O Sr. Julio Santos : Sr. Presidente, não tencionava absolutamente tomar 
parte neste debate. . 

Privado pelo meu medico de entregar-me a estudo~ e principalmente de fazer 
leitura á no!te, unica hora que sobra a nós outros Deputados · para o estudo das 
questões que aqui se debatem, era meu proposito apenas prestar attenção e aprender com os meus illustres collegas em vei de vir dar-lhes a minha opinião. 

Infelizmente o modo por que se rrÍanifestou a illustrada Co~missão Especial a 
respeit.~ do assumpto, emiÚindo opiniãO que feria convicções que tenho de longa 
data, me obrigou a externar o meu voto em um projecto, que fiz preceder de ccmsi-
derandos que deveriam substituir o presente discurso. 

Ainda foi il!udida a minha espectativa. Os meus considerandos não pareceram 
sufficientes e fui censura!;Io não só por uma parte da imprensa desta Capital, como 
por _alguns dos meus collegas. Não podia, por COilseguinte, furtar-me ao dever de 
justificar a minha attitude e o meu voto. Em primeiro logar firmarei ainda que por 
modo summario a preliminar, que mais de uma vez tenho aventado por occasião de 
outras discussões e é que ao Congresso Nacional não póde faltar a attribuição quP. 
teem todos os legisladores, qual a de interpretar as suas pr-oprias leis. 
· Este ·ponto não precisa ·ser discutido. 

0 SR. AMPHILOPHIO - E ninguem contesta. 
O SR. Juuo SANTOS - Hontem foi contestado pelo nosso illustre collega, Sr. 

Leovigildo Filgueiras, S. S. disse que o Congresso não tinha competencia para inter· 
pretar, nem a Constituição nem as proprias leis ordiharias. 

1 Affirmarei, pois,_ muito pelo contrario, que a nossa competencia se estende ::iio 
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s6 á interpretaçAo das leis ordinarias, como mesmo á das leis consti:tucionaes, e vou 
dar a prova em poucas palavras; No art. 90, que determina o processo para addita-
rem-se, supprimirem-se <lU reformarem-se os artigos da Constituição, exige-se não 
um mandato especial, como na Constituiçiio da America do Norte, da Republica Ar-
gentina e da Suissa, mas determina-se que o mesmo Congresso ordinario, guardado 
apenas, entre a apresentação e approvação do projecto o espaço de uma sessão para 
outra, para que a opinião se pronuncie sobre a materia a reformar-se, additar-se ou 
modificar-se, possa isto realizar-se. 

O SR. BARBOSA LIIIIA - A iniciativa regimental é muito mais complicada para 
· esse caso. 

O SR. jULIO SANTos - Sim, mas a cabeça pensante do legislad<lr ordinario fica 
sendo a mesma do legislador constitucional, salvo condições de modo e tempo. O 
modo é que o projecto seja apoiado por uma quarta parte dos membros de qualquer 
das ca,maras, acceito em t-res discussões por dous terÇos de votos, devendo ser appro-
vado na sessão do anno seguinte (e é essa a condição de t~mpo), em tres discussões 
por do4s terços de votos, E eis a razão por que, sendo a cabeça pensante, á qual 
incumbe reformar ou additar a disposição constitucional, a mesma que a do legisla-
dor ordinario, p6de este declarar ' o que quiz dizer. ' 

Si é preciso, para uma alteração constitucic;mal, dar tempo para que a opinião 
publica se pronuncie, adiando-se a respectiva deliberação de uma sessão para outra, 
o mesmo não p6de, não tem razão de ser exigido, tratando-se simplesmente de decla-
rar o pensamento contido na lei constitucional. • 

Outra razão, e esta ainda mais frisante, contra. ~ opinião daquelles que enten-
dem que o Congresso s6 em sessão constituinte tem competencia para interpretar, 
isto é, deelarar a Cc;>nstituição, é a que resulta do modo de delibera-r da Camara e 
Senado em tal caracter, pois como o preceitua o a~t. c)o da Constituição devem us 
deliberações obter dous terços de votos para ~e conside~·arem approvadas em cada 
uma das Camaras, o que, tratando-se de ponto obscuro ou duvidoso como o de quo. 
trat~os, seria possível s6mente por excepção, chegando-se assim ao absurdo de não 
poder o legislador explicar em alguns casos o .seu proprio pensamento. 

E essa prova que os mathematicos chamam - de réducção ao absurdo - é de 
uma força irrespondivel porque mostra á luz da evidencia que tal doutrina importaria 
na annullação da lei deixando-a inexequivel por falta de sentido, ou quando executada, 
flexível e sujeita a variadas interpretações, isto é, ao arbítrio, pelo vago do seus 
term~. 

E' além de tudo ~vidente que, quando construímos as leis, confrontam oi-as com 
a Constituição e com o conjuncto de todos o8 preceitos d<l direito positivo que se 
relacionam com o assumpto legislativo d<l momento, e é esse trabalho de assimilação, 
de comparação, ora de analyse, ora de synthese, que constitue a interpretação. 

Negar, pois, semelhante competencia ao Congresso,- é negar a nossa propria 
tuncção, pois sem CiiSSa mecanica intellectual a legislação seria - o cháos - em 
vez da ordem e .da harmonia que ella significa. 

Mas, perguntaremos, qual a interpretação que assim exercita o Congresso? 
Respondem-nos alguns collegas que é a doutrinai, e que é ella a unica que cabe aos 
poderes do Estado, cada um no exercício de suas funcções. 

Em primeiro Jogar, é certo que sempre achei defeituosa a divisão da interpreta-
çío como geralmente a fazem os mestres de \lermeneutica jurídica. 

Eu dividiria a interpretação, si porventura me coubesse a honrosa e superior 
missão de ensinar, em duas ordens, publica e privada, sendo a publica aquella que 
exercitam os poderes publicos e eu a dividiria em judiciaria, administrativa e authen-
tica; privada ou doutrinai seria aquella que exercitam os advogados, os juristas, os 
commentadores, os mestres de direito no estudo das leis. 

Por interpretação judiciaria entendo a que determina o sentido da lei applican- •. 
do-a ao caso occorrente; administrativa, a que fixa o pensamento da lei esclarecendo-a 
por meio de regulamentos, não para um caso especial, mas de um modo geral, para 
uma universalidade de casos e de modo uniforme; authentica, finalmente, a que e 
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dada ao Poder Legislativo no exercido de suas funcções, quando declara as suas 
leis,. esclarecendo os seus pontos duvidosos, obscuros ou indefinidos. 

Sendo o legislador do Congresso ordinario, nos termos do art. 90 da nossa 
Constituição, a mesma entidade pensante, isto é, uma assembléa composta das mes-
mas pessoas physicas que compoem o Congresso Constituinte, é claro .que sempre 
que interpretarmos a lei ou a declararmos o fazemos authenticamente. • 

Disse hontem o meu illustre .collega Sr. A-raujo Filguekas que competindo a~ 
Poder Judiciario a interpretação authentica das leis, ipso facto, o Poder Legislativo 
não a tinha. · 

Contesto peremptoriamente semelhante doutrina. Já fui acoimado, por illustre 
collega a quem respeito e a quem dedico a melhor das minhas admkações, pelos seus 
talentos, pelos seus estudos, pelo seu amor ao ~rabalho, o Sr. Dr. Amphilophio, .de 
heretico porquanto disse S. Ex., esta contestação era uma heresia. 

0 SR. AKPHILOPHIO dá um aparte. 
O SR. }tlLIO SANTos- Fui acoimado de heretico por dizer que o Poder Judiciario 

não tem competencia para deixar de applicar as leis federaes. 
O SR. AMPHILOPHIO - Já expliquei o que significava heresia ..•• 
O SR. JuLio SANTos - .Explicou, mas não P.f'Ovou. 
O SR. AMPHILOPHIO .- ... no sentido de estar f6ra da orthodoxia. 
O SR. JuLio SANTOS - Hontem, interpellando o meu illustre collega Sr. Leovi-

gildo Filgueiras, eu dizia que S. Ex. não era capaz de mostrar-me na Constituição 
qual o artigo que dá ao Poder Judicia1'io competencia para interpretar a Constituição 
e deixar de applicar as leis do Congresso. S. Ex. titubiou, leu dous artigos da Con· 
stituição e reconheceu que não tinham applicação. 

0 SR. LEOVIGJLDO FILGUEIRAS - Não apoido, não reconheci semelhante CoUS'I, 
continuei a sustensar a minha opinião, que é a praticada pelo t-riburial. 
· O SR. AKPHILOPHIO ~V. Ex. referiu-se a mim, preciso responder. Na Constitui-
ção dos Estados tambem não se encontra expressa semelhante doutrina. 

O SR. JuLio SANTOS - V. Ex. ha de fazer o favor de ouvir-me, tanto mais 
quanto eu, para ter o prazer de ouvil-o mais longamente, tomei o Jogar que era 
destinado a V. Ex., vindo occupar a attenção da Camara á hora adeantada. 

O SR. AMPHILOPHIO - Pensei que me era .permittido a defesa. 
O SR. JULIO SANTOS - E' para não tomar-me o tempo, porque p6de findar-se a 

hora quando pot"Ventura esteja eu ainda em meio de meu discurso, e não desejo ficar 
com a palavra para segunda feira. 

Espero que Deus me dará vida e saude para, desta tribuna, poder mostrar a 
V. Ex. que heresia é a doutrina americana, incompatível com a nossa Constituição; 
hei de demonstrai-o mathematicamente. 

O. SR. AMPHILOPHIO - Heresia que na Argentina é muito espalhada já. 
O SR. BARBOSA LIMA - Tem feito muitos proselytos. 
O SR. NILO PEÇANHA .- Que já deixou de ser heresia. 
O SR. JULIO SANTos - A nossa Constituição absolutamente não cogitou de dar 

ao Poder Judiciario a attribuição de não applicar as {eis federaes, e é essa a sã dou-
trina em direito publico constitucional. · 

Effectivamente, qual a missão do Poder Judiciario? Applicar a lei : qual a do 
Executivo? Executar a lei; Quàl a do Legislativo? Fazer a lei. Üt'a a doutrina que 
combato, a doutrina americana começa por dar ao Poder Judiciario, como sua prin-
cipal attribuição, não applicar a lei, isto é o contrario daquillo exactamente que é da 
natureza desse poder. 

O SR. AMPHILOPHIO - 56 applica a lei e não o que não é lei; lei contraria á 
Constituição não é lei. . . 

O SR. JuLio SANTOs - A propria Constituição da .America do Norte não tinha 
tal theoria; é certo, porém, que lá se cogitou de um quarto poder que teria por fim 
examinar a constitucionalidade das leis, não sÓ' do Estado, como do proprio Con-
gresso Legislativo; mas viram desde logo que esse poder não teria tempo de exami· 
nar toda a Legislação Nacional, e o que é mais, oceorreu naturalmente que esse . 
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poder precisarià de um outro que por sua vez o fi scalisasse. Estava a questão nest_,_ 
pé quando a Suprema Côrte, então presidida por Marschal, teve occasião de julgar 
uma causa na qual era posta em duvida a constitucionalidade de uma lei do Con-
gresso Nacional; a Suprema Côrte, por uma interpretaçã.,, artificiosa da Constitui-
ção, tomou conhecitn~nto do incidente ~ pronunciou-se contra a lei. Semelhante ·solu-
ção foi um jichado para os Estados, que viam no Congressó Americano as mesmas 
praticas do párlamento inglez, que é omnipotente, e como se diz : só não pode fazer 
de um homem uma inulher; temendo por sua independência e autonomia, os Estado;'. 
acceitaram a doutrina que assim os gar;tntia, collocando-os sob a guarda de WI! pode~ 
desarmado, ·e .que por isso não tinham que tem.er, mas enorme desde então contra a 
prepotencia dos Poderes Executivo e Legislativo da União, 

Na America do Norte, apezar de não e.star incluído n·a sua Constituição, este 
poder de não applícar as leis federaes, ficou lá, entretanto, como um principio consti-
tucional, por direito costumeiro. Mas nós, educados e· instruido.; pelos juristas fran-
cezes, saturados das doutrinas de Benjamin Constant, habituados ao parlamentarismo 
e pratica dos preceitos, aliás sabiamente organizados da Constituição do tempo do 
Imperio, trouxemos para a Constituinte todas estas idéas de que não podíamos despo-
jar-nos de momento, e quando aqui o socialista, o communista, o positivista, o 
individualista suppunha que as emendas que offerecia iam dar á Constituição a feição 
da sua do11trina, resultava; pela tirada de uma vírgula, pelo accrescentamento de 
uma· palavra, pela epigraphe do titulo do capitulo que se modificava o pensamento 
primitivo ·e, por assim dizer nascia do conjuncto ·assim formado uma Constituição 
brazileira, que 50 em raríssimos póntos tem as disP.osições constitudonaes ae qualquer 
outro povo - americano, argentino, ou suis5o. Organisamos alguma cousa de 
nosso, porque o legislador era verdadeiramente brazileiro e guardava por habito, por 
educação os principies que até então tínhamos aprendido. 

A Constituição Brazileira é uma cousa nossa; nós nos devemos orgulhar della, 
porque é genuinamente nacional, não fizemos uma cópia servil do que é americano; 
por isso é que revolto-me todos os dias contra a tendencia artificiosa de querermos 
estudar a nossa Constituição pela Constituição americana, ou por qualquer outra de 
qualquer outro povo, 

Pretendo fazer a analyse do assumpto, em face dos principias da nossa legis-
lação patria, . sem trazer estudos das Constituições estrangeiras sobre princípios, 
muito bonitos,· não ha duvida nenhuma, para prelecções, mas indigestos, quando 
se trata de applicar o ni?sso direitd, e que s6 com muita reser-Va devem ser trazidos · 
para aqui, porque a nossa índole, a nossa histeria e os nossos costumes são muito 
diversos. · 

O SR. AMPHILOPH!O ...:.... Então o nosso direito nasceu de si mesmo. 
O SR. jULIO SANTOS - Est modus in rebus; não devemo~ trazer esses princípios 

a proposito de tudo. , 
Bem discutido este ponto, para o qual me comprometto a trazer ainda a somm3 

de estUdos modestos que tenho feito, mas que caracterizam em todo o caso a since· 
ridade de uma opinião, que, si não vale como a de outros muitos Srs. Deputados mais 
competentes (n4o apioados), vale alguma cousa pela convicção, pelo esforço, com que 
foi adquirida. . · 

Estabelecida esta preliminar de que ao Poder Legislativo compete interpretar as 
suas leis; perguntarei : o art. 6o está no caso de ser interpretado ou não ? 

Não preciso discutir esta these. · 
Os nobres Deputados conhecem de sobejo, desde quantos annos se lucta para 

decifrar esta esphynge. · 
Deante della encontram-se em difficuldades, a proposito de cada hypothese, não 

só ·o Poder Legislativó por cada lim dos seus oradores cómo "t_ambem o Executivo, 
pelo ~eu representante mais elevado! Não ha paragrapho do art. 6° que não tenha 
tido duas tres ou mais interpretações . 

. Por cons~quenda, desde que assim ~. e sendo a interpretação aquella parte da 
hermeneutica, que tem por fim esclarecer à que está obscuro na lei, definir o que 
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está indeterminado, é claro que não preCiso alongar-me em inais considerações para 
concluir que o art. 6° precisa ser interpretado, sob pena de, não o sendo e cumprindo 
ao Presidente da Republica applicar qualquer dos seus paragraphos aos casos emer-
gentes, dar elle, por sua conta e risco, as interpretações que lhe parecerem mais con-
venientes, variando-as, conforme o seu temperamento, a escola política que profes-
sar e até a sua fantasia. · 

E' assim que tem acontecido. Não preciso lembrar todos os casos de intervenção 
de que temos conhecimento; mencionarei entretanto, um que me parece frisante : 

Os nobres Deputados hão de estar lembrados de que a Constituição do Amazonas 
incluia, em um dos seus paragraphos, que competia ao presidente do Estado decretar 
o estado de sitio. ' 

Esta Constituição não rra a: unica; ainda na do Pará existe a mesma disposição. 
UM SR. DEPUTADO- Na de S. Paulo tambem. 
O SR. JuLIO SANTOS - Na de S. Paulo tamb.ein, diz o nobre Deptado muito 

bem. · 
UM SR. DEPUTADO- E 'direito tambem dos Estados. 
O SR. JULIO Dos SANTOS ~ Mas a nossa Constituição entende o contrario; a 

nossa Constituição é expressa a respeito; diz no art. 34, § 21, que é esta uma attri-
buição que compete privativamente ao Congresso Federal e, na ausenda deste, ao 
Presidente da Republica. Por consequencia, os Estados não a teem. 

Mas,. como eu ia dizendo, a Constituição do Amazonas tinha estabelecido, entre 
os seus preceitos, que o presidente do Estado podia declarar o estado de sitio, e effec-
tivamente, dando-se uma pequena commoção no Estado do Amazonas, o presidente 
de então suspendeu as garantias constitucionaes e começou a deportar cidadãos para 
aqui e para acolá. O marechal Floriano, tendo sciencia deste facto, expediu um de-
creto mandando para o Estado do Amazonas, como interventor, o propdo Sr. Eduardo 
Ribeiro, que actualmente alli faz preponderar a sua politica. Esse decreto era conce-
bido nos seguintes termos. A respectiva publicação é do jornal A Federação, do 
Amazonas, e foi transcripta no Jornal do Commercio de 24 de dezembro de 1895 : 

!<O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendéndo á 
situação anomala em que se acha o Estado do Amazor:lll.S, no qual foram decretadas 
e postas em vigor leis offensivas da Constituição Federal : . 

Faz saber a todos quantos o cumprimento desta interessar que o engenheiro mili-
tar Eduardo Gonçalves Ribeiro está investido de poderes para agir em nome do 
Governo da União, relativamertte aos negocias da administração do referido Estado 
do Amazonas, de accordo com a respectiva Constituição e leis estaduaes. 

Capital Federal, em I de fevereiro de 1892, 4° da Republica. - FLORIANO. PEI• 
XOTO,- Josf! HYGINO DUARTE PEREIRAoll 

Esse decreto está, como veem, rubricado pelo Sr. Dr. Jos~ Hygino Duarte Pe-
reira. .. 

Aqui está como foi interpretado o art. 6° da Constituição, não digo pelo Mare· 
chal Floriano Peixoto; que era um soldado feito estadista ás pressas para a occasião, 
ainda que não lhe negue qualidade e bom senso. _ 

Quem o guiou? Foi o notavel jutisoonsultó brazileiro. Dr. José Hygino Duarte 
~re~ . · . 

E, pergunto aos nobres Deputadós que 'tanto se reserttem quando se trata desta 
questão com medo que perigue a autonomia dos Estados, si p6de haver maiO!" ou. 
peior perigo do que a intervenção do Poder Executivo motivada por uma disposição· 
de lei, como se tem feito e se poderá fazer? · 

Supponhamos á testa da Republica qualquer outro presidente, como, por exem-
plo, o actual, e veremos que tem intervindo em certos casos e não teni intervindo 
em outros, apezar de sua paridade, assim ·como o Marechal Floriano que interveiu 
no Rio Grande e não interveiu em Sergipe, quando ali se deu a deposição do gover-
nador. pelo coronel Valladão, sendo que então não interveio porque entendeu que 
não havia perturbação de ordem e as cousas ficaram cómo .ante~ormente? 

O SR. CARLOS MARCELLINO- Como não intérveiu no. Rio·ae Janeiro, quando 
foi deposto 9 Sr. Dr. Portella. 
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O SR. Jui.to SANTos - Entretanto, o Sr. Manoel Victorino intervelu nt> meu 
Estado com ft>rça armada, por occasião da eleição de Deputados, no dia 30 de dezem-· 
bro, e a Camara deve estar lembrada que foi o meu illustre amigo e ·prezado collega 
o Dr. Godofredo Cunha, que como juiz seccional, depois de ter concedido habeas· 
corpus aos mesarios de Campos e Sr. João da Barra, requereu preventivamente a 
intervenção armada do Executivo, para fazer guarda a esse habeas-corpus qüe, 
aliás, não tinha sido desrespeitado, allegando ter fundados receios de que a sua or-
dem -~eria desacatada. Ahi está t> resultado da não interpretação e falta de regula-
mentação do art. 6o. 

No caso de que se trata, entendeu o Sr. Vice-Presidente da Republica que a 
simples suspeita de que uma sentença seria desrespeitada era motivo sufficiente para 
uma intervenção especta:culosa, cujo unico fim era garantir uma garantia, pois cs 
mesarios tinham obtido as ordens de habeas-corpus e bastaria apresentai-as no mo-
mento em que os ameaçassem de qualquer violencia, pois tanto liasta para a effec-
tividade desta garantia, que tem a sua ft>rça em si mesma e na sancção penal que a 
acompanha. 

O SR. BARBOSA LIMA - Depois do caso recente da Bahia, o habeas-corpus não 
garante tanto como V. Ex. supp6e. 

O SR. Jtiuo SANTOS - Ó collega me permittirá não tratar do caso da Bahia, 
pois argumento scientificamente e não formulei a hypothese do desrespeito effectivo, 
mas apenas de uma ameaça, aliás problematica • . 

Cito o facto para exemplo ,pois o habeas-corpus por si s6, é uina garantia dada 
pela lei, que poderia, é certo, ser violada por um excesso qualquer. 

Mas isto não nos leva a justificar a intervenção havida e que atrás de cada 
habeas-cor~us deve estar uma praça é atrás de5sa, uma outrà para gàrantir a pri-
meira, pois si assim fosse, o exercito nacional seria insufficiente. 

Eu não posso accreditar, que estejam de boa fé, perdoem~ine os meus illustrcs 
collegas que o diga, aquelles que entendem que o Sr. Dr. Manoel Victorino acertou 
rieste caso. · 

Não tenho ~ direito, nem devo suppOr que um homem publico seja capaz de se 
deixar guiar por paixões pequenas, por intéresses que não sejam justificaveis, mas 
o que é facto é que ahi, S. Ex .errou e errou crassamente, incidindo na sancção legal 
da responsabilidade. 

E ahi está. a que se reduz a não interpretação da lei constitucional em seu 
art. 6°. . 

O SR. LAURO MULLÊR - Tenho medo que erremos na interpretaçâo. 
O SR. JU!.ro SANTos - Mas se. erramos, cumprir-nos-há ein tempo eméndar a 

mA, o. 
Ó Corigressó Nacional é que não p6de estar vendo ' conimetterem-se abusos sem 

intervir com o remedio que o caso exige, e é esse o da interpretação da Consti-
tuição. 

Assim, pois, aquelles que não querem a interpretação, são muito mais inter• 
vencionistas do que os que cautelosamente en!endem que se deve regular este as-
sumpto. 

Os nobres Deputados teem visto que, quando se trata de interpretar as Constitui-
ções Argentina, Suissa ou Americana, para o que aliás cada um tem o seu commen-
tador aà hoc ninguem se oppõe ás conclusões; mas assim que se entra na analyse da 
nossa Constituição e se procuram applicar as conclusões tiradas, variam as opiniões· 
até o disparate, tantas são ellas em todos os sentidos. De tudo isso deveríamos espe· 
rar uma convergencia de esforços para regular o assumpto, mas é exactamente o 
contrario que vemos : diz-se que -não podemos interpretar, que o art. 6° é claro; que 
ha perigo para os Estados em regular a materia. 

Basta enunciar taes conceitos. Não ha negai-o o estudo do art. 6° é sua inter-
pretação, iinpõe-se, quando não tambein a sua regulamentação. Estudai-o-hemos sob 
o seu ponto de vista psyéhologico. 

Uma leiturã attenta do art. 6' dá Constituição nos convênee de que ·o legislador 
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formulou o seu dispositivo no intuito de garantir ora a integridade nacional, ora a 
ordem nos Estados, por meio da intervenção do Governo Federal, quando ameaçada 
aquella ou perturbada esta. · 

Di:z: o art. 6• : 
O Governo Federal não poderá intervir em negocies peculiares 

aos Estados, 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 tranquiUidade nos Estados, á 

requisição dos respectivos governos; 
4°1 para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. 

A regra é a não intervenção, mas abre-se excepção desde que occorre um ou 
outro daquelles casos. A intervenção é de duas sortes: nos casos dos. ns. 1, 2 e 4 
ella é e"-officio, isto é, independente de requisição. Nesses casos o Governo Federal, 
como supremo guarda da integridade nacional, é sempre obrigado a intervir para 
garantil-a. · 

O estudo de cada um daquelles numeres ou paragraphos nos convencerá deste 
asserto; assim, pela intervenção no caso do n. 1 - repellir invasão estrangeira ou de 
um Estado em outro - procura o legislador. manter a integridade nacional em 
relação ao seu territorio, que deve ser considerado como uma unidade, um só corp~ 
- Brazil. 

A offensa ou ataque feito a um dos Estados da Republica, não allecta unica-
mente esse Estado, mas á Nação inteira, em sua integridade territorial, e por isso 
cumpre que o Governo Nacional a defenda. 

Tambem é e"-officio a intervenção no caso do n. 2 - para manter a fórma repu-
blicana federativa. 

Assim ,pois, emquanto estiver mantida nos Estados a fórma republicana de 
governo, emquanto nelles se respeitar o laço federativo, isto é, a União perpetua e 
ináissoluvel dos Estados preceituada no art. 1°1 nã.o póde absolutamente ter Jogar 
a intervenção. · 

Mas o que é forma republicana? O que · é fórma federativa? 
Não precisaria definir questões como estas; está na consciencia de todos o que 

queria dizer o legislador constitucional. . 
Por fórma republicana se tem entendido um governo de representação do poviJ 

com um delegado temporario para exercer o Poder Executivo, sendo a administração 
publica distribuída entre tres poderes: Legislativo, Executivo e Judiciario, com 
funcções definidas em lei fundamental. 

Guardadas estas condições, tem-se entendida que o Estado mantem a fórma 
republicana. 

O SR. CÓ&LHO CINTRA - Logo, a intervenção é desnecessaria. 
O SR. JuLio SANTOS- Hontem o Sr. Leovigildo Filgueiras apresentou, em reJa. 

ção a este ponto, considerações com as quaes estou completamente de accordo, por-~ 
quanto entendo que a nossa Republica ha de ser democratica, representativa, constitu-
cional, não podendo, fóra dahi, existir a fórma republicana exigida pela Constituição. 

Não excluo dessas condições a dictadura scientifica do Rio Grande do Sul, para 
não desgostar os nossos amigos daquelle Estado, para que SS. EEx. não me quei-
ram mal. 

O ·SR. BARBOSA LIMA - A Constituição não diz eiil nenhum dos seus artigos 
como ha de ser organizada a fórma republicana. 

O SR. Jur,.ro S.-\NTos - E é por isso mesmo que não cotloco fóra desta fórmá o 
modo por que está constituído o Estado do Rio Grande do Sul e procuro adáptal-'l 
ás condições que expuz. . 

O SR. MARÇAL EscOBAR- V. Ex. poderia analysar a nossa Constituição .. 
O SR. Juuo SANTOS - Tenho-a lido no intuito de aprehender netla o pensamento 

que presidiu á sua confecção e organização, de modo a só considerar como caracterís-
ticos aquelles princípios que foram adaptados por todos os Uados. 
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Por consequencla, bem que com reservas, incluo como fórma republicana a tal 
ou qual dictadura scientifica do Rio Grande do Sul; excluo, ·porém, o repubticanismo 
puro ou· governo dos comidos populares, as olygarchias e aristocracias, qualquer que 
seja a feição republicana de sua organização, porquanto taes instituições e,stariam, 
sem duVida, fóra dos termos dos arts. Io e 63 da Constituição. 

Por fórma federativa se entende o reconhecimento expresso ou impticito da inte-
gridade nacional, por parte de cada Estado; a fórma federativa está mantida em-
quanto os Estados reconhecem a autoridade da União e não tentam, por qualquer 
modo e factos positivos, separar-se ou se constituírem soberanos. ' 

A intervenção do Governo Federal, nestes casos teria, como vemos, o intuito 
de manter 'a Unidade Nacional sob esse ponto de vista, isto é de sua fórma de governo. ' 

Ainda o n. 4, do art. 6o nos offerece um ultimo caso de intervenção ex-of!icio, 
isto é, do Governo Federal, em negocias peculiares dos Estados, independente de 
qualquer requisição da parte destes; diz o n. 4 - «Para assegurar a execução ias 
leis e sentenças federaes. " · 

Vê-se que o Legislador Constitucional procura ainda manter a integridade nacio-
nal como unidade social, como Estado, isto é, como Nação organizada; um só povo 
- o povo braziteiro, com suas leis, sua administração unica, com autoridade sobre 
toda a União. - . 

O desrespeito ás leis, ás sentenças por parte do Governo de um Estado ou de 
seus concidadãos, importaria uma desintegra.ção nacional, pois as leis e sentenças 
federaes se impõem a todos os braziteiros, como a todos os Estados. 

Recapitulando diremos que, nos tres numeras de que tratamos, trata:se de .uma 
intervenção ex-of!icio porque o interesse a· resguardar-se é 'um interesse Nacional; -
é a man<.~tenção da Repu'>lica federativa dos Estados Unidos do Brazit como Nação, 
como f6rma de Governo, como Estado. 

Vejamos agora o ultimo caso em que pode se dar a intervenção do Governo Fede-
ral : é ella a de n. 3 - «Para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, 
á requisição dos respectivos governos .. " 

Esta disposição é uma homenagem do Legislador Constituinte á autonomia dos . 
Estados, que teem o direito de se regerem pelas leis que adaptarem, respeitadas 3S 

leis da União e o laço que os prende entre si á União. 
O SR. AMPHILOPHIO - E quando houver a invasão de um Estado em outro? 
O SR.' jULIO SANTos - Neste caso é quebrada a unidade territorial, pois os Esta-

dos não são soberanias territoriaes distinctas, fazem parte da União. Creio que V. 
Ex. satisfaz-se com a resposta. 

0 SR. AMPUILOPHIO dá . um aparte. 
O SR. jULio SANTos - Porque V. Ex. não quer se dar ao trabalho de ouvir-me 

com alguma attenção? 
V. Ex. é sempre ouvido por mim com todo o respeito e acatamento, porquê .poi:; 

não me ouve tambem? Não tenho habitas da tribuna, nem sou orador ... 
O SR. AMPHILOPHio - Perdão; eu o estou ouvindo com toda a attenção e sinto 

profundamente que o meu aparte o tivesse aborrecido. · 
O SR. jULIO SM'TOS- Não senhor; os seus apartes me ho!l1'am sobremodo; mas, .. 

V. Ex. faz-me perguntas sobre o que já tratei, e me obriga a voltar atraz, interrom-
pendo o meu raciocínio. · · 

Continuando, tinha tratado dos casos de intervenção a arbítrio do Governo Fede-
ral e tratava do n. 3 do art. 6°, em que a intervenção do Governo só podia ter Jogar 
em algum Estado quando solicitada pelo seu respectivo Governo. 

O SR. CARLOS MARCELLINO - Mas na Bahia não aconteceu isto; o Governo 
mandou as 1>Uas forças para lá independente de requisição. 

O SR. ]ULio SA!>'TOS - Não estou de(endendo o Presidente da Repubtica; não 
procuro saber si acertou ou errou. Homem ·de partido, me pronuncio daquella ban-
cada (apontand<J); nE"<ste momento fallo desta tribuna como homem de doutrina; não 
defendo nem accus,., a ninguem tratando deste . ponte neste momento. 

Si ha caso em que deva ser definido e minuciosameont~ .determinado o pensamen-
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Porque? Para que essa determinação1 que outra cousa não é do que uma inter· 

pretação do texto tla lei nos caso!! dos ns. J, 2, e 4 e das palavras - ordem e tran-
quillidade - no n. 3 ? 

Para manter o Poder Executivo, isto é, o seu primeiro representante, der:tro 
das ,raias que pela Constituição lhe são traçadas; para evitar as exorbitancias a que 
póde dar lo~ar um.1 interpretação sem correctivo, pois nem a ~ei da responsabilidade 
póde circumscrever o pensamento e o juizo do Governo, que não se póde dizer que 
exorbita, desde que a sua Interpretação não exceder a amplitude da lei. (Pausa.) 

Dae-me o logar de Presidente da Republica, e eu com o art. 6o da Constituição, 
sem estar declarado nem regulamentado, comprometto-me a dirigir o Governo do 
Estado, pois semelhante artigo indefinido como está, é uma alavanca mais poderosa 
do que aquella com que Archimedes se propunha a f.uer parar o mundo tendo um 
ponto de apóio. 

Mais de uma \'eZ terri-me occorido esta comparação que por si exprime com 
precisão o perigo da amplitude discricionaria da livre interpreh.ção dó art. 6o •. 

O projecto que tive a honra de apresentar tratava de definir unicamente o n. 3, 
exactamcnte numero a que os não inlervencionistas devem dar a maior amplitude, 
não deixando que as circumstancias que devem caber nelle, possam ser applicaveis a 
quaesquer dos outros numeros. 

Si porventura taes circumstancias puderem, por uma intP.rpretação habil, tor-
narem-se applicaveis ás condições dos ns. x, 2 e 4• nas quaes o poder do Presidente 
da Republica . póde ser postp em acção sem ser chamado, então, senhores, não sei 
o que será da autonomia dos Estados. 

Nos restrictos termos do n. 3 o Presidente da Republica não póde intervir sinão 
ã requisição dos Governos dos Estados. . 

Por isso mesmo, a intervenção federal neste caso nunca póde prejudicar a auto-· 
nomia dos Estados e assim entendi quando organizei o meu projecto interpretativo. 

Tem-se dito, ~r. Presidente, que nós, os que viemos do Imperio, somos inca-
pazes de comprehender as novas instituições (n4o a~oiadc;s) e que pela minha emenda, 
estendi a intervenção a casos de que não cogitou a Constituição da Republica. Mas·, 
senhores, si a applicação do n. 3. é por demais ampla, pela emenda que offereci, 
tanto melhor para aquelles que se receiam das inten·enções, porquanto teremos os 
nossos Estados garantidos em qualquer das hypotheses dadas, visto como o Governo 
Federal, não podendo applical-as aos casos de intervenção ex-of!icio, não 'poderá 
intervir sinllo solicitado. 

Será a censura pela significação que dei ás palavras - respectivos governos -
do n. 3· · 

E' certo que a minha emenda di7 : 
« As requisições se entenderão feitas pelos governos dos Estados, quando ori-

ginarias de qualquer dos ramos do poder publico : Exec_utivo, Legislativo ou Judi: 
ciario. 11 

· Mas, senhores, essa significação fui bu.;car onde unicamente o devia fazer : nas 
Constituições dos Estados, que quasi todas designam como competentes para requi-
sitarem a intervenção federal os dous pdmeiros poderes. 

Assim a Constituição do Amazonas, que é o Est.ldo em discussão, no art. 29, 
§ 4° determina o reguinte : 

« Art. 29. Compete ao Congresso, etc. 
N. 8. Reclamar, quando reunido; e no caso do art. 6 da Constituição da União, 

a intervenção do Governo Federal. 11 

Pelo § g0 do mesmo art. 29, compete : 
«...... representar ao Governo e Congresso Nacional ccntra a invasão do 

terdtorio do mesmo Estado; ..... 11 

O artigo · 48 Jl~põe o seguinte : 
« Ao govemâdnr do Estado compête .: 
N. 27. Requisitar a intervenç!lo do Governo Federal nos casos previstos nos 
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arts. 5° e 6° da .Constituição da Unillo, expondo ao Congresso os motiwos da requi-
sição. 

·Portanto, pela Constituição do Amazonas, a competencia é de• Congresso quando 
reunido e quando não reunido do Presidente do Estado. · 

Lembrei-me· de consignar na minha emenda que a requisição se entenderia feita 
pelos Governos dos Est<!-dós, quando'o fosse por aquelles poderes que estivessem desi~ 
gnados nas respectivas Constituições;· e então ninguem poderia dizer· que tal disposi-
tivo importava violação da autonomia estadual; mas notei que algumas constituições 
dos Estados não tinham declarado quaes os poderes competentes para reclamar a 
intervenção; assim, por exemplo, nas do Rio Grande do Sul, Parahyba do Norte, 
AlagOas, etc., esta hypothese não foi cogitada. Como, portanto, proceder o Poder 
Executivo? A quem deverá attender? Só ao Presidente do Estado, mas porque não 
ao Legislativo e Judiciario? ' 

Quando o Presidente do Estado tiver dissolvido o Judiciario, como proceder o 
Governo quando chamado por este ? 

Deverá o Governo Federal permanecer impassível, ante esses factos tendo sid-> 
requisitada a intervenção federal pelos P.<Jderes annullados ou mesmo embaraçados 
em seu exercício? Certamente, não. 

Eis porque declarei no meu projecto que a intervenção se entenderia feita peio 
Governo quando feita pelas assembléas legislativas, pelo Executivo ou pelo Judiciario 
dos Estados. 

Todas as constituições que cogitam da questão dão competencia, umas exclusi-
vamente 110 Legislativo para todos os ·casos do art. 6°, e ao Presidente do Estado 
unicamente para o caso do n. 3; outras exclusivamente ao Executivo e nenhuma :10 

Judiciario, consignando, entretanto, ao Poder Judiciario a f).mcção de guarda da 
Constituição e das leis. Como, porém, poderá esse poder manter-se desarmado deante 
da violencia, sem o apoio e a força da União ? 

Entendi, pois, dever estender este ·direito de reClamar a intervenção federal a'l 
Poder Judiciario tambem; si, porém, os nobres Deputados entendem que este poder 
deve ficar isolado e indefeso eliminem no do projecto. O que propuz não é obra 
acabada, está em discussão e póde s.er emendado. 

Resta-me demonstrar que a competencia para intervenção, nos casos do art. b0 , 

é do Poder Executivo, ou antes·do Presidente da Republica, ponto este em que divirjo 
da illustre Commissão Especial, acompanhando os collegas da opposição que occupa-
ram a tribuna. 

Trata-se de medidas que não podem ser demoradas. O caso de invasão estran-
geira; o do ataque de um Estado a outro; o de transformar-se a fórma do Governo; 
o de não cumP.rimento de leis ou sentenças federaes, reclamam uma intervenção 
immedlata e energica, pois nesses casos ha um ataque directo á unidade nacional. 

Vejamos agora porque o legislador constituinte em vez de collocar as attribuições 
do art. 6o sQb a epigraphe - do Poder Executivo, deixou-as destacadas dali e usou 
da expressão- Governo Federal. A razão e que o assumpto só poderia ser inscripto 
como foi no titulo especial que trata - da organização federal. De facto é n~se 
titulo que o legislador constitucional prevê não só á organização da Federação coma 
garante-lhe e á unidade nacional as condições de vida. Queren(to collocar o Presidente 
da Republica como guarda responsavel e fiscal supremo da integridade nacional, 
empregou a fórmula -Governo Federal -por ser mais eleveda e porque arrastil 
em sua significação technica alguma cousa mais do que simples Poder Executivo. 

Feriria realmente os nossos ouvidos de cidadãos de Estados autonomié::os, si a 
Constituição dissesse que o Poder Executivo poderia interirir na vida intima dos Esta-
dos nestas e naquellas condições, ao passo C!Ue dando essa competencia ao Poder 
Federal e ao chefe supremo da Nação não fere susceptibilidades, porque tal interven-
tor não é um simples poder administrativo, mas por assim di7.e1", o symbolo da Naçã:> 
mesmo, e é nesse sentido que é empreg ada a expressão- Governo Federal. 

Esta accepção torna-se evidente deante do art. 48; n. 4, óa Constituiçãe que tra-
tando das attribuiç6es do Poder Executivo diz : 
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cc Art • ..S· Compete privativamente "ao Presidente da Republica : 
4• • Administrar o exercito e a armada e distribuir as respectivas forças, con-

forme as leis federaes e as necessidades do ·Governo Nacional.» 
Este artigo distingue entre Poder Executivo e ·Governo Nacional, que outra 

cousa não é sinão Governo Federal. 
O que é Governo Nacional? Será uma comprehensão dos tres poderes políticos? 
NAo, porque o proJ>rio artigo o distingue do Legislativo. 
Será restrictamente o Executivo? 
Não. A expressão Poder Executivo significa, no sentido reslricto, o Poder a quem 

incumbe administrar os interesses da União; seu primeiro representante é o chefe 
do Governo; superintender, porém; sobre a unidade nacional, compete ao Executivo, 
quando revestido de sua força e autoridade suprema, como chefe da Nação. 

Analyzando, em relação a este ponto, a technologia do legislador constitucional, 
verifica-se que sempre se refere ao Poder Executivo, revestido dessa preponderancia, 
emprega a expressão - Governo Federal. 

Convém, porém, notar que assim não é reciprocamente, isto é, nem sempre que 
elle emprega a expressão - Governo Federal --;- é com o /llesmo sentido. 

No art. 54, n. ·2, dá-se até um {acto interessante; as expressões - Governo 
Federal ahi não significam Poder Executivo, nem outro poder da Nação, considerado 
como tal; significa apenas - Governo Constitucional, Repubíicano Representativo 
-, pois tal é a fórma do nosso Governo. 

O art. 54 diz : 
"São crimes de responsabilidade os actos do Presidente da Republica que atten-

tarem : contra : n. 2 - A Constituição e fórma do Governo Fed~.r&.l. " 
De modo que pelo emprego das palavras - Govemo Feder;,!- na Constituição 

não se póde chegar a uma conclusão;· e o unico meio que temos d~ saber a que poder 
compete uma attribuição é.o exame da natureza do assumpto; é pelo estudo das attri-
buições que descobrimos si pertence a este ou áquelle poder. ' 

O mesmo systema, o mesmo processo deve ser empregado com relação ao art. 6°. 
E' por esse estudo que cheguei á convicção de que o poder competente para in-

tervir nos casos des~e artigo1, é o Executivo, é o chefe da NaçãJ. 
Todos os casos de intervenção ahi são urgentes e SI! concretizam em factos; desde 

que ·não ha factos a medida não é urgente; a intervenção não cabe no art. 6°, o qual 
só attendf' a casos concretos e effectivos. Uma lei alterando a fórma de governo, 
decretando a desobediencia a leis ou sentenças federaes, não dá Jogar a essa inter-
vençllo emquanto não é executada . . Outros são os poderes gue devem !ntervir nes;;e 
caso. ' 

Assim justific:~da a minha impugnação ao modo de ver da Commissão especial, 
julgo. igualmente justificado o meu substitutivo ao projecto da Commissão. 

-] ustificarei rapidamente a minha emenda, começando pehs considerandos. As 
palavras do meu primeirq considerando são tirada~ da Constituição, como a Camãra 
vae ser. 

Diz ella: 
" Conside~ando que nllo foi ainda decretada a !~:i necessaria para o exercício 

dos poderes conferidos pelo art. 60 da Constituição ao Governo Federal ,, ; 
Estas palavras encontram-se textualmente no n. 33, do art. 34 da ConsHtuiçAo, 

que diz: ·-
"Art. 34- Compete privativamente ao Congresso Nacional : 
33· Decretar ns leis e resoluções necessarias ao exercido dos poderes que per· 

tencem a União." 
Ora, si ' nos compete decretar taes leis, compete-nos sem duvida decretar o que 

for necessario para o exercido do Governo Federal, que é ·o poder interventor do 
art. 6o; isto parece-me liquido; não póde pois ser sensurada aquella premissa; 

O segundo considerando ·é o seguinte; 
cc Considerando que o Congresso não póde deliberar em especie, sinAo no exerci-

cio de aftribuições que taxativamente lhe $AO conferidas pelo art. 34 da· Constituição;" 
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E' certo que -as attrjbuições _int!!rvencionnistas do art. c,o. não se acham no 
art. 34, nem. implicita nem explicitamente e só nesse caso poderíamos legislar em 
especie, pois quando uma attribuição não nos pertence nem nos é privativa, só pod~ 
mos resolver sobre seu exercido em these, isto é, em lei, e é tambem por isso que 
entendo que o projecto da Commissão especial em sua fórma, vem ferir habito.; de 
CQnsider<Jção que tem sempr:e mostrado o Congresso em suas relações com o Pode.r 

· Executivo usando sempre da expressão - fica o Governo autod.T..:.odo - ao passo que 
no projecto diz - o Governo intervirá. 

Esta fórma não me parece compatível com a independencia e harmonia dos 
poderes; em segundo .Jogar notei que estavamos decidindo em especie quando a nós 
cumpre apenas fazer a lei pa:ra que o Executivo a execute. (Apoiados). 

Por, consequencia o meu segundo considerando ainda se ju~tifica. · 
O terceiro é este : 
n Considerando que ahypothese que se realizl! no Amazonas é a do art. 60~ § J', 

porquanto a usurpação do poder por meio de um estellionato politico e peculato 
commettido pelo!> altos funccionarios do Estado, a dissipação immoral dos dinheiros 
publicas, como crimes communs que são por sua natureza, e como orimes politicos, 
pelos seus agentes, importam por si sós na perturbação da ordem representada na lei, 
e da tranquillidade publica pelo alarma que produzirão. " 

O Sa. LAURO MuLLBR - V. Ex. dá isto como provado? 
O Sa. jULIO SANTos - E' uma questão de convicção pessoal. . 
O SR. CoELHO CINTRA- O Deputado não pode avançar uma proposição' destas 

sem adduzir prova immediata. 
O SR. Juuo SANTos - Assim conclui á vista dos telegramn:as que teem vindo. 
0 SR. CARLOS MARCELLINO E OUTROS - Oh I telegramma~ ... 
O SR. J~uo SANTOS -;- Justamente por ser irritante esta :juestão de ·facto é que 

queria passar por cima della; mas vou dizer as razões de minha convicção para qúe 
não digam que estou acompanhando uma procissão. 

Ao passo que aqui chegavam telegrammas em que se declarava que o Presidente 
· do Amazonas tinha resignado o seu cargo, vimol-o continuar a receber manifestações 
na Europa no caracter de Governador do seu Estado e sciente do facto ·caminhar a 
todo o vapor para sua terra natal para tomar conta do Governo; mandando dizer 
para cá que era falsa a renuncia, que os telegrammas, a seu respeito, não eram ver-
dadeiros, que havia sido usuêpado o seu cargo, etc. Não posso admittir que um 
homem de posição social, a quem conheci nestas bancadas, repr~sentando o seu 
Estado, possuindo tal prestigio pessoal, que fôra eleito para o alto posto de Gover-
nador, sem a idade legal, tendo, entretanto, merecido o apoio dos nobres Deputados 
por seu Estado, fosse capaz de assim proceder, arriscando-se ao ridículo e desacredi-
tando o seu paiz; nem podia acreditar que, tendo renunciado espontaneamente, vie3Se 
depois dizer que tal renuncia era apocrypha, quando simplesmente podia retirat-a. 
(Apartes.) , . · 

Tenho para mim que nós na fraude estamos caminhando e que abandonados os 
antigos moldes, mais arrisçados, inventamos cousa nova e fin-de-siecle. Uma depo-
sição faz-se age>ra não mais por meio das armas e das revoltas e motins, mas clan-
destinamente a portas fechadas dos tabelliães; basta meia duzia de pessoas para por 
esse meio apeiar um homem do poder. 

UM SR. DEPUTADO - Pela Constituição do Amazonas elle não podia reclamar, 
só o Congresso. 

_ O SR. Juuo SANTOS- A questão é que protestou contra o documento. E' o caso: 
si me furtam o religio, não vou dizer que fiz presente delle, não me tendo lembrado 
de tal. Digo que fui roubado; e quem estiver de posse do meu relogio deve m'o entre-
gar, sob pena de ser havido por gatuno. . 

Não acredito que o Sr. Fileto Pires, homem de espírito como é, occupando no 
seu Estado posição saliente, recebendo jantares em diversas capitaes da Europa como 
governo, tivesse renunciado e depois se mostrasse arrependido. 

Senhores,_ não· queiram?s nos illudir a nós mesmos, suppon~o que illudimos uns 
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aos óutros. Si o i\rnazonas está satisfeito çom o Sr. Ramalho, serei o primei~o a 
optar por elle; mas com o que não estou de accordo é com a immoralidàde que por 
ventura existe no acto, nem a Republica póde ficar impassível deante do escandalo. 
Foi por isso que formulei o considerando que acabo de justificar e que por seu turno 
fundamenta a mtervenção . requerida pela governador deposto que synthetizei no 
seguinte considerando : . · 

, «Considerando que a Republica não póde permanecei- impassível deànte de. tacs 
desmandos que prejudicam os seus creditas no exterior e a confiança no seu regimen 
no interior, e que poriam em risco a propria Federação si fossem tolerados, maxime 
em um dos seus Estados mais ' importantes, porque confina com o estrangeiro; 

' Si procedem os considerandos, procede igualmente a emenda substitutiva ;\O 

projecto, a qual aliás não regulamenta o n. 3 do art. 6o e ap_enas o interpreta. 
O art. 1° do projecto diz ~ · 
«O Congresso Naçional decreta : 
Art. 1.° Compete exclusivamente ao Poder Executivo intervir pelos meios que 

julgar mais convenientes e efficazes para restabelecer a ordem .e a tranquillidade nos 
Estados á requisição dos respectivos governos:" 

· Como veem os nobres Deputados este artigo refuta as palavras do n. 3 do art. li', 
iiillva a· declaração do poder competente para intervir, o que já discutimos.. · 

No § 1' definiu-se. o que vem a ser a perturbação da ordem ·e tranquillidade rios 
Estados; diz elle: 

« § 1' Entender-se-h!~ perturbada a ordem e a tranquillidad~ nos Estados sempre 
que liouver flagrante violação das suas proprias leis pelos respectivos Governo" (gol-
pes de Estado) ou quando estes não puderem dominar quaesquer movimentos ou 
motins populares (lutas civis), .ou ainda quando se originarem conftictos entre 'H 

forças armadas de qualquer natureza que sejam. " 1 

Fallou-se aqui sobre o que vem a ser - perturbação da ordem e tranquillidade 
publica e chegou-se a dizer que outra c~usa não era sinão - o motim das ruas. 

Mas, senhores, si um simples. crime é:ommettido nas ruas desta capital, póde dar 
Jogar a perturbação da ordem, pela agglomeração do povo, intervenção da policia 
ou provocações de · exploradores, que nunca faltam em taes occasiões, o que não será 
ou como devera ser considerado o caso quando ó criml.noso, violador da lei fôr o pro-
prio preside'nte, o Congresso do Estado ou qualquer dessas autoridades superiores a 
quem estão confiadas a direcção e guarda d!,IS )eis e que se ent~egam a desmandos 
subvertendo: a ordem constitucional no exercido dos poderes políticos do Estado? 
Pergunto-vos si tal situação é compativel com a ordem publica, que se symbolisa na 
lei? Haverá ordem e tranquillidade nessas condições? 

O SR. BARBOSA LIMA .- Quando fôr filha da conjuncção do Congresso com o 
Presidente da Republica, quem dá remedio a isso? 

O SR. JULIO SANTOS - Nós não temos superintendentes. 
O SR.. BARBOSA LIMA - Lá é o caso. · 
O SR. Juuo SANTOs - Lá tem pela Constituição : é o governo federal. Os Esta-

dos neste ponto estão melhores do que nós; ha quem vele por elles; quanto a nós, 
podemos aqui pecder a noção do nosso dever e commetter excessos; neste caso quem 
nos tomará contas? Só a revolução, que é a intervenção legal do povo victQrioso, pois 
é illegal quando vencido. Fóra dessa sancção os nossos crimes não teem correctivo. 

Aqui está porque considero a violação das leis dos Estados, quando commettid:1 
por seus governos, como um caso de perturbação da ordem e da tranquillidade 
.publicas. 

Empreguei a expressão - Golpes de estado - muito prop.ositalmente para definir 
·a ordem de violação da lei, que póde dar Jogar a intervenção á i'equisição dos respec-
tivos governos. 

Golpe de Estado é um termo technico que se encontra em qualquer diccionario. 
Para que não digam que fui procurar autor que não 'tivesse autoridade, recorri 

ao diccionario de sciencias de Bouillet que diz o seguinte :-
!' Coup d'Et1d, mesure e;t!.traordinaire et presque toujours violente, á laquelle Hn 
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gouvememer~t li recours !orsque la tranquillité de _l'Etat llli parait compro~ise ~t 
que les mo;yens Ugaux sont devenus insuffisants. » 

Por conseguinte, empreguei 1,1ma expressão que define exactamente o primeiro 
caso de perturbação da ordem e da tranquillidade publicas; é quando ha um golpe 1e 
.Estado, isto ·é, quando o deposita rio do poder publico, subvertendo a ordem constitu-
ci.-nal do Estado, deixa de cumprir as suas leis. Não é, pois, a falta de cumprimento 
de qualquer' lei do Estado, mas sim a acção violenta e extraordinaria de um poder 
politico contra outro, ou contra o proprio Estado. A redacção podia ser outra, mas 
o pensamento ficou claro. 

Um distincto fluminense que, aqui, como eu, representa o meu Estado, amigo 
e collega a quem tenho a infelicidade de não ter como correligionario politico, attri-
buiu-me apenas boa fé na confecção da emenda que acabo, entretanto, de justificar 
com raiões ponderosas e fazendo a critica do seu contexto1 dizia em artigo de conhe· 
cido diario : 

" De ora avante uma maioria de assembléa, a proposito de que o presidente violou 
qualquer lei, requisitará a intervenção e está o presidente ·deposto. 11 

Em primeiro Jogar devemos suppor que o eleito da Nação Brazileira , ainda que 
muitas vezes não tenha alto criterio e sabedoria, nllo ·p6de, entretanto, deixar de ter 
o bom senso pratico, noção de sua responsabilidade e· interesse .em zelar o seu nomi', 
que um dia deve figurar na ·historia, limpo. de ·qualquer mancha .•. 

O SR. BARBOSA LlWA - Si fOr como o actual; estamos servidos. 
O SR. }ULI9 oos SANTos - ••• não devemos suppor essa legação hybrida do Poder 

publico, representante d;1 Nação Brazileira, com qualquer meia duzia de perturba· 
dores da ordem. 

O SR. LAURO MULLER - Não precisa suppor, já vimos muitas vezes. 
O SR. Juuo oos SANTos - E' juizo de cada um de nós, conforme o partido a que 

pertencemos. 
Os· dous outros casos em que, pelo § 1°, da minha emenda, ha perturbação dn 

ordem e · da tranquillidade e que são motins populares ou motins militares, não preci-
sam ser justificados. Portanto, a unica censura feita foi menos cabida e pelc:i contTario 
demonstrei e V. Exs. viram que sou menos interve'ncionista que outro qualquer, por-
que procurei dar ao art. 3o toda a amplitude necessaria e que poderia comprehender 
para que o Governo Federal só podesse intervir quando, nesse caso, fosse requisitado. 
Fui menos intervencionista do que a Commissão porqut>"esta, collocando no art. 2° o 
caso do Amazonas, dá ao Presidente da Republica o direito de intervir sem requisiç.ão. 

Espero que a Camara me desculpará o desalinh11vado (ndo apoiados) deste dis-
curso, porquanto não pude preparar-me devidamente, estando, como estou, impedido 
de fazer estudos ·e entregar-me a leitura demorada. (Muito ·bem, muito bem, o orador 

. I cumprimenlado;) . 
Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO. 

O Sr. Barbosa Lima não pretende esclarecer o debate nem modificar opini6es: 
quer apenas justificar o seu voto contra o parecer da Commissão Especial, uma vez 

que o Regimento não admitte declarações motivadas após a vo-
2• discussão tação. · 

A seu ver é o art •. 6° da Constituição a medulla da Republica 
do projecto 74 Federativa; perigossissimo seria tocar-lhe a mão inhabil de um 

Congresso ordinario, sem competeucia para alterar as relações 
visceraes do organismo politico estructurado segundo o typo \la lei basica de 24 de 
fevereiro. 

Invoca-se a suprema necessidade de mantet' a f6rma Republicana Federativa nos 
proprios termos do citado art. 6°. 

Acredita-se, portanto .. que . essa f6rma politica alterou-se, .PE:rturbou-se por forÇCJ 
dos acontecimentos occorridos no Estado do Am~~nasi e I!Qs quaes a mensagem do 
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Presidente da Republica dá noticia, resumida na apparente irregularidade de renuncia 
do governador Fileto Pires. 

Mas, em que é que fundamentalmente consiste essa f6nnG RepublicanG Federativa ? 
Faz-se mi~ter definH-o com precisão, ·para que, contrastados o~ seus lineamentos 
com a realidade dos factos occurrentes, se verifique si houve psse desvio susceptivel 
de autQri.zar uma intervenção do Governo Federal. 

Em seguida, preciso é ainda mais dizer-se sem ambages em que consiste a inter-
venção autorisada e até onde póde ella ir ..•. 

Ora, será fórma republicana federativa a adoptada pela Constituição Reg ional 
do Amazonas, já na sua x•, já na sua 2• edição dessa lei? 

Si é, resta o indagar si deveria o parecer inquirir, em que é que a situação politica 
no Amazonas afasta-se do padrão dado pela respecth·a Constio:uição vigente; neste 
caso será da comP.etencia do Congresso Federal entrar em tal indagação, essencial-
mente peculiar ao· jogo regular dos poderes loéaes istn é, saber si está sendo cum-
prida a Constituição estadoal? · 

Si não é, incumbirá ainda ao Congresso Federal examioar quaes são as Consti-
tuições estaduaes que respeitam, e quaes as que ·não respeitam essa fórma typica 
que a Constituição Federal manda manter? Pensa que não; que isso seria a maior 
ameaça á autonomia dos Estados FederGdos que não provincias centralú;GIJGs, e a 
dissolução mesmo da propria federação. 

Sendo as Constituições estaduaes normas politicas que vari'UJl segundo o modo 
de entender dos respectivos Poderes Constitucionaes (Disposições transitarias, art. 2° 
da Constituição Federal, e decreto n. 1 do Governo Provisorio art. 3o) conforme o 
que se vê do exame comparativo dessas leis organicas, pergunta: nessa 'VGriedadt>, 
qual é a fórma republicana federativa que tem de ser constante e mantida quando 
se fizer preciso, peln Governo da União? 

Na sua ópirii'ão, o que esse paragrapho no art. 6Q quiz unicamente foi que : 
I 0, nenhum Estado pudesse erigir em seu seio a inonarchia ou governo heredi-

tario; 
2°, que nenhum Estado pudesse se desmembrar da União,para fazer vida á parte 

independente e soberano. 
A intervenção legitimada por esse n. 2 do ·art. 6°, po~tanto, s6 p6de ter Jogar 

em qualquer Estado - ou quando este acceitar um governo tnotwrchico, pois ahi 
haverá que manter-se a fórma republicGoo;- ou quando proclamar-se independente, 
separando-se dos mais Estados unidos, e haverá que manter-se a fórma fedef'ativa. 
E' o que ainda reforçam os arts. 1° e 2o da Constituição, 2° das suas disposições 
transitarias, e arf. go § 4° quando emprega a mesma phrase do n. 3 do art. 6°. 

Isso, e só isso que se contém na excepção que ao Governo Federal abriu o legis-
lador constituinte, quando admittiu os raros casos de· intervenção da União nos ·nego-
cios peculiares aos Estados. · 

Dizer-se que a Constituição de dado Estado nlio obedece a taes e quaes fórmas 
caracteristicas do regimen republicano federativo, para legitimar a intervenção, seria 
confessar que em tal caso a intervenção dever~se-hia dar, logo que fosse promulgado 
tal estatuto de organisação dos poderes locaes. 

Não haveria que esperar fact~ e incidentes como este de que em relação ao 
Amazonas se oecupa a mensagem do Presidente da Republica. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao ndbre Deputado que interrompa o seu discurso 
para que se proceda ás votações. · 

O Sr. Barbos·a Lima (continuando) - E qual ê a fórma republicana fede· 
rativa que o Governo"Federal ·irá estabelecer no Amaz.:>nas? E' o que o parecer não 
~ . . 

Será repOr o governador Fileto? Mas então por que razão o Governo Federal 
não veiu ao Congresso· pedir conselho, quando repoz .r• goven~11dor -Traipft em Ala-
gOas, bem como o de Sergtpe? ' 
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E como .irá repOr o governador, si este estiver devidamente processado e condem-
na.do pelo Congresso Estadoa\? Dir-se-ha que tal processo póde ter sido irregular 
e tumultuaria; mas, em virtude de que lei é o Congresso Federal .ou o Presidente da 
Republica· instanch superior ao Congresso Estadoal? . 

E, si prevalecer esse typo de intervenção para repOr gover-nadores· condemnados 
pelos poderes locaes competentes, .que fica valendo a autonomia dos Estados para 
responsabilizar- os seus mais altos funccionarios? Não será issc.. a annullação do 
Poder Le~islativo estadoal com animação dos pequenos dictador-es ao serviço do 
Govemo Feder-al? . . . 

Não; não é só isso que se prétende fazer dir--se-ha: manter--se-ha o que o Con-
gr-esso . Estadual houver r-esolvido no exercício das suas attribuições. Mas então é 
inutil essa Mensagem, como este pareet:r; pois que a assembléa local nada requisi-
tou, nem se diz, ameaçada. 

Nomear-se-ha intervento1'1 dil-o implicamente o . par-ecer: o.u melhor, . vae-se 
nomear- um f>1'esidente de f>1'ovincia par-a o Amazonas • . 

Nem e o govemador accusad() nem é o Congresso Estadual, nem é o vice-gover-
nador que está de accordo com esta assembléa que prevalecerão; não. Será um ter-· 
ceiro personagem, delegado immediato do Poder Federal, disfarçado sob o euphe-
mismo de interventor,, que irá repOr as c ousas nos seus devidos tef'mos. 

Esse plenipotenciario não reconhecerá nem govemador nem Congresso; assu-
mir-á o governo de facto e mandará proceder a eleições liwes pelas quaes se veja 
qual a 11erdadei1'a vontade do povo. E ficará mantida a f61'ma 1'epublicaru1 federativa 
e· restaundos os presidentes de província delegados da politica central vencedora. 

Quaes são as consequencias obvias de taes premissas reaccionarias ? A União 
arroga-se o direito de dirimir conftictos politicos entre os poderes publicas dos 
Estados. 

Toda a vez que um estado não acompanhar a politica dominante nos conselhos 
da União, esta suscitará os conftictos que lhe facilitem a nomeação de ·um intef'ventor 
que vá nesse Estado ••. mante1' a f61'ma 1'ej>ublscana fedef'ativa. Hoje é uma f'enuncia 
acoimada, com razão ou. sem ella, de falsa; amanhã será um confticto provocado por 
um commandante de districto, ou uma reclamação de uma min!>l'ia legislativa que 
se diz coacta. 

E tanto bastará, á luz da doutrina vaga e accommodaticia que o parecer sus-
tenta, tanto bastará para a nomeação de um intef'Vento1' que chame o discolo ao 
bom caminho d,a politica unitaria, da uniformidade imposta pelo centro. 

E depois disso, que fica sendo a autonomia dos Estados? 
Por outro lado, o Congresso Nacional deixa de estatuir in genef'e pMa vir pres-

crever e mandar em especie; não define as condiçO!!s geraes, abstractas, segundo 
as quaes o Executivo deva exercitar as funcções que lhe são commettidas no art. 48. 

Não; o Congresso Federal adapta hoje uma resolução adstricta ás feições do caso 
occurrente, não faz lei; pretende mandar inte1'Vi1' hoje, como póde mandar não intef'Vi1' 
amanhã, não tanto consoante as modalidades de cada caso, mas ao sabor das maio-
rias partidarias, s~nhoras da situação politica na Camara e no Senado Federaes. 

E assim ir-se-ha solapando pelos processos ditos irrisoriamente conse1'vado1'es 
a Constituição da Republica Federal, si os Estados na defesa das suas.prerogativas 
existenclaes não resistirem, como espero que resistirão até á mão armada, contra 
essa subversão da obra política de 15 de novembro. 

Aqui trata-se· de autorizar o ExecÚtivo a decretar o estado de sitio no Amazonas, 
segundo se deprehende da motivação das conclusões a que chega o parécer • 

. Mas o parecer não limita o prazo dessa suspensão das garantias constitucionaes, 
como o exige o art. 8o da Constituição Federal : é o si.tiol indefinido em tempo, como 
indeterminado e amplo na natureza das medidas permittidas ao Executivo. 

Ora, nas attribuições desse poder, quer naquelles que elle exercita sua sponte, 
nos termos da competencia definida pelo art. 48, quer nas que pratica e"~vi de auto-
rização legislativa, ninguem encontrará esse direito f~rmidavel, segundo o qual 
a autonomia dos Estados nada mais seria que uma burra, uma ficção, uma chimera 
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E mai! se vê que o caso em que o estado de sitio é previsto pelo legislador con. 
stituinte com01 uma necessidade imposta por uma situação anormal, inscreve-se expli-
citamente no n. 3 do art. 6° e não no n. · 2, como quer o parecer, segundo reza a 
indicação remissiva do art. 48, § 15, in fine. 

De modo que o parecer, além de pretender que a in~ervenção dependa da autori-
zação expressa do Poder Legislativo, em vez de dar-se sob a exclusiva e immediata 

· resj>onsabilidade do Presidente da Republica, desloca a questão, desclassificando-a 
do_ n. 3, do art. 6°, para: attribui-r ao n. 2 uma latitude tal que não mais persistiriam 
os Estados Federados que o Estátuto de 24 de fevereiro de accordo com a revolução 
de 15 de novembro systematizou. 

Em resumo, vota contra o parecer : 
a) porque o art. 6° não comporta regulamentação, nem em these nem muito 

menos em especie, como faz o projecto n. 74; 
b) P.orque essa regulamentação, contendendo com os direitos essenciaes dos Esta-

dos F ederados, não póde estar a mercê das legislaturas ordinarias, sem as cautelas 
exigidas para reforma da Constituição; 

&) porque, si o Dr, Fileto Pires é ainda o governadw do Amazonas, requisitando 
o auxilio do Governo Federal, caberia ao Presidente da Republica prestM-Ihe mão 
forte, nos termos, não do n. z, mas do n. 3 do art. 6°, como fez com os governa· 
dores de AlagOas (ex-barão de T raipfi) e com o de Sergipe; e, si aquelle cidadão não 
é mais o governador legitimo do Estado do Amazonas, é que as suas funcções suspen-
deram-se ou cessaram, segundo preceitua a respectiva Constituição; 

d) porque o parecer autori2a a nomeação de um interventor com carta branca, 
o que seria o maior attentado á existencia da propria federação; 

e) porque decreta o estado de sitio, indeterminadamente no Estado do Amazonas; 
f) porque escancara a porta para futuras intervenções em todos os Estados, por 

motivos que o parecer não quiz precisar e definir, con:to deveria fazer um project<l 
de lei que quizesse prover ao bem publico sem preoccupação do momento, nem de 
partido e pessoas. · . 

Falia-se muito na ordem; mas esta não é a compressão material para victoria 
de doutrinas politicas incompatíveis com a Con~tituição de 24 de fevereiro. Isso seria 
a ordem que deu nome á Divisão cooperadora da Boa Ordem, que em 1824 foi man-
dada suflocar a Confederação do Equador. Prefere ser do partido de Paes de Andrade, 
Frei Caneca e Natividade Saldanha a resuscitar nestes tempos o Morgado do Cabo 
e Clemente Ferreira França. 

Admira que um partido político que tem um programma, que tem princípios 
a pôr em pratica, faça questão aberta de um assumpto de tamanha magnitude. 

Isto é não ter mais razão de ser semelhante partido politico; é dissolver-se, sinão 
propter vitam vivendi perdere causas. (Muito bem, muito bem). 

Vem á mesa, é lido, apoiado e entra conjuntamente em discussão o seguinte 
requerime nto. , 

Requeiro que o projecto n. 74; de 1898, volte A Commissão Especial; para dizer 
sobre o caso do Estado do Amazonas, tendo em vista as emendas apresentadas ao 

projecto e os acontecimentos occorridos naquelle Estado com 
~equerimento relação á pessoa do tenente Fil«:to Pires Ferreira, após o parecer 

da mesma Commissão. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1898. - Luit Domingues. 
Vem á mesa,- é lida, apoiada e entra conjuntamente em discussão a seg"uinte 

emenda ao projecto n. 74, de 1898 : 
Substitutiva ao .art. 1° : 
O Poder Executivo intervirá no Estado do Amazonas, nos termos do art. 6° da 

Constituição, em virtude dos acontecimentos políticos que occorrem actualmente 
nesse Estado para, depois das investigações necessarias, manter o 

Emenda governo legal. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1898. - Rodrigues Daria. 

-Tosta. 
Fica adiada a discussão pela hora. 
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SESSÃO DE ~o DE SETEMBRO. 

São successivamente sem debate encerrados em 2" discussão os arts, 1°, :~o 3o e 
4° . do projecto n. 74, de 18g8, determinando que o Poder Exe-

Encerramento - cutivo intervenha no Estado do Amazonas, nos termos do n. 2 
do art. 6° da Constituição, em virtude dos acontecimentos poli-

da discussão tiços que occorrem actualmente no .mesmo Estado, e· dá outras 
providencias, com voto em separado, _ficando adiada a votação. 

SESSÃO DE :u DE SETEMBRO. 

O Sr. Presidente - Vae se votar, em 2" discusslo, o projecto n. 74, de 18g8, 
determmando que o · Poder Executivo intervenha no Estado do Amazonas, nos ter-
mos do n. 2 do art. 6° da Constituição, em virtude dos acontecimentos poliricos que 
occorrem actualmente no mesmo Estado. 

O Sr. Amorim Figueira (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra unica-
mente para mandar á . Mesa esta (mostrando) declaração de voto. 

Vae á Mesa a declaração de voto do Sr. Amorim Figueira. 

O Sr. Presidente - Tomarei em consideração, em occasião opportuna, a 
declaração de voto enviada á Mesa pelo nobre Deputado; préviamente não posso 
fu.el-o. · 

Vou submetter a· votos, - em primeiro logar, o requerimento offerecido pelo Sr. 
Luiz Domingt•es, para que o projecto n. ·74o de x8g8, volte á Commissão Especial, 
tendo em vista as emendas apresentadas ao projecto e os acontecimentos occorrfdos 
naquelle Estado em relação ao tenente Fileto Pires Ferreira, após o parecer da 
mesma Commissão. 

Em seguida é posto a votos e approvadQ o requerimento do Sr. Luiz Domin-
gues, pedindo" que o projecto< n. 74 de 18g8 volte á Commissão Especial por 73 votos 

contra 68. 

Approvação do 
requerimento 
L •. Domingues 

O Sr. Seabra (pela ordem) - Sr. Pre~idente, requeiro 
a V. Ex. que mande consignar na ·acta que votei contra o 
requerimento. 

O Sr. Presidente - V. Ex. na fórma do Regimento; deve mandar a sua 
declaração por escripto. 

0 SR. SBABRA - Perfeitamente 
O Sr. Presidente- A Mesa não póde acceitai: a dechração de voto enviada 

pelo Sr. Deputado Amorim Figueira, por ser ella contraria ao Regimento. 
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NOTA 

Caso de Matto Grosso. 

REQUERIMENTO DO SR . .A. ÂZEREDO. 

Em 25 de Maio o .sr. A.. A.zeredo fundame1~ta a requerimento. Po!to em 
discussão om o sr. Pires Fereir.a. Em 26 ora o sr. Ramiro Barce~los . Em 
21 o sr. Rodrigues .4.lve! pede, e o Senado concede, o adiame11to da discÜuão 
para a !essão sea.uinte. Em 29 oram os srs. Rodrigues A.lve!, A.. A.zeredo. 
Em 30 ora o s1·. Aqu-ilino do Amaral. Em3/ oram os srs. Pinheiro Machadn 
e Vicente Machado. E' ence·rrada a di&cussão. A. requerimento do Sf', A.. A.ze-
redo o Se1~o concede a sua retirada. 





SENADO· FEDERAL 

SESSÃO DE 25 DE MAIO. 

O Sr. A. Aieredo -Sr. Presidente, occupando â tribuna neste momento o 
faço unicamente para desempenhar-me do cumprimenlo de um dever sagrado, por 

desencargo de minha consciencia de. republicano, e sem o intuito 
Expediente nem a esperança de conseguir a reparação a que tem direito a 

minha terra neste momento afflictivo para a . Federação. 
Telegramma que recebi esta noite de Matto Grosso determinou-me tomar a posi-

ção que ora occupo e que deixaria para occasião mais opportuna, quando, informado 
perfeitamente dos acontecimentos que lá se tem dado eu pudesse fallar desta Casa 
á Nação como enter\1:l.esse, no sentido de defender os interesses de Ma.tto Grosso. 

Venho apresentar urri requerimento de informações á consideração do Senado 
·e não tenho com isso o intuito· de fazer opposição ao Governo do Sr. Presidente da 

Republica, a quem me prendem os laços affectivos de velha camaradagem, as sympa· 
thias mai~ sinceras que veem dos tempos difficeis da propaganda e que foram forta-
lecidas pela conviver,cia dos primeiros dias da Republica no tempo do Governo 
Provisorio e pelos trabalhos da Constituinte, e dahi por dlante, até que S. Ex. foi 
collocado na suprema magistratura do Paiz. 

E, de que valeria a minha opposição ao honrado Sr. Presidente da Repu&lica 
neste momento, quando vemos que as duas Casas do parlamen.to o applaudem enthu-
siasticamente; quando os dous grupos do Congresso o disputnm com verdaoeiro 
frenesi, e que S. Ex., qual dama encatadora, requestada por quantos a cercam, 
não sabe ainda para onde se voltar, a espera do momento azado para atirar o dese-
jado lenço branco áquelle enamorado que mais souber impressionar o seu patriotismo 
e que souber comprehender melhor as suas aspirações. 

·o meu 'grito seria ciado no deserto, ·de nada valeria certamente, e o echo da 
minha pobre vóz se ' perderia na immensidade das hosanas qu~ o atordoam e seria 
envolvido no perfume das flores que S. Ex. recebe de toda parte e que lhe inebria 
o espírito preoccupado nos negocias publicas. 

Ficaria de nenhum effeito, seria perder o meu tempo sem proveito para minha 
terra e nem para a Republica que carece neste 'momento augustioso do esforço de 
todos os· patriotas para poder sahir das difficuldades e~magadoras em que se acha. 

Com o meu requerimento não tenho, pois, o intuito de fazer opposição ao Go-
verno do 'honrado Dr. Campos Salles, que mal começa agora, mas elle representa 
um protesto vivo feito em nome dos principias e da federação que tem sido até hoje 
tão mal comprehendida pelos nossos governos, quando é certo que elle é a primeira 
garantia para o nosso regimen. Si não fosse a federaçã" um golpe de ousadia pOderia 
comprometter a Republica, de um ·momento para outrô, e, no entanto, ·ella vae sendo 
mãlsinad·t e feita conforme a vontade dos que nós governam, e que resolvem as 
causas de accordo com as conveniencias politicas da occasiãó, quando o nosso dever 
era sustentai-a em toda a sua integridade para segurança e engrandecimento da 

· Republicá · 
Mas os acontecimentos de rninha terra são por demais graves, o escandalo tocou 

' a·o seu auge, e não era possível que me conservasse callado, sem levantar o mais 
solemne protesto desta tribuna, como representante que sou daquelle Estado, contra 

' 
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os desmandos que lá se deram e que estão se dando ainda, ficando inpunes os crunt· 
nosos que conservaram as suas armas, e promptos para corresponder ao primeiro 
acceno dos magnatas que queiram tomar conta do governo de Matto Gro~so, a todo· 
transe. 

Sr. Presidente, em synthese os acontecimentos de Matto Grosso são mais ou 
menos conhecidos, quer pelo Senado, quer pela Nação; mas, na verdade, em seus 
detalhes elles não são ainda completamente conhecidos, posso dizer a V. Ex., nem 
mesmo por mim, porque, sequestrada como parece estar, a correspondencia postal, 
pois ha dous mezes não tenho cartas do Estado; interrompido, como foi, o telegra-
pho, durante o período agudo da revolução, não podem ser bem conhecidos os por-
menores dos factos que alli se deram. - . 

Nesta contingencia, vou apresentar um requerimento pedindo informações ~o 
Sr. Presidente da Republica, pelas quaes; talvez, quer o Senado, quer a Nação pos· 
sam ter melhores esclarecimentos_ a respeito daquellas occurencias do que 06 que 
possuo . 

. O Estado de Matto Grosso ia em paz até o fim do anno passado. O partido .repu-
blicano matto-grossence, que ainda governa o Estado, tinha tido a fortuna de reunir 
aos seus amigos os poucos adversarios que estavam aggremiados do lado opposto; 
e assim foi até que se teve de escolher o candidato ao cargo de presidente, para sub-
stituir o actual, cujo mandato termina no dia 15 de agosto proximo futuro, e como 
era natural, as opiniões se dividiram na escolha do candidata; e o partido teve o seu 
escolhido por um lado e o gr.upo dissidente teve o seu escolhido por outro, .havendo 
diversàs tentativas para que não se fizesse a scisão, que de,sde ~ primeiro. dia parecia 
inevitave!. 

Infelizmente, pórém, Sr. Presidente, elle deu-se, resultando que os amigos do 
presidente do Estado e do Sr. Senador Generoso Ponce sustentaram a candidatu.-a dç. 
Sr. Dr. João Felix Peixoto de Azevedo, e o grupo opposto, uma facção então .ainda 
do partido, ap~esentou a candidatura do Sr. Dr. José Maria Metello. 

Era natural que, uma vez que o partido se havia scindido e o grosso delle havia 
ficado com o presidente do Estado, a victoria deste fosse incont~stavel, fosse inevt-
tavel, embora o candidato opposto .tivesse as sympathias do Gcverno Federal, que 
as manifestou desde logo, fazendo demissões de amigos da nos~-a parcialidade e no-
meando em seguida amigos da parcialidade adversa, daqu_ella que estava ·alfecta 
a candidatura do Sr. Dr. José Maria Metello. 

Mas isto era natural e eu tive a honra de o repetir ao Sr. Presidente da Repu-
blica, reconhecendo que não tinhamos ,o direito de solicitar .. . (de solicitar , não digo 
bem), não tínhamo~ o direito de intervir, pedindo que S. Ex. preferisse este ou 
aquelle nome pertencente á parcialidade de amigos nossos, desde que os cargos 
eram de sua livre nomeação, e as suas tendencias eram pelo grcpo dos dissidentes. 

Devo confessar;·-e:ntretanto, que o honrãdó Sr. Presidente da Republica, depois 
da primeira entrevista que tive com S. Ex., fez-ine a gentileza de assegurar-me que 
não mais demittiría, nem nomearia quem quer que &~ja pai·a o Estado de Matto 
Grosso, e, justiça lhe seja feita, até o dia em que se feriu o pleito, o Sr. Presidente 
da Republica não demittiu mais, nem nomeou, deixando que as cousas corresstm, 
como até então, disputando os dous ·grupos politicos do meu Estado as eleições como 
puderam e como entenderam. . 

Mas, feitas estas, derrotados os candidatos da opposição, os candidatos da dissi-
dencia, e eleitos os nossos, romperam de novo as hostilidades; e, · devo dizer ao Se-
nado, com surpreza minha, e mais fortemente, com mais vehemencia ainda do que 
havia começado ant.es da nossa victoria. 

O honrado Sr. Presidente da Republica, a quem lc:go procu~éi para me queixar 
a S. Ex. de que não tinha sido essa a promessa que me fizera, declarou-me. que 
tinha sido forçado pelas circumstancias e que, tendo-se dividido o partido republicano 
matto-grossense em dous grupos, elle -era obrigado a -ficar com um delles, o que 
sinceramente louvo, porque o honrado Sr. Presidente da, Republica não é ol;>rigado 
a acompanhar este ou aquelle grupo politico,. por este ou aquelle motivo,. tendo sua 
consciencia para julgar do caso. 
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Mas tudo podia ter-se dado, como era de prever. Por~m. com o que nlo se 
podia contar é que depois de outras demissõeS fosse dada a do Sr. Senador P<ince 
do cargo de commandante superior da guarda náéional de Macto Grosso, fazendo S. 
Ex parte . da commissão executiva do Partido Republicano, do qual foi candidato 
o eminente Sr. Dr. Campos Salles, e ao qual não pertenço, devo declarar ao Senado ... 

O SR. JoÃo CoRDEIRO-'- Faz mal! 
O SR. A. AzERI!DO- Mal ou bem, não ~porta. Não faça parte delle; motivos 

ae consciencia não me mantiveram nelle, collocaram-me de outro lado, onde fiquei 
e onde permaneço, nada tenho que ver com os acontecimentos nem com a scisão 
politica que possa novamente surgir de um momento para outro. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que, demittido o Sr. Senador Ponce, o que parecia 
ser a deixa para a dissidencia de Matto Grosso, a re\:olução se preparou, os dissi-
dentes, os adversarios do Governo da minha terra se reuniram em numero de cerca 
de tres mil, sob as ordens de um moço, aliás sympathico, e mesmo estimavel, o 
Sr. Antonio Paes de Barros e sitiaram a cidade de Cuyabá. 

Durante o sitio e antes do sitio, o presidente do Estado fez as reclamações que 
lhe cumpriam, de accordo com a Constituiç§o, ao -Sr . Presidente da Repuplica, S. 
Ex.,_ porém, entendeu, e ainda entende, como teem proclamado os jornaes que mais 
de perto o apoia~, que não devia intervir, sendo S. Ex. o unico juiz. de& ta inter-

venção. 
De maneira que a revolução se organizou, · a perturbação da ordem no meu 

Estado se deu, os revoltosos sitiaram a capital, a bombar_deram, a assembléa ·ficou 
coagida, o presidente do Estado ficou sem garantias, mas a intervenção federal não 
se fez I 

Não sei qual erá a occasião asada para a qual o Sr. Presidente da Republica 
guardava a áeliberaÇão do seu juizo no sentido de intervir em situações augustiosas 
como essa I 

Deu-se o cerco; a assembléa do meu Estado reclamou a intervenção do Presi-
dente da Republica, para quê ·puãesse cessar a coacçlo em que se achava e não a 
obteve 

O seu benemerito presidente resistiu, de armas na mão, emquanto poude, eS!l'l· 
rando em vão pelo auxilio do Governo Federal, que recommandava neutralidade ao 
commandante do districto, quando, parece-me, o seu dever er-1 c.ssegurar a liberdad~ 
do Poder Leiistàtivo do meu Estado, que se achava coacto no e:z-ercicio do seu man-
dato! 

Mas o que é certo é que os revoltosos chegaram ate a força, a coacção de obri· 
gar os membros ila a5sembléa do meu Estado a assignarem urn parecer annullando 
as eleições que eram o motivo da revolução. 

Elles não puderam alcançar pelas urnas o governo do meu Estado, e então pro · 
curam disputai-o pela fõrça, aproveitando-se da condescendench talvez do Governo 
Federal, do seu apoio ás suas aspirações, conseguindo emfim aquillo que é um verda• 
deiro absurdo jurídico. 

A assembléa do meu Estado, como todo o Senado sabe, lavrou um parecer, cujas 
premissas são completamente um contraste da sua ·conclusão. 

Reconhecem a legitimidade da. eleição, reconhecem _que o pleito correu com toda 
11 regularidade, que nenhum protesto houve da parte dos eleitores, que as mesas 
funccionaram de modo regular, sem que podesse haver reclamação de quem quer 
que fosse, mas a assembléa viu-se na contingencia de lavrar esse parecer, em desac-
cordo com a verdade eleitoral. 

O SR. JoXo CoRDEIRO- Mas de accordo com o telegramma do S~nador Ponce 
ao Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. A. AzEREDO- V. Ex. não acredita isso. 
O SR. J o.{ o CoRDEili.O - Vi pul:)licado nos jornaes 
O SR. !\ AzEREDO.- Esse telegramma a que V. Ex. de refere, segundo mesmo 

dizem, não chegou a tempo lá. 
O SR. JoÃo CoRDEIRO- Diz-se até que P.Or interrupção de fio ... 
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O SR. A. AzEREDO- Ninguem póde acreditar que o honrado Sr. Ministro da 
F112;enda quizesse a mesma causa que queriam os revoltosos. 

Portanto, o aparte de V. Ex. a mim não tem razão de-ser. 
A assembléa cedeu pela coacção da força armada; o presidente da assembléa, 

que era o Sr. Senador Ponce, não dispunha mais de meios para resistir; as sua3 
munições tinham-se acabado, os viveres estavam reduzidos, a agua cortada; sem 
meios, portanto, de ·resistencia, tinha de ceder á imposlçlo dos vencedores. 

· E foi o que aconteceu, e o parecer é a prova disso. · · 
O SR. --JoÃo CORDEIRO- Houve mortes de parte a parte? 
O SR. A AZEREDO '-- Houve sim. · 
O SR. Jo.lo CoRDEIRo- Então o Sr. Senador Ponce é réo intellectÚal (risadas) . 
O SR. A. AzEREDo - Pode· ser téo inte!lectual, mas lia outros réos tambem. · 
O Senador Ponce podia_ ter sido me!õmo réo materi_al, porque resistiu como Pre· 

sidente da Assembléa, dirigindo uma força de 1.200 homens que estavam dentro das 
trincheiras, em Cuyabá. 

Não discuto, portanto, esta questão c:le ser o Sr. Ponce réo inte_llectual ou . mate-
rial; ou~ros devi~ ser, não sendo S. Ex. o responsavel do que se passou em minha 
rerra. 

Mas o que é certo, o que sempre pensei e ainda penso hoje, e não receio asseverar 
ao Senado e á Nação, é que o parecer, sendo injuridico como é, é nullo de pleno 
direito, devendo ser considerado presidente eleito de Matto Grosso o engenheiro João 
Felix Peixoto de Azevedo. · 

Si a Assembléa, depois de passada a coacção, "tivesse ann'ullado o seu acto; teria 
o meu apoio; mas não annullou-o. 

Entendo, portanto, que foi um acto injuridico. e uma vez que nos considerandos 
a Commissão julgou boà e legitima a eleição, não tinha o direito de mandar annul· 
!al-a, falseando o pensamento do eleitor, com prejuízo do direito dos principiõs; 

Á assémbléa não annullou o seu acto, e, ao contrario, parecia que queriam chegar 
a um accordo em Matto Grosso, e a prova é que telegrammas foram trocados nesse 
sentido. A mim se pretendeu em Matto Grosso fazer interventor para que isto •-e 
désse; infelizmente minhas condições eram especiaes, e P.u entendi que devia abrir 
mão dessa honra com que os meus amigos me haviam distinguido, explicando o meu 
procedimento, dizendo mesmo que a minha situação era tal, que eu não podia accei-
tar essa incumbencia tão honrosa. 

O meu partido, porém, entendeu que devia propor esse accordo, e o fez, man-
dando para ser escolhido aqui de uma lista de 10 nomes, na qual vinham amigos 
nossos e dissidentes, os candidatos ás futuras eleições de Presidente e Vice-Presiden-
tes, para o quatriennio que deve começar a ·15 de agosto proximo. 

O honrado Sr. Ministro da Fazenda escolheu para presidente o Sr. Antonio 
Pedro Alves de Barros, que era de sua parcialidade, escolhendo para 1° Vice-Presi-
dente o Sr. João Antonio Nunes da Cunha, e deixando que lá os nossos amigos escol-
hessem 2o o 3o. 

De lá mandaram dizer que acceitavam o Sr. Alves de Barras para Presidente, 
mas que desejavam o logar de 1° Vice-Presidente r.ara o Sr. cor.onel João Ferreira 
Mascarenhas. · 

O SR. GoMES DE CAstRo - Não podiam escolher . melhor do que o Sr. Alves 
de Barros que seria uma garantia pela sua honradez. 

O SR. PIRES FERRÊIRA - E brandura. 
O SR. A. AZEREDO- V. Ex. diz bem; é homem fóra das paixões politicas e podia 

ser perfeitamente o presidente, assim como podia ser acceita a indicação do nome do 
Sr. Mascarenhas, verdadeira influencia politica, para 1o Vice-Presidente, de maneira 
que chegariam a um accordo por essa fórma, podendo ser aproveitado o Sr. Nunes 
da Cunha para o logar de 2° Vice-Presidente. 

Aqui, porém, recusou-se a escolha do 1o Vice-Presidente, dando isso logar all 
rompimento do accordo entabolado entre os meus amigos de Matto C'.-rosso e o illus~e 
Sr. Ministro da Fazenda. 
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.. RomP.ido o -accordo, recomeçaram as hostilidades de um modo feroz, e em Matto 
Grosso hoje, pode-se dizer, que nas repartições federaes, quer civis, quer militare;, 
não existe mais um chefe que não tenha ·sido removido. 

Assim é que foram sul;lstituidos o commandante da flotilha e o inspector do Arse-
nal de Marinha, por officiaes distinctissimos, é verdade, e que eu acredito que não 
irão fazer politica em minha terra. · 

O SR. BELFORT VIEIRA - Esses officiaes não pediram demissão? 
O SR. A. AZEREDO - Ainda que pedissem o momento não era o mais apropriado. 

O inspector da· Alfandega de Corumbá, moço lambem muito distin'cto, foi removido 
aqui para o Rio de janei-ro, e garanto ao nobre Senador que não pediu a sua 
demissão. 

O delegado fis·;al- do Thesouro em Cuyabá, o Sr. Manoel Pereira Mendes, que 
exerce esse Jogar ha muitos annos, bem servindo os interesses publicos, foi removido 
lambem dessa collocação elevada para um Jogar secundaria, de 2o escripturario 
na Delegacia Fiscal do Paraná, cumprindo confessar que a sua substituição foi feita 
por um moço competente, não acontecend1>1 porém, o mesmo em relação a inspec-
toria da Alfandega de Corumbá. · 

Não ha duvida que o Governo tem o direito de fazer essas alterações como bem 
entender, no que diz respeito a cargos federaes; eu penso desta fórma, embora meus 
amigos de Matto Grosso possam entender de modo differente, mas a occasião é que 
não era a mais opportuna e deixam ver que no momento ellas tem um fim pOlitico. 

Quanto aos empregados federaes, o Governo póde fazer o que bem quizer, as 
nomeações que bem entender; mas o que o Sr. Presidente da Republica tem dever 
de fazer, é impedir que a ordem publica seja alterada em meu Estado e com prejuízo 
de vidas· preciosas dos meus patrícios, cumprindo manter a federação em sua inte-
gridade e é isto que me traz á tribuna neste momento. · 

Não venho, pois, reclamar contra as remoções e nomeações feitas IJ:élo Governo 
Federal, embora me pareça como já disse que o momento não seja o mais opportun•l 
e que o Governo podia tel-as deixado para depois do pleito que se vae ferir a 30 de 
junho, podendo-se affirmar que ellas não seriam feitas, si o accordo não fosse rom-
pido, o que quer dizer ·que a demora dessas demissões não prejudicaria o serviço ' 
publico. 

Segundo o telegramma que recebi do Presidente do Estado,. Matto Grosso está 
ameaçado de uma outra revolução. 

E isto, · devo declarar ao Senado, eu o disse ao illustre Sr. Presidente da Repu-
blica por mais de uma vez, que os successos de Matto Grosso não ficariam naquella 
revolução que obrigou a assembléa a votar o parecer annu~lando a eleição legitima 
de 1 de março, mas que outras revoluções se succederiam, e é o que affirmo ao 
Senado, com plena convicção e verdadeiramente contristado. 

As familias já estão se retirando da cidade de Corumbá, e toda a pressão possí-
vel está sendo feita, de· modo que nossos amigos cedam ás imposições dos dissidentes 
e se possa fazer daquella cidade uma terFa conquistada. 

Vou ler o telegramma do Presidente do Estado, com quem me tenho sempre 
communicado. (Le). 

E~ta intervenção é aquella a que me acabei de referir : nomeações, remoções,_ 
etc. (Continua a leitura.) 

O SR. PIREs FERREIRA - O coronel Mello Brandão é official muito distincto 
e é -incapaz. destas violencias. (Apoiadas. H a muitos outros ~~cpartes.) 

O Sr. Presidente- Attenção I Quem tem a palavra é o Sr. Senador Azeredo. 
O SR. A~ AzERilbo - O que se está faZendo em Matto Grosso talvez amanhA 

se faça no Piauhy. 
0 SR. PIRES FERREIRA - Peço a palavra. 
O SR. A. AZEREDO- Eu "disse antecipadamente a alguem ... que V. Ex. me res· 

ponderia ... 
O SR. PIRES FERRELRA - Mas, por que .razão í' O que vou fazer é defender 

9 coronel Mello Brandão. 
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O SR. A. AzE~O- A quem não accusei, Sr. Presidente, é contra a intervençlq 
que se dá nQ sentido de provocar a revolução na minha terra, que venho protestar, 
pouco me importando com as nomeações e demissões que porventura o Sr. Presidente 
da Republica·possa fazer em Matto Grosso. 

O que .é certo é que o responsavel pelos successos que lá se derem não serei eu, 
mas sim o honrado Sr. Dr. Campos Sanes, a quem cumpre manter a ordem publica 
em toda a União, principalmente quando os -poderes constituídos dos Estados esti·> 
ameaçados em sua segurança. 

O SR .. LEITE E OITICICA - E' a perpetuidade da ditadura dos governadores I 
O SR. A. AzEREDO - Mas então vamos annullar a federação I 
O SR. ·PIRES FERREIRA- Vamos garantir a federação, fazendo com que os 

governadores respeitem a lei e com que predomine a verdadeira vontade das urnas. 
E' preciso acabarmos com a prepotencia e com as eleições que não são verdadeiras. 
(4jloiados.) 

O SR. A. AzEREDO - Os mais interessados que discutam o facto .•• 
O SR. PIRES PERREIRA - V. Ex. sabe que fallo em geral; não estou me referindo 

a Matto Grosso. 
O SR. A. AZEREDO - Sr. Presidente, vou limitar as considerações que tenho a 

fazer, e vou deixar a tribuna á espera de que o nobre Senador, ou outro que esteja 
melhor informado pelo Governo do que se passa na minha terra, venha prestar as 
informações que desejo. 

Devo declarar ao Senado que tenho os telegrammas trocados com o Presidente 
do Estado e que foram lidos por pessoa competente sobre esta questão de Matto 
Grosso, assim como que possuo uina carta preciosa sobre o caso, e que não leio 
hoje estes telegrammas e esta carta, porque entendo que não devo fazel-o; mas, 
sendo provocado ou instado, ·O farei, afim de defender a minha terra, sendo que estou 
na tribuna unicamente em obediencla aos princípios e á federação. 

Si não fosse isto, não estaria occupando a attenção do Senado neste momento, 
pois o meu protesto já foi lavrado pela imprensa, e, assim, não viria fazer aqui uma 
opposição quasi que isolada ao Sr. Presidente da Republica. 

Venho á tribuna na crença de que o "eminente Sr. Presidente da Republica me 
ouvirá, lá dentro da sua consciencia de republicano, afim de que possa manter a fede-
ração integralmente no Estado de Matto Grosso, como uma garantia á Republica, 
porque no dia em que a federação falhar, no dia em que ella desapparecer, com 
certeza a Republica não ficará anniquilada, mas a anarci_lia terá estabelecido entre 
nós o seu imperio. 

Tenho concluído. 
Requeiro que ~P requisitem do chefe do Poder Executiv!) as ~guintes informa-

ções: 
1•, si o presidente de Matto Gros~o requisitou ao Presidente da 

Requerimento Republica, de accordo com a Constituição; força federal para 
manter a ordem publica alterada r.aquelle ES1ado; 

za, si a assembléa do Estado, coagida pelos revoltosos que sitiavam a cidade 
de Cuyabá e que a bombardearám por espaço de sete dias, reclamou providencias que 
pudessem assegurar a sua independencia no exercido do seu m1·ndato; 

J", quaes as providencias tomadas pelo Governo Federal no ~entido de garantir 
os poderes constituídos de Matto Grosso; 

4a, si o. commandante do 7° districto militar, de a~o-cordo com o art. 3° do regu-
lamento de 19 de janeiro deste anno, prestou o auxilio immediato a que era obrigado, 
ao Presidente do Estado; 

s•, si o commandante do districto militar já informou ao Ministerio da Guerra, 
como lhe cumpria, qual a precedencia da artilharia E- munições respectivas de que 
se servira.11. os revoltosos no bombardeio da cidade; 

6&, si, depois da luta, o canhão que esteve em poder dos revoltosos foi recolliido 
ao Arsenal de Guerra, como devia acontecer ; 

7•, qual o numero de mortos durante a luta, e si entre as yictimas existem 
algumas que pertenciam ao exercito; 
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8&, si está interrompida a correspondencia postal de Matto Grosso para a Capital 

Feaeral; 
9a, si está suspenso o livre transito do rio Cuyabá ou si a sua navegação continúa 

aberta, como anteriormente, a revolução de abril ultimo; 
roa, si o Govt>rno pretende fazer o 2° batalhão de artilh:u-ia, que se acha em 

Corumbá, estacionar em Cuyabá. 
Sala das sessões, em 25 de maio de 1899. - A. AzEREDO. 

O Sr. Pires Ferreira appella para o testemunho do Senado, lembranC:Io o 
religioso silencio com que ouviu a oração do illustre Senador por Matto Grosso, 
silencio que só rompeu para protestar contra um telegramma que S. Ex. leu e em 
que os seus amigo,: de hoje pedem a retirada do coronel 1\hllo Brandão. Conllece 
desde os bancos da academia esse distincto official, que' tambem foi companheiro do 
f1onrad~ Senador por Matto Grosso e póde garantir que clle é incapaz de prestar-se 
a qualquer manejo de pressão politica. 

Diz que as eleiÇões feitas em Matto Grosso não são legitimas e que foi isto o 
que deu em resultado a pressão feita por aquelles que se julgaram espoliados dos 
seus direitos; e applaude o procedimento dos patriotas que reivindicam pelas armas 
esses direitos. 

Referindo-se ao Sr. general Camara, affirma ser elle um republicano prestimoso, 
que tem dado provas de si em todas as commissões arriscadas que o Governo lhe 
tem confiado e que, certamente, não merece as censuras que se deduzem das pergun-
tas contidas no requerimento de informações do illustre Senador por Matto Grosso. 
Pergunta ao honrado Senador por Matto Grosso si foi o Governo Federal que man-
dou interromper o telegrapho, para não ter as informações de que carecia, afim de 
providenciar como o caso pedia e diz que quem tinha necessidade de que estivessem 
es~as linhas interrompidas, eram aquelles que dispunham dos meios de resistencia 
á vontade popular em Matto Grosso.· 

Referindo-se ao Sr. general Camara, affirma ser elle um republicano prestimoso, 
que tem dado provas de si em todas as commissões arriscadás que o Governo lhe 
tem confiado e que, certamente, não merece as censuras gue se deduzem das pergun-
tas contidas no requerimento de informações do illustre Senador por Matto Grosso. 
Perguntá ao honrado Senador por Matto Grosso si foi o Governo Federal que man-
dou interromper o telegrapho, para não ter as informações de que carecia, afim ae 
providenciar como o caso pedia e diz que quem tinha necessidade de que estivessem 
essas linhas interrompidas, eram aquelles que dispunham dos meios de resistenci9. 
á vontade popular em Matto Grosso. 

Assevera que as forças patrioticas (assim denomina o orador os sitiantes de 
Cuyabá) não tinham outro intuito sinão o de protestar perante a assembléa contra 
o resultado da eleição. E para que se congregassem em uma população disseminada 
como a de Matto Grosso 3.000 homens a defender um direito, . era preciso que es.,;e 
direito fosse imposto por uma causa muito superior. 

Não admitte que se diga que o chefe da Nação não deu as providencias que com~ 
petia e que est_avam dentro da sua alçada. O Senado é sabedor de que o illustre 
Sr. Presidente da Republica é contrario á intervenção do Governo nas questões esta-
duaes, salvo os casos em que possam provir conflagrações contra o direito de quem 
está legalmente investido de um poder. 

Respondendo um aparte do Sr. Senador por Matto Grosso, diz que ainda não 
se occupou· dos negocios do Piauhy porque por ora acha isso inopportuno. 

Não comprehende contra quem se atira o. seu illustre collega, Senador por Matto 
Grosso, .e julga que S. Ex. não póde attribuir a responsabilidade dos factos narrados 
por S. Ex. nem ao Ministro da Fazenda, republicano historico, que zela com grande 
lealdade a bandeira da federação, nem ao Presidente da Republica, que não quer 
a intervenção. . 

Recorda o orador as providencias que pediu no anno passado contra os abusoli 
que se praticavam em Matto Grosso, e que foram até á bocca das urnas; refere-se 
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aos dissidentes, entre os quaes ha muita gente de criterio, que julgou indispensav~l 
oppor um paradeiro a todas as perturbações, que se .davam naquelle Estado. 

O ·orador nota que o nobre Senador por Matto Grosso foi infeliz comparando 
o Sr. Presidente da Republica a uma moça bonita e cheia de encantos, que é repre-
sentada por dous grupos, porque as mulheres não· se deixam levar pela razão, mas 
pelo coração, e este nem sempre faz o que deve; mdtas vezes resolve de accordo C<lm 
outras inspirações que não as do dever, e muitas vezes de l!ccordo com simples capr\-

. chos. 
Mas o honrado Sr. Presidente da Republica não proc~ por capricho; tem sem-

pre deante dos olhos os dictamés da consciencia e da razão, quando delibera sobre os 
grandes intet:esses nacionaes que se acham sob a sua immediata direcção. 

Ficá a discussão adiada pela .hora,. e com a palavra o Sr. Ramiro Barcellos. 

SESSÃO DE 26 DE MAIO. 

O Sr. Qamiro Barcellos, se!Jlpre se tefl'\ conservado silencioso no Senado 
quando a materia em discussão é a politica de qualquer Estado, e deixa aos seus 

illustres •representantes a tarefa de elucidar questões desta natureza, 
Discussão do questões peculiares aos seus partidos locaes. 

E ntretanto, como o illustre representantt> de Matto Grosso, 
requerimento trazendo ao conhecimento do Senado as lutas que se deram e 

ainda continuam a dar-se em seu Estado, terminou seu discurso 
apresentando um requerimento de informações sobre o qual tem o orador de votar, 
julga de seu dever justificar o voto que tem de dar sobre o pedido. · 

A situação a que chegou o paiz, a que chegou a Republica dentro de tão poucos 
annos, após a sua proclamação, o tem feito pensar e reflectir seriamente sobre a 
necessidade que tem o povo brazileiro de dar treguas ás suas paixões politicas, afim 
de auxiliar e não perturbar aos que tomaram a f"esponsab!lidade de dirigir a Nação 
no restabelecimento, quando não da maxima prosperidade nacional, ao menós Jo 
credito e da dignidade da Nação, ameaçada de uma completa rui na, si não satisfiz~ 
os séus compromissos. 

Todos são testemunhas do retrocesso que nos tempos que correm se está dando 
no direito internacional. 

As nações poderosas e bem armadas, cujas industrias já são superiores ao com-
mercio que encontram, teem julgado que os seus armamentos podem servir para 
resolver as questões de commercio e industrias, conquistando consumidores. 

Estabelece-se como um direito novo, fundado sobre a força, para, á força, levar 
os productos de nações poderosas ao consumo de nações mais f.racas, e o melhor pro-
cesso, aquelle que está parecendo actualmente victorioso, e atacar a liberdade e a 
independencia dos kacos para impOr-lhes as mercad<lf"ias dos fortes. 

A situação do Brazil, ainda que seja este um dos mais vastos paizes do mundo, 
não é a situação de uma nação forte, sob o ponto de vista militar. 

Debaixo do ponto de vista da resistencia armada, o Brazil, por maiores que 
sejam seus esf<lf"Ços, -não poderá tomar momentaneamente o aspecto de uma nação 
de segunda ordem, ·quanto mais o de uma nação de primeira ordem. 

-· O orador tem lido e tem meditado sobre artigos dos jornaes do paiz, em que de 
certo· modo se fazem previsões tristes relativamente ao futuro de nossa nacionalidade 
e de sua independencia, e por extensão ás outras republicas sul-americanas. 

Não está inclinado a acreditar nestes prognosticas, porquanto a propria ambição) 
que nos ultimas · tempos tem desviado as nações fortes 'dos princípios que pareciam 
assentes no direito· internacional1 é como que a salvaguarda dos povos ameaçados. 

' 
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Comprehende-se que, referindo-se ao que toca á America do Sul, onde quasi 
uma centena de milhões de habitantes é consumidora de productos do velho mundo, 
eomprehcnde-se que não seria facil que séis ou oito paizes que exportam as suas 
mercadorias para essas republicas, consentissem na a.bsorpção de sua independencia e 
liberdade em proveito· de uma só nação forte; seria fatal a colligação de outras igual-
mente fortes contra aquella que tentasse semelhante violencia. 

O proprio egoísmo . internacional a isso as obrigaria. 
Entretanto, isto .não quer dizer que tenha o orador a opinião de que o paiz se 

desarme completamente; o perigo póde surgir de uni dia para o outro no seio da pro-
pria America do Sul. 

E, si não tem meios de, nestes 57 annos,. obter uma marinha capaz de bater-se 
com a da Inglaterra ou a dos Estados Unidos, da França ou da Allemanha (e seria 
até um perigo crear uma marinha para depois entregai-a a uma forte potencia euro· 
péa), em todo o caso, deve-se estar apparelhado para qualquer luta que possa appa-
recer na America do Sul e em que tenha de ser envolvido o Brazil, mau grado 
seu. 

Estas considerações são feitas para ·demonstrar a neoessidade que julga o orador 
de actualidade, dos corpos deliberativos da nação pensarem no dever que lhes assiste 
de. melhorar á situação, de salvar o Brazil da crise economica financeira em que' ~e 
acha envolvido. 

Deante deste supremo desideratum, a acção política deve ser completamente mo-
dificada, e, como base. primordial de concurso ao restabelecimento das causas do paiz, 
acredita que o primeiro passo a dar-se, é seguir o conselho já emittido e que consiste 
em conservar os poderes em um mutuo respeito e estima, de modo que a acção que 
lhes compete pela Constituição seja proficua para o fim almejado. 

As lutas politicas nos Estados, consequencia natural da nova orga nização, não h a 
duvida que teem de refiectir mais ou menos sobre o centro e chegar ao seio do Con-
gresso Nacional. 

Convem que as encaremos com caltna, sem irritações. 
Trata-se do caso de Matto Grosso, presentemente. 
As ·palavras com que o illustre representante desse Estado justificou ()seu pedido 

de informações (e nisto não faz nenhuma increpação ao illustre Senador e seu par-
ticular amigo), são o reflexo das queixas de uma parcialidade política de Matto 
Grosso. Si bem interpreta o pensamento do illustre representante, parece que· elle julga 
que o Poder Executivo, no caso, deixou de cumprir os seus deveres constitucionaes 
na luta armada que se travou no Estado de Matto Grosso. 

E' uma questão muito delicada esta da interpretação do art. 6" da Constituição. 
Naquillo que diz respeito ao actual Presidente da Republica, póde dar testemunho, 
bem como todos os seus contemporaneos aqui no Senado, de que a doutrina acceita 
pelo illustre Chefe do Executivo é a da mais cautelosa prudencia em relação á inter-
venção nos Estados. 

Póde-se-dizer que o illust·re Presidente da Republica, muito antes de suppor 
mesmo que seria candidato á suprema magistratura do Paiz, accentuou mais de uma 
vez daquella tribuna que era contrario. ás intervenÇões como regra. S. Ex. julgava e 
julga ainda que a materia é gravíssima e que havia grande perigo para a federação, 
si não fosse esta medida usada com uma parcimonia muito particula r. E', portanto, 
questão de doutrina. 

O Sr. Presidente da Republica teve a cautela de explanar no seu programma 
quando assumiu o Governo do Paiz essa opinião, opinião que sempre o orador partil-
hou e muitos amigos tambem. De modo que, não é isto uma novidade. 

Particularize se o caso. O que se deu em Matto Grosso?. Deu-se a scisão do pâr-
tido quasi que unico politico daquelle Estado. ' 

Qual o . motivo desta scisão? Foi a escolha do Presidente que tem de ser eleito. 
Ora, quando tinha de partir para Matto Grosso o chefe político, que hoje representa 
uma das parcialidades em que se dividiu ,o antigo partido, o Sr. Senador Generoso 
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Ponce, já se sabia que a questão da presidencia do Estado daria Jogar a grandes 
desg{)stos e divergencias no seio do partido, e aquelles que não queriam a abertura 
de uma luta e desejavam obstar esta scisão empenharam-se com o illustre Senador 
para abafar quaesquer outros motivos de scisão, para que elle acceitasse ser candi-
dato ao Jogar de presidente. 

Deste modo os desgostos de um e outro lado desappareciam e Matto Grosso teria 
o presidente da escolha espontanea dos partidarios influentes. 

O seu illustre collega o Sr. Generoso Ponce não decidiu aqui a questão e deixou 
para decidil-a após sua chegad.r ao Estado. 

O SR. A. AzERBDO dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Quando muito S. Ex. póde dizer por uma parte do 

partido. 
O SR. A. AZERFDo - Pelo partido, porque o partido tinha em todas as localida-

des. os seus directorios e foram estes que fizeram a indicação. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas, contra factos não se póde argumentar, o par-

tido scindiu-se, já não é um só. , 
Agtlf"a ha de permittir-lhe o illustre Senador por Matto Grosso que ·diga que, 

ainda mesmo não tendo o direito de imiscuir-se na politica do Estado de S. Ex., si 
estivesse lá, não hesitaria um momento em tomar posição contraria á do illustre 
Senador Ponce, porque ·no mundo politico o valor dos partidos aquilata-se pelo 
valor politico dos chefes, debaixo do ponto de vista· de sua capacidade politica, de 
seu preparo politico, do valor que a sua individualidade pode offerecer ao progresso 
nacional e, no nosso caso, a solidez da Republica. Ora, não ha parallelo entre 
aquelle nobre senador e o outro chefe .... 

O SR. A. AZERBDO- Que faz parte do Governo Federal. 
O SR. RAHIRO BARCELLOS- ••. pois, digamos assim, que faz parte do Governo 

Federal, que tem um programma político e administrativo, programma que na pra-
tica está dando resultados muito satisfactorios, já · sensíveis para a nossa regeneração 
financeira. 

A orientação, o preparo intellectual daquelle a quem se referiu, para determinar 
a escolha de um chefe de partido, não se póde pôr em parallelo, e dizendo isto, ~ão 
faz offensa ao illustre e muito distincto Senador por Matto Grosso a quem allude. 

O orado.r, si fosse matto-grossense, acompanharia aquelle chefe, o Sr. Dr. Mur-
tinho na minha opinião, com muito mais qualidade!t políticas e muito mais preparo, 
o que sem melindrar ao outro o diz. 

Senhores, deu-se o rompimento em Matto Grosso, vamos á questão da inter· 
venção. 

Não chegando a um accordo, os partidos lançaram mão do ultimo recurso, arma-
ram-se e travaram batalha. 

O presidente de Matto Grosso telegrapha ao Pre..idente da Republica pedindo que 
este mande pôr á sua disP.osição a força federal que estava no Estado, por motivo de 
manutenção da ordem publica. . 

O SR. A. AzEREDO - De perturbação da ordem publica . 
. O SR. RAMIRO BARCELLOS- E' o que está dizendo, por motivo de perturbaçllo 

da ordem publica. 
O SR. VICENTE. MACHADO - Não sei si foi antes ou depois dessa requisição que 

elle pediu ao Governo Federal para vender-lhe armas. 
O SR. A. AzllREDo -E' verdade que pediu; mas o mesmo fez o governo do seu 

Estado e tinham feit{) outros. 
O SR. VICENTE MACHADO- N'i imminencia da luta? 
O SR. A. AzERBDO - Quando V. Ex. quer que se peça? 
O SR. RAMIRo BARCELLos - O Sr. Presidente tia Republic:t, cauteloso, como 

disse, nesta questã-1 da intervenção, vendo que dous partidos se degladiavam, nllo 
assentiu immediatamente em mandar pOr a força publica á disposição de um dos 
partidos contendentes; mas respondeu ao presidente de Matto Grosso que dava ordens 
terminantes ao commandante d!i força armada naquelle Estado, para evitar, com 
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armas na mão, si necessario fosse, a deposição de qualquer auto:;idade executiva ou 
legislativa daquelle Estado. 

O SR. A. AzERi>DO - De maneira que a assembléa estadoal não era poder con-
stituído. 

O S11.. RAA!IKO BARCELLos - Como não ( 
O SR. A. AzHRI!DO - ,No foi. mantida. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Perdôe-lhe; queira ouvir-lhe o nobre Senadoa; o 

orador está historiando os factos. 
Em vez de pôr á disposição do presidente de Matto Grosso, que a pedia, a força 

armada federal, existente no Estado, para que S. Ex. dispuu;;se della como enten-
desse, contra os seus adversarios políticos, o Presidente da Republica respondeu que 
da\·a ordens terminantes ao commandante do districto, interino (porque não tinha 
chegado o commandante nomeado, o Sr. general Camat-a) para que impedisse qual-
quer attentado contra as autoridades e impedisse qualquer acto dessa natureza. 

O SR. A. AzEREDO - E isto foi impedido? 
O SR. RAMIRO BARCHLLOS - Attenda o honrado Senador ao que está dizendo; 

o que faz é expor o que houve. O honrado Senador contesta que foram estas as 
recommendações do Sr. Presidente da Republica? 

O SR. A. AzBRJIDO - Como podia contestar si o Sr. Presidente da Republica 
teve a delicadeza de mostrar-me o telegramma que expediu para Matto Grosso? 

Agora, pergunto, foram cumpridas essas ordens? 
O SR. RAMIRO BARCELLos repete que está historiando os factos. Chegará lá. 

O presidente de Matto Grosso tornou a telegraphar ao Presidente da Republica 
dizendo : visto que não julgais util mandar pôr a força fedenu á minha disposiçAo, 
peço-vos que consintaes que compremos á federaçAo um certo numero de armas e de 
munições (creio que 20.000 cartuchos). 

O SR. A. AzBRBDO- E' isto mesmo, V. Ex. está certo na somma. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Pois então O affirma. 
O SR. A. AzsREDo - Eu o affirmo tambem. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Ora, senhores, realmente quando se dá uma des-

avença politica en1 um Estado, é preciso ·que um Presidente de Republica tenha 
muito pouco receio de exaltações partidarias e nenhuma prudencia para consentir 
que dos arsenaes àa União sejam vendidas para uma das parcialidades litigantes 
armas e munições. O Presidente da Republica não podia, desde que havia força 
federal no Estado, sahir daquillo que lhe competia fazer. 

O SR. A. AzERBDO ·- E eu estou de accordo com V. Ex., entendo que elle 
ahi andou muito bem. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - Nilo tendo o Presidente da Republica accedido ao 
pedido do presidente de Matto Grosso, passou-lhe este então novo telegramma deda-
rando que protestava em nome da Constituição, em nome da autonomia do Estado, 
em nome da Republica, emfim, em nome dP diversos outros princípios politicos ... 

O SR. A. AzEREDO -Desse telegramma, sim, póde-se dizer que tinha expressêes 
irritantes. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Isto porque não lhe tinham sido fornecidos os 
armamentos e as munições que quizera comprar. 

O Sr. Presidente da Republica, que tinha motivos para julgar-se de certo modo 
melindrado pelo telegramma, calmamente respondeu que o mO'h pelo qual o Chefe 
da Republica linha de usar das attribuições conferidas pelo art. 60 da ·constituição 
ficava ao seu criterio estabelecer e que naquella data, tendo alli chegado o comman-
dante do districto, reiterava-lhe ordens para que mantivesse na sua posiçAo o presi-
dente do Estado, impedisse que elle pudesse ser apeado do cargo ou desacatado e de 
igual modo procedesse em relação á assembléa, que funccionava, não consentindo 
a desordem: 

Precisa abrir aqui um parenthesis, para dizer ao Senado que o Presidente da 
Republica exigia do commandante do districto mais do que elle poderia fazer, porque 
os partidos estavam de armas na mão, combatendo, em grande numero e aquelle 
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commandante não tinha, para impedir a perturbação da ordem, nem cem soldados 
promptos. 

Quando ·a cidade estava ·sitiada por ·tres mil e tantos homens, qu·ando dentro 
da cidade havia mil e tantos partidarios contrarias elle não tinha, para oppor-se a 
todos esses elementos cem praças. 

O SR. A. AZEREDO - Era uma questão de força moral. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Entretanto, aproveita a occasião para louvar a in· 

telligencia e o tino do illustre general que commanda aquelle districto.· Elle interveiu 
na luta amistosamente, procurou os chefes de um e do outro lado e conseguiu resta-
belecer a paz. 

O Senado todo é testemunha de que vieram telegramrnas de Matto Grosso di-
zendo que os partidos que se estavam degladiando haviam chegado a um accordo ... 

O SR. A. AZEREDO ..,... Depois da bala... ' 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Depois de uma luta é que ha um accordo; sem luta 

não haveria necessidade da intervenção do general commandante do districto. 
O SR. A. AZEREDO - Mas antes della, o cominandante do districto cruzou os 

braços. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não cruzou os braços, e tanto não cruzou que obteve 

que os dous partidos chegassem a um accordo. 
O SR. A. AzEREDO - Depois de .sete dias de luta. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Sem duvida, foi quando poude intervir, .e conseguiu 

o accordo, o que é o . essencial. 
Dará parabens á sua fortuna, si em todas as lutas .que se <!€rem em seu Estado, 

a intervenção do Poder Executivo pelo art. 6° da Constituição, conseguir desfazer a 
luta, ou conseguir fazer com que os partidos que se batem na luta armada cheguem 
a um accordo, por meios suasorios e pacíficos. 

O SR. A. AzEREDO - Melhor serviço seria si tivesse evitado a luta. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - As circumstancias que acabou de apresentar ao 

Senado não permittiam intervenção armada; não havia soldados federaes na Capital 
que podessem impedir a luta. 

O SR. A. AZEREDO ·- E porque os bons officios de que V. Ex. falia não foram' 
empregados antes ? 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS declara que já deu a razão. 
Senhores, o illustre Senador por Matto Grosso quiz fazer acreditar ao Senado que 

o Poder Executivo estava partidario no seu Estado no momento actual. 
O SR. A. AzEREDO-:- Estava; só é cego quem não quer ver. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS póde estar em erro, mas está analysando os factos; si 

elles forem contestados pelo nobre Senador, é possível que modifique o seu modo de 
pensar. 

O SR. A. AZEREDO- E a demissão do Senador Ponce? V. Ex. discuta este ponto 
e eu não quero mais nada. 

O SR. RAMIRO. BARCELLOs discute, e discute já, interrompendo mesmo o fio -:le 
sua argumentação. 

Senhores, <1 commandante da Guarda Nacional da Capital, que não é força esta· 
doai,. que é força federal, que é a segunda linha do Exercito, era o chefe principal 
daquelles que estavam armados dentro da cidade combatendo com os que a ataca-
vam, era o commandante em chefe das forças. 

O SR. A. A?.BREDO - V. Ex. está confundido os factos; essa demissão foi dada 
anteriormente. · 

O ~R. RAMIRo BARCELLOS - Porque, preparava-se a Iucta, e foi para evitar a 
l'esponsabilidade federal no caso. 

E depois, pela lei da guarda nacional, e pela nossa lei de fronteiras,' os com· 
mandos não podem ser alli exercidos P.Or coroneis devem ser dados a generaes. 

Relativam_ente a Matto Grosso, portanto, o Governo Federal fez o que podia e 
devia fazer; fez cessar a luta, mandou manter as autoridades e ainda teve a felicidade 
de. obter que entrassem em um accordo honroso. 
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O que mais quer o illustre Senador federal? 
S. Ex. accusou o Governo de já naquelle tempo tomar parte por uma das facções 

partidarias. 
Senhores, houve duas demissões d~ empregados federaes no Es'tado, uma de 

cor.:mandante da flotilha, hontem já aqui foi dito pelo illustre representante do 
Piauhy, que foi dada a pedido, e uma outra, a do representante do Thesouro. 

Convem notar que antes deste facto o proprio Sr. Senador Ponce tinha solicitado 
essa demissão do Governo, por não ser um empregado cumpridor de seus deveres. 
Foram as duas demissões, o que certamente não nos autonza a suppor o Governo 
partidario no caso. 

Accresce esta circumstancia contra este emp,·egado : elle é filiado a um dos 
partidos em luta E'm Matto · Grosso. Esta é a informação que teve o Governo, que 
não podia dar melhor testemunho da sua abstenção nas lutas IC'caes. 

O SR. A. AZEREDO dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS·- S. Ex. não contesta o que o orador acaba de dizer, 

e basta isso para provar que o Governo, em vez de ser censurado por demittir esse 
empregado, devia merecer applausos. 

O SR. A. AzBRJIDO - E a demissão do delegado fiscal, passando-se para um 
Jogar de 2o escripturario ria Delegacia no Paraná ? . 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - O ·empregado que estava nessa commissão, uma 
vez privado della, não podia voltar sinão para o Jogar que lhe competia. Não esta-
mos vendo todos os dias chefes de alfandegas que acabam de desempenhar suas 
commissões voltarem para os Jogares, que lhes compeiem na hierarchia dos empre-
ga8os de Fazenda? 

O Go"erno nã<J commetteu, pois, arbitrariedade alguma assim procedendo. 
O nobre Senador perguntou ainda si está livre a navegação do Rio Cuyabá. 
Este rio atravessa mais· de um Estado? 
O SR. A. AzEREDO - Parece que não. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Este rio vae ter a paiz estrangeiro? 
O SR. A. AzEREDO - Não. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Então d que tem o Governo com o rio Cuyabá? 
Pela Constituição, os rios dos Estados que não passarem por mais de um, e que 

não forem a paiz estrangeiro, são rios cuja regulamentação de navegação, compete· 
ao Estado. 

Portanto esta pergunta do nobre Senador deve ser feita ao Presidente de Matto 
Grosso. 

O SR. A. AzERBDo - Mas V. Ex. não sabe que esse rio se communica com 
outros que vão .do Paraguay á Republica Argentina·? · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não ha rio que não se -communique com outros; 
mas não é este o espírito da Constituição . . 

O SR. A. AzBREDO - De maneira que se amanhã o Governo tiver de mandar 
forças para Cuyabá, e o rio estiver impedido, o Governo nada tem com isso. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Os Governos dos Estados não podem trancar nen-
hum rio ao Governo Federal; mas a .regulamentação da na\'egação pertence ao 
Estado; não quer isto dizer que o Governo do Estado possa impedir por esse rio o 
transito de forças federaes. 

Portanto, a pergunta do nobre Senador não é para ser feita ao Presidente da 
Republica, e sim ao Presidente de Matto Grosso. 

0 SR. VICENTE MACHADO dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS- Não tem nada com isso, o Governo geral não está 

inliibido de dar subvenção ás companhias _que naveguem em rics, cuja regulamen-
tação da navegação pertença aos Estados; isto não faz revogar a .disposição consti-
tucional. 

O Sa. A. AzEREDO - A argumentação de V. Ex. quer dizer simplesmente que 
o rio Cuyabá está impedido. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - Não quer dizer isto, quer dizer que a pergunta 
deve ser feita ao Presidente de Matto Grosso 
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A outra pergunta foi relativa ao Correio. 
Sente. que o illustre Senador tenha, hontem mesmo, dado jt. a prova contraria 

á opinião, que vae velada nessa pergunta. 
O chefe dos Correios da Republica é o mesmo chefe do~ Telegraphos da Repu-

blica: é o illustre Sr. Ministro da lndustria e Viação, que é amigo pólitico, pelo 
menos o era ainda ha muito pouco tempo, dos companheiros do i!lustre Senador, em 
Matto Grosso. 

O SR. A. AzBRBDO - Tambem o é do Sr. Presidente da Republica, a quem 
está -servindo. Isso não é commigo. 

O SR. RAMrRo BARCELLOS - A pergunta de S. Ex. dá a entender que o Governo 
tem mandado desviar a correspondencia postal de Matto Grosso para esta Capital; 
mas, senhores, seria inepto, seria mais que inepto o governo ~ue mandasse desviar 
a correspondencia do correio, que é vagarosa, e consentisse na correspondencia tele-
graphica, que é rapida. Ora, o illustre Senador subiu hontem á tribuna por effeito 
de um telegramma qüe liavia recebido de Matto Grosso. 

Si, pois, o Governo (e o Governo aqui neste caso quer dizer secretario da · Indu-
stria e Viação) podesse' commetter o crime de impedir a communicação entre os 
correligionarios do Sr. Ponce e os seus amigos nesta cidadP. ... 

O SR. A. AZRRBDO - Nilo é a dos correligionarios em geral. 
O SR. RAMIRO BARCELLOs - ... que prohibindo o transito das cartas, prohibiria 

fatalmente o transito de telegrammas. 
No entretanto, o Exm. representante de Matto Grosso exhibiu aqui telegramma 

recebido, creio que ha dous ou tres dias. 
O SR. A. AZRRBDO - A interrupç!lo do telegrapho, a que me referi foi ne!lta 

occasião. 
O SR. RAMIRO BARCBLLO~ - Perdão; pela pergunta me.~mo que S. Ex. f11z, 

pergunta de certo modo offensiva ao Governo, S. Ex. dâ a entender que a corres-
pondencia de Matto Grosso é cassada, que o Governo n!lo consente que ella transite 
no Correio. 

Diz: si o Governo tal fizesse, n!lo consentiria que S. Ex. recebesse telegrammas; 
no entretanto S. E-~. deu prova material do contrario. 

O SR. A. AZRRI!DO - Mas o t rancamento do teleg~apho não foi feito agora, foi 
feito anteriormente : o desvio da correspondencia postal é que é de agora. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Está fazendo um ente de razão para provar que 
fia persistencia da communicação telegraphica e n!lo ha por ordem do Governo 
interrupção da correspondencla postal. por que seria illogico prohibir uma e con-
sentir outra. Estou dizendo que o illustre Senador por Matto Grosso deve attribuir 
isso a quaesquer embaraços de administração, que r•llo estão no conhecimento do 
Governo, ou desencontro de malas, ou embaraços de navegação. 

O SR. A AZRREDO - O vapor que conduzia as malas de Matto Grosso para aqui 
ficbu detido quatro dias. 

O SR. RAMIRO ·BARCELLos - Naturalmente por interesses do serviço publico ou 
outro motivo imperioso. 

O SR. A. AZF.REDO - Do serviço publico, quando foi neti<io pelos revoltosos?! 
E' realmente uma cousa curiosa! 

O SR. RAMIRo BARCELLos - Curioso é isso : que culpa tem o Governo de que 
o~ revoltosos tivessem impedido o navio? Foi o Governo quem o mandou deter? 
O Governo seria então o culpado dos assassinatos que sol deram em Jogares ermos, 
em que a policia não podesse chegar. V. Ex. neste caminho vae longe. 

· O SR. A. AZRREDO - V. Ex. é que vae perto, como vae. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Naturalmente tem de dar um voto e o está expli-

cando e justificanào. 
O requerimento do illustre Senador por Matto Grosso não tem o seu voto, acha 

que a approvaç!lo de semelhante requerimento iria fazer com que o Senado se immis-
cuisse nessa questão, hoje de partidos locaes. 

A lucta armada terminou lá; existe a lucta politi::a, mais accesa do que antes; 



- 391-

perfeitamente nós não devemos dar armas a um ou a outro lado, não compete isto 
ao Senado, a nossa posição é de espectativa e concordia. 

O SR. A. AzERBDO - De espectativa sympathica ou antipathica? 
O SR. RANIRO BARCELLOs - Não nega, é sympathico ao grupo daquelles, cujo 

chefe político lhe inspira muita confiança e deve inspirai-a ao _paiz, porque é capaz, 
tem mais elementos para produzir o bem da patria do que o outro. 

Não ha duvid>t; já o confessou, ·começou dizendo que a escolher entre os dous 
chefes, escolhe esse. · 

O SR. A. AzEREDO - Não se trata disso. 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Está tratando. 
Portanto, julga, como fez ver ao Senado, que o procedimento da intervenção 

da autoridade suprema nacional, como lhe é permittido pelo art. 60 da Constituição, 
foi correcto no caso de Matto Grosso. 

Intervenção não quer dizer pancada; intervenção quer dizer em primeiro logar, 
accordo, paz, pacificação; foi o que o Presidente da Republica procurou fazer, foi o 
que fez o seu delegado; obtendo accordo entre os belligerantes, fazendo cessar a 
guerra. E" esta a melhor intervenção possível. Houve intervenção, mas houve nos 
termos que o Presidente da Republica considerou melhores e foram realmente effec-
tivos para fazer cessar a lucta armada. 

Nestas condições nega o seu voto ao pedido de informações, feito pelo ~obre 
Senador. 

Fica a discussã~ adiada pela hora. 

SESSÃO DE 27 DE MAIO. 

O Sr. Rodrigues Alves (pela ordem) - Sr. Presidente, acabo de ser infor· 
mado que o autor do requerimento não póde, por motivos dr. molestia em pessoa de 
sua familia, comparecer á sessão de hoje, tendo mostrado, entretanto, em cartas di-
rigidas a alguns dos collegas, · o desejo de estar presente aos debates referentes ao 
requerimento. 

Experimento grande constrangimento, ao entrar no exame de algumas aprecia-
ções, que se referem directamente ao honrado Senador, e si V. Ex. me assegurasse 
que eu não perderia o meu direito de discutir o requerimento na proxima sessão, eu 
prefereria fazel-o em presença do honrado oollega. 

O SR. VICI!NTJ! MACHADO - Peço o adiamento da discussão. 

O Sr. Presidente - Não vejo disposição no Regimento que se opponha a que, 
uma vez requerido o ac!iamento, o Senador a quem couber a palavra conserve o dire1t::1 
de discutir a materia. · 

Estou, por~m, informado de que os precedentes da Casa são em sentido contra· 
rio; poderei, entretanto, consultar o Senado, de modo a firmar a regra a seguir-se 
daqui em deante. 

O SR. RoDRIGUES ALVES - Si não perco a palavra, reque1ro o adiamento até 
segunda feira. 

O SR. VICENTE MACHADO dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE - A disposição do Regimento, art. t,.S, é a seguinte : 
«Os adiamentos só podem ser propostos. pelos Senadores quando lhes couber P 

vez de fallar, ainda que · não queiram motivai-os, e entrarão em discussão sendo 
apoiados por cinco membros. , 

Dahi não se infere, a meu ver, a perda do direito do Senador discutir a materia 
desde que requer o adiamento. 

Estou, porém, informado, como já disse, que os precedentes do Senado são em 
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contrario, e não quero por mim tomar uma deliberação de encontro áquiJJo' que 
constitue precedente da Casa; vou, portanto; consultar o Senado, de modo a firmar 
a regra para os casos seguintes. 

O Sr. Vicente Machado (pela ordem) Sr. Presidente, os precedentes da 
Casa, a que V. Ex. acaba de referir-se, estão baseados na lettra do Regimento. 

O Regimento declara que em cada discussão de qualquer proposição ou de re-
querimentos, o orador póde fallar uma vez; o artigo que V. Ex. acaba de citar diz 
que o adiamento so póde ser requerido pelo orador, uma vez que lhe caiba a 
palavra. 

V. Ex. vê que nestes termos, uma vez concedido o adiamento, perde o orador o 
direito de voltar á discussão em relação á materia. 

Essa interpretação tem sido aqui uniforme; o Senado hoje póde dar outra, mas 
esta me parece que é a que está de accordo com a lettra do Regimento, em todo 
o caso nestas questões de interpretação de Regimento, desde que V. Ex. não quer 
tomar a deliberação de dal-a, o Senado é competente para fazel-o. 

V. E;x:. appelJa para o Senado, mas lembro ao mesmo que a pratica constante 
aqui tem sido esta, e de accordo com a disposição do Regimento • 

O Sr. Presidente - Nenhuma duvida teria eu em tomar uma deliberação nn 
caso vertente, si· os precedentes da Casa não fossem em contrario. 

Parece-me que o adiamento póde ser motivado justamente pela necessidade que 
tem o orador de informações, de esclarecimentos ou por quaesquer outros motivos 
que não o devem inhibir de tomar parte na discussão. Não me parece que a disposição 
do Regimento tenha por fim fazer com que o orador que requer o adiamento, perca 
o direito de discutir a materia. 

O que o Regimento quiz, a meu ver, foi que o adiamento não pudesse ser re-
querido por terceiro, com prejuizo daquelJe a quem competir disc-utir a materia. 

Entretanto, repito, como se trata de uma interpretação contraria aos precedentes 
da Casa, não quero resolver por mim, vou consultar o Senado. 

Consultado, o Senado resolve que o Senador que requerer . o adiamento da dis .. 
cussão de qualquer m1;1teria não perde a sua vez de falJar sobre a mesma materia. 

O Sr. Presidente -Fica assim firmado o precedente. 
Continua a discussão do requerimento do Sr. A. Azeredo. 
O Sr. Rodrigues Alves requer o adiamento da discussão para a sessão se-

guinte. 
Posto a votos, é approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão do requerimento do Sr. A. Azeredo. 

SESSÃO DE zg DE MAIO. 

O Sr. Qodrigues Alves - Depois do discurso do Sr. Senador pelo Rio 
Grande do Sul e depois do longo debate que abriu-se na Camara dos Deputados a 

proposito da noticia de que ora o Senado se occupa, esta discussão 
Discussão do quasi que perdeu o interesse; e o orador não teria duvida -em 

abandonar a tribuna, desistindo da palavra, si não fossem as 
requerimento breves observações que se propõe sujeitar ao esclarecido criterio 

do Senado. 
Segundo antigas provas, o autor rlo requerimento não teve por fim senão fazer 

opposição ao Governo, muito embora S. Ex. tivesse manifestado o contrario. 
Depois do exame calmo e reftectido dos factos, o Senado convencer-se-ha de 

que o Governo da Republica procedeu nessas occurrentias com a devida correcção. 
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. O orador faz J historico dos factos que se deram antes e dE'pois da eleição que 
alli foi procedida p~ra Governador do Estado, apreciando-os em seu justo ponto de 
vista. 

Verificado o pleito, deu-se alli profunda scisão. Um dos lados pretendeu que a 
eleição não se tinha realizado com perfeita liberdade e os animos exaltaram-se por 
tal fórma que o.s politicos armaram-se e trataram de decidir a auestão pelas armas. 

O Senado comprehende que não era nada facil a posição do Governo da Unillo, 
em relação a esses acontecimentos. Forçado, como o Senado sabe, a manter-se na 
esphera elevada onde as paixões não entram; forçado a ser a garantia suprema de 
todos os interesses, qualquer interferencia sua podia ser considerada como menos 
imparcial e menos compatível com a elevada posição em que se acha collocado. 

Pretendia-se de um lado que a União desse forças federaes ao governo do Estado 
para que combatesse pelas armas a opposição. 

Do lado contrario se affirmava que não havia o intuito de depor as autoridades. 
O presidente de Matto Grosso requisitou força e munições. O Presidente da 

Republica respondeu-lhe que a sua autoridade seria mantida, e' que nesse sentido 
expedira instrucções ao commandante das forças federaes. Infelizmente, a interrup. 
ção da linha telegraphica durante o tempo em que o ronflicto teve o seu desenvolvi-
mento foi um embaraço á acção do Governo da Republica. 

Passa a ler os telegrammàs dirigidos pelo Governo Federal, em confirmação dos 
factos que está expondo. 

O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, venho mais uma vez á tribuna, ·para 
cumprir o dever de representante do Estado de Matto Grosso nesta Casa. 

As explicações dadas pelo honrado Senador por S. Paulo, meu illustre amigo, 
não foram aquellas que eu esperava. 

E como S. Ex. fallou hoje, e eu tenho que responder ainda aos illustres Senado-
res que replicaram ás observaçõ~s que fiz quando tive a honra de apresen tar á consi-
deração do Senado o meu requerimento ·de informações, que ora se discute, respon·· 
derei em primeiro Jogar ao honrado Senador pelo Piauhy .... 

. O SR. PIRES FERREIRA - Obrigado pela preferencia. 
O SR. A. AzEREDO - Não ha preferencia. V. Ex. fallou logo em seguida a mim : 

eu cumpro meu dever respondendo em primeiro Jogar a V. Ex., que foi quem pri· 
meiro tomou a d.efesa do Governo, que por mim não tinha sido atacado tão forte-
mente como V. Ex. suppoz. · 

E eu não posso responder com acrimonia ao discurso do nobre Senador, que não 
foi acrimonioso para crnnmigo, e que até prometteu seu voto ao requerimento, pro-
messa que, estou certo, S. Ex. cumprirá, apezar da injuria que pretendeu fazer aos 
meus amigos de Mi\tto Grosso, d.izendo, por ouvir fallar, que as eleições que alli se 
procederam para Presidente do Estado tinham sido fraudulentas. 

Estou certo de que, como V. Ex., outros que sobre esta questão de Matto Grosso 
teem se extermido, sinão da tribuna do Senado, ao menos nas conversações que teem 
tido commigo, não se recusarão a dar o seu voto ao meu requerimento. Espero, Sr. 
Presidente, que o requerimento tenha a sancção do Senado, apezar da palavra dos 
honrados Senadores, principalmente do illustre chefe do Partid(• Republicano a que 
pertence o Senador Generoso Ponce .... 

O SR. JoÃo CoRDEIRO- Pertenceu. 
O SR. A. AzEREDO- ... pertence, porque é ainda um dos chefes do Partido Repu-

blica~o, e de cujo directorio faz pa~te tambem o nobre Senador por S. Paulo. E é por 
esse motivo que disse que S. Ex. não me satisfez completamente com as explicações 
qite deu sobre o caso de minha terra. 

Mas, cumpre-me responder ao honrado Senador pelo Piauhy. 
S. Ex. aproveitou-se do facto de ter eu lido no telegramma recebido de Matto 

Grosso o nome do commandante do batalhão de artilharia estacionado em Corumbá, 
pata pedir a palavra immediatamente, nâo fallando, entretanto, quasi no Sr. coro.n&\ 
Brandão, a quem não accusei. Mas o illustre Senador queria fallar contra o meu · 
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requerimento e o fez, como eu previra, e posso até dizer a S: Ex. que esta minha 
opinião é sabida P.elo Sr. Presidente da Republica. 

Mas, disse o honrado Senador, que o orador que actualmente occupa indevida· 
mente talvez a attenção do Senado (não apoiados), não havia tomado a attitude que 
tomaria, antes de ter-se rompido o ultimo accordo proposto pelos membros do meu 
partido em Cuyabá. Mas isto é uma ingenuidade do illustre Senador pelo Piauhy, 
porquanto a minha attitude foi franca desde que se deu o movimento em Matto 
Grosso, desde o momento em· que se deu a intervenção, sendo a sua primeira mani-
festação a demissão de amigos politicos de Matto Grosso e a nomeação de adver-
sarios. 

Intervim primeirc> fazendo communicação dos factos ao Sr. Presidente da Repu. 
blica, reclamando providencias de S. Ex. e em seguida, quando mais não podia con-
ter-me deante dos acontecimentos que lá se davam,_ fui para a imprensa com a res-
ponsabilidad~ do meu nome, discutir ·O assumpto sem ~e importar com o que faziam 
os meus amigos de Matto Grosso, porque entendo gue, em materia de princípios, 
não tenho que obedecer a amigos nem receiar os adversarios. 

Isto tenho feito, digo-o com orgulho desde os tempos de estudante em que, 
com muito sacrificio; procurava sustentar a autonomia da então província de Matto 
Grosso. 

E' dahi, Sr. Presidente, que vem a minha preoccupação com a independencia de 
minha terra; nos negocias que lhe são peculiares, para que o Governo central jámais 
tivesse autoridade para intervir no Estado e continuar fazer delle, como fez no tempo 
do Imperio, . um verdadeiro burgo podre. · . 

E o nobre Senador deve saber, assim comÇ> o sabe o eminente Sr. Ministro da 
Fazenda, que mesmo em momentos de difficuldades para mim, eu ia para a imprensa 
com a responsabilidade do meu nome, combater as intervenções indebitas que rre- . 
tendiam sacrificar a autonomia de Matto Grosso, pouco me importando com o que 
me pudesse succeder, agindo sempre de accordo com à minha consciencia sem im-
portar-me com os prejuízos que dahi me pudessem advir. · 

Isto não o fiz sómente em relação ao Estado de Matto Grosso, devo decla(al-o 
ao Senado. 

Em materia de federação, em materia de autonomia, em questões de princípios, 
o tenho feito todas as vezes que tenho occasião de pronunciar-me na tribuna como 
político, ou pela imprensa como jornalista, e deste facto póde dar testemunho, além 
de outros que não quero citar, o proprio· Estado do nobre representante - São 
Paulo. 

A minha attitude como político e como republicano foi sempre pela autonomia 
dos Estados. ' 

Sempre na tribuna ou na imprensa sustentei a federaÇão intP.gralmente, e S. Ex. 
o sabe perfeitamente, como o honrado Sr. Presidente da Republica. 

O Sr. Senador Rodrigues Alves sabe o que se deu quando o partido de .S. Ex. 
foi atacado no tempo do Governo do Sr. barão de Lucena, e guardo preciosos docu-
mentos dos serviços que então prestei, não ao Estado de S. Paulo, mas ao principio 
da federação, sustentando os direitos do partido republicano que alli soffria as maio-
res violencias do Governo Federal, depois da candidatura do Sr. Prudente de Moraes 
á presidencia da Republica, na Assembléa Constituinte. 

O nobre Senador pelo Piauhy não tem, pois, razão quando affirma que só vim 
á tribuna depois de rompido o accordo que aqui se projectava e, como si essa injuria 
não bastasse, S. Ex. affirmou que esse accordo talvez me fosse desagradavel! Não 
sei em 'que.me poderia desagradar uma tentativa de pacificaç!o no meu Estado! 

O accordo que se podia fazer em Matto Grosso, qualquer que fosse, desde que 
se evitasse novo derramamento de sangue, eu acceitaria, não como um arranjo 
politico, porque o Estado de Matto Grosso foi extorquido em seus direitos pela 
Assemblé.-1 Legislativa, annullando um pleito que correu legalmente sem que hou-
vesse perturbação na ordem e protesto das urnas, mas como um sacrificio feito em 
prol da tranquillidade de minha terra. 
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Não vejo motivos para dizer-se que o accordo podia ser rlesagradavel para o 
orador, que para occupar a '· posição que ora occupa nesta tribuna, não tem em mente 
interesses proprios, mas os da federação e . os do seu Estado. 

Creio ter demonstrado que não aguardei o rompimento do accordo em Matto 
Grosso para occupar a posição que ora occupo. 

O meu proceaimento não é novo, pois antes de trazer a questão para o Senado 
já a tinha levado para à imprensa, onde tratei do as~umpto largamente. 

Quanto aó nobre Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, devo dizer que as 
suas explicações, apezar da autoridade com que S. Ex. discute os assumptos nesta 
Casa, não podem ser acceitas por mim, porque não sómente a eleição foi legitima 
e o pleito correu regularmente, como a revolução não representcu um direito, como 
pretendeu o honrado Senador, por isso que ella foi filha da ambi~ão e do despeito, 
pela derrota inflingida nas urnas pelo partido republicano chefiado pelo Senador 
Ponce. 

O SR. RAMIRO BARcÉLLOS - Está me attribuindo o que eu não disse. 
O SR. A. AzBREDO - Pareceu-me ser este o pensamento de V. Ex., quando' 

contestava o honrado Senador pelo Piauhy. Não pude guardar de memoria todas as 
palavras do discurso do meu illustre amigo. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Pois o meu 'discurso está publicado em resumo no 
Diario do Congresso. 1 

• 

O SR. A. AzBREDo- Não resta duvida, porém, que S. Ex. justificou o acto dos 
revolucionarias. · 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - 0 meu pensamento foi outro. 
As minhas palavras relativamente á politica de Matto Grosso foram estas : os 

partidos valem pelo valor moral, pela intellectualidade de seus chefes, e, por isso, 
si eu fosse matto-grossense, preferiria acompanhar G partido ao qual se acha em 
opposição o Sr. Senador Ponce. 

· O SR. A. AzERBDo - Si eu podessé deixar levar-me pelo coração, estaria de 
accordo com V. Ex. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - A questão não é de coração, é de cabeça. 
O SR. A. AzEREDO - E é por este motivo justamente que não posso estar de 

accordo com V. Ex., tendo de reagir contra as inspirações do meu proprio coração. 
Deante do pensamento do nobre Senador, para chegarmos ás ultimas conse-

quencias teríamos de escolher o brazileiro mais eminente, o homem mais · notavel 
do paiz pelo seu saber, para collocarmos na suprema magistratura da Nação. 

E neste · caso, o escolhido seria o mais competente pam no~ governar? E' possí-
vel que não; e nem os presidentes da Republica que temos tido até hoje, teem sido 
os brazileiros mais notaveis pelo seu saber. 

O que se dá, Sr. Presidente, em relação ao Estado ile Matto Grosso, é incontes-
tavelmente o que se deve dar em toda a parte. Estou de accordo com o hon'l'ado 
Senador, no juizo que fórma a respeito do eminente Sr. Dr. Jo"'quim Murtinho; mas, 
não se segue dahi que o illustre Sr. Ministro da Fazenda deva ser o chefe supremo 
dos destinos politicos do Estado, de onde S. Ex. acha·se retirndo ha tantos annos. 

O SR. RAMIRO BARCÉLLOS - E tambem o Sr. Ponce não o deve ser. 
O SR. A. AzBREDo ·- Este tem lá estado constantemente e ha mais de 20 an'los, 

sem poupar sacrificios pessoaes, tem-se interessado com verdadeira dedicação na 
pontica do Estado, adquirindo prestigio real, que não se consegue sem esforço. E 
por isso penso, Sr. Presidente, que um completaria o outro perfeitamente, ligando 
o prestigio pessoal á capacidade politica. 

O que faço, pronunciando-me por esta fórma, é defender os direitos do meu 
Estado, porque assim estou defendendo a federação, estou defendendo o regimen 
republicano, e neste systema a autonomia dos Estados não póde ser posta á margem 
por mero capricho de quem quer que seja. . 

sr: Presidente, não vejo razão, para, como o honrado Senador por Piauhy, achar 
o meu illustre amigo justificada a intervençlio ilo Governo Federal nos negocias de 
Matto Grosso ••• 
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0 SR. RAMIRO BARCELLOS dá outro aparte. 
O SR. A. AzsREDO - Não podia ter havido correcção nes:;e procedimento. já 

disse no meu ultimo discurso que os acontecimentos de Matto Crosso foram prove~ 
nientes, como acaba de reconhecer o honrado Senador por S. Péoulo, da scisão que 
alli deu-se a proposito da escolha do presidente do Estado. 

O facto é que venceu o candidato que devia vencer; o presidente eleito foi aquelle 
que teve a votação quasi unanime de todos os municípios do Estado, aquelle que 
póde conse.guir, pel'l prestigio dos chefes politicos, a sua victo~ta. 

E tanto .isto é verdade, que o proprio presidente do Estado, communicando ao 
Presidente da Republica o resultado da eleição, declarou que não tinha havido pro-
testo, com excepção, desculpe-me o nobre Senador por S. Paulo, de Corumbá. 

S. Ex. disse qui' o presidente do Estado de Matto-Grosso nãl:' recebera reclama-
ção alguma contra a regularidade da eleição. 

Peço licença ao honrado Senador para protestar em relação áquella cidade. 
Houve telegramma denunciando que a força federal tinha intervindo no pleito, 

em uma das secçlies daquella localidade. 
O SR. RODRIGUES ALvEs - O telegramma do pres'iden~e referiu-se ao con-

juncto do processo eleitoral. · 
O SR. A. AzEREDO ,- Mas como V. Ex. disse qu~ o pleito tinha corrido intei-

ramente livre e sem reclamações, eu, de passagem, peço a V. Ex para corrigir este 
ponto do · seu discurso. 

Sr. Presidente, os telegrammas dirigidos ao Presidente da Republica não podem 
deixar pairar duvidas nos espíritos desprevenidos que deu-se a intervenção por parte 
da força federal no~ acontecimentos politicos do Estado, ;:omo ficou á evidencia 
demonstrado na cidade de Corumbá. 

Mas, elfectuada a eleição, os dissidentes, que foram derrotado~, procuraram, por 
meio das armas, depor o governo do E-stado e lançaram mão deste meio violento porqut> 
não lhes era possível conseguir de · outra fórma a annullação de um pleito que tinha 
corrido com toda a regularidade e cuja assembléa era composta , em sua maioria, de 
amigos do candidato eleito. 

E o movimento: revolucionado, é bom recordar ao Senado, só teve começo depoi<> 
da demi~são do Senador Ponce. de commandante superior da guarda nacional, o que 
parece ter sido a palavra dada aos dissidentes para se armare~n, sitiarem a cidade 
e imporem a annullaçllo das eleições e o mais que pudessem conseguir da tolerancia 
do Governo Federal. ' 

E armaram-se, conseguindo canhão e armas a Comblain, com as respectivas 
munições! 

E, segundo as ordens que teve o commandante •lo districto militar, este arma-
mento não podia ter sabido dos arsenaes ·da União. I<; ' esta uma das informações 
que peço no meu requerimento, a procedencia destas armas, e e!'pero que ao menos 
o honrado Senador o approve nesta parte. 

O SR. RoDRIGUES ALVES --:- O canhão estava abandonado em uma das margens 
do rio, desde 1865. Foi :a informação que o Governo teve. 

O SR. A. AzF.REDO - Um canhão abandonado ha mais de 30 annos não p6de 
funccionar sinão menejado por mãos babeis, por pessoa~ technico e munições apro-
priadas. Já se vê que este ponto precisa ser esclarecido. Si v honrado Senador não 
approva o requerimento por outras razões, ao menos deve approval-o por esta. 

O SR. RoDRIGUEs ALVES- Si eu tenho esta explicação ... 
O SR. A. AzEREDO - Mas já observei que um canhão naquellas condições· não 

podia funccionar sinão tom pessoal technico. E haveri acaso alguem que sincera-
mente possa duvidar desta verdade? 

E as armas a Comblain ?-
0 SR. RoDRIGUES ALvEs - As armas a Comblain procediam da revolução de 

1892, que V. Ex. conhece, que tanta preoccupação causou ao G.:>verno da Repu6lica. 
O SR. A. AZEREDO '~'O honrado Senador affirma que esse armamento provén,·do 

movimento de rB92, que as armas então empregadas são as mesmas que foram 
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agora postas em vigor pará se fazer J sitio de Cuyabá, para se bombardear aquella 
cidade, para coagir, emfim, a assembléa do Estado e della arrancar o parecer annul-
lando as eleições. Convenho; mas as munições seriam ainda as daquelle tempo?" 

Não é acreditavel. Mas uma vez que S. ~ Ex. se lembra desoe movimento, devo 
referi1'-me a elle, declarando que elle foi feito para garantir a federação no Estado 
de Matto Grosso ... 

O SR. RoDRIGUES ALvEs - Não estou entrando na ar.alyse do movimento de 
1ll92. 

O SR. A. AZEREDO - ... para defend~r a autonomia do estado ... 
O SR. PRESIDENTE - Está dada a hora. V. Ex. póde pedir prorogação por mais 

30 minutos. 
9 SR. A. AzEREDO - Então peço a V. Ex. que consulte o Senado si concede 

prorogação da hora do expediente_; no caso de não poder ser concedida, continuarei 
amanhã. 

(Procedendo-se_ á· votação do requerimento de prorogação, é approvado, e con-
tinúa o orador.) 

Mas, Sr. Presidente, eu me referia aos acontecimentos de 1ll92. 
Como V. Ex. sabe, depois da revolução de 23 de novembro, houve pequenas revolu-
ções em todos os Estados para deposição dos governadores, sendo o pretexto a adhe-
são que tinham feito ao golpe de Estado de 3 de novembro, e o Estado de Matto 
Grosso não podia ficar isento desse mal, que lavrou em todo o paiz. 

Então a revolução ahi · se fez e pelas forças federaes,• que· unidas promove'ram 
a deposição do Sr. Manoel Murtinho, então presidente do Estado de Matto Grosso, 
sendo que S. Ex. foi deposto pelo 8° batalhão de infantaria, que se collocou em frente 
da casa de sua residencia, impondo-lhe a retirada do governo, o que S. Ex. fez, 
não acceitando a imposição dos sedicioso• ma; passando a administração do Estado 
ao Sr. coronel Maciel, então commandante da guarnição. 

Depois destes acontecimentos, assumindo o governo, não uma junta revoluciona · 
ria, como foi a norma seguida em todos os ·Estados, mas um supposto ·presidente 
eleito por uma outra assembléa· que não tinha sido reconhecida pelo Estado, o Sr. 
Dr. Manoel Murtinho retirou-se para o Rio de Janeiro. 

Os amigos de S. Ex., tendo á frente -o Sr. Senador Ponce, que era e é ainda um 
chefe prestigioso do partido republicano de Matto Grosso, promoveram a revolução 
e ahi tiveram de lutar com a força federal em peso, que não só tinha-se rebellado 
contra o governo do Estado, como tambem tinha-se manifestado contra o Presidente 
da Republica, resistindo ás ordens do Governo Federal e repellindo até o seu delegado 
militar, tendo conseguido o partido republicano em Matto Grosso vencer a focça 
federal, oomposta das tres armas, na capital, e repor em seus eixos a antiga admi-
nistração do Estado, da qual era o chefe o Sr. Manoel Murtinho que, achando se 
no Rio de Janeiro, foi com o orador entender-se com o Presidente da Republica e 
voltou a occupar o seu lugar, sendo o unico dentre os 19 presidentes que poude voltar 
á sua posição, por meio de uma revolução patriotica, mas revolução que mantinha 
a federação e que tinha sido feita em nome dos prin~ipios e não dos interesses pes· 
soaes. 

E ahi, Sr. P1'esidente, essas armas a que se referiu o nobr·e Senador por S. Paulo, 
não estavam, por· certo, em poder dos amigos do Senador Ponce, que eram os defen-
sores do direito do Sr. Manoel Murtinho, mas dos seus adversarios, que eram os 
alliados aos dissidentes para depllr o Senador Ponce de chefe do partido republicano 
e o Sr. coronel Antonio Cesario, de Presidente do Estado. 

Eis, Sr. Presidente, porque referi-me a este incidente de 1~, para o qual :ne 
chamou o h<inrado Senador. 

1\las S. E;x. em seu discurso disse que a revolução actual, a de 10 de al/rll 
ultimo~ em Matto Grosso, não tinha o pensamento de depor os poderes constituído~ 
do Éstado. 

Entretanto, Sr. Presidente, outro não era o intuito da revolução! 
E então âffirma S. Ex. que o Sr. Presiden.te da :gepublica não consentiria jámais 

que essa deposição se fizesse. 
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Não digo que fosse por falta de vontade de S. Ex., que procurou tomar essas 
providencias, e a mim me fez ver que realmente as tomaria; mas o que é certo é que 
a revolução não tinha outro intuito, e conseguiu os seus desejos, sinão depondo o 
governo do Estado, ao menos alcançando a annullação da eleição, depois de uma 
luta cruenta de sete dias. 

E si o chefe da União pudesse impedir a deP.osição dos poderes constituídos do 
Estado como, pprece-me, era o seu intento, a assembléa de Matto Grosso não teria 
resolvido coactamente pela nullidade das eleições procedidas a I de março, cedendo 
á imposição dos revolucionados. 

Porque, Sr. Presidente, só á força poderia conseguir que uma assembléa em 
quasi sua totalidade composta de membros do mesmo partido que havia conseguido 
a eleição de um presidente seu correligionario annullasse as eleições que tinham cor-
rido com a maior regularidade, como confe~a o nob~e Senador por S. Paulo e todo 
o mundo reconhece. 

Mas o que é ::erto é que a revolução só se deu, . os revoltosos só abriram o sitio 
da cidade de Cuyabá, depois que convencionaram com os chefes políticos, que reuniam 
a maioria na assembléa do Estado, a annullação das eleições, publicando um parecer 
injuridico, e que dava direito á assembléa, depois de acabada a sua coacção, como 
já o disse e repito, a fazer nullo esse acto, porque a as:;embléa não tinha o direito 
de annullar votos que tinha considerado legítimos. 

. Isto quer dizer que a revolução tinha por fim depor, como depoz, o Poder Legis-
lativo do Estado, um dos seus poderes constituídos; é palpavel, é claro que não foi 
outro seu intento. 

O nobre Senador disse que o Sr. Presidente da Republica não podia agir con· 
venientemente, devido á interrupção de telegrapho. 

Mas, Sr. Presidente, a quem compete essegurar a linha telegraphica da União 
sinão ao Governo Federal, ao Pre5idente da Republica? 

Pois então os revoltosos tinham 9 direito de interceptar a linha, e o comman· 
dante do districto militar e o chefe do districto telegraphico não tinham o dever de 
prccurar restabelerer a communicação com o Rio de Janeiro, afim de communicar 
ao Presidente da Republica os acontecimentos que S. Ex. tin)l.a determinado que 
lhe fossem communicados, prompta e minuciosamente, e á prop0rção que se fossem 
dando? 

o·sR. RoDRIGUES ALVES- Foi isto o que se fez. 
O SR. A. AzEREDo -Não foi tal, perdoe-me V. Ex. O telegrapho só foi resta· 

belecido depois da luta terminada ... 
O SR. RoDRIGUES ALVES dá um aparte. 
O SR. A. AzEREDO - O Governo não teve a previdencia necessaria para evitar 

este desastre com que devia contar. 
Pois então os revoltosos haviam de cruzar os braços e não empregar os meis ao 

seu alcance para evitar esta correspondencia das autoridades do Estado com o Pre-
sidente da RepubTica? 

Devo declarar que pessoalmente mostrei ao Sr. Pre~idente da Republica o risco 
que corria o telegrapho em Matto Grosso, uma vez que os revoltosos pudessem cor-
tar a linha; e o commandante do districto não interveio procurando restabelecer a 
linha, ou fazendo estafetas, como era de seu dever ... 

O SR. RoDRIGUES ALvEs - Não ha meio absolutamente de guar~ar uma linha 
daquella extensão. Não ha exercito nem pessoal capaz disto. 

O SR. A. AzEREDO - Mas, si as providencias fossem tomadas em tempo, de 
modo a ficar palpavel no Estado de Matto Grosso que o Sr. Presidente da Republica 
não consentiria jámais na depuração do Presidente de Estado, não podia admittir 
a revolu~ão, ella não se teria dado e o telegrapho não teria sido interrompido. 

A revolução só se deu por falta de intervenção anterior do Sr. Presidente 
da Republica. Os revoltosos chegaram no dia 10, lutaram de I!> a 16, conseguiram 
seus fins, foi restabelecida a linha, e depois é que o· Sr. Presidente 'da Republica 
poude dar pro\-idencias, que deviam ter sido tomadas, não oito1 porém IO ou 12 dias 
antes. 
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O SR. PIRKS FERREIRA - Mas os telegrammas de 5 e 6 provam que $e tomaram 
providencias. 

O SR. A. AzEREDO - Si os telegranimas do eminente Sr. Presidente da Repu-
blica, de 11 e 12 f<.>ssem transmittidos a 5 e 6, talvez se tivesse evitado maiores 
males; no de 18, porém, é que S. Ex. faz as recommendações mais positivas; e sinto 
nãc poder pedir ao honrado Senador os telegrammas para relel-os e provar que o 
telegramma sem data do commandante do districto militar é aquelle exactamente 
que parece mais compromettedor. 

Não posso ver estes telegr~mmas, nem ha mesmo tempo material para isto; mas 
aguardo a publicação do discurso do nobre Senador. · 

Hei de ter occasião ainda de fallar sobre este assumpto : o requerimento deve 
cahir hoje; mas amanhã ou depois de amanhã posso ter necessidade de apresentar 
novo requerimento e apr·oveitarei então a occasião para fallar sobre os telegrammas 
Üdos pelo honrado Senador. 

Outro ponto rriuito interessanta do discurso do h'lnrado Senador por S. Paulo 
é aquelle em que S. Ex. affirma em que o Governo tomou as providencias necessa-
rias para manter a calma no futuro pleito eleitoral.· 

Realmente, Sr. Presidente, seria um serviço inestimavel este do Sr. Presidente 
da Republica, si porventura S. Ex. pudesse conseguir qu~ no Estado de Matto 
Grosso as eleições corressem calmamente, sem o derramamento de sangue que· para 
mim é 'fàtal; e est~ serviço de S. Ex. compensaria as faltas que pocventura tenha 
tido durante o incidente da eleição e revolução no Estndo de Matto Grosso. 

Mas eu quizera que o honrado Senador me dissesse de que modo o Sr. Presi-
dente da Republicn poderá manter a calma no Estado de Matto Grosso durante o 
pleito. Quaes foram as suas recommendações neste sentido? Quaes as garantias que 
o Sr. Presidente da Republica nos offerece de que o pleito corr~rá serenamente? 

Affirmo, Sr. Presidente, que, si assim for, a derrota daquelles que teem a sym-
pathia ·do Governo Federal será inevitavel; entretanto, é possível que a ~ua victoria 
se dê, uma vez que a intervenção se faça e que a ordem não possa ser mantida no 
Estado, como já não conseguiu o Sr. Presidente da Republica mantel-a nos dias 
10 a 17 do mez de abril. 

Fico, porém, com um resto dê esperança, confiado na palavra do honrado Sena-
dor por S. Paulo, de que o Sr. Presidente da Republica se esforçará, empregando 
o prestigio de seu nome e de sua autoridade para que no Estado de Matto Grosso 
não se dee~ mais as scenas de sangue que se deram e que até hoje são desconhecidas 
do Senado e da Nação, porque as informações a respeito do assumpto foram pedidas 
em meu requerimento, que hoje deve cahir pelo voto do Senado. 

Não faço mais apreciações sobre as demissões que lá se deram, porque dis3e 
já no Senado e repito ainda hoje, que, desde que isto é attribuição do Governo, elle 
póde exercei-a livremente, apezar de entender que o mome_nto não era o mais pro-
picio para ist,o, uma vez que o Sr. Presidente da Republica, por intermedio do hon-
rado Senador por S. Paulo, garante que o pleito correrá serenamente e que nenhuma 
intervenção se dará por parte do Governo Federal. 

Estas demissões, entretanto, em um Estado qualquer deixariam ver que as sym-
pathias do Governo são francamente por uma das parcialidades políticas, aprovei-
tando aos revoltosos essas demonstrações. 

0 SR. DOML'IGOS VICENTE dá um aparte. 
O SR. A. AzEREDO- Não compmhendo o que V. Ex. quer dizer. 
O SR. DoMINGOS VICENTE - V. Ex. diz qúe estes que são qualificados de revol-

tosos teem o apoio e a sympathia do Sr. Presidente da Republica, e eu digo que 
os outros teem o apoio. do presidente do Estado. 

O SR. A. AZEREDO - E V. Ex. não queria que fosse assim? Então o govermidor 
de sel.l Estado ha de fazer exactamente a vontade de seus adversa rios ? 

O SR. DOMINGOS VICENTE - Não está em discussão a politica do meu Estado. 
O SR. A. AZEREDO - Fallo no seu Estado como posso fallar em qualquer outro, 

tomo-o apenas para exemplo. 
0 SR. DOMINGOS VICENTE dá um aparte. 



-400-

O. SR. A. AZI!RI!DO ~A prova de que eu rlunca quiz a deposição de governadores 
de Estados é que lavrei voto em separado quando fiz parte, na Camara dos Deputa-
dos, da co,mmissão dos 21, que devia dar parecer sobre um projecto que julgava 
da intervenção do Governo Federal .nos Estados em relação aos governadores que 
tinham adherido . ao golpe de Estado de 3 de novembro de 188g, ·voto em separado 
que era contrario á opinião de todos os outros que faziam parte da commissão e que 
!=Onsignava idéas exactamente contrarias daquillo que V. Ex. affirma. · 

O SR, DOMINGOS VICENTI! - Não é isto que se discute. V. Ex. disse· e· eu repito 
que os revoltosos, patrioticos, assim qualificados já aqui neste recinto ... 

O SR. A. AZI!REDO - Pelo honrado Senador pelo Piauhy. 
O SR. DOMINGOS VICENTE - .•. tinham a sympathia .do Presidente da Republica, 

o que importou em terem. forças para lutar; eu digo : elles teem contra si a autori· 
dade do Presidente do Estado, que tem todas as posições officiaes, todos os recursos, 
todos os meios para comprimir a liberdade do voto. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. Quem tem a palavra é o Sr. Senador Azeredo. 
O SR. A, AzEREDO - Pela theoria do honrado Senador, o Governo Federal deve 

estar em opposição aos governos dos Estados, para haver equilibrio. 
0 SR. DOMINGOS VICENTE dá um aparte. 
O SR. A. ·AZI!REDO ~ Não trato absolutamente de nomeações nem demissõe~; 

V. Ex. me ouviu e eu repito : O Sr. Presidente da Repuulica está no seu direito 
de. nomear e demittir a quem quizer e como entender, uma vez que não faça injustiça 
que provoque os protestos de quem não· está disposto a dize11 amen a tudo. 

O nobre Senador pelo EsP.irito Santo póde votar contra o meu requerimento, 
está no seu direito ..• 

O SR. DoMINGOS VICENTE - Ainda não dei demonstração de que acceitava ou 
rejeitava o seu requerimento. 

O SR. A. AZEREDO - Mas se percebe. Sr. Presidente, a hora está a extinguir-se 
e vou terminar, lastimando que o honrado Senador por S. Paulo nenhuma palavra 
tivesse de benevolencia para os que foram victimas da revolução de Matto Grosso. 

O ·SR. RoDRIGUEs ALVES - V. Ex. viu que não colloquei a questão no terreno 
pessoa). 

O SR. A. AZEREDO - Realmente, V. Ex. foi mais generoso do que o illustre 
Senador pelo Rio Grande do ·sul,_ mas acredito que pela solidariedade politica que 
deve existir entre V. Ex. e o Sr. Generoso i>once, chefe do partido de Matto· Grosso, 
condoendo-se da posição difficil em que se vê seu companheiro de directorio, o am-
parasse deante da revolução dizendo que ella não tinha razão de ser, annullando uma 
eleição legitima como a de Matto Grosso, depois de uma luta ohde pereceram tantus 
mattogrossenses ! 

Entretanto, S. Ex. calla-se deante da guerra cruel que é movida contra este ~eu 
illustre amigo e companheiro na commissão executiva do Partido Republicano. 

O SR. DoMINGOS VICENTI! - Movida por quem? 
O SR. A. AZEREDO- Si V. Ex. não sabe nem eu. (Riso.) 
E' isto, Sr. Presidente, que lastimo não ter ouvido de S. Ex. nem um protesto, 

assim como de seus illustres collegas que se callaram deante dos acontecimentos àe 
Matto Grosso, porque antes que eu viesse occupar a posição que ora occupo, deviam 
fazel-o os amigos politicos do Senador Ponce, defendendo a sua politica em Matt:J 
Grosso, porque· a solidariedade devia determinar es>e procedimento de SS. EEx. 

O SR. RoDRIGUES ALVES - E' opinião de um adversario politico. 
O SR. A. AZERI!DO- Por que? · 
O SR. RoDRIGUES ALvEs - V. Ex. não é de nosso partido. 
O SR. A. AzEREDO - Eu fallo em nome da política de Matto Grosso e em nome 

da federação. 
· O SR. RoDRIGUI!S ALVI!S- E eu em nome da .politica de S. Paulo. Eu ·quiz col-

locar a questão no. terreno impessoal, não quiz referir-me a pessoa alguma. 
O SR. A. AZERRDO- Não ha duvida e foi por isso eu disse que V. Ex. foi mais 

generoso do que o nobre Senador pelo Rio Grande do 'Sul. 
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Eu estou aqui fallando como·mattogrossense e em nome do Partido Republicano 
do meu Estado e que, me parece, V. Ex. tainbem devia defender. 

Mas, Sr. Presidente, vou terminar o meu discurso, vendo já a condemnação do 
meu requerimento, que parecia ter o apoio do Senado no dia em que o apresentei; 
mas .depoi~ do discurso do honrado .Senador HOr S. Paulo e das manifestações dos 
honrados Senadores pelo Piauhy, com cujo voto conto, e do honrado Senador pelo 
Rio Grande do Sul, acredito que realmente o meu ·requerimento está condemnado. 

Entretanto, tenho cumprido o meu dever, 
Fallei em no,me da Federação, em defesa da autonomia do meu Estado, condem-

nando a nova revolução e termino appellando para o Sr. Presidente da Republicll 
na crença de que S. Ex. empregará os meios para fazer bOa e segura a declaração 
do meu illustre amigo Senador por S. Paulo, assegurando que o pleito que se vae 
ferir no dia 30 de junho proximo, o s_eja com inteira calma, porquanto penso que 
depois do.s acontecimentos de abril e da luta que se está dando em Matto Grosso, 
onde tem se derramado sangue sem gue se queira saber o numero ·dos mortos, 'lU 

fertdos, nem os nomes siquer dos que lá pereceram, só mesmo .o es!'Orço sinl!ero 
do Sr. Presidente da Republica P.Oderá salvar a minha terra de uma nova catastrophe, 
de uma nova revolução. 

Tenho concluído. 
Fica a discussão adiada pela hora. 

·l 

SESSÃO DE 30 DE MAIO 

O Sr. Aquilino do Amaral - (Silencio) Sr. Presideri~e. ha nove annos que 
tenho a honra de fazer parte desta respeitavel corporação. Nunca, porem, occupei esta 
tribuna tão a contra gosto, tão contrariadamente. 

Impuz-me o proposito de guardar o mais completo silencio sobre as lutas gue 
ágitam o Estado de Matto Grosso, e delle não sahiria si o debate sobre ellas conti-
nuasse a girar em torno de interesses e de grupos p.utidarios que alli pleiteam a 
primazia· na política estadual. 
· O meu silencio tinha até ante-hontem perfeita justificação. 

Desligado completamente da política de Matto Grosso, desde que o meu partido 
o nacional - sob a inspiração do Senador Marechal Almeida Barreto tomou o 

nome de democrata e fundiu-se com o partido do Sr. Senador Generoso. Ponce, meu 
adversario; depois da infeliz revolta provocada pela reposição do Sr. Manoel Mur-
tinho no governo do Estado, sobre a qual não fui ouvido nem consultado; sem a 
pretenção de ser reeleito e sem desejo de occupar posição alguma na politica repu-
blicana· actual; resolvido. firn{emente a recolher-me á vida·prívada, não me julgava 
obrigado a envol~er-me ·em uma discussão que em nada me interessa e que diz res-
peito a individuas aos quaes nenl)uma ligação me prende. 

Mas depoi$ dos discursos dos illustres Senadores por S. Paulo e Rio Grande do 
Sul, e da leitura dos telegramrrias trocados entre o Governo da União e o de Matto 
Grosso, feita na tribuna . pelo primeiro daquelles Senadores, convenci-me que não 
está em jogo unic'lmente o julgamento dos partidos que lá. se degladiam, mas a 
propria honra e autonomia do meu Estado. 

'Nestas condições, apezar de ser o mais humilde dos representantes de Matto 
Grosso (1140 apoiados), eu me 'julgaria indigno do mandato que .:>~ meus praticios me 
confiaram si deixasse passar sem protesto o procedimento incorrecto do Sr. Presi-
dente da Republica, em relaÇão áquelle Estado . 

. Diarite dq supplicio infligido a Matto Grosso, não. podiam, nAo deviam os seus 
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representantes'emmudecer a justa indignação. provocada pela affronta aos seus brioH, 
pelo attentado contra a sua autonomia, pela violencia aos seus direitos. 

Venho, pois, á tribuna em cumprimento de um dever sagrado. 
Não creio que com os meus esforços possa melhorar ou mudar a sorte do meu 

Estado, nem tenho a esperança de conseguir do Governo da União providencias no 
sentido de ser restituída a paz, de serem respeitados os direito~, mantidos os poderes 
políticos de minha terra, nem de obter do Senado um voto que signifique a sua re-
provação aos acto~ do Sr. Presidente da Republica em relação á!. reclamações que 
pelo presidente e pela assembléa estadual lhe teem sido dirigidas, para que Ilies seja 
garantido o livre exercício das attribuições que lhes r.?mpetem. 

Sei que isto é actualmente difficillimo, sinão impossível. 
Meu intento é deixar gravado nos annaes do Senado o protesto de um repre-

sentante de Matto Grosso, indifferente e estranho ás lutas do partidarismo, contra 
a intervenção criminosa do Governo da União em favor de um grupo de desordeiros, 
sob o commando e protecção do Sr. Ministro da Fazenda, em bem dos seus intesesses 
partidarios e da victoria de seu irmão,. que não hesitou em concorrer para que fosse 
derramado o sangue dos seus conterraneos. 

Na situação que atravessamos, em que a crise d<\ moral é mais assombrosa do 
que a financeira; em que o nosso paiz estortega nas angustias do desespero sofi as 
mãos de ferro de credor estrangeiro, que até no meio dos festins dos ministros surge 
sinistro para nos fazer lembrar que lhe devemos, que o prazo é curto, que não deixe-
mos de em tempo pagar os nossos compromissos; em que o Governo manda publicar 
os seus telegrammas deprim.entes para o brio nacional, batendo palmas, porque taes 
telegrammas representam a confiança que inspiramos e significam o amoY que con-
sagra ao nosso llrazil o credor inexoravel; em que este sujeita·nos á clausula avil-
tante de não poder o Governo da Republica empregar meios de conseguir recursos 
para melhorar as finanças : o que póde esperar o meu pobre Estado do Governo 
da União no sentido de nobilitar-se, mantendo a sua autonomia e a sua liberdade? 

Que esperanças póde nutrir Matto Gr<>Sso de obter remedio para os males que 
o affligem, si a atmosphera está impregnada de incenso e de myrrha, e sob a pressão 
de tal atmosphera ninguem póde fa!lar a verdade sem ser esmagado sem detença ? 

Como ha de o Governo ouvir a voz que clama por justiça, si no meio do des-
moronamento da patria, quãndo, suspenso o martelo do leiloeiro sobre os nossos 
a~senaes, hypothecadas as rendas das nossas alfandegas, lançados os operarias na 
miseria, o commercio em luta com mil difficuldades, o consumidor. exhausto em seus 
recursos reduzidos pelos impostos exagerados, os nossos immoveis em . vesperas de 
serem vendidos, os partidos disputam. o primeiro Jogar na primeira )inha dos tocheims 
junto ao pallio que cobre o grande senhor? 

Quando no meio dos destroços e das. ruínas que nos ameaç..m só si ouve o A11e 
Cesar I entoado pelas fracções de partidos desbaratados, cujo esforço supremo consiste 
em não deixar que no balanço das adhesões seja o deficit levado á sua conta no 
Cattete? 

Quando o Presidente da Republica, desmentindo nossas tradições de povo gentil 
e attencioso, maltrata as commissões do commercio, indefere .suà reclamação sem 
lei-a, quando não lhe cabia indeferil-a e só remettel-a ao poder a quem cumpre atten-
del-a ou não, como póde S. Ex. prestar ouvidos á representaçlo de um Estado Iõngin-
quo, que um seu secretario,. á sombra do prestigio do chefe da Nação, quer reduzir 
a c ousa sua? 

Sei, Sr. Presidente, que baldados serão os meus argumentos, inutil o meu esforço •. 
Mas, não obstante, hei de cumprir 'O meu dever de Senador por Matto Grosso 

e representante da Nação, fazendo sentir · ao paiz inteiro, no meio do concerto dos 
lot~vores ao Sr. Presidente da Republica, que S. Ex. é um criminoso perante a Con-
situ1Ção e perante a lei de 8 de janeiro de 1B92. 

Estudemos á questão de Matto Grosso. 
Tres foram os paladinos que, de lança em riste, vieram á tribuna defender o 

procedimento do Sr. Dr. Gampos Salles em relação aos factos que estão ~e desen-
rolando em minha terra. 
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O pnmeiro foi o meu illustre collega, Senador pelo Piauhy. 
Com o garbo que lhe é peculiar na tribuna, com o tom emphatico dos convenci· 

dos, S. Ex. declarou cathegoricamente ao Senado que podia informal-o de que :Js 
eleições de governador em Matto Grosso, ora annulladas pela violencia e ameaças 
de revoltosos, não eram legitimas, não eram a expressão da verdade. 

Antes de tudo, perguntarei a S. Ex. : em que se fundou S. Ex. para vir arriscar 
perante o Senado semelhante proposição? Com que direito V. Ex., sem provas e sem 
argumentos,· condemna como illegitima e fraudulenta uma eleição que correu rem 

· perturba~ão da ordem publica e sem um protesto por parte dos vencidos? 
O SR. PIRES FERREIRA - Baseand<l-me em informações de filhos de Marto 

Grosso. 
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Pois eu, filho de Matto Grosso, assim. como o meu 

companheiro de representação, affirmamos a V. Ex. e ao Senado que essa eleição 
foi feita com toda a lisura e regufaridade. 

O SR. ANTONIO AZEREDO - Apoiado. 
p SR. AÇ!UILINO DO AMARAL - S. Ex. o Sr. Senador pejo Piauhy foi enganado, 

engtlliu um canat'd, e esse faisandé, já com máo cheiro ... 
O SR. PIRES FERREIRA- Obrigado! (Risadas.) • 
o SR. Aí.!UILJNO DO AMARAL -Não me julgo obrigado 1\ dar provas de que a elei-

ção do presidente em Matto GrosS<l foi legitima e verdadeira, porque ninguem ainda 
allegou com fundamento que a fraude a tenha viciado. Mas farei observar, entre-
tanto, que, si ella não tivesse sido feita com lisura, os adversarios do Sr. Generoso 
Ponce teriám offerecido os seus protestos contra a sua validade; e mesmo na occasião 
do pleito seria mais cabida a reacção contra o processo eleitoral, do que na occasíão 
em que a eleição devia e ia ser apurada pela assembléa estadual. 

S. Ex. avançou, P<JÍS, p.erante o Senado, uma asserção que não é verdadeira. 
Nenhuma prova, nenhum indicio ao menos apadrinha essa asserção. 

O SR. PIRES FERREIRA - As actas lavradas nas secções eleitoraes foram as mes-
mas que serviram para a apuração? 

O SR. A. AzEREDO- Foram as mesmas. 
O SR. Aí.!UILJNO no AMARAl. - Demais, Sr. Presidente, contra a eleição do Sr. 

João Felix nenhuma reclamação foi feita pelos dissidentes perante as mesas eleíto-
raes, ou na imprensa. 

Só depois de reunida a assembléa para apuração, lembraram-se os adversarios do 
Sr. Ponce que só conseguiram reunir novecentos e tantos votos ccntra s.ooo, em um 
eleitorado de seis mil e poucos cidàdãos, de vir, não pelos meios facultados pela lei, 
mas por meio das armas, da violencia e da ameaç11, obstar a apuração. Na asrem-
bléa a dissidencia contava amigos : porque não deixou que estes exercessem o seu 
direito do protesto perante aquella corporação e ao poder judiciario a tarefa de co-
nhecer da validade da eleição? 

Sr, Presidente, sou filho de Matto Grosso, conheço todo o pessoal dalli. Ainda 
não ha muito estive em minha terra, tratando da minha eleição, quando se fez a elo 
Congresso Constituinte, e posso affirmar ao Senado, ~em receio de ser contestado, 
que em Matto Grosso, toda a vez que se tratar de eleição, o candidato protegido pelo 
Sr. Generoso Ponce será o victorioso, qualquer que seja o merito do candidato ad-
verso. O Sr. Senador Ponce é filho daquelle Estado, nunca dalli sahiu, e com as suas 
relações commerciaes, com a vocação ·decidida para todos os assumptos eleitoraes, 
adquiriu em sua terra verdadeiro prestígio político, do qual difficilmente o proprio 
sopro official o fará decahir. 

O SR. A. AzEREDO - E o _juizo de v: Ex. é insuspeito. 
· ' O SR. AgurLINO 'Do AMARAL - Perfeitamente, pois que é notaria a inimizade 

pes&oal e politica que nos separa. Mas esta é a verdade.- e eu a direi sempre desas-
sombradamente, tanto. mais que não tenho ambições politica~, não pretendo a reelei-
ção e, portanto, independo da política do meu Estado. 

Pretenderem os irmãos Murtinho, o Sr. Dr. Joaquim Murtinho e principalmente 
o Sr. Manoel Murtinho, fa:l!er vin~ar uma candidatura e~ ~Iatto Grosso, não acceita 
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pelo Sr. Ponce, é tentar· um ·impossível. Nem um nem outro ten. importancia· poH-
tica em Matto Grosso. E é por saberem ·isso que tratatn de abrigar-se ao manto pro, 
tector do Presidente da Republica, para, sob a protecção do prestigio official, con~e
guir victorias nas urnas, mesmo com o sacrificio da dignidade do seu Estado e á 
custa do sangue dos seus patricios: 

E para a prova da verdade que acabo de expender, apontarei alguns factos. 
N<> tempo do imperio, o Sr. Dr. Joaquim Murtinho foi candidato diver~as vezes, 

ora como liberal, ora como conservador, a uma· cadeira na Camara dos Deputados. 
Foi sempre derrotadoL e com diminutíssimo numero de votos. 

Uma das vezes na pre.sidencia da província seu pae, homem ali geralmente con-
siderado e estimado, que com amor paternal e com o prestigio official empregou todos 
os esíorços para a victoria da candidatura de seu filho. Não a conseguiu, entretanto. 

O SR. A. Azi!RBDO - PerdOe-me V. Ex. Neste ponto y. Ex. está enganado. 
O Dr. Murtinho, pae, estava na presidencia da Província quando foi candidato o 
Sr. Ministro da Fezendã actual. 

O SR. A~uJLINO DO .AMARAL . ...L V. Ex. é que está enganado. O Dr. Murtinho era 
vice-presidente, e na época da eleição assumiu a presidencia. Melhor informado, 
V. Ex. reconhecerá que não me enganei dizendo o que disse. . 

O SR. A.; AzEREDO - Parece-me que a presidench do Dr. Murtinho foi em 1869 
e o Sr; Dr. Joaquim Murtinho fQi candidato em 1872. 

O SR. A~UILINO DO AMARAL - Das datas não me recordo bem, mas o Sr. Dr. 
Joaquim Murtinho foi candidato muitas vezes, e sempre que havia vaga elle ae 

· apresentava pela sua Província. Nunca conseguiu ser eleito. 
Mas não é tudo, Sr. Presidente. Proclamada a .Republica, o Sr. Dr. Joaquim 

Murtinho, amigo intimo do marechal Deodoro e seu medico assistente, apresentou-~ 
candidato a uma cadeira no Senado da Republica. Protegido e recommendado pelo 
c)Jefe do Governo provisorio, omnipotente naquelle época, ·S. Ex. só poude obter o 
ultimo logar na lista dos tres Senadores. E' certo que S. Ex. occupou uma cadeira 
nesta Casa por seis annos1 mas por um esbulho do direito do Dr. Pinheiro Guedes, 
um dos Senadores eleitos. 

De facto, incumbido de di~cutir a sua eleição perante a Commissão de Verifi-
cação de Poderes, eu consegui demonstrar perante ella que não procedia a allegada 
nullidade da eleição da cidade do Rosario, a qual, annullada, seria descontada no 
·computo da votação do Estado. Desta sorte ficaria o Dr. Murtinho em 2° logar e· 
o Dr. Guedes ,em 3o, visto não ter aquelle obtido votação na ref~rida cidade. 

Dado o parecer, ia ser elle apresentado em mesa, guardando os candidatos elei-
fos a ·ordem constante da apuração. Mas, por effeito de um milagre, que não eJ:plico, 
ao atravessar a saleta contígua ao recinto do Senado <H nomes dos Senadores muda-
ram· de Jogar, e o parecer lido na mesa do Senado dava ao Dr. Murtinho o I" logar I 
(Riso). Um cartão do marechal Deodoro operara a maravilha. 

Vê, V. Ex. Sr. Presidente, que quem, sob a protecção do .. hefe vencedor ãe uma 
revolução, cuja vontade era a lei suprema no paiz, não conseguiu obter. uma votação 
sinão de mil e poucos votos, não p6de nem deve. pretender levar d€ vencida um chl)fe 
prestigioso no Estado, e de quem é feitura o proprio Sr. Manoel Murtinho. 

E' verdade, Sr. Presidente, que o honrado Senador pelo Riq Grande do Sul é {fe 
opinião que o chefe político .do meu Estado deve ser o Dr. joa,quim Murtinho e não 
o Sr. Generoso Ponce, porque aquélle tem mais talento. mais illustração. Muito res-
peitavel a opinião de S. Ex., não ha duvida. O direito, porém; que tem S. Ex. de ind\-
car chefe para o meu Estado, tenho eu e todos os meus çollegas .igualmente o teein, 
.de indicar os chefes mais habilitados, em nossa opinião, para o Estado do Rio 
Grande do Sul. . 

Em todo o caso, permitta S. Ex. que o meu Estado conserve o direito de escolher 
os seus chefes politicos, sem audiencia de S. Ex.; tanto mais que os .chefes não 
se impõem. p prestigio adquire-se com o tempo, e esfe longo, com trabalho, com 
saciificios e serviços e não pela vontade de a\guem. Sabe Matto-Grosso, e elle é o 
unico juiz, o motivo' por que prefere o Sr. Generoso Ponce aos Srs. Murtinho. 



-405-

Isto posto, _creio que o Sr. Senador pelo Piauhy está agora convencido de qus 
o Sr. Senador Ponce, para vencer eleições, não precisa empregar a fraude, e que 
os Srs. Drs. Joaquim ou Manoel Murtinho, para serem derrotados, não teem nada 
a fazer sinão apresentar-se candidato. ao seu Estado ou proteger ca_ndidaturas; a 
menos que não ·consigam o que· conseguiram do c:>r. Campos Salles - o emprego 
de meios violentos, de ·recursos officiaes, para que consigam, sobre cadaveres dos 
seus patrícios, a victoria dos seus protegidos. 

Outro canard, igualmente faisandé, que o meu illustre collega pelo Piauhy 
engúliu foi o da informação Jlrestada ao Senado sobre a correcção do commandante 
do dislricto militar de Matto Grosso. Esse commandante, informaram mal a S. Ex., 
não _é tão con·ecto como S. Ex. o apresenta ao Senado. Que diga a representação 
de Pernambuco si esse official foi ou não o <.xecutor de ordens inconstitucionaes e ille-
gaes, que grande sacrificio de sangue custaram áquelle Estado. ' 

O SR. PIRES FERREIRA - O Sr. Mello Brandão nunca esteve em Pernambuco 
e foi a elle que me referi. . 

O SR. A. AzEREDO - Tenha paciencia, V. Ex. referiu-se ao commandante do dis-
tricto, que não é o Sr. Mello Brandão. 

O SR. AQUILINO oo AMARAL - Sim, foi do commandante que V. Ex. tomou 
a defesa. Ninguem aqui fallou no nome do Sr. Mello Brandão, e não sei porque 
havia V. Ex. de defcmdel-o, quando nenhuma accusação foi articulada contra elle. 

Respondendo agora ao illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, lembrarei ao 
Senado que S. Ex., combatendo o requerimento do .meu companheiro de represen-
tação, limitou-se a dizer, primeiro que a informação pedida sobre o livre transito 
no Rio Cuyabá só deve ser prestada pelo presidente de Matto Grosso, porque est~ 
rio corre em territorio mattogrossense. 

E' de estranhar-se que perante o Senado se aventure semelhante proposição. 
Não ha duvida que o rio Cuyabá está em territorio de Matto-Grosso; mas, Jigad·> 
ao rio S. Lourenço, e este ao Paraguay, é por aquelle rio a communicação entre 
o Estado de Matto-Grosso, a republica do Paraguay, a Argentina, a Oriental e até 
a Bolivia, cuja estrada principal vem ter a· Corumbá. 

Ora, si em caso de guerra com algumas dessas republicas, forem cortadas as 
communições com a Capital Federal pelo fechamento do rio Cuyabá, poderá S. Ex 
affirmar com seriedade que nenhuma ·informaÇão sobre o mesmo rio poderá ser pres-
tada pelo Governo da União? Parece que não. 

Temos já exemplo na guerra com o Paraguay. Fechado aquelle rio, Matto-Grosso 
ficou isolado e sem recursos, á mercê de Solam> Lopez, que, si· fosse mais habil, 
si houvesse occupado desde logo a capital do Estado, talvez que a Nação, ainda 
quando iosse tão. forte como a Russia e Inglaterra, não pudesse deslocai-o dalli sem 
grandes sacrificios e depois de muito tempo; por isso que por terra a remessa de tro-
pas é difficilima, sinâo impossível, 'como a experienda demonstrou quando o coronel 
Drago tentou atravessar o sertão com 1.500 homens, que pereceram em a sua quaJi 
totalidade, sem que alcançassem o ponto do seu destino como eu previra, dando, 
em Uberaba, informações áquelle coronel sobre as difficuldades da passagem pelo 
sertão de onde eu chegava nessa occasião. 

Vê S. Ex. que não é tão pouco importante o rio Cuyabá que sobre elle não 
se possa pedir informações ao Governo da União, em certas circumstancias. 

O SR. A. AzEREDO - Tanto mais que a companhia que faz a navegação do rio 
Cuyabá é subvencionada pelo Governo Federal. 

O SR. PIRES FERREIRA dá um aparte. 
O SR. AQUILINO no AMARAL ~ O Estado de Matto Grosso offereceria ·grandes 

recursos e por muito tempo ao inimigo alli collocado. 
Uma só fazenda; a da Sra. Baroneza de Villa Maria, serviu de quar tel-general 

de Lopez e forneceu-lhe os recursos necessarios durante mais de um anno. O que 
disse o honrado collega, Senador pelo Rio Grande do Sul, foi de certo um gracejo, 
que teria mais cabimento entre academicos, á mesa do chá. 

S. Ex. ainda combatendo o requerimen to de informações, accrescentou em 
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segundo logar que o Sr. Presidente removera e demittira os empregados federaes 
em Matto-Grosso, por espírito de imparcialidade, para "que elles n.ão se immiscuissem 
na luta dos partidos. 

Mas os removidos e transferidos foram o inspector da Alfandega de Corumbá, 
o delegado fiscal de Cuyabá, o commándante da flotilha do alto Paraguay e o inspe::-
tor do Arsenal do Ladario, todos a'IIeiçoados ao partido do Senador Ponce, que, por 
sua vez já tinha sido demittido do commando superior da guarda nacional. Esta 
demissão foi o manifesto do Governo da União, em que eram os dissidentes avisados 
das intenções do Presidente da Republica de favorecer todas as hostilidades contra 
o partido republicano. 

De facto, o grupo contrario, forte pela anim11ção que. lhe mandava o Governo 
Federal, julgou-se logo habilitado a começar à luta, que chegou at~ os extremos 
que o Senado já conhece. 

Perguntaria agora ao honrado Senador pelo Rio Grande : 
Si foi a imparcialidade o movei das demissões, transferencias e remoções de func-

cionarios, porque igual medida não foi tomada em .relação áquelles que pertencem 
ao grupo do Sr. Manoel Murtinho? 

Parece que o meu illustre collega tambem sobre este ponto não quiz sinão gra-
~~ . . 

Disse S. Ex. em terceiro logar que a questão de Matto-Grosso é local, e por isso 
deve ser alli ventilada e decidida, como luta, que ~. de partidos. 

O Governo da União nada tem que ver com isso. 
E' admiravel esta defesa do illustre Senador ao Sr. Presidente da Republica. 
Não se tratou em Matto-Grosso de um pleito eleitoral, no qual nenhuma parte 

devia tomar o Governo da União; mas sim de um attentado contra um dos poderes 
do Estado, coacto no cumprimento dos seus deveres e no exercido das suas attribui-
ções por um grupo de revoltosos armados de Comblain e dispondo de artilharia. . 

A assembléa foi forçada pela violencia e pela ameaça a annullar a eleição do pre-
sidente do Estado, depois de sitiada e do sacrificio de algumas vidas. 

S. Ex. chama isto questão local ? 
Si é local, porque deu-se em um Estado, !l por isso nada tem que ver com ella 

o Governo da União, é lettra morta o art. 6o da Constituição, porque ahi a interven· 
ção é autorizada ein questões sempre locaes, segundo as entende e define o illustre 
Senador. · 

E', falho, pois, o argumento dt> S. Ex., porque prova de mais, e at~ revoga uma 
disposição do nosso Estatuto fundamental, assim como mais de uma disposição 
da lei da responsabilidade criminal do Presidente da Republica. Local é a. questão 
que só affecta o Estado, sem attentar contra a fórma republicana e sem perturbar 
a prdem ou a tranquilidade publica. O scenario - o Jogar em que estes factos se con-
sumam - pouco importa : póde ser um Estado ou a séde da União. 

Vou rt>.sponder agora ao discurso do honrado Senador por S. Paulo, o terceir'l 
paladino, que correu em defesa do Sr. Presidente da Republica. 

Eu, previa, Sr. Presidente, que, tendo vindo pressurosamente á tribuna um •los 
membros da Corn:eutração, para combater o requerimento do meu collega o Sr. 
Senador por Matto-Grosso, não deixaria, em seguida e com egual açodamento, 
de vir em defesa do Sr. Dr. Campos Salles algum dos membros do partido republi-
cano, que apoiou o Sr. Dr. Prudente de Moraes. 

Pois era possível que depois de faltar em favor do Governo um illustre conceu-
trado, guardasse silencio o outro partido? Era admissivel que um consentisse que 
o outro levasse a palma na grandiosa tarefa? O que causou-me admiração e estran-
heza foi incumbir-se della, por parte do partido republicano, o honrado Senador por 
S. Paulo ... 

O SR. RoDRIGUES ALvEs- Não sei porqup. V. Ex. sP. admira. · 
O SR. A!JUILINO no AMARAL--•• . que sempre esteve ao lado do Sr. Senadllt' Ponce, 

sempre firme na estacada em apoio de:- Sr. Dr. Prudente de Moraes, e seu compan-
heiro 'na Commissão Executiva do partido a que ambos pertenciam, quando a defesa 
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dos actos do Sr. Presidente da Republica relativos aos aconteCimentos de Matt?· 
Grosso significa a condemnação do Sr. Generoso Ponce. 

O SR. RoDRIGUES ALVES- Não o defendi nem accusei. 
O SR. AQUILINO Do AMAR.~L- Já o disse, a justificação da conducta incorrecta 

do Sr. Presidente da Repuolica importa a reprovação da attitude do Sr. Generoso 
Ponce em o seu Estado, ou pelo menos, ·o concurso para que o mesmo Sr. Ponce 
seja apeado do seu prestigio politico alli e esmagado pelos ·dissidentes, pela genle 
do Ministro da Fazenda, que manifestamente é um concentrado. 

S. Ex. o SI'. Senador por S. Paulo, cahiu, não ha duvida, na armadilha que lhe 
preparou o Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul. S. Ex. o · Sr. Senador pelo Rio 
Grande é um habil caçador, e, tomanrlo a defesa do Sr. Presidente da Republica, 
de um só tiro matou dous passares, ou, como se costuma dizer, de uma só cajadada 
matou dous coelhos. 

O SR. PINHEIR.') MACHADO - Pur'l phantasia de V. Ex. 
O Sn. AQUILINO Do AMARAL - O habil ca<;ador fez como os tMpeurs ou vende· 

dores de pelles nas solidões ou steppes da Am~ica do Norte. 
Alli, quando acossados pelos chacaes, esses corredores dos bosques, para se 

livrarem da morte, usam desta estrategia ·: voltam rapidamente o cavai! o, enterram-
llie no ventre os acicates e, lançando-se no meio dos seus inimigos, descarregam a 
sua arma sobre um delles, que, attrahidos pelo sangue, atiram-se sobre o cadaver do 
companheiro, e o devoram. 

Emquanto isto acontece, o caçador foge e ganha distancia. 
O Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul sabia que: combatendo o requerimento 

de informação, não tardaria em vir {tribuna collocal'·Se ao seu ladq um dos mem-
bros do Partido Republicano, naturalmente um dos seus coripheus. 

Sendo muitos os membros deste ' partido nesta Casa, S. Ex. reconheceu que elle 
só não poderia devorar a todos, como desejára. 

Repartiu o trabalho, portanto, para que os seu3 advers.uios fosesm devorados 
uns pelos outros, e atirou na arena o Sr. Generoso Ponce. 

O Sr. Generoso ·Ponce foi engttlido, pagando bem cedo o crime de ter sido 
amigo dedicado e leal do Sr. Dr. Prudente de Moraes, de quem é inh:nigo irrecon-
ciliavel a Concentração. 

Amanhã será devorado mais algum do partido do Sr. Ponce,depois de amanhã 
outro, e assim por diante até que desappareçam os adversarios na lucta do apoio :.o 
!Toverno, ficando com. os trophéos da victoria os ladinos cottcelttrados. 

O SI! . PIRES FERREIRA dá um aparte. 
O SR. AQUILINO Do AMARAL - Mas, Sr. Presidente-; volto ;.gora ao discurso do 

honrado Senador por S. Paulo. 
Limitou se S. Ex. a dizer que o procedimento do Sr. Presidente da Repuólica 

em relação ao caso de Matto:Grosso foi correctissimo e a affirmar que o proximo 
pleito eleitoral correrá com perfeita neutralidade. 

Em seguida leu S. Ex. cliversos telegrammas que na opinião de S. Ex., são a 
prova de que o Governo não faltou aos deveres constitucionaes. 

Vou simplificar o caso de !\{atto Grosso e o Senado verá que o Presidente da 
Republica faltou a esses deveres, teve um procedimento incorredo e foi até á pra-
tica de tim crime, intervindo nos negocies de Matt<;> Grosso para as~egurar a •·ictoriª' 
dos desordeiros contra um dos poderes do Estado. 

ALGUNS SRS. SENADORES - Não apoiado. 
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Quando deu-se a scisão do Pártido Republicano 

Féderal, o facto reflectiu em ·Matto Grosso. 
O Partido Republicano dividiu-se alli, ficando a íracçãn maior com o Sr. Sena-

dor .Ponce e a menor sob as c.rdens do Sr. Joaquim Murtinho. Aquella é composta 
do~ que apoiaram o Sr. Dr. Prud.ente de Moraes, e . esta é composta dos adversari<:s 
dA polilica que lhe prestou apoio. · 

Procedeu-se â eleição de Presidente do Estado, e nella os dissidentes consegui-
ram levar ás urnas unicamente 9il0 e tantos votos, e o Partido Republicano s.ooo. 
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O candidato do~ primeiros foi o Dr. Metello e o do st'gundo foi o Dr. João Felix. 
Contra essa eleição nenhum protesto foi feito pelos derrotados. Estes, avisados pela 
demissão do Sr. Generoso Ponce e pelas transferencias e remoções dos amigos do 
mesmo Sr. Ponce, de que podiam contar com o auxilio e protecção do Governo PedE· 
ral por intermedio do Ministro da Fazenda, açulados pel~ manifesto do Sr; l\lan!>êl 
Murtinho, não quizeram conformar-se com a derrota, e, vencidos, entenderam que 
deviam ser os vencedores. · 

Armaram-se, invadiram a Capital, sitiaram a Assembléa e não hesitaram em 
derramar o sangu~ dos seus patrícios, para que - coacta - essa corporação não 
fizesse a apuração da -eleiçll.o, ou, antes, para que esta fosse annullada. 

O que fez o Governo Federal no sentido de nll.o continuar no meu Estado a 
perturbaçllo da ordem publica, de ser garantido um dos seus poderes contra o atten-
tado insolito ao exercido das suas funcções ? · 

Os telegrammas lidos perante o Senado deixam clara, evid~nte a attitude do 
Sr. Presidente da Republica em face dos acontecimentos que enlutaram minha terra. 

Antes, porém, perguntarei : houve ou não houve a perturbação da ordem public'l 
em Matto Grosso? Resultado ou não de uma lucta politica, foi ou não impedida a 
apuração dn eleiçlio do Presidente do Estado pelos revolucionarios armados? 

Foi ou não desacatado um dos poderes do Estado? 
Elle foi ou nllo coagido a n!o exercitar ·as funcções que lhe cabiam segundo as 

leis estaduaes, e annullaêla a eleição contra a vontade da maioria dos representantes 
~~·? . . 

Creio, Sr. Presidente, que ninguem terá a coragem de ·responder-me pela 
negativa. 

Fixados estes 'pontos, vou passar á critica do procedimento do Governo Federal. 
Era sabido que estava imminente a invasão d,., Cuyabá por um grupo de desor-

deiros sob o command~ de pessoas influentes na política dissidente de algumas locali-
dades do interior do Estado, com o falso pretexto de garantir a liberdade na apuração 
da eleição presidencial, quando ninguem queixava-se de coacção e na assein_bléa 
havia a representação dos dous partidos. 

Na· data de 6 de abril já constava nesta Capital a perturbação da ordem publica, 
de tal sorte que a assembléa viu-se obrigada a levantar barricadas e trincheiras nas 
proximidades dd edificio em que· funccionava para evitar o assalto ao mesmo, assalto 
de que fôra ameaçada pelo chefe dos paizanos armados, um tal Paes de Bar·ros. 
Apertando-se o sitio, a as.sembléa reclamou a intervenção do Governo Federal, como 
consta de telegrammas, que não foram, entretanto, lidos perante o Senado, mas 
aos quaes o Sr. Deputado Luiz Adolpho fez referendas em o seu discurso na Camara 
dos Deputados. 

O que é certo e é de estranhar-se que os tres telegrammas lidos aqui sejam todos 
do Sr. Presidente da Republica ao commandante do districto militar e um ao Presi-
dente do Estado, ao passo que não se deu conhecimento dos expedidos de Matto 
Grosso a S. Ex., <)Om excepção de um, do mesmo commandante. 

Entretanto, Sr. Presidente, o telegramma de 5 de abril, apresentado pelo Sr; 
Senador por S. Paulo diz : nem ·resposta ao vosso telegramma" etc. Ora, que dizia 
esse telegramma? Porque -não foi lido ao Senado? 

O que elle dizia deprehende-se, porém, das suas proprias palavras : « Cabe me 
assegurarvos que todas as providencias estão dadas no. sentido de garantir a normali-
dade na acção dos poderes desse Estado. " · 

Logo, nesse telegramma o governo do Estado pedia providencias, a intervenção 
do Governo Federal, e si dessa data em deante começaram as hostilidades contra 
a Capital, quaes foram as providencias para impedil-as asseguradas nesse mesrn'l 
telegramma ao presidente de Matto Grosso? 

Pois não está claro que tudo isso não passa de uma farça crimin~a com que 
se pretende mystifi.car a opinião publica? 

Mas não é tudo. 
Si o telegrapho estivesse intermmpido, .como puderiam os telegrammas do Sr. 



Dr. Campos Salles chegar ás mãos do commandante do districto e a resposta deste 
a S. Ex., precisamente quando deu-se a interrupção, como se deprehende das datas 
dos telegrammas e dos telegrammas sem data? 

Ha dous factos admiraveis em tudo isto. 
Telegrammas officiaes sem data, o que não é admissivel, e não serve sinão para 

deixar bem claro. que o telegrapho só se interrompeu para o Sr. Generoso Ponce 
e seus amigos, e não para o Sr. Ministro da Fazenda -- o que mais manifesto 
se torna deante do telegramma de n, note bem o Senado, lido ao Senado, e onde 
S. Ex. o Sr. Presidente da Republica diz : 

«H ontem telegrapllei general Camara suppondo ter ahi chegado. n 
Como verificou o Sr. Dr. Campos Salles que o general Camara não tinha che-

gado, segundo suppoz? . 
Para não deixar bem clara a incorrecção do seu procedimento é que S. Ex. nos 

mandou ler telegrammas sem · data; mas os datados de 11 e de 18 deixam b~m evi-
dente a esperteza .. 

Para corroborar. mais o que acabo de dizer1 no telegramma de 8 S. Ex. declara-se 
informado de que os intuitos dos revolucionarias não eram 'depor o governo do Estado, 
mas garantir o exercício dos seus ·direitos, e, mais, que sabia existir proposta para 
solução pacifica, e isto por telegrammas entre chefes daqui e correligionarios de lá. 

Mas que cl)efes eram esses? ' 
Que correligionarios? "' 
Os chefes eram os Murtinhos, os correligionarios os que estavam matando cs 

seus patrícios, fa:rendo violeneia aos poderes do Estado. 
Vamos, porém, ao ponto mais importante. 
De um dos telegrammas lidos pelo Sr. Senador por S. Paulo consta, ou antes 

está provado que o Sr. Presidente da Republica telegraphou ao commandante do 
districto ordenando-lhe que guardasse completa neutralidade na luta- dos partidos, 
e por todos os telegrammas ficou manifesto que o Governo da União tinha conheci-
men_to de que havia uma assembléa estadoal sitiada1 em Matto Grosso, e um presi-
dente sem recursos para manter a ordem publica e o livre exercício dos poderes 
constituídos. 

Do telegramma de 5 verifica-se mais que já nessa data providencias haviam sido 
reclamadas pelo governo do Estado ao Governo Federal. Estes dois factos são incon-
testaveis e inilludiveis. 

Pois bem :. O que fez o Sr. Presidente da Republica? Mandou ao commandante 
militar que não interviesse na luta dos partidos, que se conservasse neutro - quando 
é certo que o que se dava em Matto Grosso, si era a consequencia desse luta, de 5 
a 18 de abril, não era mais de interesses partidarios que se tratava, mas sim de ••m 
attentado por parte de populares armados contra um poder legitimo, coacto no desem-
penho de suas attribuições, sitiado, para ser !orçado a annullar o voto popular em 
beneficio de um Ministro do Presidente da Rep_ublica! E' o amesquinhamento de uma 
soberania que é a base do nosso regimen, que é garantida pela Constituição do paiz ! 
E' um direito santo sacrificado ao capricho de ambições sem nome! 

O Sr. Presidente da Republica, para proceder como procedeu, crcou para seu uso 
uma doutrina que é de eternas luminarias - elle é o unico juiz da opportunidade 
da interveri·ção do Governo da União nos negocias dos Estados. 

Vejamos, Sr. Presidente. si tal doutrina procede deante do art. 6° da Consti-
tuição. 

"Art. 6o. O Governo Federal não. poderá intervir nos negocias peculiares aos 
Estados, salvo: § zo, para manter a fórma republicana federativa; § 3°, para esta-
belecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á requisição do~ respectivos gover-
nos. >i 

O nosso regtmen, e s·i nãr.. estavam caducos os meus velhos mestres de direito 
constitucional, distingue-se dos outros principalmente em ser o Gover.no do po\'o 
pelo povo. · 

A fórma republicana é a consagra~ão da soberania popular. Esta iÓ &e manifesta 
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nas urnas e nos ~cmieios. Si, portanto, essa manifestaç;lo não for uma verdade, 
estará desvirtuada ., fórma republicana. 

O regimen politico será então tudo o que quizerem mas não será a Republica. 
Não podendo o povo do meu Estado fazer respeitar o exercício da sua soberania, 

estando esta á mercê do capricho dos vencidos nas urnas, animados pela protecção 
de um governo sem comprehensão dos deveres, mas que dispõe da força e de outros 
meios para fazer calar a voz dos que pedem o seu auxilio em defesa dos seus direi-
tos, a fôrma republicana, que a Constituição· manda manter, r•ão passará de uma 
mentira. 

Portanto, obedecendo ao preceito do § 2° do art. -<:o, não é livre ao Presidente 
da Republica deixar de intervir, com requisição ou sem requi~ição dos governos dos 
Estados, para que esse preceitc. seja uma realidade. 

Esta obrigação, com a qual não póde transigir, impõe-se àinda mais ao Governo 
da União no caso elo § 3°. Perturbada a ordem, .que é um facto e feita a requisição 
da intervenção pelo presidente ou governador, unico que póde informar sobre a 
verdade do-fac.to ql•t· deve ser reprimido, tem o Governo da União, não a faculdade 
de julgar da opporllmidade de sua intervenção, mas o dever indedinavel de empregar 
os meios necessarios á manutenção rla ordem publica. -

Em confirmação do que acabo de dizer, temos ainda os arts. 38 e 41 da lei de 
8 de janeiro de r8q:~, elaborada em virtude de disposição especial da Constitúição, 
o art. 54, § 3°, que manda fazer na primeira sessão elo primeiro Congresso as leis 
qqe definam os crimes de responsabilidade do Presidente da Republica e regulem o 
seu processo e julgamento. • 

Entre esses crimes, a lei citada corÁprehende os definidos nos arts. 38 e 4L 
Vejamos o que diz o àrt. 38 : 
"Deixar de cumprir as disposições expressas da Constítuiçiio » e mais o art. 41 : 

"Recusar as providencias do seu officio que lhe forem requerid.:u flor parte ou por 
autoridade publica ou determinadas flor lei. » 

O Presidentt> da Republica não tem, pois, a fact.Jdade de furtar-se ao cumpri-
mento da obrigação que a Constituição "' a lei lhe impoem. A ser verdadeira a dou-
trino do Sr.. Dr. Campos Salles, a consequencia seria um absurdo. • 

S. Ex. seria o juiz da opportunidade do processo de respon~abilidade, a que o 
sujeitam os dous dtados arts. 38 e 41, cujas disposições prendem-se a do art. 6o, 
§'§ 2o e 3o da Con~tituição. 

Deante do procedimento provadamente incorrecto do Sr. Presidente da Repu-
blica em relação ao caso de Matto Grosso e das claras disposições que acabei de ler, 
poderá alguem negar convictamente que S. Ex. tenha violado a Constituição e a lei? 

Creio que não . A fórma republicana foi atacada em Matto Grosso, a oraem 
publica foi perturbada, o presidente do Estado e a assembléa requisitaram provi-
dencias, e o Sr. Dr. Campos Salles, por traz de sua doutrina, o que ft>z? 

Em vez de dar cumprimento á Constituição e á lei, mandou que o commandanle 
do districto cruzasse os braços, guardasse neutralidade, dando logar a que os excessos 
dos perturbad,ores da ordem fossem até ao derramamento do sargue dos meus con-
terraneos! 

Cons~ntiu que a assembléa fosse obrigada, sob ameaça de morte, a annullar 
o voto popular! 

E' ou não criminoso? 
Mas não é tudo. O Presidente da Republica com as ordens para Matto Grosso, 

obrigou o commandante do districto .'\ nli.o cumprir o regulamento de 19 de janeiro 
do corrente anno, que diz : · · 

Os commandantes dos districtos devem prestar aos presidentes ou governadores 
dos Estados dos seus districtos, em casos urgentes e de extremcl gravidade , o auxilio 
por estes reclamatln para restabelecer a ·ordem e a t•anquillid(l.de f!ublica, do que 
darão conhecimento ao Ministro da Guerra por intermcdio do chefe do Estado-Maior 
do Exercito. 

Ha disposiçãõ legal mais clara? Usou mal ou nllo o Sr ~ Presidente da Republica 
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tle sua autoridade, obrigando o commandante do distrkt~ a. falt1r aos seus déveres? 
Nem se diga que avanço proposições não verdadeiras inteirarhente. Os telegrammas 
aqui lidos provam :1 verdade dellas. • 

O Sr. P residente da Republica é, pois, um criminoso, e si não formulo desde logo 
a denuncia contra S. Ex., é porque creio ser uma verdaderra utopia pretender-se neste 

· paiz a responsabilidade criminal dos Presidentes da Republica. 
Antes de deixar este assumpto, sumpre-me ainda protestar contra o escarneo 

que S. Ex. juntou á incorrecção da sua condi.tcta. 
Depois de conc{)rrer para a luta fratricida entre os Matto-grossenses e para o 

derramamenlo de sangue brazileiro, em satisfação ao capricho e ambição do seu se-
cretario na pasta da fazenda, S. Ex. mandou lêr ao Senado o telegramma de 18 de 
abril, ein que recommendou ao general Camara que tivesse as forças de promptidão 
para intervir contra os que tomassem a iniciativa da aggressão. 

E' preciso que o Senado, assim como todo o paiz,. saiba que no ~ia 17 a violen-
cia contra assembléa estava consummada. 

Ella, de punhal ao peito, havia já se sujeitado a annullar a eleição, para fazer 
cessar o ·estado afflictivo em que se achava a capital, evitar mais derramamento de 
sangue e restituir á tranquillidade a família cuiabana. 

Depois de levar a effeito o seu intento e de pacificado o Estado, foi que o Sr. 
Minist>ro da Fazendo consentiu que o Sr. Presidente da Republica interviesse eni 
bem da ordem, e mesmo então ainda S. Ex. achava-se em duvida sobre a iniciativa da 
aggressão - não sabia quem eram os aggressores, e isto depois de ter dito em outro 
telegramma, muito anterior e lambem lido ao Senado, que estava informado ser " 
aggressão contra a assembltla, para o fim de garantir aos deputados estadoaes '1 

liberdade na apuração da eleição ! · 
Não se diga que sou eu quem affirma ter-se consummado a violencia á assem-

bléa no dia 1;. 
Quem o affirma é o Sr. Dr. José Maria Metello em uma carta ao Siglo de Mon-

tevidéo, na qual diz o seguinte. (L~.) 

Nessa carta o D r. Metello confessa-se co-pa rticipante na revolução, e com calma 
e sangue frio admiraveis, accrescenta que os mortos na luta não passavam de uns 
doze. 

De modo que para o Sr. Dr. Metello esse numE'ro era insignifiante! Na verdade, 
o sangue de doze patricios não é bastante para affogar a ambição do iUustre candi-
dato ao governo do Estado! Maior seria a satisfação do seu orgulho si maior foss~ 
o numero das victimas. E este homem, com as mãos tintas do sangue dos seus pa-
trícios, foi aqui recebido pelo Governo, que as apertou ! Digo Governo, porque quem 
com elle confabulou muitas vezes foi o Ministro da Fazenda, na repartição a seu 
cargo; e no nosso regimen os Ministros não passam de chefes de secção, aos quaes 
o Presidente da Republica encarrega de estudar certos ramos do serviço publico e 
depois prestar-lhe informações, porqu.e a sua actividade não póde ser distribuída por 
todos esses serviços. As repar tições onde trabalham os Ministros não passam •'e 
dependencias da secretaria da presidencia ... (Ha alguns apartes). 

O SR. AQUILINO DO AMARAL - Pois si isto não é verdade, que se me diga quae.~ 
são as attribuições dos Ministros pela nossa Constituição. São meros empreg ados da 
administra<,;ão. 

Voltando, porém, aos negocias de Matto-Grosso, devo fazer saber ao Senado que 
a.. attitude da assembléa do Estado demonstrou perfeitamente o seu desejo de evitar 
a continuação do confticto armado. Acceitou a imposição do Sr. Ministro da Fa-
zenda, annullando uma eleição legitima, e em seguida mandou-lhe uma lista de dei 
nomes de cidadãos dos dous partidos. 

S. Ex., sempre impertinente, escolheu o seu· presidente e vice-presidente e deixo..r 
aos adversarios a escolha unicamente do 2 o e 3° vice-presidentes; sendo que para pre-
sidente indicou um cidadão, cujo merito consiste em ser irmão do chefe da casa mili-
tar do Sr. Presidente da R epublica .... 

O Sn. GOMES DE CASTRO- E' um caracter distinctissimo·; lá esteve muitos anno5 
como neg ociante. 
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o s~. AQUILINO DO AMARAL - ... ao passo que Q candidato do sr: Senador Ponce 
é o Sr. Dr. · Esperidão Mantues, filho d() Estado, caracter elevado, intelligente, de 
espírito culto, e· afastado das lutas e interesses partida rios que ai! i se agitam entre 
os dous grupos - o do Partido Republicano que apoiava o Dr. Prudente de l\Iorae3 
e o~ concentrados, sob a denominação, em Matto-Grosso de legião Campos Sa.lles, 
os quaes prestam apoio ao actual Presidente da Republica mais coherentemente do 
que o outro grupo. 

UM SR. SENADOR - Por que mais coherentemente? 
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Eu me explico. O que' caracterisa a política de um 

governo não é a sua attitude em face de certas questões sociaes ou partidarias que se 
desenrolam accidentalmente ao seu lado; não é a direcÇão que elle dá aos seus ami-
gos para solução de problemas que são revolvidos segundo as circumstancias de mil-
menta, ou para a realisação de factos que respeitam a interesses ephemeros ou tran-
sitarias, que podem ser hoje apreciados de um modo e amanhã de outro, sem quebra 
da coherencia partidaria. · · 

O que a distingue é a defeza uniforme e constante de um principio emanado da 
Constituição, formando a bandeira dos partidos para a luta, de onde sae viçtorios'! 
esse principio mais cedo ou mais tarde . 

. Ora, pondo de parte certos successos que agitaram o Governo do Sr. Dr. Pru-
dente de Moraes, e cuja solução não indicava a sua política, o que caracterisou-ar 
definiu-a sob o ponto de vista constitucional, foi a celebre questão do art. 60 da Con· 
stituição. 

S. Ex. manifestou a sua opinião a favor da intervenção, pedindo mais de uma 
vez ao Congres~o a regulamentação desse artigo, O Sr. Dr. Câmpas Salles, ao con-
trario, desde o tempo em que foi Senador, mostrou-se adverso á intervenção, com ou 
sem regulamentação do preceito. Constitucional rel<ttivo. ' 

· Os concentrados, portanto, entre os quaes occupa lagar saliente a representação 
do Rio Grande do Sul, inimiga intransigente da intervenção, muito logicamehte dis- · 
putam o primeiro lagar ao lado.do actual Governo, que parect: acceitm· de preferencia 
o eeu apoio, P.ois gue por sua vez pendeu para os concentrados d~ Matto Grosso. 

Explicada a minha proposição, v9u, Sr. Presidente, terminar as minhas consi-
derações, repetindo o que disse ao começai-as. Desde que tive uma cadeira nesta Casa 
fui um franco atirador, nunca filiei-me a grupos partidarios : sou, pois, um insuspeit!l 
na apreciação que fiz dos negocias de minha terra, tanto mais que não pretendo n 
reeleição, não tenho ambições politicas, não aspiro posição alguma na Republica. 

O meu protesto contra o procedimento do Governo Federal, relativamente aos 
acontecimentos do meu Estado, é producto de uma convicção sincera, do amor 4 
minha terra natal; não significa opP.osição ao Sr. Dr: Campos Salles : eu o faço em 
cumprimento de um dever sagrado e em respeito ao mandato que; ainda exerço e que 
vai findar em breve. 

Terminado elle, recolher-me-hei á vida privada, ao· socego do meu lar, ao lado da 
familia, realisando, um pouco tarde talvez, deste modo, o meu ideal de felicidade, 
que puz á margem quando foi proclamada esta republica, que sonhei honesta e 
pura, mas que se transformou em syndicatos nos Estados para a exploração de inte-
resses da politicagem pequenina, syndicatos que são verdadeiros círculos de ferro de 
onde ninguem sae e para onde ninguem entra, porque a dominação do paiz está nas 
mãos de privilegiados e dellas não deve sahir. 

Todas às . aspirações patrioticas morrem ao sopro desses agrupamentos. 
Reservo-me o papel dos solitarios dos dolmens celtas, e no retiro de minha vida 

deixo aos mais moços a tarefa de trabalhar pelo engrandecimento da patria, 
Estou no dechmo da vida, já não vejo o sol no levante, mas no desca~bar, e e>s 

meus cabellos já se fizeram brancos ás lufadas dos ventos frios do sul, de onde não 
veem sinão ventos maleficos. 

O SR. JULIO FROTA - Do sul de Matto Grosso. 
O SR. AQUILINo DO AMARAL - Houve tempo em que, cl1eio o coração de enthu-

siasmo, embalado por illusões, eobracei a pedra que todos devemos levar para o ali-
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cerce da nossa patria; mas, ao tropeçar em repetidos desenganos, essa pedra cahia o..o 
chão. Perdi a esperança de chegar com ella ao seu destino~ e deixo-a no caminho para 
ser erguida pelos que vieram depois, porque á minha fé succedeu a descrença, á minha 
·coragem, a timidez, ás minhas esperanças, o desalento, e nem creio na regeneração 
do paiz sob o inliuxo da geração actual; nossa cura será demorada, porque o nosso 
mal está no sangue. 

Acreditei que o novo regimen acordaria o patriotismo adormecido, mas enganei-
me : na mesma onda em que afundou-se a monarchia, naufragou tambem o caracter 
nacional. · 

Ao deixar a vida publica, levo um consolo e uma convicção : Si mais não fiz, 
foi porque não pude, e voltando á vida privada, faço-o pela mesma estrada larga que 
me tracei e sempre trilhei desde os bancos academicos. (Muito bem; muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora e com a pal&vra o Sr. Pinheiro Machado, 

. SESSÃO DE 31 DE MAIO. 

O Sr. Pinheiro Machado (Silencio) )amenta que ainda não se ache presente 
á sessão o illustre Senador que hontem ·occupou a tribuna, porque no correr da con-

testação que terá a honra de oppõr ás palavras de s; Ex., mais de 
Discussão do uma affirmação terá de fazer em contraste com os conceitos por 

S. Ex. emittidos na tribuna. 
requerimento Esperava não ter' occásião de tomar a palavra neste ' debat•J 

depois do discurso do illustre Senador pelo Piauhy, daquelle feito 
pelo representante do seu Estado,- o seu amigo Sr. Ramiro Barcellos, e, ainda mais, 
após a exposição clara, lucida, completa e documentada do illustre Senador por 
São Paulo, sobre os successos de Matto Grosso, e da qual se evidencia á toda a luz 
que o procedimento do Poder Executivo em frente dos disturbios e dos conflicto rle 
Matto Grosso .foi correcto, legal e constitucional. (Apoiados e tlão apoiados.) 

Suppunha que a questão estivesse esgotada, pois que as affirmações dos seus 
illustres collegas a que vem de referir-se, -foram immediatamente acompanhadas de 
documentos que incontestavelmente provam que o illustre Presidente da Republica 
.cumpriu a Constituição. (Muito bem; não apoiaodos.) 

A questão que se agita em Matto Grosso· é certamente delicada e grave; ella 
envolve assumptos de alta fi'ànscendencia, que dizem respeito até ao nosso estatuto 
político. . 

Póde-se dizer que ella toca de perto á questão mais gra"e e mais melindrosa para 
a \'ida da Republica, qual é a da autonomia dos Estados (muitos apoüulos), porque 
traz incontestavelmente ás nossas vistas o velho pleito, desde a promulgação da Con-
stituição debatido largamente no parlamento entre aquelles que querem a regula· 
mentação do art. 60 da Const\tuição, e os que convictamente, com a .maior tenaci-
dade, teém se opposto a este attentado, qu_e viria de certo fe.rir de morte a feder.aÇã•> 
brazileirà. . · . 

· A intervenção em frente da Constituição é il}questionavelmente uma excepção : a 
regra é a não intervenção. 

O art. 60 é uma lei de excepção, e, portanto,_ elle não póde ser 'comprehendido 
sinão nos seus termos ·expressos, interpretado restrif:tamente. 

Eis porque de ionga data hemos batalh\!;dÕ para que não fossem alterados o espí-
rito e a lettra constitucionaes deste artigo por meio de explicações, . de regulamenta-
ções, que podiam adulterar, modificando radicalmente o pensamento do legislador. 

E quando esta que~tão da intervenção veiu a debate nesta Casa, por certo, nin-
guem della tratou mais cumpridamente, com mais lucidez, com mais pujantes e in-
destructiveis argumentos, do que o então Senador por S. Paulo e actuàlmente Presi-
dente da Republica, o Sr. Campos Salles. 
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Naquella époea S. Ex., com a maior franquezlt1 rt;veiou todo o seu pensamento 
a respeito do art. ó0 • E até hoje S. Ex. não modificou as idéas expostas em x8g5; 
quer na sua platafórma eleitoral, quer, posteriormente, em suas mensagens dirigidas 
ao Congresso, S. Ex. continuou, com a maior coherencia, a affirmar o seu ponto 
de vista constitucional. 

E agora, quando a questão se tornou concreta e eUe teve, já então como supremo 
responsavel pelos destinos deste paiz, de enfrentar o art. 6', elle a!firmou, por meio de 
factos inilludiveis, visto· como são documentados, elle affirmou que ainda continQa CO· 
herente com a doutrina aqui sustentada naquelle seu memoravel discurso. 

E' de extranhar que o seu caro amigo1 autor <!o requerimento que discute e que 
sempre em todos os tempos se oppoz á regulamentação do art. 6•, em bem da Fede-
'ração, viesse agora em nome desta Federação, que o articulado de seu requerimento 
fere de morte, em nome desta Federação viesse pedir ao Se11ado que approvasse o 
seu requerimento de opposição, cujas doutrinas francamente intervencionistas dariam 
golpe profundo na autonomia dos Estados. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL - Mas V. Ex. mesmo não nega em these o direito 
-aos Estados. 

O SR. PINHEIRO MACHADO dirá a S. Ex. que nit!guem mais do que o orador 
respeita e acata o ~eu alto saber, a su'l. intelligencia culta e os· recursos de que ais-
jfe, pois que chegou ao ponto até de offuscar os seus ouvintes, porque fez do branco 
preto e do quadrado redondo. 

S. Ex. sãbe que ao Poder Executivo é que cabe correlaramente a responsabili-
daae pelos desmandos, pelos desvios que se praticam na intervenção. 
· · Como é que esse poder que é passivel de penalidade não tem o direito de exa-
minar si tem cabimento a intervenção, quándo é ella solicitada por parte do governo 
estadoal? 

Deste modo seria tornar-se o Poder Executivo instrumento das opiniões as mais 
desparatadas. 

E é assim que S. Ex. zela pela Federação, pela autonomia dos Estados !l prin-
cipalmente de sua terra? 

o ·sR.. AQUILINO DO AMARAL- V. Ex. inverta o argumento. , 
O SR. ' PINHEIRO MACHADO - A consequencia tirada da opinião de S. Ex. vae 

até a lei do arroxo e da prepotencia por parte do governo estadoal. . 
Supponba o Senado : o governo atacado por uma opposiçilo violenta, numerosa, 

forte que constitue realmente a maioria do Estado, no dia en. que este governo se 
vir proximo a ser apeado o Poder pela força de seu~ adversarios, elle tem um 
recurso, pela theoria do illustre Senador, de pedir a intervenção, que esmagará pela 
.bayoneta a maioria. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL- Nã'l é o caso de Matto Grosso. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Não é tanto o caso ele Matto Grosso que o traz á 

tribuna, mas a linguagem aspera, cruel mesmo, de que o iilustre Senador usou 
hontem em relação aos partidos políticos do Brazil. 

- Bem comprehende-se que a paixão, o exaltamenlo, o arrebatamento nascidos 
ãe uma convicção ferida produzam julgamentos iniquos, injustos; e é por esse motivo 
que o orador, com.o todo o Senado e como todo o mundo politico do Brazil, deve 
dispensar ao seu illustre collega as phrases de censura, os apodos, dirá mesmo 
ignominiosos que S. Ex. lançou hontem sobre os partidos politicos da Republica. 

S. Ex. disse que não tratava de fazer vingar o processo e as penas e~ que tinha 
incorrido o Presidente da Republica, porque o caracter brazilei.ro tinha-se afundado no 
dia em que se proclamou a Republica; e, o desapparecimento da monarchin tinh'l 
levado comsigo o brio e a dignidade desta terra. -

O SR. AQUILINO DO AMARAL - Pelo amor de Deus não me faça essa ipjústiça. O 
modo por que V. Ex. se pronuncia faz crer que soú monarchista, quando sou repu-
blicano historico. ~ 

O SR. PINHEIRO MACHADO sabe. E é por isso que só attribue a offensa ferina l Q 

apaixonament? de que S. · Ex.:_ se a~hava _possuido no momento. 
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O SR. AQUILINO Do AMARAL - Mas si \.'. Ex. por sua vez não está apaixonado, 
porque, inverte a minha phrase? · 

O SR. PINHEIRO MACHADO está repetindo o que foi pronunciado. 
O SR. AQUILINO no AMARAL - Ahi estão as notas tachygraphicas, eu não disse 

isso ... 
O SR. PINHEIRO MACHADO-- Não foi isso? 
O SR. AQUILINO DO AMARAL dá um aparte. 
O SR. PINIIEIRO MACHADO -- E' i$to mesmo; é o que está dizendo. 
S. Ex. foi adeante : na sequencia do seu libello aggressivo, com uma linguag em 

que fazia lembrar a pata do cavallo de Attila, que mirrava e matava tudo quanta 
tocava, S. Ex. devastou, feriu, esmagou caracteres e partidos e chegou a dizer que 
não procurava tornar efficaz a lei da responsabilidade contra o Presidente da Repu-
blica, porque os partidos se tinham transformado em aggremiações de tocheiros, 
queimador.es de myrrha e de incenso offerecido ·ás plantas do poder omnipotente. 

Bem comprehende o Senado que. S. Ex., peccador antigo, está arrependido tar-
diamente dos demandas e dos vícios âttribuidos aos seus collegas, aos homens publi-
cos, até hontem. 

O SR. , AQUILINO DO AMARAL~ Não estou filiado á partido algum. · '· 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Mas esteve em Matto Grosso, e veiu para aqui em 

virtude de um mandato politico .... 
O SR. A!lUILINO DO AMARAL -- Esse partido desappareceu. 
O SR. PIRES FERREIRA - Mas os homens que o compunham ainda lá existem. 
O SR. PINHEIRO MACHADo - .. . e, portanto, até hontem, cabe á S. Ex. tambem a 

carapuça que para outros talhou. 
S. Ex. serodiamente, contricto, resolveu agora resgatar as suas faltas, e, como 

-os velhos peccadores que se approximam da morte, resgatar pela intensidade da 
prece, as innumeras culpas, que havia praticado como nós outros~. Foi assim que veiu 
bontem fazer amende honorable, penitencia franca. E' natural que o illustre Sena-
dor, ,tendo assim confessado seus peccados, meio de alcançar, como o Senado sâbe, 
o reino dos céus, encontre facilidade da parte de Pedro para lhe abrir a porta. 

Mas, felizmente, era apenas pura phantasia de súa imaginação incendida o que 
S. Ex. disse neste ponto; porque ~esse diluvio em que S. Ex. afundoo os partidos 
políticos do Brazil, nesse diluvio que S. Ex. disse que domina todo o nosso mundo 
politico, S. Ex. encontrou uma barca propicia que o levou até um Ararat do descanço, 
onde de braços cruzados vae, de agora em deante, ver essa multidão de thuriferarios, 

· e~thusiasmados em incens.ar o poder, livre, porém, S. Ex. dos vae-vens da ond.;~, 
que ~em siquer conseguiram tocai-o, maculando suas intenções patrioticas. 

E' bem facil que ao cimo desse monte elevado cheguem tambem os ventos tru-
culentos do Sul, tão maleficos. na sua opinião. E, dirá a S. Ex. que seria bom que lá 
soprassem, porque, em regra geral os ventos dominantes naquelle hemispherio sãó 
refrigerantes e fortificam as fibras laças. Era possível que si elles até lá fossem, o 
seu patriotismo, que está carecend9 disto, se ~vigorasse, creasse novos alentós, em 
bem da patria e ainda o Senado tivesse de vel-o em seu seio, ao lado dos combatentes, 
pelej ando pela grandeza e pelo futuro do Brazil. 

·vae occupar-se agora propriamente com o caso de Matto Grosso e o .fará rapida 
e suscintamente, porque, como disse, no começo destas considerações desalinhava-
das, entende que a questão está esgotada, principalmente depois dos documentos for-
necidos aó conhecimento da Nação e do Senado pelo nÓbre Senador por S. Paulo. 

. Seja dito de passagem, ~ neste ponto vae referir-se ás considerações que o illustre 
Senador por Matto Grosso fez relativamente ~attitude e aos intuitos -do seu distincto 
collega o Se. Ramiro Barcellos, quando teve de contestar pontos do requerimento 
apresentado pelo seu distincto amigo o Sr. Senador Azeredo; seja dito de passagem 
que não houve embuste, como pareceu a S. Ex., não houve plano, não houve cilada 
dá parte do seu illustre amigo, fazendo como devia a defesa do nobre Presidente da 
Repuhlica. _ . 

O illustre Senador é daqúelles que, como o orador, ha muito tempo tem affirm.ado 

·' 
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com a sua palavra, qual o seu modo de entender o art. 6• da Constituição. Não houve 
de sua parte tramoia; repete, para colher adversarios e mystifical-os, illudil-os, pren-
del-os em uma rede, em que os obrigasse . a vir aqui combater o requerimento do 

.honrado Senador por Matto Grosso, prejudicando, na opinão de S. Ex., os interes· 
ses politicos do Sr. Ponce, membro da commissão do partido republicano, da qual 
fu parte o illustre Senador por S. Paulo. 

Em sua opinião, não podia ser mais correcta a attitude deste illustre coilega. 
S. Ex. não podia sinão oppor-se, como fez, desde que estava convencido, como 
demonstrou, da inteireza da correcção do procedimento do Governo. 

Elle não tinha que vaclllar entre o seu convencimento e .ds provas inconcussas 
que tinha em mãos do procedimento liso do President~ da Republica; não tinha de 
yacillar em defender o mesmo Presidente. 
. A defesa não importa em condemnação; não era e não é a eliminação de seu 

correligionario político, é apenas a constatação de actos que, de modo algum, podiam 
.custar ao espírito .ie justiça de S. Ex. trazer á tribuna. 

Demais... . . 
O SR. AgutLIXO DO AMARAL - V. Ex. está em contradicçllo ~om a apreciação 

que fez o jornal do seu partid() a respeito do facto. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Qual é o jornal? 
O SR. AguiLINO DO AMARAL - Parece que é a Ttibuna. 
O SR. PtNHETilA MACHADO - Será do de V. Ex. 
O SR. AQUILINO tio AMARAL - Pois a Tribuna não é o jorn:U da concentração? 

) O SR. PtNHBIRO MACHADO - Por S. Ex. f aliar em concentração, se vê obrigado 
a tocar neste assumpto, qu·e se suppõe delicado, e que ao orador não se afigura 
extraordinario. 

Para os illustres Senadores, que são mais do que o orador lidos na historia 
politica dos povos cultos, não é novidade o facto de, perante as grandes crises nacio-
naes, os partidos colligarem-se, fazerem cessar em tregoa patdoticà' as questões 
irritantes de sua economia partidaria, e, perante a voz do patriolismo, que deve 
valer tudo . emudecerem os seus conflictos, e ail')da mais, trancarem as questões de 
caracter irritante e inconveniente. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - E' um dever de honra, 
O SR. PINH,EIRO MACHADO - O Brazil incontestavelmente está atravessando uma 

dessas crises. · 
S. Ex. mesmo alludiu hontem ao credito do paiz esphacelado, ás rendas presas 

ás mãos de credores, á situação angustiosa que atravessam todas as industrias 6ra-
zileiras . . , 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Aos compromissos nr.cion:tes tomàdos. 
O SR. PJNHEmo MACHADO - ... á lavoura, finalmente ao credito nacional que 

para uma nação que· se· preza, vale tanto como a sua independencia. 
Pois Lem, perante uma situação dolorosa desta ordem, t natural que aJ recon-

venções partidarias cessem e que se estabeleça ao redor do poder publico a concen-
tração ·das energias, das boas ·vontades que ainda restam, dos esforços e do patrio-
tismo, para ver si salva-se a Patria da perda inevitavel de seu credito e de sua honra. 

E para isto, não é o caminho indicado por S~ Ex., a abstenção e o refugio, o 
que póde debellar as difficuldades, e supplantar os m!lles que assoberbam a Nação, 
é o esforço commum, a approximação daquelles que amam a sua Patria acima de 
suas paixões. 

Concentração, sob este ponto de vista, é sem duvida um movimento patriotico. 
Concentrar não é expellir, e alliciar vontades, energias a bem do paiz. 

· Sabem todas melhor do que o orador que na culta Inglaterra mais de· uma vez 
os partidos teem-se associado nos momentos de perigo. para enfrentai-o e de.bellat-o. 

Ha porventura difficuldades mais graves, perigos mais instaptes do que os que 
avassallam ··o paiz? 

Callem:se, pois, para sempre estes ressentimentos nascidos das vaidades feriaas, 
das ambições não satisf~itas que continuam ainda a agit:n- o mundo político da 
Patria. 
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Neste sentido- continC!a o- orador. a . ser um concentrado ... 
O SR. AQUILINo Do AMARAL- E ninguem faz cemuras ao novo:: partido. . 
·O·SR. PUiHBIRO MACHAD~.;.e S. Ex. infelizmente continfta sendo um exi:entrico, 
Entra. agora ._proprilimente· no caso de Matto Grosso; não fa.rá mais o .historico 

daquelles successos, porque o Senado os conhece de sobra; m:1s procurará rebater 
algumas·.das · arguições que S. Ex. hontem formulou contra o Presidente da Repu7 
blica, arg~;ições que não encontram guarida· nos proprios fact"s, por S. Ex. mesmo 
conhecidos. 

Foi accusado o Presidente da Republica, porque não interveiu nos conftictos que 
se deram em .Matto Grosso, 

O -SR. AQUILINo DO AMARAL - Está enganado, por ter intervindo com a neutra· 
lidade; é um acto de intervenção. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Intervir com a neutralidade, em Hnguagem com-
mum, que está a seu alcance, é não intervir; ficar neutra!, não tomar parte, não agir, 
é não intervir. 

O SR. A{,!UILINO DO AMARAL - Interveiu quando não devia, e deixou de intervir 
quando devia. · 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - lnterveiu ou não interveiu? 
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Não intervindo, não cumpriu a Constituição, logo, 

interveiu a favor do outro partido. · 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Então S. Ex. affirnia que depois da requisição do 

Presidente do Estado, o Governo não interveiu, o orador affirma o. contrario. 
E, para destruir de vez a affirmação de S. Ex., basta o Senado verificar o se-

guinte:· travou-se um corifiícto armado em Matto Grosso; as forças revolucionarias 
deste partido mingoado, na opinião de S. Ex.1 levaram de vencida os governistas e 
sitiaram a Capital do Estado, cóllocaram os sitiados em duras difficuldades, ao po~to 
de não terem mais agua, munições emfim, recursos para repellírem os sitiantes qu~ 
dia a dia ·ganhavam terreno. 

• E, quando a situação era esta, quando os sitiados iam capitular. desanimadOii, 
entregando-se á mercê•do vencedor, do pé para a mão transforma-se .a situação, os 
sitiantes recuam, os sitiados permanecem no ponto onde estavam, o Governo do 
estado continúa com as mesmas attribuições e, o que é m&.is1 perseguindo os vence-
dores, tanto que o commandanta do districto ..... 

O SR. ·A. AzER•:Do ~ Perdoe-me V. Ex., nisso não tem razão. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Está no telegramma d" commandante do dis· 

:tricto. 
O ·SR. :A. AzEREDO - Mas, ao passo que o commandante do districto so,licitava 

do Presidente· do Estado que ·não perseguisse os revoltosós, o commandante do dis-
tricto consentia ·que ·os Tevoltosos sahissem àTmados. 

O SR. PINHEIRO -MACHADO -Não é verdade. 
O SR. ·-A. AzEREDO- E' o' facto. 
O SR. PINHEIRO MACHADO- Vae tirar a conclusão do facto, que está affirmando 

perante o Senado e que nenhum dos Srs. Senadores contesta. 
Quem está á testa do Governo ·de Matto Grosso? E' o Presidente que estava 

na occasião da -revolução· e que foi vencido. Porque é que elle está á testa do Go-
verno de MattoGrosso? E' porque interveiu o Governo Federal; si não interviesse, elle 
teria sido alijado do pOder pelos vencedores • 

.O SR. AQUILINO DO AMARAL - E' ·porque os ·intuitos dos re\'oltosos não eram de-
por aquelle Presidente do Estado, mas sim obrigar a· Assembléa Estadoal a não apu· 
rar. a . eleição de governador. 

O SR. PINHEIRO ··MACHADO -·Muito póde o talento, muito pôde a argucia: erudita, 
muito· póde o .uso continuo. da. palavril, principalmente: quando esta- é a de um espírito 
elevado,. de. opulentos recurSQs, como a do illustre Senador por Matto Grosso ... . 

O SR. AQUIU!W DO AMARAL- V.· Ex. é'de .uma·:generosidade. sem limites. 
O SR •. PINHEIRO MACHADO - .... mas S. ·Ex.,. apezar ·destes elevados -predicados, 
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não póde destruir o facto, e o facto aqui está ntl, desafiando a sua eloquencia e os 
golpes de seu talento. 

Houve a intervenção? Houve; houve a intervenção benefica, a unica compatível 
no caso, porque, como S. ~x. disse e é o caso, o Governo Federal não tinha na Ca-
pital de Matto Grosso forças bastantes para repellir com a força as forças revoltosas; 
mas teve a força moral sufficiente para conter os vencedores e manter o Governo do 
Estado na posse de suas attribuições legaes. 

O SR. A. AZEREDO - Mas os revoltosos não foram contidos : obtiveram o q\le 
queriam. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Foram mais do que ' conti:los foram até perseguidos 
depois pelo governo estadoal; foi necessaria a interferencia do commandante do· dis-
tricto para que a perseguição não fosse levada a effeito. 

Agora, quanto ás armas federaes a que S. Ex. se fefere, dirâ que essas armas 
estavam nas mãos dos revoltosos desde quando? Desde 1892. 

Contestou o illustre Senador por Matto Grosso, o distincto Sr. Senador A. Aze-
redo, dizendo : «Em 1892 foi o povo que fez a reyolução contra o exercito e, portanto, 
esse povo revolucionado não podia ter armas que pertenciam ao exercito. " 

Mas todo o mundo sabe : em 1892 o Sr. Ponce á testa da revolução, supplantou 
os seus adversarios, dizimou os batalhões que se lhe oppuzeram, apoderou-se doo; 
arsenaes de Matto Grosso;. desde então, pois na previsão de outros confiictos futuros,. 
armou-se com armas federaes. 

O SR. A. AZEREDO -:- Essas armas em 1892 estàvam jlistamente em poder dos 
adversa rios do . Sr. Ponce. 

O SR. PINHEIRO MAcHADO -A verdade é esta, os adversarios do Sr. Ponce em 
1892 eram quasi a força a;mada. 

O SR, A. AzF.REDO - Era a força armada auxiliada por um grande grupo de 
adversarios do Sr. Ponce. 

O SR. PINHEIR<J MACHADO - E' incontestavel que não cabe ao representante do 
exercito da União naquelle Estado a responsabilidade de estarem · os revoltosos de 
posse desse: armamento, e sim áquelle que então, em 18g2 capit.meava a revolta que 
despojou o~ arsenaes e' deixou essas armas na mão dos seus companheiros de luta. 

O SR. A. AzEREDO- Perdoe-me V. Ex., não é a verdade t!SSa, · 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Agor~ querer que cem homens, depois da revolução, 

depois da pacificação, pudessem ir tomar e recolher o armamento dos sublevados, é 
querer o impossível. SS. EEx. são muito exige~tes.-

Agora mesmo, o Senado sabe, os Estados Unidos, a padE'rosa nação, não poúde 
ainda obter os armamentos dos cubanos, teem offerecido .. milhões para que aqnelles 
valentes i~osulares, lhes entreguem as armas, com as quaes lutaram para a sua inde-
pendencia, e raros são aquelles que teem querido tro.::al-as por dinheiro. 

Por que é que os Estados Unidos não teem tornado effectivo o apresamento 
dessas armas? E' porque elles acham-se perante a impossibilidade material. 

No Rio Grande do Sul, concluída a revolução, depois da pacificac;.ão feita 
mediante contracto, entre cujas clausulas havia a da entrega do armamento por 
parte dos revolucionarias, estes levaram todo o arm;tmento, sõ entregaram arma-
mento velho, imprestavel - lanças quebradas ou espingardas, comp aquella pistola 
de Marcelino Bispo . que não disparan (1'iso). E' o facto. 

Portanto; nest<.> ponto não tem razão alguma a accusação do illustre Senador. 
S. Ex. hontem cantou hosannas ao prestigio immenso, incontestavel, do illustre 

Senador o Sr. Ponce, e disse S. Ex. : 
«O prestigio delle vem desde a monarchia; é o chefe potente, o seu poderio é 

sem contestação; só é eleito alli aquelle a quem elle protege e soçcorre. 
Eu (dizia S. Ex.) sou imparcial nisto, porque sou seu inimigo pessoal e político.» 
Si' a~ informações de S. Ex. são na verdade o transumpto real da situação poli-

fica em Matto Grosso, o orador então dirâ a S. Ex. : • 
"S. Ex. foi eleito, depois da proclamação da Republica, por Matto Grosso; 

portanto, foi eleito com o beneplacito do illustre Senador Ponce, porque, dado o 
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' prestigio indubitavel daquelle cidadão na. opinião de S. Ex., só vinga a candidatura 
daquelle que elle protege; entretanto, todos sabemos que S. Ex. foi eleito em con· 
testação com o Sr. Ponce. 

Está ahi a candidatura que vingou e que vingou com a maioria dos votos entre 
aquelles que vieram ·na lista tríplice. 

E' preciso, pois, que S. Ex. corrija os seus conceitos1 lembrando-se de um pas-
sado recente, em que S. Ex.· tambem figurou. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL ~ Mas, y . Ex. se. esquece de que n~sa occasião 
não havia partidos; foi logo depois da proclamação da Republica, os partidos trata-
vam de formar uma só aggremiação republicana; até entãc. nãc. havia motivo para 
di visão de partido~ : eis as circumstancias em que fui eleito. 

O Sa. RAMIRO BARCELLOS - M·a$ essa conciliação era domm3da nessa occasião 
pelo Sr. Senador Ponce? 

O SR. A. AzEREDo - Não era. (Ha outros aparte~.) 
O SR. PINHEIRo MAcHADO - A intervenção em Mallo. Grosso deu-se do modo 

mais benefico para a ordem publica. 
O Sr. Presidente da Republica nunca. recusou-se a intenir: apenas· declarou 

ao presidente daquelle Estado que estava se dirigindo ao cornmt.ndante do distrkto 
pedindo informações , afim de que, quando julgasse conveniente, pudesse intervir. 

A intervenção deu-se quando alli chegou o commandante do districto militar, 
que é um soldado hrioso e distinctissimo. 

E extranha até que SS. EEx. tivessem referendas a:narga:> !Iara aquelle di,stincto. 
soldado, porque tambem tem ouvido de seus contendc.res, dos adversarios dp Sr. 
PÕiice, queixas contra o general Camara, ao qual ãttribuem elles o fracasso d!i 
revolução. · 

Póde garantir ao Senado que isto é verdade. 
A acção do general Camara, como o Senado póde verificat· lendo a correspon-

dencia de seu secretario, que foi publicada ha pouco no ]cwnal do Commercio, a 
acção do general Camara foi no sentido ·~e favorecer o3 vencidos, amparando-os 
com a força moral do seu cargo de representante da Federaçã!l. 

Não merecia, pois, o general Camara apodos nem durezas àa parte de SS. EEx. 
mas sim merecia louvores. 

O SR. A. Azi!RF.DO- Eu não ataquei o general Camara. 
O Sa. PINHEIRO MAcHADO - O representante do exercito brazileiro que álli está 

tem cumprido o seu dever n ol;:.remente, talvez até calando a su::t sympathia por estes 
ou aquelles porque a verdade é esta, que já foi dita com SU'l fn ·nqueza costumeira 
pelo seu illustre co!lega de representação : sem tonl.lr partido no caso de Matto 
Grosso, não ha quem se deixe de inclina r pelo partid·.J que e,;tá se oppando á oly-
garchia do Sr. Ponce. 

E este partido não é u~ amontoado, de .pobres diabos, sem prest-igio no Estado, 
mas sim é um partido fórtissimo, que acaba de dar demonstr 'lção de sua virilidade, 
de seu vigor, vencendo o Governo do Estado, apezar de todos os recursos que um 
governo tem. 

O SR. A. AzEREOO .;... Não venceu nas urnas. E porque só agora se lembram úe 
protestar contra a olygarchia do Sr. Ponce? Porque r.ão o fizer"lm antes .? 

O SR. PINHEIRO· MACHADO - Sempre protestei contra essa~ olygarchias. 
o Sa. AQUILINO DO AMARAl:. - V. Ex. está narrando os factos de modo aiffe-

rente daquelle por que elles se deram. 
O Sr. commandante do districto não interveio de modo benefico para proteger 

aos vencidos, o commandante do districto só appareceu depois que os vencedores 
tinham consegu[do tudo que pretendiam dos vencidos, i~to é, a aunullação da eleiçlio, 
que era o objectivo dos vencedores. 

O commanáante só interveio no dia x8, em virtude :lo t~legramma lido pelo 
Sr. Senador por S. Paulo, e a 18 o mal já estava consumado ,os vencidos já "e 
tinham subordinado á vontade do vencedor. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - V. Ex. parte de um falso presupposto ; o objecrÍ\'Q 
dos vencedores não foi jamais a nul\idade da eleição. 
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O que elles queriam era o triumph,o completo, porque julga~am-se os ·vence-
. do,r~s e, , <l~PQÍS do sacrificio de .sangue a que se referiram os 'illustres Senadores, 
depois. da victoria conseguida ,á custa ·deste sacrificio, não podi.~m se satisf.~r çom 
a nullidade da eleição. · · 

E o proprio ~enador Ponce declarou. em ~elegramrna, que passou para cá. que, 
si ha mais tempo houvesse intervenção daquelle modo, tudo se faria de pleno accordo. 

Portanto, os illustres Senadores E;stão sendo mais reallst;~s do que o proprio rei. 
O illustre Senador, que na vespera occupou a tribuna, entre as innumeras accu-

~ações artic)lladas contra o Sr. Presidente da Republica, chamou~o de criminoso, 
porque .S.· Ex. tinha apertado a mão ensanguentada do Sr. Metello, autor dos crimes 
de, ~atto Grosso. · 

O SR. AQUILINo DO AMARAL - Autor, não; co-participe • 
. O .~R. PiNHEIRO· MACHADO- E, como o Sr; Metello não tinha estado com o 

Sr. Presidente da Republica, S. Ex., por uma série de argumentos phantasistas, que 
mais uma vez demonstraram os r.ecursos copiosos de que dispõe, procurou provar 
que o ,à:finist.ro da Fazenda, como todos os ministros da Republica, é apenas. U!Jl 
chefe de secção, e que o gauinete deste chefe de secção não lhe pertence, mas é 
apenas gabillete. do Presidentc .da Republica. 

Quer dizer, pois, S. Ex. flUe, de hoje em deante, quem conferenciar com o 
Ministro da Fazenda ou com qualquer dos outros ministr.os terá conferenciado com 
o Sr. Presidente da Republica. 

Ora, isto é !lm paradoxo que não dirá que pertence ao numero daquelles que 
merecem a quaÜfi.cação de .dignos· de eternas luminarias, mas é um paradoxo que 
toma o• Presic:\ente da R«;publica passível, de ora em deante, d<! resPQnsabilíaade 
pelas ro.nfere1.1cias que se possam .cJar nos gabinetes de seus ministros, passível até 
de responsabilidade pelos actos que seus ministros, sein sua sciencia, possam praticar. 

Com elfeito, levando o argument"> de S. Ex. ás ultimas const-quencias, chega-se 
á seguinte conclusão : o ministro é um chefe de secção do Presidente da Republica; 
si elle praticou tal ou qual. acto deshonroso, quem o praticou foi o Presit:lente da 

Republka. , 
Por estar na ordem natural das cousas, por estar na natureza humana, da qual 

ninguem s~ póde afastar, porque não> ha ficções, não ha convencionalisl"!lo _que a 
possam eliminar, nunca se faz o chefe do Estado responsavel pelos actos irregulares 
praticados por cada um de seus auxiliares. 

O SR. AQUILINO Do AMARAL - Então, V. Ex. tenh'l a bondade de dizer tambem 
a;;, Senado qua~ ~ão, pela Constituição, as attribuições dos Ministros de Estado ·na 
Republica. 

O SR. ]?INHEIRo MACHADO - Isto muda de figura : Si V. Ex. se refere aos actos 
publicos, ahi sim,. o unico responsavel é o Chefe da Nação; o' mesmo não se dá, 
porém, com os actos particulares, com as confabulaç.ões. 

E diz mais: si o Sr. Presidente da Republica tivess'! recebido o· Sr. Metello, não 
teria. por isso macula alguma, não apertava a mão de um assassino. 

O que o Sr. Metello fez em Matto Grosso, qualquer dos Srs. Senadores, princi-
piando pelo orador, tambem o faria. · 

Elle, foi um revolucionado; e, si. (. que lutou, si é que esteve nas forças revolu· 
cionarias, lutou a peito descoberto, expoz nobremente a sua vid:~; não praticou assas-
sinatos. 

Entretanto, si se entrasse em retaliações, poderia dizer ao iJiustre Senador que 
aqui da tribuna mesmo do Senado já se disse que o Sr. · Ponce, depois de uma revolu-
ção triumphante, eliminou aüversarios seus. 

Não. acredita nesta accusação; anda muito. cauto e cada vez mais procura ficar-
apercebido contra as aleivosias deste quilate, porque infelizmente neste paiz raro .é 
o homem .publico que não tem levantado contra si os conviçios os .mais torpes, as 
injurias, as. mais degradantes . . Portanto, contin(la sempre a pôr de quarentena as. allu-
!;6e~; aviltantes e indignas que vê correr mundo dirigidas mesmo contra os seus 
Inimigos. 
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' -~Í'lici havia,. pois, .da parte do Presidente da Republica, crime caso tivesse elle 
confabúla'çlio com o Sr.· Metello, porque· elle não ·era um assassino; elle não vinhll 
co·m ·as mãos ensopadas de sangue· de seus patrici.os. 

O SR.· PRESIDENTE - Observo ao nobre Senador de que a hora esta dada. 
O SR. PiliHEJRo MACHADO requer que se consulte a Casa si consente na proro· 

gação da hora .por 10 minutos. 
Consultado, o Senado consente na pr~rogação. 

O Sr. Presidente - O nobre Senador póde continuar. 

O Sr. Pinheiro Machado (continuando) diz que não tomou nota ·de todu 
as accusações feitas pelo illustre Senador contra o Sr. Presidente da Rejmblica de 
modo que muitas devem ficar sem respO'ita; lembra-se, porém, que no correr· do seu 
discurso S. Ex,' alludindo ao facto de ter o illustre representante do Rio Grande do 
Sul, o Sr. Ramiro .Barcellos, 'declarado que as informações de um dós ques'tionnario~ 
do requerimento do Sr. Senador A. Azeredo, ·relativamente ao rio Cuyabá, dttvia 
S.· Ex; solicitar do Governo de Matto Grosso e não do Governo geral, 

Disse S. Ex. que foram pueris as razões e os argumentos apresentados pelo íllus· 
tre Senador, porque brincou com os collegas, ·respondendo como si estivesse em uma 
mesa de chá de estudantes. 

S. Ex, 'não tinha razão. O rio Cuyabá corre pelo interior do Estado. Si assim 
é, porque a paixão o levou ao ponto de negar attribuições que tem o seu Estado para 
dal-as á União, dando-lhe um direito que compete a Matto Grosso? 

Allude a este ponto simplesmente para affirmar que o rio Cuyabá , corre pelo 
Estado de Matto Grosso e a elle pertence, 

Portanto e União não é que podia dar informações a S. Ex. e sim o PresidentP. 
daquelle Estado. 

Si a Federação é, como pensa, o verdadeiro cimento para manter a grande1:a 
e a prosperidade do pai1:, é preciso para conservai-a· jamais tocar no art. 6° da Con· 
stituição. 

E' preciso que se deixe ao criterio, ao julgamento e á responsabilidade do Poder 
Executivo o exercício da intervenção. De outra fórtna ir-se-hia entregar a, inte rvenção 
a um podei" irresponsavel e os abusos virtam de tal modo que os parlidós victoriosos 
no seio da União precisariam · de uma remolderação nos Estados, apeando os seus ad-
versa rios por tneio de novas · interpreta'f(ies. · 

Não tenha ·pois ctiidado seu illustre amigo, Senador por Matto Grosso, defensor 
acerrimo dos princípios federll.tivos. 

Não é agindo, como tem agido o Sr. Presidente da Reptiblíca, que esta arma-
dura ·de solidariedade da Patria ha de quebrar-se. Não, porque; S. Ex. sabe que 
as invasões contra a autonomia dos Estados se reproduzem todos os dia!i. 

Termina o orador reproduzindo as palavras próferitlas em 1895 pelo ·actual· Pre-
sidente da Republica, quando no Senado se referia ao art. 60 da Constituiçãa : ~.-Ke 
artigo é .de tal gravidade que o reputava o coração da Republica'. '(M'riito bem ; muito 
bt'm.) 

• O SR. l'RESJDE.NTI!i '- Está dada a hora do expediente. ~ 

O Sr. Vicente Machado (peW. ordem)- Consulto a V. Ex.~ si, já tendo sido 
votada uma prorogação requerida pelo illustre ·representante do Rio Gra·nde do' Sul, 
me é licito, pelo Regimento, pedir outra, por breve tempó, porque as observaçõe<l 
que tenho ·a fazer são muito limitadas; bastam-me ·~o minutos. 

0 SR. PRESIDENl'E - Póde, 
O . SR."· VIcENTE MACHi\DO - ·Requeiro a P.rorogação da hora do expediente ·por' 

mais 2o minutos. 
Consultado, o Seriado concede a prorogação. 

O Sr. Presidente- Contíntla a discussão do requerimento. 
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O Sr. Vicente Machado - Sr. Presidente, não quero prolongar este debate. 
Vejo que o Senado está ancioso por manifestar-se em relação ao requerimento do 
nobre Senador por Matto Grosso e vejo tambem que a opinião do Senado é r11> sen-
tido de repellir esse requerimento, que não é mais do que um capitulo lfe opposição 
ao Governo da Republica. 

Sinto, porem, necessidade de externar as razões do meu ' voto, que, desde já o 
declaro, é contrario, e o justifico, não porque tenha duvidas sobre o procedimento do 
Sr. Presidente da Republica, mas porque, depois das affirmações solemnemente feitas 
por outro illustre Senador de Matto Grosso se faz isso necessario e não porque me 
reste duvida alguma, assim como penso que não tem duvida o paiz da correção com 
que procedeu nesse caso o Sr. Presidente da Republica. 

Depois da exposição clara e lucida feita pelo illu~tre Senador por S. Pa4lo, na 
qual todos os factos vieram á tona, o que se infere, o que se conclue é a correcta 
e constitucional attitude do alto depositaria da autoridade pubiica no paiz. 

Foi dito aqui e repetiu-se, foi declarado pelos honrados representantes de Matto 
Grosso, que o presidente daquelle Estado, havia solicitado a ip.tervenção do Presi-
dente da Republica para debellar um movimento que tinha alterado a ordem alli. 

Mas, Sr. P!'esidente, o nobre Senador por S. Paulo, leu-nos aqui te!egrammks 
trocados entre o Presidente da Republica e o presidente do Estado de Matto Grosso 
e delles não se póde absolumente deduzir que o presidente daquelle Estado houvesse 
solicitado a inte'rvenção cõristitucional do art. 6°, em relaç2o aos factos alli occorridos. 
O que elle solicitou foi a collaboração do Presidente da Republica para actos de des-
forço que elle queria exercer contra o partido que lhe é contrario e tinha-se armado. 

Ha pouco dei um aparte ao nobre Senador por Matto Grosso, que aparteavd 
o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, perguntado si o presidente do Estado soli-
citou do ~residente da Republica ou não, que mandasse por á sua disposição as forças 
federaes existentes no Estado para poder debellar a revolta? 

O Governo não podia attendel-o e essa intervenção é que seria i.nconstitucional; 
si o Presidente da Republica concedesse, teria sabido fóra da Constituição. Intervir 
não é collaborar e era essa collaboração que pedia o presidente do Estado. 

Esta collaboração não podia ser dada. 
E tanto o que sollicitava o 'presidente de Matto-Grosso do Presidente da Repu-

blica, era essa c.:ollaboração, que, rechassado, repellido nessa solicitação, S. Ex .. pediu 
para adquirir armas; e ainda foi um capitulo de accusação contra o Presidente da 
Republica não ter cgnsentido na venda de armas ao governo do Estado, naquellas 
condições. 

Sr. Presidente, a intervenção deu-se em Matto-Grosso, por parte do Presidem!' 
da Republica, mas deu-se nos réstrictos termos constitucion'aes, do modo por que 
a-~ffirmou o illustre Senador pelo Rio Grande do Sul que acaba de brilhantemente tra-
tar do assumpto. Elle interveiu do modo por que a Constituição assegura a legiti-
midade da .intervenção : interveiu beneficamente no sentido de fazer terminar a desor-
dem alli e de . garantir o exercido de todos os poderes publicas da organização politic'i 
matto-grossense. 

Os nobres Seoaoores por Matto-Grosso que aqui se 'teem occupado do assumpto 
teem affirmado que a neutralidade do Presidente da Republica, recommendando que 
a força federal estacionada no Estado se abstivesse, foi que deu em resultado a vic-
toria do partido que estava em annas. 

Sr. Presidente, essa affirmação pouco vale, tanto não houve perfeita consagra-
ção da viCtoria do partido que estava em armas, contra o Governo do Estado, que 
os revolucionarias, depois de terem completamente batido o partido governista, 
armado, dentro de trincheiras e reduzido a capitular, sujeitou-se a acceitar apenas 
a annullação da eleição procedida para o cargo de presidente do Estado, _annullação 
que aliás o proprio Sr. Generoso Ponce affirmou que mais cedo se teria feito si antes 
houvesse lembrado e tivesse chegado tamhem antes a intervenção amistosa do Sr. 
Ministro da Fazenda, suggerinoo esse alvitre. 

Sr. Presidente1 não respondo ao nobre Senador por Matto CJ:rosso, . porque não 
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posso responder a esta pérgunta : Si não fosse a intervenção do commandante do 
districto militar, cumprindo ordens recebidas do Sr. Presidente da Republica~ o que 
seria da ordem constitucional de Matto Grosso ? 

Teria completamente fracassado e não se p6de deixar de acreditar que não tivesse 
elle obedecido ás instrucções para o _procedimento que teve, porque essa norma foi 
a que domi.nou todos os seus actos nesta questão de Matto Grosso. 

Si se mantem a organização p'olitica do Estado, si os poderes publicos alli estão 
exercendo toda~ as suas attribuições, é isto • devido P.Ois á intervenção benefica, á 
intervenção valiosa do commandante do districto, que estava cumprindo ordens rio 
Presidente da Republica. 

Eu não tenho necessidade absolutamente de fazer aqui a defesa do honrado com· 
mandant-e do districto militar de Matto Grosso, o Sr. general Camara, que é um nome 
conhecido em todo o paiz. A elle não cabem, por. certo, as accusações .hontem formu-
ladas vehemente e acremente pelo honrado repr~Jsentante daqueÜe Estado. O Sr. 
general Caq~ara, disse S. Ex., guardou uma neutralidade crimin1lsa, tendo deixado 
que a revoluÇão triumphasse, entrasse dentro da capital, conseguindo o seu intuito. 
Não é exacto. Não são essas as informações officiaes, não são as informações que nos 
chegaram pela imprensa. Dellas fica fóra de toda a duvida que f11i a intervençã·:> 
do Sr. general Camara que fez com que· os revolucionarios de Matto Grosso não 
tives5em chegado ás ultimas consequencias de sua victoria. Si não fosse esta inter-
venção, elles teriam subvertido completamente a ordem constitucional do Estado. 

O SR. A. AzEREDO - E o Presidente da Republica o que f.:.ria ? 
O SR. VICENTE MACHADO- O honrado Senador pergunta o que"hria o Governo 

si a essas condições chegasse a revolução? 
Si o commandante do districto fosse responsavel por estes factos, o Sr. Presi-

dente da Republica,· que tem agido com a maior circumspet:ção em todos estes acon-
tecimentos, teria responsabilizado . a autoridade que para el!es C'>ncorresse e assegu-
rasse o exercido das autoridades locaes. 

Sr. Presidente, ,o· commandante do districto cumpriu ordens do Governo Federal, 
intervindo quando devia enten·ir, interveiu quando podia con~titucionalmente, regu-
larmente fazel-o. 

O que para mim, S~. Presidente, e é este o motivo principal do meu voto, 
resalta de toda a exposição feita, se conclue de todos os factos ti azidos ao conli.eci-
mento do paiz, é que a. requisição feita pelo presidente do Estado de Matto Grosso 
não fot feita em termos constitucionaes, em termos regulares, e o Presidente da Repu-
blica não tinha obrigação de ensinar o presidente de um Est>tdo a fazer rt-quisições 
dentro dos termos que as feis prescrevem. 

Elle pediu a entraga ae forças; o Presidente da RepubHc:t n'ão podia mandar 
entregar forças, porque isto não era mandar intervir; isto era collabe>rar, era' fazer 
o Presidente da Republica côm que as forças federaes de Matto Grosso se incorpo-
rassem a uma das divisões combatentes, influindo para a victo•ia ou COP.articipando 
da derrota. · · · 

· Parece-me, Sr. Presidente, que por mais generoso que se qul"ira ser em relação 
aos factos occorridos em Matto Grosso, a interpretação que póde ser dada ao texto 
constitucional não autorisa absolutamente esta que querem os Srs. representantes 
âaquelle Estado.' · 

Sr. Presidente, as minhas observações eram muito ligeiras; eu tinh;;t. necessidade 
de justificar o meu voto. 

Sou ante-intervencionista e contra a regulamentaçã•J do art. 6°. Tenho affirmado. 
isto da tribuna diversas vezes, tenho affirrnado solemne"lente pelo meu ~oto. E si o' 
caso de M atto Grosso importasse, como disse o Sr. Senador Aquilino do Amaral, 
hontem, a responsabilidade· do Presidente da Republica, por ter S. Ex. posto inteira-
mente de lado disposições constitucionaes, saiba o illustre representante de Matto 
Grosso que se acha presente, que o humilde orador que neste momento falia, teria 
hombridade bastante para se oppor a tud() que se houvesse feito em Matto Grosso. 

Mas, Sr. Presidente, a argumentação que se tem feito, o tom sensacional que 
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S!l tem .queddo.. dar a~ qebate , sobre .os .negocios ·de .M-atto Gt.<lsso, teem-levado os 
illustres representantes daqueUe Estado á -affirmações ·como estl\. 

S.S. E.Ex. aflirmaram que o desejo .do Presidente da :Republica· estava· mani-
festo; ~ua neutrl!lidade.criminosa tinha ,sido -posta .em evidencia pelo facto de só inter-
vir serodiamente naquelles factos. 

Dizem S. S. E.Ex. qu_e .-depo.is de ter sido assignado e -vetado o · parecer -que 
annullava ,as eleições de -Matto Grosso, é ·que .. ci Pre!Jdente da Republica interyeiu, 
por meio de. telegrammas passados. daqui .a ,tS. 

· Mas. ,o que -autoriza os Srs. representantes de .MaUo Grosso a ·faz~m ·esta asse-
veração? Em que telegrammas ófficiaes ou não officiaes fundam-se SiS. · E.x: para 

• esta ,a!fimação? 
E' uma supposição de .ss. EEx.-; supposições affróntosas ao poder -publico; das. 

informações· .que se conhecem, o facto contrario é •o que está provado. 
Dou o meu voto contra o requerimento apresentado ·pelo ·nobre Senador, 
o ·sR. A;. AZERI!DO- Já sabia disto. 
O ·sR,. VICENTI! --MAcHADo (com f01ça) - O nobre Senador não tem o direito de 

dizer que já sabia disto; não tenho por costume, nem por habito, ser rabadilha, que . 
arompanha todos os governos, ao contrario, saiba V; Ex. que, desta tribuna e em 
toaas as manifestações da minha vida publica, a nota caracteristica é de saber revol-
tar-me,· a tempo, contra 'todos as invasões do Poder. 

Esta affirmação de S. Ex. - já sabia disto - podia ser feita a muitos, mas 
não ao orador que está: na tribuna. 

O SR. A. AzEREOO- V. Ex. tem se manifestad'l em apartes. 
O SR.. VrcENTK MACHADO - Tendo dado um ou outro aparte ·em relaçllô aos 

acontecimentos ãe· Ma'ftõ Gro~so, V. · Ex. não podia S<lbér a minha opinião, porque 
agora é que estou externando-a ·da' tribuna e de accordo com a minha convicção, de 
accordo com o respeito· que me merece -a disposição con~titucional. 

0 SR. A. AZEREDO -dã um aparte. . 
o· SR. VtcENTB ·MACHADO - Sr. Presidente,- melindrei-me talvez ~em necessidade, 

tomei o ·aparte -do nobre Sen-ador por Ma'ffo Grosso em um tol':l que talvez, como 
elle mesmo declarou, não tinha por fim me offender; mas lembro a S; Ex. que, quem 
esta apaixonado, quem ··tem:sob:a sua guarda a defesa d~ uma que~tão -irrita[\te como 
esta de Matto Grosso,. tem· obrigação de medir todas as palavra:;, para que nãô pos-
sam ser tomadas. em sentido que não teem; 

Voto contra o requeriment(), Sr. Presidente, porque entendo que dentro da iettra 
da· Constituiçã<J o procedimento do Sr. Presidente da RepubHca náó podia ser outro 
que -<~quelle que teve, Ruiando-se com todo o criterio, com todo··o patriotismo, e com 
a .maior isenção de animo. 

Ninguem mais pedindo· a palavra, encerra-se a discussão.· 
O Sr. A.- Aze~tedo ((lela Mdem) - Sr. Pre·ddente, tende o meu requerimenb 

pcoduzido seus effeitos ·e de accordo :com o , que disse no meu· pr.imeiro' discurs..,,· 
quando tratei de justificai-o com as seguintes palavras 11 Sr. Presidente, vou limitar: 
as considerações. .q~.,tenho a ._.fazer-, e vou deixar a tribuna .á espera que ·o nobre 
Senador (referia.me. ao nobre Senador pelo Piauhy), ou outro que. esteja, melhor in for .. 
mado pelo Governo do qu~ se .. passa na minha terra, venha prestar as. informa~q 
que desl'jo » tendo o requerimento, ~r dem<tis debatido, produzido,·. como ·disse, . 

os eff.eitos ·que eu esperava,.-peço a V .. Ex,· que consulte ao S~ado 
Retirada do si consente na sua retirada, reservando-me. o direito de renova l-o 

quando julg~r. conveniente, quando assim exigirem . as condições 
requerimento especiaes em que se acha <1 meu Estado. 

Consultado, o Senado· consente na retirada do requ~rimerrlo. 



NOTA 

Caso de Matto Grosso. 

lNDIOAÇÕEs Lmz AnoLPBO. 

Em 6 e 8 de Julbo 3ão lida3. Em 25 a Commi33ão de Con&#tuiçiLo offerece 
parecer. Em 2 de Agosto entra em di3C'U33ão. Ora o sr. Galeão CarvalhaL. Em 
3 oram 03 &r&. Xavier da Silveira e Luiz Adolpho. Em4 o 11r. Enêcu Martin& 
offerece substitutivo. Em/4 ora o &r. Amph.iloph.io. Em/6 oram os &r. Amph.i-
lophio e Mello Rego. Em /9 ora o 3r. Xavir.r da Silveira. Em 21 oram o& 
&rs. Xavier da Silveira que requer volte o parecer á Conimis&ão para dizer 
&obre a eM-enda Enêas; oram ainda o& &r&. Lu1z Adolpho e F. Tolentino. 
E' encerrada. a diacull3ão. Em22 adiada a vótação. Em23 approvado o reque-
rimen!o. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 6 DE JULHO. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte Indicação. 
Indicamos que o telegramma do presidente do Estado de Matto Grosso, dirigid•' 

ao presidente desta Camara, participando que acaba de abandonar o governo do 
Estado, visto não quererem assumil-o os seus substitutos legaes, vá :í 

Indicação Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, afim de que esta, 
tomando conhecimento desse documento e dos que ora lhe são forne-

cidos .sob os ns. I a 14, interponha o seu parecer sobre os seguintes pontos : 
1°, si o acto da Assembléa, annullando a eleição P.residencial procedida a J d~ 

março, sob a pressão e ameaça de grupos armados que sitiaram a cidade de Cuyabá 
de IO a I7 de abril do corre~te, como consta da acta da respectiva sessão (documen~o 
n. 8) e do officio do commandante do ~ districto militar (documento .n. 10) é ou não 
juridicamente nullo em todos os seus effeitos; 

2o, si esse acto, praticado contra a convicção e consciencia dos Deputados á 
Assembléa, não constitue um attentado contra a fórma republicana de governo, ga-
rantida aos Estados pela Constituição da Republica (art. 6° n. 2°) fórma cuja essenc;_, 
reside na verdade e pratica do regimen representativo; 

3', si ao Governo Federal não incumbe ex-vi do n. 2 do art. 6' da Constituição 
repor no governo de Matto Grosso o presidente legitimamente eleito a I de março, 
cuja eleição foi apurada e reconhecida perfeita e válida1 como consta dos considerao-
dos do parecer da Assembléa (doc. n. 8); 

4°, si a successão do governo de Matto Grosso para o quatr;ennio de I89<J a I90J 
póde ser considerada legitima, desde que não assuma o governo do Estado o presi· 
dente ou os seus substitutos legaes, suffragados na eleição já realizada a 1 de 
março; 

s•, si dos documentos apresentados resulta ou não a convicção de ter sido a As-
sembléa do Estado violentada no exercício das suas funcções constitucionaes. 

Sala das sessões, 8 de julho de 18g9. - LUIZ ADOLPHO, -· MKLLO REGo. 

SESSÃO DE 8 DE JULHO. 

Vem á Mesa, é lida, e enviada á Commissão de Constituição, Legislação e · Jus-
tiça a seguinte indicação. 

Indicamos que o telegramma dirigido ao. Presidente desta Camara pelo coronel 
Antonio Leite de Figueiredo, em que comml)nica haver, na qualidade de vereador d:t 

Camara Municipal da capital e a convite do general commandante do 
Indicação ~ districto militar, devidamente autorisado pelo Sr. Presidente tia 

Republica, assumido a administração do Estado de Matto Grosso, vá 
á Commissão de Constituiçãot Legislação e Justiça para interpor seu parecer sobre 
os seguintes pontos : 
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zo Si o acto do Poder Executivo, intervindo de qualquer modo na successão do 
governo de Matto Grosso, exorbita ou não das attribuições conferidas ao mesmo Poder 
pelo art. 48 da Constituição; . , . , . n, • 

2. • Si o acto do Poder Executivo, ordenando aó lc~mdtandánte do 7b' diÁtricto 
militar que prestasse auxilio ao vereador nomeado presidente do Estado, não é de 
facto uma intervenção fóra dos casos especiaes previstos nas disposições do art. f."; 

3.0 Si a successão do governo de Matto Grosso obedece ao disposto no § 1" do 
art. 17 da Constituição estadual; 

4· • Si os actos emanados de uma autoridade fóra das condições prescriptas peh'l 
lf'is do Estado podem ter força de lei. ' 

Sala das sessões1 8 .de jul,hÓ. de-r8gg. :--~- LUIZ ADOLPHO. - MELLO REGO. 

SESSÃO DE 25 DE JULHO. 

Julga que ao CongresSo Nacional ou a qualquer dos seus dous ramos fallece compl'· 
tencia para conhecer da materia constante das indicações apresentadas pelos Srs. 
Deputados Luiz Adolpho e Mello Rego, relativas a· aconteciment()s políticos de 
Matto Grosso, seguido de uma exposição apresentada- pelo Sr.· Deputado Luiz 
Adolpho. · 

O Congresso Nacional-.não tem competencia para conhecer da materia constante 
das indicações apresentadas pelos Srs. Deputados Luiz Adolpho e general MeiÍo Rego, 

nas sessões de 6 e 8 do corrente mez, e submettidas á Commissão· de 
Pare<:er Constituição, Legislação e Justiça para o fim de interpôr esta o seu pa· 

récer a respeito. 
Para adoptar-se, com perfeita convicção, a affirmativa que vimos de formular1 

basta considerar o indirimivel e fundamental -an~agonismo' que existe entre o caracter 
da funcção attribuida pelas mencionadas indicações ao Poder ·Legislativo Federal e :1 

estructura constitucional do-systema- federativo, e bem assim a rui na de princípios e 
normas essenciaes do regimen que, si fosse ad~ittido, traria inevitavelmente ·comsigo 
o inadequado e 'gentilico processo que as referiJias indicações pretendem pôr em 
pratica. · 

Não é sómente inadequado e gentilico,- mas tambem anarchico e subversivo o 
meio que os illustres signatarios das indicações elegeram para pr-ovocar da ·Catnara 
dos Deputados um pronunciamento acerca de factos cuja apreciação envolve substan· 
cialmente o exercido da funcção normal e organica do Poder Judiciario que consiste 
na applicação do direito a cada facto occurrente, e que é por isso mesmo extranho ns 
attribuições ordinarias do Poder Legislativo. Accresce que por tal modo, é ao mesm.-, 
tempo affecto ao Congresso Nacional o julgamento, em 2"' instancia, de actos que 
são de privativa e soberana competencia dos poderes locaes dos Estados, e que, uma 
vez praticados, se tornam irrevogaveis, por não haver delles recurso algum con-
hecido em direito federal, mórmente para fóra dos limites jurisdiccionaes dos mesmos 
Estados. · 

Com effeito, 'as questões propostas nas duas indicações re{erem·se todas ou a actos 
decorrentes de intervenção attríbuida ao Presidente da Republica ·na vida domestica 
do Estado de Matto Grosso, ou a actos dos poderes locaes do mesmo Estado, e, tanto 
em ·um ·caso como em outro, pretendem os honrados autores· das· indicações' . que ·a 
Commissão de Constjtuição, Legislação e Justiça, _inteirando-se ·das occurrencias· do 
Estado em· questão, por meió dos documentos instrumentaes· que acompànha·m as 
allugidas indicações; se manifeste sobre a jurisdicidade', sobre a subsistencia ou insuo, 
sistencia jurídica dos actos mencionados e sobre os efféitos emanentes desses mesi:nos 
actos. 
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Ora, a preliminar. da· .incompentencia- exclue a apreciação. do merec~ento das 

ques.tões propostas,.e ~ assim qualquer 'indagação no sentido da procedencia das 
allegações . produzidas. 
· Não é preciso, . em çoosequencia, q!le nos detenhamos no exame da intelligencia 

jurídica do .art. 6°-.da C~nstituição . da. Republica e das condições e meios praticas da 
intervenção federal nos E~tados quando 'occorra precisamente algum dos restrictO'l 
casos em que a disposição do citado artigo a permittt>1 .:._ intelligencia essa que, depoi~ 
de muitos eJ;~sioamentOs, póde hoje emfim, no presente momento da historia con~titu
cional da Republica, ser. considerada como P.reciosa acquisição effectivamente realizada 
e effectivamente incorporada á jurisprudencia política da Nação. 

Não é preciso tambem recordar que, nos ilominios da theoria pura como na. con-
cr!!tização ·desta sob a fórma de textos do direito escripto, as assembléas politi.ca1; são 
sempre o juiz unico e exclusivo da· verificação e reconhecimento dos poderes de seus 
membros e, em regra," dos que a Nação confere aos chefe eleitos do executivo (Const. 
Fe<:J., art, 18, paragrapho unico, e art. -47, §§ 1' e 2'; Const. dos E. U. da Am.erica, 
secc, V, n. 1, emenda n. 12; Const. Arg. arts. 5~58,-81-85; Const. do E. de jl.{atto 
Grosso, art. 12, . § 2', e art. 21). . 

.Parece, 94trosim, desnece~ario . fazer o estudo dos differen.tes casos em que . se 
realiza ,a .intervençã.? federal nos Estados, discri~inando aguelles em que a ~nião age 
segundo o seu cril!!rio .daq!Jelles outros em que não lhe é dado deixar de agir para 
assegurar a immunidade territorial 'dos· Estados1 ou para effeitos de analoga irppor· 
t'ancia. · · 

Tornà-se, por isso, de todo o pont0 prescindível a exP.osição comparada dO" direi'trl 
brazileiro. com o, argentino e o affi!!dcano, que lhe são mais proximos, para o fim ,- de 
estabelecer que si o americano é, no caso vertente;. mais restricto do que o argentino, 
o · brazileiro ainda é mais restricto .que o americano; e, nesta .base, argumentar por 
demais, com o acto de 28 de fevereirQ. de. 1795 e. com o julgamento·da Corte Sup;ema 
(Luther & Borden, 7 How, -43; Bdghtly's Digest, pag. 440, § 1--4)- nos quaes se 
estabeleceu que·, 'na hypothese "de requisição da legislatu.ra . local (ou do executivo 
quan.do não !lSteja reunida a legislatura) contra violencias domesticas "• compete ao 
Presidente da Republica apreciar si as circumstancias são taes que o Governo dos 
Estados unidos não possa deixar de intervir. 

Afigura-se-n~s igualmente superfiuo que, para fixar a qual dos poderes pertence, 
nos di'~ersos casos, a corripetencia1 isto é, O·_dever ou a faculdade de intervir, entremos 
a dissertar sobre a theoria da especialização das funcções, fundamentado por tal modo 
o instituto constitucional da . divisão e coordenação dos potleres erigidos orgãos d'l 
soberania nacional . 

. O certo · é que, por agora, apenas nos cumpre destacar ·O legislativo dentre os 
pode,res politcos da Nação, para, em additarnento ao que já foi inicialmente exposto 
neyte parecer, determinar as attrjbuições que lhe foram conferidas pela co;,stituição 
da .. Republica, corrol>orando, a ssim,, a demonstração de sua incompetencia para con-
hecer do a!isumpto a que se referem as indicações -dos illustres Deputados Srs. Lui:t 
Adolpho e . general .Mello Rego. 

Nem mesmo que a omnipotencia do parlamento da Inglaterra, - omoipoteocia 
que é, aliás, .mais appàrente que real, - houvesse servido de modelo para a orgaoi-
zaç!io do . Poder Legislativo, no Brazil, nem mesmo assim, fôra licito pretender quP 
o Co11gresso Nacional tenha ou possa ter, neste momento e dados os' termos actuaes 
d'\ q4estão, qualquer interferencia legitima e directa no . denominado· caso de Matto 
Grosso • 

. Não autorizariam semelhante pretenção · nem as ·disposições da Constituição 
Federal, nem a prerogativa de plena. iJ;lgerencia em todos os negocias ·da· Nação, ·que 
as . C amaras em g~rar avocam para ·si;-e que resulta do esteril e metaphysico precon-
ceito de uma falsa suprefTlacia. gerada sob a impressão fallaciosa das , reivindicações 
que os r~presentán~es do ., povo concreti~avam outr'o'ra, nas rnonarchias do direito 
divino, :i supremacia que é, falsa, como dizemos, mas que, não obstante, existe na 
crença de ~uitos e se. manifesta nllo só na tolerancia ·do abusQ apontado, como 
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stlbretudo na tendencia qu~ as Camaras Legislativas revelam sempre no sentido da 
discrecionaria usurpação de attribuições de outros poderes, que são· tambem orgàos 
da soberania da Nação e cujos representantes são tamhem sagrad'J!! pelo. voto popular. 

Não a autorizaria o preconceito alludido por não exprimir elle mais do que uma 
illusão que apenas superficialmente poderá perturbar a regular exercício das insti-
tuições politicas dr. qualquer paiz bem organizado, e porque, s~ndo producto de um 
sentimento liberal. apenas falseado no seu objecto, está destinado talvez, a modificar 
a sua direcção acompanhando a do verdadeiro liberalislllo que, no conceito de Herbert 
Spencer, assim como no passado, teve a missão de limitar o J:Oder dos monarchas, 
terá, no futuro, a de cercear o poder dos parlamentos e . redm;il-os â suas legitimas 
luncções. 

Não a autorizaria igualmente o pacto fundamental da Rep11blica, por isso que, 
percorrer e analysar as attribuições do Congresso Nacional minuciosamente especifi-
cadas nos 35 paragraphos do art. 34, nos quatro paragraphos do art. 35, ou em qual-
quer outra disposição ou artigo, é concluir, por exclusão de partes e em definitiva, 
que constitucionalmente não é dado ao Poder Legislativo ou a qualquer dos seus 
ramos pronunciar-se no caso a que fazemos referenda neste parecer. 

Ne:n o assumpto comporta objectivamente qualquer resolução ou acto da com-
petencia do Congresso. nem o Congresso, dados os termos em que se acha a ques-
tão, tem a faculdade de tomar essa resolução, expedir use acto ou interferir de qual-
quer modo no caso com , a sua autoridade constitucional. 

Isto posto, é a Commissão de Constituição, Legislação e Justiça de parecer que 
no Congresso Nacional ou em qualquer ·dos seus dous ramos fallece competencia 
para conhecer da materia constante das indicações apreEentadas pelos illustres Depu-
tados Srs. Luiz Adolpho e Mello Rego. 

Sala das Commissões, 22 de julho de 1899· - .Xavie1' da Silvei1'a ]tmio1', relator. 
- Ma1'tins Junior, presidente. De accordo com a conclusão do : parecer, mas só 
quanto á <>specie e não pelos fundamentos ailegados. Entendo que o Congresso Nacio-
nal tem cori1petencia para deliberar in genere, por meio de projecto de lei, sobre 
casos da natureza daquelles a que se referem as indicações uos Srs. Luiz AdolphÓ 
t' Mello Rego. E' •lireito, ~inão de\<et · do Congresso decretar nã.l só as « l~::is e reso-
luções necessarias ao e~ercicio dos poderes que pretencerem á 'união, como tambem 
"as leis organica~ para a execução completa da .Constituição, (Const. art. 34, ns. 
34 ·e 35). As relações dos poderes da União entre si e dr:~tes para com os dos Estados 
podem e devem ser objecto de resoluções do Poder Legislativo da União destinadas 
a determinar a natureza do laço federativo que prende a~ autonomias locaes á sobera-
nia nacional. De outro modo o regimen instituído por nossa lei fundamental seria o 
de Staatenbund (confederação) e não o· de Bundestaat (federação), conforme a tecll· 
nologia dos publicistas allemãe,s. Na ausencia das leis a que me refiro é qtie o Con-
gresso não se póde manifestar in spuie, sobretudo por intermedio de pareceres 
desprovidos de s~cção, a proposito de casos como os que são agora trazidos ao con-
hecimento desta Cominissão. Taes casos, quer no seu aspecto theorico, quer na sua 
feição concreta, encerram e suscitam a questão do direito e do dever de intervenção 
nos negocios dos Estados por parte dos poderes federaes. Ora, no pé em que entre 
nós está o problema intervencionista, tendo-se principalmente em vista as opinões 
divergentes emittidas no seio do Congresso, é mais que licito duvidar da competencia 
deste para ser o arbitro das faculdades conferidas ao Governo Federal nos casos aos 
ns. r,_ 2, 3 e 4 do art. 6° da Constituição. Ha quem pense que os tres poderes dl:l 
União podem, cada um na sua esphera e conforme as cirçumstancias, usar ao direito 
de intervenção, outros negam esse direito ao Legislativo, reservando-o para o Execu-
tivo, quer primariamente, quer secundariamente, em caso de sentença do Judiciario 
a executar. E não parece que o accordo das opiniões possa dar-se tão cedo. O facto, 
pot:tanto, é este : entre nós sp o Poder E:~r.ecutivo tem comr~tencia constitucional 
incontestada para agir nos casos dos varios numeros d,> art. 6.o ·oe resto, a propria 
lettra da Constituição pareCe autorizar essa competencia uclusiva, porquanto a 
expressão - Governo Federal, de que ella se serve, não póde ser rasoavelmente 
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entendida sinão como equivalente da de Pode" Executivo. Pens:mdo assim o autor 
deste voto, no projecto que apresentou á Camara· dos Deputados em 27 de junho'de 
11!94, eommetteu ao Executivo Federal a missão obrigatoria •le p1 ovidenciar nos ter-
mos do mesmo projecto para a manutenção da f6rma 1'epub!icàna federativa. (Annaes 
da Camara dos Deputaãos, 1894; vol 2°, pag. 169. 

Nestas condições, dada a falta de uma lei organica generica que descrimine as 
competencias do Governo e do Congresso (si este póde tel-a) nos casos de intervenção 
nos Estados, é claro que só áquelle cabe agir in-specie, sob sua plena responsabilidade, 
nas hypotheses da natureza dessas a que alludem as indicações dos Srs. Luiz Adolpho 
e Mello Rego. Não pertence 'ao Poder Legislativo, no regimen vigente, convidar o 
Executivo a usar de tal ou qual attribuição legal a este affecta, porquanto seria is,;o 
constituir-se em cumplice quem tem obrigações de juiz e como tal precisa de guardar 
a discreção e a severidade da sua magistratura. Nestes termos e pelas razões expedi-
das voto pela conclusão do parecer do honrado e illustre relator, Sr. Xavier da Sil-
veira. - GALEÃO CARVALHAL, vencido. - ALFREDO PINTO. - RIVADAVIA CORRtA. -
OLIVEIRA BRAGJI. - ARROXELLAS GALVÃO. - LI!IZ 00MINGUES, pela incompetencia 
das legislaturas ordinarias para interpretar de modo authentico e obrigatorio - os 
textos constitucionaes cuja interpretação propõe a primeira indicação; e quanto á se-
gunda indicação, pela incompetencia do Congresso para intervir em semelhantes casos 
por meio de leis, e pela da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça para 
dizer sobre·os actos do Poder Executivo em questão, me~mo em um processo regular. 
- IRINEU MACHADO, P.ela conclusão do parecer. 

EXPOSIÇÃO I::SCRIPTA APRESI::NTADA PELO SR. LUIZ ADOLPHO. 

Não me conforma'ndo com o parecer em que a maioria da Commissão de Consti-
tuiçãb, Legislação e Justiça conclue pela incompetencia do Congresso Nacional em 
tomar conhecimento da materia constante das indicações apresentadas na Camara, 
nas sessões de 6 e de 8 corrente mez, por mim e pelo Sr. general Mell<> Rego, venho 
submetter á consideração da illustrada Commissão os fundamentos em que assenta a 
mesma divergencia.' ' 

Permittirá primeiramente a digna Commissão que, antes de entrar no desenvol· 
viment<>-das questões constitucionaes que se prendem ao objecto das duas indicaçõe~ 
alludidas, chame a sua esclarecida attenção para a diversidade das materias nellas 
contidas, a qual por si só reclamava un estudo separado e distinct<> das questões 
levadas ao seu conheciment<>. 

Assim, par~ apreciar em todo o .seu justo valor o parecer da iilustrada ma1ons, 
terei primeiramente de occupar-me da incompetencia do Poder LegislativO" para tomar 
conhecimento do assumpto da indicação apresentloda no dia 6, para em seguida occu-
par·me da mesma incO"mpetencia em relaçao ao assumpto que foi objecto da segunda 
indicação. , 

A primeira indicação refere-se á legalidade do acto da assembléa estadual de Matt'l 
Grosso, annullando a eleição presidencial procedida a 1 de março, acto extorquido 
sob a pressão e ameaça de grupos armados que sitiaram a cidade de Cuyabá de 10 a 
t7· de· abril do corrente, como consta da acta da respectiva se~ão (doc. n. 8) e do 
officio do commandante do 7° Districto Militar (doc. n. 10) e que é uma vjolaçã<> da 
fórma republicana federativa, garantida aos Estados pelo art. 6, n. 2 da Constituiçl:o 
da Republica. 

Nã<> querendo tomar coohecimento desse facto, trazido á luz da publicidade pela 
divulgàção de mu\tos documentos officiaes, PeiDS artigos da imprensa diaria e pela 
discussão dos acontf'cimentos occoridos em Matto Grosso, nas duas casas do Con· 
gresso, e deixando de providenciar como lhe cumpre, em virtude do art;. 35 da Con· 
stituiçã<> de velar na guarda da Constituição e das Iéis, a digrta Commissã<> invoca 
para justificar a inercia da sua attitude a incompetencia para entrar na apreciação 
de um acto attentatorio da fórma republicana de governo, "cuja feição distinctiva 
çonsiste, na opinillo de Miller (conferencia acerca da Constituição americana). no 



-432-

diTJlito. mantido. aó .. #()'fiO, • ~ _ ,eleger os: fuccionnarios-. que· h!iiJ . de go'llernal-l> ;, assim 
cQl!IO de VQtar as_ leis, que ;teem de regei-o, por intermedio do Poder L,egislativo, 
organizado __ em co,rpo reprftS~ritantivo-- deliberante, . cujcs a elos regulares podem_._ ser 
considerados quaes act_os do povo mesmo. " 

Ora, o acto da annullação da eleição de '1: de março, imposto_ á viva· .forçá á As-
sembléa Legislativa de Matto Grosso, "co~gida -JIOf' gru-pos de -pc-pula,es. que, . á- mão 
attnada, ameaçavam o livre exercício da sua soberania » como consta do telegramma 
urgentíssimo dirigido ao quartel -general pelo commandante interino do 7° districto, 
tenente-coronel Paula Ca-stro (doc. n. 8), substitue de facto o direito da força ao exer-
cício de um direito político; que é a con.dição essencial da fóm1a republicana de _go· 
\'erno, constituindo, portanto uma violação clara da garantia constitucional estabe-
lecida, no at"t. 6• n. 2, do nosso pacto fundamental. 

Resta agora saber si dado o facto de _que se trata isto é, si alterada em suas ba~es 
a fórma republic11na .de governo, como ·se deu em Matto_ Grosso pela violação evidente 
do line exercício --de um direito politico, qual o direito do voto, tem o Poder Legisla-
tivo no regimen da Constituição de 24 de fevereiro corppetencia para toJ:!lar conheci~ 
mento do-assumpto e_ prover á solução das questões que lhe forem connexas. 

A opinião da maioria _da_ illustrada Commissão, .a este respeito, acha-se exarada 
com toda a clareza nas :seguintes proposições finaes .do parecer , que peço venia para 
reproduzir : 

"lllem o assumpto comporta objectivamente ·qualquer-:resolução,oiJ acto da eom· 
petencia do Congre&so, nem o Congresso, .dados. os termos em -,1ue se acha a • questão, 
tem a faculdade de tomar es&a resolução, expedir esse :octo ou inl(·rferir de qualquer 
modo no caso com a sua autoridade 'constitucional. · 

"Isto posto, é a Commissão de Constituição, LegMaÇão e JustiÇa de parecer que 
ao Congresso Nacional ou a qualquer dos seus dous r .. mos fallece competencia para 
conhe(.-er da .materia constante .das indica.çi:íes. apresentadas- .pelos illustres: Deputados 
Srs. Luiz A!lolpho e Mello Rego. " · 

0.. final incisivo e ·cathegllrico deste parecer revela que,. no entender da illustrada 
maioria·•da Comm.issão, a. questão -da competencia do . Congresso, no caso vertente, 
ê- assumpto· liquidado, já•estudado e resolvido e,- portanto, • descabida . qualquer· tenta· 
tiva no sentido de provocar a acção do Poder Legislativo. · 

Embora tenha . no mais elevado conceito os. vastos -conhecimentos ·profissionaes 
de cada um -dos membros da digna (;;ommissão e comqoanto -recohheça .. a• minha 
fraqueza ao tratar de materia de direito. constitucional; assumpto que escapa á esphera 
habitual dos meus estudos, relevará a illustrada Commissl!.o -a minha· -ousadia, 
oppondo a mais formal contestação á perigosa doutrina--que, contrariando- todos os 
precedentes de ambas as Casas do Congresso, pretende agora· firmarse, tirando ao 
Poder Legislativo uma attribuiçã'o que nunca lhP. foi contestada. 

Tão fatal aos destinos da Federação -póde ser essa doutrina como a que ora foi 
inventada e está reclamando direitos de cidade, essa ·curiosa 'interpretação do p. 3 
do art. 6° que, a pretexto de ser o Poder Executivo juiz da opportunid!lde e conve-
niencia da -intervenção, entrega os poderes locaes -á. mercê -das facções que se rebel· 
larem·i:Ontra as autoridades -constituídas. ' 

·Mas felizmente para a honra da Republica e para justo desvanecimento daquelles 
que 'collaboraram na organizaÇão do nosso pact~ fundainental, as soluções para as 
dilliculdades -que surgirem· na vida • institucional ·do paiz . devem estar e real'ménte 
esfão contidas na pratica honesta das suas sabias ·disposições. · 

E' esta a primeira vez que a Commissão de Cpnstituição, Legislação· e Justiça 
se declara incompetente para saber si, em determinado Estado, mediante !actos _pro-
vados que são levados ao seu conhecimento; a fórma republicana federativa- está ou 
não alterada, e para providenciar de accordo com a/disposiÇões do.art •. 6o. 

O caso de Sergipe, o recente caso do Amazonas -e os numerosos . pr!)jectos de 
intervenção e de regulamentação do art: 6°, estão abi para attestar exuberantemente 
que a competencia .do · Poder ·LE;gislafivo para providedciar sobre o assumpto' nunca 
foi posta .~m. duv.i?a. · ' ' ' 
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· Os brilhantes debates que a ques~ão da intervenção tem suscitado em an:tbas as 
Casas do CQII~ressC. são por outro lado um valioso subsidio pru:a a apreciação dessa 
questão de incompetsncia., só ago[a articulada, embora contradando todos os prece-
dentes .estabelecidos como demonstrarei em seguida. 

Si dos annaes da nossa vida Pllrlamentar, passarmos ao estudo dos casos cun-
gcner.e!õ que se deparam nas obras dos . constitucionalistas aq1ericanos, ahi tambem 
E-ncontraremos firmada. a doutrina da competencia do Coagresso para conhecer si 
a forma republicana de governo está ou não deturpada em qualquer Estado. 

Antes de enumerar os discursos e projectos que a ta:J respeito se encontram nos 
annaes desta Camara, firmando a . doutrina da ( ompetencia do Congresso para con-
hece~: do assumpto, seja-me per~itido recordar as ·seguintes pah\Vras do Chief-Jus-
tice Taney que se encontram á pag. 126. vol. 1, da obra de Hare, '' American Consti-
tucional Law 11 : 

'' The Constitution of the United States, as far as. it has provided for an emer-
gency qf this kind and authorised the domestic concerns of a State, has treated rhe 
!lubjed; as political in its nature, and plaçed the power in lhe hands of -that depart• 
ment. 

" The fourth section of the fourth article o f the constitution of the U nited States 
shall guararitee to every State in tlie U nion a republican fonn o f govemment, and 
on appliclO!tion of the legislature or of the Executive (when the legislature cannot be 
conv:ened), against domestic violence. Under thjs article of the Constitution, it rest! 
witl1 Co1J-g1'ess .to decide .what gavemment is. the· established one in a. State, for. as 
the United States guarantee to each State a republican govemment, Cóngress mu.st 
necessarity decide what government is established in the State befo1'e it can deter-
mine whether it is republican or nDt. 11 • 

Commentando esta parte da Constituição americana, Dupriez na sua obra Les 
ministres dans les f>.1'incipaux pays d'Europe et d'Améf'ique assim se exprime á 
pag. 120: 

"La gaFantie ri'une forme républicaine de gouvemement est tout aussi bien une 
mesure de p01ice qu'une mesure de pr0tecti.on ; car elle a été principalement établie 
en faveur de l'Union. Quand !e gouvernement d'un Etat cesse-t-il d'être républicain? 
C'est le Congres fétléral qui seu! peuJ jugef' cctte question. De même, c'est á lui 
qu'il appaf'tient d'of'donner les mesuf'es à prendf'e POU.C. f'envMse'l' ce gou11ernement 
non républicain. · 

" Le Président doit simplement pourvoir dans ce cas à I 'exécution des décisions 
du Congres, avec l'aide des troupes fédérales et des milices des Etats voisins. 11 

Essa intelligencia da Constituição americana tem sidn invariave!,mente· adoptada 
pelos diversos commentadores que se teem occupado desta questão e as constituições 
argentina e brazileira, que t-ransplantaram disposições analPgas para os seus estatu-
tos; não teem sido interpretadas de modo diverso. · 

Que a competencia do Congresso para juig11r da fórma republicana do governo 
estabelecido em um Etado da União te,m sido sempre recomhecida como inherente 
ás suas attribuições provam-n'o todos os projectns de lei que teem sido" apresentados 
com o fim de regular os casos d!l intervenção, previstos no art. 6. o 

E tanto isto é verdade que, após o ·projecto n. n, de 18g.J, estabelecendo os casos 
de intervenção do.·Governo Federal em negocj.os peculiares .aos Estados, nos termo~ 
do art. 6o,. n. 2, da Constituição da Republica, apresentado pelo Sr. Deputado Mar-
tins Junior, e brilhantemente fundamentado em discurso, proferido- na .sess4 de ~7 
de junho, surge logo o de n. 179, autorizando o- Poder Executivo a. intervir no .Estado 
de Sergipe, projecto este apresentado pE:los .Srs. Deputados Geminiano Brazil, MenP.-
zes Prado e Olympio de Campos. · 

O notavel discurso proferido pelo orador pernambucano na justificaçã.o do seu 
projecto é um vasto repositQrio onde se acha condensada cóm rara profici~'/cia a dou· 
trina constitucional do art. 60 e ahi, depois de estuqar as disposições da Constituição 
americana e a sua verdadeira interpretação, segundo Cooley e outros autores, e depoi<; 
de definir o que se deve entender por fórma republicana federativa; pergunta S. Ex. , 
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dirigindo-se á Camara : « Mas ·posso e devo perguntar neste momento si, em face 
da doutrina e em vist!l das fontes do nosso direito constitucional, póde a União, 
podemos nós permitô.r que o funccionamento das instituições locaes ou estaduaes. seja 
perturbado e pervertido em uma federação pelo anniquilamento de . um dos poderes 
constitucionaes; si podemos e devemos consentir que em um Estado qualquer da União 
Brazileira um governador ou presidente,_ por exemplo, se sobreponha a qualquer 
outro poder que tenha nascido com elle do voto popular e que deva ser harmonica-
mente contrapesado com os demais para prOduzir a felicidade commum, o bem geral 
e publico ? , . 

Cita em seguida o trecho de Estada que diz : 
«La Nacion garante, no solamente la fórma republicana, sino el ejerCICIO regu-

lar de las instituciones. Aunque la fórma se conserve, si el ejercicio de las. institu-
ciones está interrumpido y el pueblo de una provinda privado de su goce, la Nacion 
debe hacer efectiva la garantia que ha permetido el articulo 5o de la Constitucion. , 

E' de notar que no exordio do seu !liscurso o Sr. Martins Junior firma perfeita-
mente a competencia do Poder Legislativo para tomar conhecimento do assumpto nos 
seguintes termos : 

« Essa dupla responsabilidade a que alludo, Sr. Presidente e Srs. representantes, 
é por um lado aquella que tem todo representante da Nação de procurar, usando 
de uma das attribuições que pela Constituição são conferidas ao Poder Legislativp, 
regulamentar esta ou aquella disposição constitucional neoessaria ao funccionamenru 
regular do mecanismo do nosso systema de governo, e, por outro -lado, a responsabili-
dade mais restriçta, menos extensa, talvez por isso mesmo mais energica, mais 
instante, que me cabe, como representante do Estado de Pernambuco, de velar por 
tudo quanto dentro das normas da Constituição de 24 de fevereiro e da Constituição 
do meu Estado possa concorrer para a felicidade da minha terra natal e para o jo~o 
completo, harmonico de todos os poderes da União, concurrentemente com os poderes 
do Estado., 

Ora, não se comprehende como o illustre Deputado por Pernambuco, uma das 
maiores mentiilidades desta Camara, cuja illustração só é comparavel á aprimorada 
eloqu-encia com que costuma discutir as mais arduas questões de. jurisprudencia, lente 
cathedratico de uma Faculdade de Direito, da qual tem sido por yezes director e cuja 
provada proficiencia foi muito justamente reconhecida pelos dignos membros desta . 
Commissão que escolheram á S. Ex. para presidir os seus trabalhos, fosse apresentar 
um projecto de lei tendente a cohibir nos Estados a deturpação da fórma republicana 
federativa, si S. Ex. não estivesse profundamente convencido da competencia que 
assistia ao Congresso de prover a um assumpto desta natureza. 

Ao projecto do Sr. Martins Junior seguem-se dous outros, um do Sr. Deputado 
Erico Coelho sob o n. 53, de 1895, e outro dos SJ;"s. Deputados Eduardo Ramos e 
Luiz Domingues, apresentado como substitutivo. Tanto em um como em outro pro-
jecto a competencia do Congresso Nacional para julgar si a fórma republicana de 
governo em qualquer Estado cinge-se aos principies constitucionaes da União, está 
claramente firmada no primeiro na lettra a do § 1°, da art. 3°, e no segundo pela 
disposição do art. 2°, que peço permissão para reproduzir: 

"Ao Congresso Nacional compete annullar, no todo ou em parte, as constitui-
ções, leis e resoluções, promulgadas por autoridades estaduaes, que contTaTiem ou 
embaracem o funccionamento regular do regimen republicano federativo. , 

Os autores destes projectos, homens versados n.a sciencia do direito, sendo os 
dous ultimas verdadeiras notabilidades do nosso fõro, não teriam dado ao Poder 
Legislativo a competencia para julgar da necessidade da intervenção no caso do 
n. 2 do art. 6, si realmente não tivessem inte1ra certeza de que áquelle poder devia 
pertencer esta attribuição. . 

Outro exemplo que tambem firma a competencia do Congresso para julgar da 
necessido.de da intervenção no caso alludido· é '::! que nos fornece o projecto n. 226, 
de 1895, elaborado pela Commissão Mixta do Senado· e da Camara, autorizando o 
Poder Executivo a intervir nÕ Estado de Sergipe para assegurar o exercido do Poder 
Legislativo á Assembléa Legislativa installada em 7 de Setembro de 1894. 
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Faziam parte dessa Commissão os Senadores Gonçalves Chaves, como presi. 
dente, Joaquim Corrêa de Araujo e Coelho Rodrigues, Deputados Benedicto Leite 
e Paulino de Souza Junior, como relator • . 

Depois· de fazer o historico dos acontecimentos que ti,veram Jogar em Sergipe, 
diz o parecer da Commissão : 

u Destituídos os tres poderes publicas legitimas, como se vê desta rap~da expo-
sição, continua no governo o coronel Valladão, r.:om a sua assembléa e os seus juizes. 

u Sobre tão graves acontecimentos, por dehberação do Senado, tem a Commis· 
são Mixta de interpor parecer, indica11do a solução que o caso exige e a nossa lei 
fundamental não póde deixar de fornecer. 

u.Sem duvida não basta a intervenção judiciaria pela responsabilidade penal, 
porque se restabelece a ordem jurídica perturbada pelo delicto, não restaura ·a ordem 
politica. 

u Não tem uma acção geral sobre esta, mas limitada ao cziminoso para o fim 
da pena, quando competente fosse. 

u Demais, afastada a intervenção da justiça federal, como o foi ex-vi de um 
accordão do Supremo Tribunal Federal, este recurso torna-se impraticavel desde que 
o Poder I udiciario Estadual tambem foi derrocado pela dictadura. 

u Acha-se o remedio, que buscamos, na intervenção permittida ao Governo Fede-
ral, isto é, á União, pelo art. 60 da Constituição Federal. 

u Poderia ser comprehendida na disposição do n. 3; mais nattoralmente, porém 
incide no disposto pelo mesmo ·artigo n. 2. 

"A União, em nome do principio federativo que é ou deve ser um principio pro· 
tector, intervem para manter a forma republicana federativa e não só se deve enten· 
der este preceito em relação ás Constituições escriptas sinão tambem se deve o man-
ter na ordem dos factos politicós. 

u O contrario fôra inefficaz e irrisorio; é sabido como os governos mais anÜ· 
republicanos sabem dissimular as suas dictaduras sob as formas escriptas as mais 
líberaes, do que nos deram exemplo, em épocas diversas, Oct&vio Augusto, em 
Roma, Cesar de Medieis, em Florenca e na Inglaterra Cromwell, etc. 

Referindo se á América do Sul, proferia a este respeito em ti!<Jo o eminente esta· 
dista argentino Nicoláo Avellaneda estas eloquentes palavras: 

"Si, para declarar que se acha violada a fórma republicana de governo tivesse· 
mos de esperar que se levante uma monarchia e se erija um monarcha, teríamos então 
que, si o Paraguay fizesse parte da Republica Argentina, teríamos visto indifferentes 
levantar-se um despostimo tão sombrio e tão terrível como o de Felippe II, sem que 
a mão do Governo se pudesse estender para o conter, porqu:mto o Paraguay conti~ 
nuou sempre com o nome de Republica, aind_a debaixo do governo de Francia e de 
Lopez.>>. .. 

u Mas acha-se na ordem politica de Sergipe em causa o regimen republicano 
federativo? 

"E' claro e de logica a mais elementar q~e, si o principio republicano não suiJ-
siste, támbem não pode subsistir o principio republicano federativo e a especie. está 
OJmprehendida no genero. 

u Ora, o principio republicano tambem tem uma legitimidade, sobre a qual 
repousa toda a'· sua doutrina; ê ·o principio da u vontade popular>> expressa pela 
representação e de todo o ponto incompatível com os governos de facto. 
· u Si na União um governo de facto, que outra causa não é sinão uma dictadura, 
seria anti-r~ublicano, tambem o é nos Estadc;»s e assim como um governo de facto da 
União vicia implicitamente e effecta destruir o principio republicano em todo o paiz, 
assim tambem a violação desse principio nos governos estaduaes affecta o governo da 
União, porque repugna que a Republica Brazi!eira seja a sornma de umas ~antas 
dictaduras estaduaes. 

u Ora, si o actual Presidente de facto de Sergipe, apoiado eni um batalhão fede-
ral, substituiu todos os poderes legaes, é o caso de intervenção para restabelecer Q 

principio representativo, essencial á nossa fórma de governo. >> 
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A citação já vae longa e julgei necessario reproduzir esta parte do parecer pela 

analogia que o caso de Sergipe offerece com o de Matto Grosso : sempre o validisma 
da cOrte dos Presidentes da Repubiica a perturbar a vida dos .EstadQS com a mesma 
ostentação de força e igual desembaraço I -

Mas, si a competencia não é do Poder Legislativo, como a.f.firma em seu parecer 
a maioria da Comm~são, e si ella tambem·escapa ás attribuiçoes do Poder Judiciario, 
resta-nos ver si o Poder Executiv,o offerece a este respeito as necessarias garantias 
para chamar a si exclusivamente a attribuição consignada no n. 2 do art. 6°. 

E' bem de ver o ~rigo que correria a autonomia dolo Estados si ao Poder Execu-
tivo fosse licito a seu simples criterio intervir nos negocios da economia interna dos 
Estados todas as vezes que julgasse alterada ou perturbada nos mesmos a fórma re-
publiéana federativa. 

A medida de protecção e garantia gue a Constituição creou a bem de impedir o 
desgoverno e a anarchia nos Estados seria logo transformada em uma terrivel -arma 
politica, em uma medida de compressão eleitoral á disposição dos governos pouco 
escrupulosos. 

Esse perigo foi assignalado em um notavel parecer da Commissão de Constituição, 
Poderes e Diplomacia do Senado por OCCl,ISião de aconselhar a rejeição do projecto d0: 
Sr. Theodureto Souto, que propunha um interventor no Rio Grande do Sul. 

Dizia a Commissão : « . ·si !!O Poder Executivo se concêdesse a faculdade de inter-
vir nos Estados, dando-Ih~ competencia para discernir por .si só qual a fórma repu-
blicana do seu governo e qual a legitimidade dos poderes locaes nelle _existentes, 
minada pela base 1icaria a federação dos Estados e a União brazileira, vacillante no 
seu alicerce, facilmente se esboroaria ao primeiro golpe que sobre ella vibrasse o man-
datario infiel, que acaso subisse ao poder. · 

«Em tàes condições não teríamos um Presidente da Republica, mas um verda-
deiro dictador e a força centrífuga de poder não contnibalançada pela for.ça centrí-
peta, daria Jogar á installação de um cesarismo avassallador e . incontrastavel. " 

De tudo quanto fica aciina exposto se póde concluir que a competencia do Con-
gresso não soffre a ménor contestação, e esta proposição está perfeitamente demon-
strada em dous notaveis discursos proferidos na Camara, um em. 1894 pelo Sr. Dêpu-
tado Cincinato Braga e outio em 1~8 pelo Sr. Deputado Adolpho Gordo1 quando !>e 

discutiu o projecto de intervenção no Amaionas. 
O Sr. Deputado Cincinato Braga depois de demonstrar que a interv'enção não 

compete ao Poder J udiciario e nem tão pouco ao Ext;cutivo na ma teria' indicada, isto 
é, no caso do n .. 2 do art. 6o, conclue a_ffirmando pela competencia do Poder Legisla-
tivo, o que justifica nos seguintes termos : 

« Ailtes de tudo o Poder Legislativo, por sua propria natureza, é o que tem mais 
latitude de acção : a simples enumeração de suas attribuições nos arts. 34 e 35 da 
Constituição, disso convence plenamente. Aos outros poderes, dous circulos· circum-
screvem a · norma de acção - a Constituição Federal e as leis or!linarias "· 

"Ao Legislativo, a Constituição é o unico freio imposto; dentro della, é lhe 
licito providenciar sem ·embaraços, sem peias, sobre todas as materias qye interessam 
á União, á Nação; e já demonstrei que tratamos agora de uma materia do numero 
destas ultimas. " 

. · «E' o Poder Legislativo o mais directo e irnrnediato representante da Sobe~ania 
Nacional, poder immanente exercido soberanamente~> • ' 

" Desde que constitucionalmente o Governo Federal deve intervir no caso em 
questão, essa interve'nção dá-se de direito pela acção do Congresso a. quem incu~be 
a escolha dos meios apropriados para prover à satisfação das necesssdades publscas; 
na impossibilidade de enumerar todos os casos de n~sidades publicas, implicitamente 
cabe ao Congresso N acionai julgar delles. Esse é o espírito de nossa Constituição. 

"Repito: a intervenção no caso em controversia é um dos deveres da União 
diante do art. 60 da Constituição, como deixei demonstrado"· 

«Pois bem, para o eiercicio desse dever, é preciso· que a Un_ião tenha os poderes 
de cumpril-o. Ora, o exercido dos poderes que pertencem á Umão é regulada pelas 
leis e resoluções do Congresso (art. 34 § 33) "· 

, 
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"E~ um preceito constitucional que prescreve a intervenção federal; ora, para !I 

execução dos preceitos da Constituição deve o Congresso Nacional decretar as leis 
que sejam mister. (Art. 34, "§ 34) 

" O caso em que ella entende com a observancia da Constituiçãó e das leis fed~ 
raes, encerra a satisfação de uma necessidade de caracter federal, como é a. paz na-
cional, ao Congresso cumpre providenciar a respeito. (Art. 35, § 1o.) 

Nem de outra sorte se comprehenderia que a Constituição tivesse dado ao Poder 
Federal o direito de intervenção, expresso no art. 6o, sem dar necessaria e implicita-
mente os meios de exercer esse direito. ' ' 

Partilhando desta opinião o Dr. Joaquim da Costa Barradas, ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal, depois de examinar o caso de Sergipe e de citar outros 
congeneres occorridos nos Estados Unidos, mostra que a solução dessas questões não 
compete nem ao Poder Executivo nem ao Judiciario, mas "f!ettence flor sua indol11 
eminentemente politica á alta funcçiío do Congresso Nacional.'' 

. "~ntre n6s ainda não foi, cc.mo tanto convinha, regulamentado o art. 6o d.l 
Constituição, como o fez a União Americana ap6s a guerra civil por meio das leis 
chamadas de reconstrucção; mas em falta de uma lei geral não está o Congresso 
inhibido de legislar para cada caso concreto, estabelecendo a intervenção no Estado, 
o modo de le't'al-a a effeito e os limites dos poderes do interventor, cabendo. ao Execu-
tivo a rigorosa obrigação de, finda a intervenção, prestar contas de seus actos ao 
Congresso, a quem cabê a ultima pala'l'ni. " ' 

A doutrina sustentada por este illustrado jurisconsulto estabelecendo a competen-
cia do Congresso para intervir na questão, dando ao Poder Executivo a autorizaçã'> 
e os meios de agir no sentido de garantir aos Estado~ o funccionamento do regimen 
republicano representantivo, se acha tambem brilhantemente exposta e firmada no 
parecer elaborado pela Commissão especial designada para dar parecer sobre a men· 
sagem do Presidente da Republica relativa aos successos políticos occurrentei r•o 
Estado do Amazonas. 

Nesse documento, depois de demonstrar a Commissão que a f6rma republicana 
federativa foi subvertida naquelle Estado, vem igualmente consignada a doutrina de 
que «havendo inversão da ordem constitucional na União ou nos Estados, a faculdade 
do. art. 6° da Constituição compete aos dous poderes essencialmente políticos, o Le-
gislativo e o Executivo, porquanto a funcção é tambem de caracter privativamente 
político, visto como reporta-se ao .exercício dos poderes publicos dos Estados. 

« Ao Legislativo cumpre dictar a lei e ao Executivo prover á execuçád della, 
exercitando ambos na especie as· suas attribuições constitucionaes. 

« E' essa, parece-nos, a exegese natural do dispositivo do art. 6" da Constituição 
de 24 de fevereiro. " 

O Sr. Deputado Jayme Villas Boas, relator deste parecer, no discurso proferido 
em sessão de 9 de setembro, assim exprimiu o seu pensamento sobre a competencia da 
União para tomar conhecimento das occurrencias daquelle Estado c providenciar 
sobre o restabelecimento dà ordem constitucional alli alterada : 

« Sempre que se dá a subversão de qualquer dos poderes políticos do Estado, dá-
se a subversão do regimen. 

·"Essa é. a doutrina do tribunal americano e sua demonstração é facil, aprecian-
do-se scientificamente o que se deve entender por f6rma de governo republicano. 

« Desde que qualquer dos seus característicos fór violado, fatalmente falseada 
está a f6rma de governo. Applicando a doutrina ao facto, conclue que o Poder Execu-
tivo do Amazonas não está sendo exercido pelo agente escolhido pelo povo. 

«A competencia da União está manifestamente firmada já pelo espírito da dou· 
trina, já pelos processos e...normas communs .adaptados nos paizes que teem a mesma 
f6rma de governo que o nosso. 

, ''Para caracterizar a funcção tonstitucional estabelecida no art. 6, reporta-se o 
orador ao elemento historico e conclOe que o pensamento que dominou -a elaboração 
deste ·artigo não foi outro sinão firmar ·a comptencia da União. 

«E essa intervenção da União não se p6de limitar ao acto da reposição do gover· 
nador - já o orador deixou bem claro no seu parecer. 
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A União intervém como poder .soberano para assegurar o regimen, para garantir 
o exercicio da fórma de governo. " 

Nessa mesma sessão, occupando-se igualmente do projecto de intervenção no 
Amazonas, o Sr. Deputado Adolpho Gordo, depois de definir o que se deve entender 
por fórma republicana federativa e depois de estudar as disposições congeneres da 
Constituição americana, citando as opiniões de Webster, Maddison, Curtis, Cooley, 
Black, Clark Hare, Estrada e Barraquero, accrescenta : 

" Sempre que um Estado, em sua Constituição, não observar as prescripçõe~ 
constitucionaes da União, e quando mesmo as observe, sempre que houver uma 
subversão pratica do systema adop_tado, haverá uma violação da fórma republicana, 
que determinará uma intervenção». · 

Continuando 9 discurso na sessão seguinte, õ mesmo Deputado, depois de 
demonstrar que a coinpetencia para a intervenção não pertence ao Poder Judiciario, 
citando em apoio de sua opinião as dos constitucionalistas americanos, "apreciando 
os diversos casos de intervenção effectuada na America do Norte e Republica Argen• 
tina, e argumentando com a nossa propria Constituição, conclue por demostrar que 
na hypothese da intervenção determinada pela necessidade de manter a fórma repu-
blicana federativa, a iniciativa do acto deve competir ao Congresso, competindo ao 
Executivo prover á execução da lei. Nos demais casos, porém, a irtervenção compete 
ao Poder Executivo. " 

Longa seria a tarefa si nos propuzessemos agora apresentar em abono da nossa 
affirmativa todas as opiniões dos homens mais competentes que teem estudado o 
assumpto em questão. 

A competencia do Congresso para entrar na apreciação de factos que são levados 
ao seu conhecimento pelos representantes de um Estado da União, onde a forma 
republicana federativa foi violada em sua essencia, não póde portanto ser posta em 
duvida. 

O fim da indicação foi provocar a acção do Poder Legislativo, afim de que este 
estudando, á luz dos documentos apresentados, os acontecimentos que tiveram Jogar 
em Matto-Grosso e a consequente subversão da ordem constitucion.od no Estado, indi-
casse os meios tendentes a assegurar alli o livre funccionamento dos poderes consti-
tuídos locaes. 

Os factos são publicos e notorios e as duas casas do Congresso teem receliido 
do Estado telegrammas communicandõnoticias da maior gravidade que não podem 
deixar de affectar seriamente a normalidade da vida nacional. 

Abroquellar-se na incon'ipetencia para não providenciar em circumstancias tão 
excepcionaes, não será abdicar o Congresso de uma attribuição constitucional e, per-
mitta-se-nos a expressão, não será faltar á sua missão de velar na guarda da Cons-
tituição e das leis da Republica? 

11. 

Passarei agora a occupar-me da incompetencia articulada quanto á meteria con-
stante da segunda indicação apresentada a 8 dt• corrente. 

Trata esta indicação da intervenção do Poder Executivo, designando para Presi-
dente do Estado de Matto·Grosso um vereador da Camara Municipal de Cuyabá, 
hoje empossado illegalmeilte do Governo do Estado. 

Foram lidos perante a Camara o telegramma desse vereador communicando 
haver assumido o governo do Estado, a convite do commandante do 7o districto mili-
tar, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da Republica, e tambem outro tele-
gramma da Camara Municipal de Cuyabá, que pela constituição estadual é a com-
petente para dar posse ao presidente, protestando contra á legitimidade ílesse 
gover,no. 

Consta tambem de c;mtros telegrammas apresentados que o vice-presidente em 
e:s:ercicio viu-se~· obrigado a abandonar o carg(), não .querendo os seus substitutos 
legaes assumi!-o. 
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Tudo isso revela, depois dos lamentaveis acontecimentos de abril, uma situação 
tão melindrosa naquella parte da União, que aos seus representantes não era licito 
assumir outra attitude sinão a de submetter ao conhecimento do Poder Legislafivo 
OS factos alli occorridos, afim de que este em SUa sabedoria providenciaSS\l como 
entendesse conveniente aos creditas da· União. 

A intervenção do Poder Executivo na successão do governo de um dos Estados 
da União é um acto que exorbita áas attribuições que são conferidas a este poder 
pel~ Constituição da Republica e desta opinião participa o Sr. P1esidente da Repu-
blica, que na sessão de janeiro de Ill91, tratando do Poder Executivo nos Estados 
assim se exprimia : 

"EUe surge, na pessoa do governador, do suffragio do Estado, e desapparece 
em virtude e nos termos da sua lei organica, sem que na origem ou terminaÇão das 
suas funcções encontre ou receba directa ou indirectamcnte a influencia do Governo 
da União. 

O governador é assim fun.ccionario privativo do Estado, completamente separado 
e independente do Presidente da Republica, de quem não recebt uma ordem nem 
uma commissão. n 

«E' certo, portanto, que, segundo este mecanismo, os poderes do Estado não 
se acham subordinados aos da União. · 

« Mas, onde não existe subordinação ha independencia e onde ha independencia, 
ha soberania n. · 

Ora, as condições em que actualmente se Encontra o governo de Matto Grosso 
são precisamente as de inteira subordinação e dependencia do chefe do Poder Execu-
tivo da União, havendo, portanto, manifesta inversão da ordem constitucional no 
Estado. 

Para prover á anormalidade desta situação com as medidas que só o Poder 
·Legislativo Federal póde prescrever e· dictar, ·é que os representantes de Matto 
Grosso, no duplo caracter de representantes da União, cujos creditas devem zelar, 
e como delegados do Estado, cujos interesses devem defender, submetteram á consi-
deração da Camara as materias constantes das duas indicações, aguardando con-
fiantes os meios de restituir aos habitantes daquella parte da União a tranquillidade, 
o goso dos direitos civis e políticos e as demais garantias de que sempre gosaram 
como cida~ãos de um paiz livre e de que, entretanto, se acham privados na actuati-
dade. · 

Rio, 25 de julho de r8gg. - Luiz AooLPHO. 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO. 

O Sr. Galeão Carvalhal- Sr. Presidente, a minha presença nesta tribuna, 
tomando parte no debate sobre o parecer da Commissão de Constituição, Legislação 

e Justiça, em referenda ao caso de Matto Grosso, é perfeitamente 
Discussão do · logica e natural. Dada a minha posição política no seio desta 

Camara, outra não podia ser a minha attitude, deante dos gra-
parecer 35 vissimo·s acontecimentos que perturbaram a marcha constitucional 

daquelle Estado da Republica. . 
· Assignei vencido o parecer da Commissão, com o proposito deliberado de expen-

der desta tribuna a minha opinião, e declarar os motivos pelos quaes deixava de con-
cordar com os meu~ illustres collegas, que tanto honram a me~ma Commissão. 

Era tambem meu dever defender a verdadeira doutrina constitucional em materia 
de intervenção por parte do Governo Federal nos negocias neculiares, ·aos Estados. 
Vinha com as minhas opiniões assentadas desde o anno passado, 11uando· tive oppor-
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tunidade de discutir o parecer e o projecto apresentados pela Commissio &pecial, 
int:umbida de estudar o caso particular do Amazonas, resultado de um telegramma 
do <ex-governador daquelle Estado, pedindo· a inter-venção do Presidente da Republica. 

Conservo intactas as minhas convicções, que se resumen na doutrina, que sus-
tentei, e que mais se tem arraigado no mel! •espírito, de que o art. b0 da Constituição 
de z4 de fevereiro t·esolve todos os casos de intervenção nos negocias peculiares aos 
Estados, sem a almejada regulamentação, que é prégada como necessaria por muitos 
ad'eptos de semelhante medida legislativa. 

O SR. Er."ÉAs MARTINS - Apoiado. 
O SR GALEÃo CARVALHAL - Não quiz apresentar voto em separado para não 

demorar o trabalho da Commissáo; para mim havia o recurso natural da discussão 
neste r-ecinto, onde 1-odia enunciar éom franqu~ o meu juizo sobre tão importante 
assumpto, desenvolvendo os argumentos ·suggeridos pelo estudo da nossa lei consti-
tucional. 

Embora esteja em minha intenç'ão elaborar uma syntbese, para abreviar o meu 
discurso, peço entretanto aos meus nobres ~llegas que me tolerem por • alguns 
momentos. Preciso externar o meu pensamento sobre a magna questão submettida 
á nossa apretiação. 

Tomo como ponto de partida a analyse das ilisposições contidas no art. 6° da 
Constituição para chegar á conclusão de que a intervenção alli dcstripta compefe ao 
Poder Executh·o pela razão muito simples de que as palavras - Governo Federal -
significam o Poder Executivo da Republica. 

O SR. ANIZIO DE ABREU - Não apoiado. 
O SR. GALEÃo CARVALHAL -'- O art. 6° contem attribuições privativas do Poder 

Executivo, e, no caso em questão, sustento que o Governo devia ter intervindo, na 
fórma do n. 3 do mesmo art. 6o, á requisição do Governo do Estado de Matto Grosso 
para restalic:lecer a ordem e a tranquillidade, que alli forám perturbadas. (Muitos 
não apo,iados.) ' 

Sr. Presidente, não po'sso deix~r de. fazer tim rapido' retrospecto' da nossa dou· 
trina constitucional.· Na verdade, a Constituição de 24 de Fevereiro fundou um 
systema muito especial, que eu o anno passado tive a ·lembrança de denominar -
systema brazileiro federativo. Tirando as n'ecessaiias consequencias, affir~ei que, 
além dos casos de intervenção ordinaria inherente ao · Poder Legi~l9.tivo e ao Poder 
Judiciario, havia a intervenção éxtraordinaria, compendiada, no art. 6°, e que com-
petia exclusivamente ao Poder Executivo. 

Seria fastidioso um estudo det.1lhado das quatro hypotheses contidas no art. 6°, 
tanto mais quando em referenda aos casos dos ns. 1 e 4• que se referem á interven-
çào para repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro, e para assegurar 
a execuçilo das leis e sentenças federaes, nenhuma duvida procedente se levanta; 
todos em geral acllam líquidos estes pontos do nosso direito constitucional, bem 
como con~ideram indiscutível que, nas hypotheses mencionadas, a attribuição com-
pete ao Pedeo:- Executivo. As difficuldades e as divergencias surgem na apreciação 
dos casos comprehandidos nos ns. 2 e J, que tratam da intervenção para manter a 
f.órma republicana federativa e para restabelecer a ordem e a tranqúillidade nos 
Estados. Duas correntes permanecem no espírito dos no~os homens póliticos; alguns 
pensam que o Poder Legislativo p6de intervir nc:. caso do n. ·2 ' t.l::. art. 6o, e outros 
entendem qufl o art. 6° em sua integra contem uma attribuição exclusiva ·do Poder 
Executivo. 

Eu preciso declarar peremptoriamente que já enunciei nesta Camara o meu 
pensamento; sou contrario á regulamentação do art. 6< e para rr.im não resta a 
menor duvida de que o mencionado art. 6" contem uma attribuição do Poder Execu-
tivo. (ApiJindos.) 

Combato, pori::mto, a doutrina chiquelles que entendem que ha naquelle dispo-
sitivo constitucional attribuíções do Poder Legislativo e do Poder Executivo ao 
mesmo tempo. 

O SR. ENtAs MARTINS -E fica até uma cousa· exdruxula; no mesmo artigo é o 
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Poder Executivo só e ao mesmo tempo é o Congresso e o Poder Executivo uniaos. 
O SR. GALEÃo CARVALHAL - Esta questão foi largamente debatida desde a pri-

meira vez que se discutiu a intervenção nos negocies .peculiares aos Estados. Ella 
surgiu com um caracter gravissitno depois do movimento contra o golpe de Estado, 
na occasiãll em que o Congresso, violentamente dissolvido, foi convocado pelo 
Marechal Floriano Peixoto. A' 'requerimento do illustre Sr. Aristides Lobo foi 
homeada uma commissão composta de representantes da Nação ... 

O SR. Luiz AooLPHo- Uma commissão de 21 membros. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - ... que elaborou u~ longo parecer, concluindo por 

um projecto de lei, que autorizava o Governo ex vi do art. 6°, n. 2 da Constituição, 
a nomear governadores provisorios aos Estados que se collocaram ao lado do golpe 
de Estado e dava outras providencias. Foi rela'tor do parecer o Sr. Dr. Felisbello 
Freire; que mais uma vez revelou a sua competencia no estudo das questões consti-
tucionaes. 

O debate aberto sobre tão importante projecto foi brilhante, mas acontecimentos 
graves determinaram o encerramento do Congresso, de motlo que foi suspensa a 
discussão, e a Camara não chegou a pronunciar-se definitivamente sobre a magna 
these da intervenção nos Estados. ' 

Quando appareceu o movimento revolucionario no Rio Grande do Sul, o Mare-
chal Floriano Peixoto interveiu á requisição do Governo daquelle Estado. 

A luta repercutiu no seio desta Camara e não faltaram projectos de lei aconsel-
hando a decretação do sítio, a nomeação de iilterventor e outras medidas que, 
segundo os autores dos projectos, tinham p<ic fim a organi.oção constitucional 
daquelle Estado. 

Tomaram parte nestes debates os Srs. Demetrio Ribeiro, Moreira da Silva, 
Epitacio Pesso!!, Justiniano ' de Serpa, Homero Baptista e outrlls. Os autores dos 
projectos sustentavam a intervenção pela necessidade de manter a fórma ·republicana 
federativa ex-vi do art. 6", n. 2 da ·Constituição; que era indiscutivel a competencia 
do Congresso para prover sobre esta· materia, e que, além da clareza ·dos textos 
constitucionaes, corroboravam a sua interpretação dispositivos de outras constituições 
republicanas. 

Sr. Presidente, ainda des'sa vez a Camara não teve enséjo de fot"mar o seu aresto 
parlamentar; os varios projectos não foram approvados, e, aliá's, '·o Marechal Flo-
riano Peixoto tinha feito a intervenção, na fórma do n. 3 do art. 6°. 

O Sr. • Homero Baptista com muito acerto combateu a idéa da intervenção ex-vi 
ao n. 2 do· art. 6", dizendo ique ·a expressão - Governo Federal - empregada no 
art. 6°, nãe póde ~er tomada sinão em uma accepção especial, subordinada ao func-
cionamento r.eg.ular do!# poderes·· legítimos, que superintendem os negocios sociaes. 

No governo, o Congresso é um poder que normalmente só funcciona quatro 
mezes, deiJendehdo nos casos excepcionaes de ·convocação do Executivo; é um poder, 
que exerce as suas attribuições por meio de um unico instrumento;· que' é a lei, a 
regra para àgir, o preceito pelo ·qual se age, mas esta lei elle não positiva, não 
materializa, não executa. 

Ao contrario, Q Poder Executivo exerce o governo da sociedade permanente-
mente, ·'e assirit nos ·casos constitucionaes exerce a intervenção ~empre directa e 
materialmente. 

Nos Annaes .esfão ' lãnçados os diffe~entes discursos pronunciados por illustres 
Deputa'dos sobre tão · melindrosa questão. Uns sustentavam a r.ecessidade da inter-
ven~ão do 'Poder 'Legislativo, pela necessidade da regulamentação do art. 6°, e outros 
entendiam que os vócabulos - Governo Federal - significavam o Pbder Executivo 
da Republica. · 

Pela evolução ' natural da doutrina constituciónal, o Governo do Sr. Dr. Pru-
dente de Moraes até certo ponto considerou · como attribuição sua a intervenção nos 
casos dó art. · 6.0 ; 'e ):~r ·isso sempre interveiu á requisição d'os governos locaes, na 
hypothese do n. 3 d~ a:rt. 6" 'da Constituição. 

A ·camara conhece os · acontecimentos de ·sergipe e de .\lagôa!;, que determi-
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naram a intervenção · do Sr. Presidente da Republica, que desta maneira mantinha 
uma doutrina uniforme. 

No caso do Amazonas, porém, o Sr. Dr. Prudente de Moraes reconheceu um 
aspedo muito partic.~lar e, querendo acobertar-se de qualquer responsabilidade, 
submetteu a requisição do interessado ao estudo do Congresso. 

Eu tomei parte no debate; combati o projecto da Commis.são Especial, porque 
entendia, como ainda agora entendo, que a intervenção definida no art. · 6o compete 
ao Poder Executivo, pois os termos ~Governo Federal -e- Poder Executivo-
são equivalentes. (Muito bem. _Apoiados.) 

Mantenho as mesmas opiniões, que desenvolvi naquelle debate com abundancia 
de ;:~rgumentos, fazendo uma analyse minuciosa da doutrina da nossa Constituição. 
Respeitando estes princípios, que eu julgo capitaes, não podia concordar com a 
interpretação constitucional, que emana da indicação apresentada pelos dignos Depu-
tados po~ Matto Grosso, quando pensam que o caso do Estado que representam, 
incide no n. 2 do art. 6°. 

No jogo das nossas instituições - fórma republicana federativa é. a fórma de 
governo consagrada no art. x0 da Constituiçã;:~ ; é a fórma de governo da União. 
Assim sendo, a intervenção ex-vi do art. 6°, n. 2 só póde ter Jogar deante de um 
atteÍ!tado contra a · fórma de Governo da Nação, deante de um movi~ento, ae uma 
subversão interna em qualquer Estado da União, que possa pôr em perigo a f6rma 
de governo do paiz, que possa ameaçar a eXÍstencia das instituições. Apresento o 
exemplo·de uma tentatÍV!l de separação de qualquer Estado federado, e mesmo qual-
quer outro movimento, que tenna por fitn ' estabelecer a republica • unitaria parla-
mentar. Nestas circumstancias, é o caso da intervenção do Governo Federal para 
manter a fórma republicana federativa. Neste particular, a nossa Constituição apre-
senta uma differença radical de todas as const:tuições federativas que 'conhecemos. 

- O SR. ·ENÉAS MARTINS - Apeiado. 
O SR .. GALEÃo CARVALHAL - As constituições americana e argentina differem 

muito da Constituição brazileira, e o mesmo se póde dizer da Constituição Suissa. 
Para mim a demonstração· é muito simples, e aproveito o enséjo pàra declarar que 
estou de pleno accordo com a argumentação expendida o anno passado pelo illústre 
Deputado pela Bahia: o Sr. Leovigildo Filgueiras, quando di"scutiu com maxima 
proficiencia o caso do Amazonas. 

Nos Estados Unidos, o chefe da Nação póde intervir com forças armadas nos 
negocias dos Estados para reprimir qualquer movimento perturbador do regimen 
republicano nelles adoptado, porque a Constituição garante a cada Estado uma fórma 
republicana de governo. Na Republica Argentina, o governo federal intervem nos 
territorios das províncias ·para garantir a fórma republicana de governo, ou á requi-
sição das autoridades constituídas para sustentai-as ou restabelecei-as, si tiverem 
sido depostas -por sedição ou por invasão; de outras provindas. D. Manoel Estrada, 
estudando esta disposição., diz que o governo argentino intervem motu proprio para 
garantir a fórma republicana de governo, e o livre e regular exercido das insti-
tuições. 

Entre nós, o preceito constitucional tem um aspecto differente :· a federaÇão é 
composta de unidades federaes, pela razão muito clara de que a divisão de municípios 
em um Estado não importa a existencia de uma fórma federativa no mesmo Estado, 
A Republica Federativa é composta de Estados, mas os· Estados não são organizados 
federativamente; pelo contrario, os governos dos Estados são unitarios. Si pela nossa 
organização politic:t os Estados se compuzessem de pequenas circumscripções fede-
raes, seria -justificada a intervenção do .Governo Federal para manter a fórma repu-
blicana federativa, mas no conjuncto das nossas instituições só a União é que tem 
uma organizaç.ão republicana federativa. Muito bem interpretou a nossa Constituição 
o Sr. Leovigildo Filgueiras, quando disse que o principio da at:tonomia dos muni-
cípios, em que se divide administrativamente cada Estado federado, não implica o 
direito de se constituírem os municípios Estados dentro de cada Estado. 

Ora, si o pensamento do legislador constitucional- e tão expressiyo e condu-
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dente, como se poderá admittir a intervenção no-; negocios domesticos de um Estado 
federado para alli manter uma fórma de governo, que o mesmo Estado federado não 
tem? Para mim, é fóra de duvida que o preceito consagrado no n. 2 do art. 6° refere-
se á manutenção da fórma de governo n·acional. tanto que não ha necessidade de 
requisição, e não a questões internas de qualquer Estado. 

O contrario -;eria confundir feder.tção com c.onfederação. Em uma conf~eração 
podem existir varios Estados organizados sob fórma federativa, com a sua soberania 
e com os seus governos independentes, o que é cousa muito distincta de uma fede-
ração, onde o poder soberano repousa unicamente no Governo Federal, ficando os 
Estados privados delle de um modo absoluto. rste é o conceito da nossa Constitui-
ção, que imprime um cunho muito especial á organização politica, que ella delineou; 
é uma combinação admiravel, que reveste todas as partes desta elaboração feita pelo 
Congresso Constituinte, trabalho que devemos Cl'mmentar com certo orgulho. 

A propria Constituição no art. 1° define muito bem a fórma republicana fede-
rativa, fundando-a na União perpetua e indissoluvel das antigas províncias em 
Estados Unidos do Brazil, e no art. 63 prescreveu as bases ia organ~ção dos Esta-
dos, dando plena liberdade para esse fim, contanto que fossem respeitados os prin-
cipies constitucionaes da União. 

O Congresso constituinte alterou neste ponto tudo quanto encerrava o projecto 
de ConstituiÇão elaborad() pelo Governo Próvisorio, que delineava as bases da orga-
nização dos Estados sob a fórma republicana., não contrariando os princípios consti-
tucionaes da União e observando as seguintes regras: os Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciario serão discriminados e independentes; os governadores e os mem-
bros da legislatura local serão electivos'; não sera electiva a magistratura; os 
magistrad<'s não serão demissíveis senão por sentença; o ensino será leigo e livre 
em todos os gráos e gratuito no primario • 

. Por uma emenda apresentada pelo illustre Sr. Dr. Lauro Sodré, o art. 63 da 
nossa Constituição ficou redigido de um modo mais synthetico, tendo-se firmado o 
principio ,da mais ampla liberdade de organização para os Estados, com a condicional 
unica e sufficiente de serem respeitados os princípios constitucionaes da União. 

No art. 90, § 4° preceitua o legislador constitucionàl, que não poderão ser 
admittidos como ohjecto de deliberaçã<~ no Congresso, projectos tE:ndentes a abolir a . 
f6rma. refmblica.na. federa.liva. ou igualdade da representação dos Estados no Senado. 

E' evidente que se trata neste artigo da Constituiçãp da fórma de Governo da 
Onião. (A{Ioia.dos.} 

Estabelecidas e~tas premissas, pela exposição doutrinaria, que rapidamente estou 
fazendo, chego ás consequencias que o meu raciocínio alcança. 

O caso de Matto Grosso, contendo uma questão local, de caracter estadual, não 
póde ser capitulado no n. 2 do art. 6° para o fim de ~ealizar-se a int'<rvenção a cargo 
do Governo Federal; ·o Sr. Presidente da Republica teria cumprido o seu dever, 
accudindo á requisição feita pelas autoridades competentes do· Estado de Matto 
Grosso, baseado no n. 3 do art. 6o, onde está garantido o conjuncto dos poderes e 
instituiçlies estaduaes, que deve ser mantido pelo Governo Fedéral. 

Neste ponto discordei dos meus nobres companheiros de commissão, porque 
entendi que me era licito fazer a critica do procedimento do Sr. PresidentP. da Repu-
blica: deante dos .docl•mentos que nos foram offerecidos, e porque convenci-me de que 
a intervenção no caso de Matto Grosso não podia ser negada, attenta a situação de 
anarchia que alli era um facto innegavel. 

O Sr. Presidente da Republica devia accudir ao pedido dos poderes constitúcio-
naes de Matt«? ·Grosso, embora não fOsse uma medida necessaria a decretação do 
estado de sitio. 

E menciono esta circumstancia tambem' porque muitQs entendem que a inter-
venção na hypothese do n. 3 do art. 6° é acompaqhada da decretação do estado de 
sitio, quando a meu ver o Governo tem simplesQiente a faculdade de empregar este 
recurso extremo, no caso de necessidade. (Apoia.dos.} 

A doutrina constitucional sobre o sitio está de accórdo com os princípios liberaes 
que dominam todo o pacto fundamental de 24 de fevereiro. 
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O art. 34, n. :u, estabelece a competencia do Congresso para déclarar em estado 

de sitio um ou mais pontos do territorio nacional, na emergencia de aggressão por 
forças estrangeiras ou de commoção intestina. · · 

O art. 48, n. 15, preceituá sobre a competencia do Presidente da Republica, 
para declarar por si, ou seus agentes résponsaveis, o estada de sitio em qualquer. 
ponto do territorio nacional, nos casos de aggresslo estrangeira ·ou grave commoção 
intestina. · 

Esta cc.mpetencia não é privativa, como por equivoco está escripto na Consti-
tuição; a attribuição privativa para a decretação do sitio pertence ao Congresso, e o 
Poder Executivo só a exerce na sua ausencid. As duas disposições constitucionaes 
citadas definem a competencia dos poderes autorizados para a declaração do esfado 
de sitio, mas não definem o que seja o sitio, ou melhor, quaes as condições do paiz, 
que reclama tão extrema medida. Nas mesmas disposições citadas a decÍaraçao do 
sitio é nos casos de aggressão estrangeira ou de commoção intestina, mas este 
recurso tremendo está limitado pelo sabia preceito do art. So da nossa Constituição, 
que define as condições do sitio : « Poder-se-ha declarar em estado de sitio qualquer 
parte do territorio da União, suspendendo-se ahi as garantias constítucionaes por 
tempo determinado, quando a segurança da Repu.blica o exigir em caso de aggressão 
esl:rangeira ou commoção intestina. Não se achando reunido o Congresso, e correndo 
a Patria imminente perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo Federal. , 

A crinclusão é muito clara; a simples invasão estrangeira e a simples commoção 
intestina 11ão autori?.am a decretação do sitio; só quando a segurança da Repu51ica 
o exigir t 1wuver perigo imminente para a Patria, poderá ser declarado o es'tado 
de sitio. 

Por consequencia, em muitos casos a invasão estrange\ra póde ser repellid"a, e 
a eommoção intestina póde se~ abafada sem o reçurso da suspensão de garantias 
constitucionaes. e já temos tido exemplos de intervenção nos Estados sem a decre-
tação do estado de sitio-, prova cabal de que a ordem e a tranquillidade nos Estados 
pódem ser estabelecidas sem este meio extremo do arbítrio e c:uasi do poder dicta-
torial. (Apoiados.) 

Por assim .pensar, votei contra o monstruoso estado de sitio, que foi arrancado 
a esta Camara em consequencia do attentado de 5 de novembro. 

Sr. Presidente, esta é a doutrina constitucional em sua pureza, em seus largos 
traços. Assim sendo, quando houver a intervenção na hypothese do n. 3 do art. 6°, 
o Governo tem a liberdade de agir sem a decretação do estado de sitio. 

A nossa Constituição, fundando um systema todo seu, adoptou a intervenção 
ordinaria nos Estados a cargo do Poder Legislativo, cujas leis fcderaes são execu-
tadas em todo o territorio da Republica, e a cargo do Poder judici~i!>, çujas senten-
ças teem o mesmo elfeito, e tambem adaptou a intervenção extraordinaria a cargo 
do Poder Executi,vo nos casos do art. ,6~, !la mesma Constituição. 

As suas pisposições são t:nuito clare.s e explicitas, razão essa pela qual com6ato 
toda e qualquer idéa dj~ r~gulamentação, que póde trazer como con~equencia a aftera-
ção e a modificação d!> pensarp.ento do legislador constituinte. 

E;m .minha ~pinião tra~a-se do ponto capital do regimen feder.1l; não só o Poder 
Legislativo como tambem o Poder Executivo devem guardar a maior severidade na 
applicação. dos textos constltucionaes, que se referem á intervenção nos nego-cios dos 
Estados. ' 

Mas, Sr. Presidente, fl!lo regulamentar um artigo da Constituição, não quer 
àizer - ntio intervir nos casos. expressos e restrictos da mesma Constituição, e e por 
isso que, depois de feita esta rapida exposição da nossa doutrina constitucioqal e 
tendo de applical-a aos gravíssimos acontecimentos octorridos no Estado de Matto 
Grosso, com o maior pezar sou forçado a dirigir desta tribuna ao Sr. Presidente da 
Republica as minhas censuras, (muitos ntio apoiados) legitimas e leaes pelo proce-
dimentó que S. Ex. t~ve, não acudindo em tempo á requisição feita pelos poaeres 
constituídos de 1\fatto Grosso, quando se tratava rigorosamente de uma intervenção 
prevista pelo art. 6°, n. 3• da Constituição da Republicà. 
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O SR. MoREIRA DA SILVA- Não apoiado. 
O SR. Luiz AooLPHO - Apoiadissimo. 
O SR. ÜALEÃO CARVALHAL- Sr. Presidente, só desejo applicar a. lei, utilizando-

me das iP.Íormações exactas prestadas ao Governo pelo commandante do distr.icto 
militar, o Sr. general Xavier da Çamara. Foi lendo a narração fiel do que se passou 
em Ma[to Grosso, feita por aquelle distincto otlicial do exercito, que formei a minha 
opinião e com•enci~me de que se ·tratava de um caso de intervenção para restabelecer 
a ordem e a tranquillidade abaladas naquelle longínquo Estado da Republica. 

VozE.s - Não apoiado. 
O SR. Luiz ADO~HO - Muito apoiado. . 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Ha duvidas sem grande valor sobre o modo pelo 

qual se deve entender o vocabulo governos, constante do· art. 6o, n. 3· Uns entendem 
que alli se cogita do Poder Executivo, e outros pensam que a requisição deve ser 
feito pelo Poder Legislativo. 
' Si por acaso esta duvida fosse procedente, em relação á materia do presente 
debate, el\a não teria a minirna importancia; a requisição foi feita pela assembléa 
legislativa reunida em sessão permanente e tambem pelo presidente do Estado. Os 
dous poderes constitucionaes de Matto Grosso dirigiram-se com a urgencía necessaria 
ao Sr. Presidente da Republica, sendo certo que, pela Constituição daquelle Estado, 
esta attribulção compete ao Poder Legislativo, que alli é exercido por uma só camara, 
denominad·i assembléa legislativa. 

O SR. LUIZ ADOLPHO - Conheço outras constituições, que estabelecem o mesmo 
preceito. 
· O SR. GALEÃO CARVALHAL - Houve em rigor uma requisição dupla, e ella 

reveste um caniéter de gravidade pelo testemunho que apresell[a, dos factos lamen-
taveis, que s<! succediam naque.lle ~stado, e nem se .explica de outra fórma o theor 
da informação prestada · pelo Sr. 'general Camara ao governo federal. 

Neste debate não me preoccupo com as ,personalida4es politicas do Estado de 
Matto Grosso, que alli foram depostas das posições officiaes pelo movimento revolu-
cionaria; assumi esta attitude, impellido pelo meu patriotismo, pela minha dedicação 
á causa republicana: não sou correligionario das influencias politicas, que perderam 
as posições governamentaes. Levanto o meu protesto no seio àesta Camara contra 
o procedimEnto do Sr. Presidente da Republica, porque um grande principio consti-
tucional está em perigo pela interpretação erronea que se quer inaugurar agora, 
ameaçando a ordem constitucional nos Estados da Federação Brf,zileira. 

. o sà. XAviER DA SILVEIRA - Não apoiado. 
O SR. G,u.EÃo CARVALHAL - Ha muito a Camara poderia ter uma exposição 

detalhada do movimento revolucionaria de Matto Grosso si tivesse approvado os 
«equerimentos de informações apresentados pelos nobres Deputados por aquelle 
.C:stado. Teria sido muito mais politico o acto da approvaç.ao de taes requerimentos. 

Um Governo, que cumpre o seu dever, não tem hesitações em fornecer ao parla-
mento a prova e a justificativa do seu procedimento; rp.uitas vezes a recusa systema-
tica de informações pela rejeição dos requerimentos, por parte das maiorias govern;~
mentaes, faz nascer na consciencia nacional a suspeita de que o Governo teme a 
analyse dos seus actos. 

Votei pela approvação do requerimento dos nobres Deputados por Matto Grosso, 
e fiz a minha declaração de voto, para resalver a minha responsabilidade. 

O SR. ENkAs MARTINs - V. Ex. quereria que a Camara acceitasse esses t-eque-
rimentos, em um dos quaes o nobre Deputado por Matto GrQsso perguntava ao 
Governo si sabia a té quantos cunhetes de munição havia naquelle Estado? 

. O SR. LuiZ AooLPHO. dá um aparte. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Si insisto pela verdade constitucional é porque o 

proprio Dr. Campo~ Salles en1 seu manifesto lido no banquete, que foi offerecido em 
S. Paulo, pregou a intervenção nos termos positivos da lei. S. Ex. disse que a sua 
atTitude como homem de governo era de intraru;igente e irreconciliavel adversario 
da politica intervencioni$ta, e que nas relações com os Estados guardaria o escru-
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puloso respeito das fronteiras demarcadas pelo· art. 6° da Constituição. "Estas p<!lavras 
do seu manifesto estão provando gue S. Ex. está adsti'Ícto á observancia da lei, e 
que por isso só intervirá nos negocias do& Estados dentro das fronteiras do art. 6° 
e nem· quero outra causa, como republicano e como executor fiel da nossa lei funda-
mental. 

A situa~ão de Matto Grosso exigia essa intervenção constitucional, e para prova 
do que affirmo, basta uma leitura desapaixonada do longo offido do Sr. general 
Xavier da Camara onde; á par. da completa- neutralidade da !orça federal, vem uma 
exposição minuciosa do movimento revolucionaria que aniquilou a força moral dos 
poderes constituídos daquelle Estado. ' 

Foi derramado sangue precioso de muitos compatriotas nossos; desappareceram 
as garantias da população inteira de uma Capital e a Assembléa Legislativa do 
Estado viu-se na dura contingencia de annullar a eleio;ão presid.mcial para fazer 
cessar os successos anormaes de que era theatro a cidade de Cuyabá, porque ó 
'Governo Federal em virtude das ordens transmittidas ao commandante do districto, 
resolvera conservar-se neutro deante do movimento revolucionado que ameaçava· 
depôr o Go\'erno constitucional de Matto Grosso li 

Sr. Presidente, factos graves se desenrolam em nosso paiz; os commentarios 
sobre elles se ·multiplicam, e, não obstante, a ncção dos governos é tão particular, 
que muita gente chega a acreditar que realmente tomamos a deliberação de seguir 
caminho errado, custe o que custar. 

Quaes os commentarios que devo fazer sobre a situação de Matto Grosso? O 
proprio Governo está convencido da extraordinaria gravidade dos acontecimentos 
que tiveram lagar naquelle Estado, mas, por um indisculpavel capricho, não quiz 
retroceder do caminho que. erroneamente havia começado a trilhar, e para mún ~ 
digno de assombro ver-se o Governo em telegrammas officiaes fallar em sitiantes, 
em adversarios do Governo em armas, como si a existencia de uma força revolu-
cionaria armada fosse uma cousa natural e legal, ·como si não fosse um crime pegar 
em armas para atacar as forças legaes li 

O SR. LUiz ADOLPHO - Muito bem. O Governo recommendava a altitude de 
neutralidade e de observação ao commandante do districto. 

O SR. EN!iAS MARTINS dá um aparte. 
O SR. GALI!Ão CARvALHAL- A mihha convicção formou-se pela leitura do rela-

torio do Sr. general Xavier da Camara, e por elle toda a nação sabe que a autorídade 
federal no Estado de Matto Grosso encontrou-se em uma situação tão critica, que 
não tinha os precisos elementos para manter o seu prestigio. 

O illustre militar confessa que resolvera intervir particularmente sem caracter 
official, no sentido exclusivo de otferecer seus bons officios, para que cessasse tão 
perigoso e amictivo estado de causas. Quasi que S. Ex. pediu por misericordia que 
as partes litigantes depuzessem as armas. 

Uu SR. DEPUTADO - Apoiado. 
O SR. Ews ~RTINs - Por misericordia, não; interpoz a sua autoridade moral 

par11 evitar máior luta. 
0 SR. CASSiANO DO NASCIMBNTO R OUTROS Õll.o apartes. 
O SR GALBÃO CARVALHAL - Leio alguns topicos do officio para apresentar á 

Camara o quadro da· situação de Matto Grosso: 
nJá nas proximidades desta Capital fui colhendo noticias alarmantes de que se 

estavam preparando graves acontecimentos políticos, e que sobre a capital marcha-
vam cerca de J.soo homens. 

O tenerrte-coronel Francisco de Paula Castro mostrou-me as instrucçóes dadas 
pelo Presidente da Republica, que eram as de completa neutralidade da força 
feàeral., ' 

O illustre Sr. general Camara affirma no seu longo officio que o telegrapho 
havia sido interrompido por mão criminosa nas vesper-as do dia 7;· que a cidade se 
achava toda entrincheirada e defendida por 1.2oo homens e que forças revolucionarias: 
siíurram-n11 com 3.ooo homens; que difficultando-se cada vez mais a sua administra-
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ção em virtude de abusos e 'excessos commettidos por destacamentos de forças revo-
lucionarias e, vendo que a anarchia lavrava POT todos os pontos - o goveTno do 
Estado e·ncunalado nas trincheiras, sem nada providencia'!' a não ser a sua jl'l'opria 
defesa -;- a cidade abandonada ás garras da anarchia, resolver.'! fazer seguir uma 
escolta afim de Ievat· os telegrammas até a estação de Generoso l'once, e,- como a 
situação se tornasse cada vez mais critica deante da insistencia e pertinacia dos 
assaltantes e dos defensores, que em tiroteios constantes se sacrificavam inutilmente, 
resolvera appellar para o patriotismo das forças em armas, enviando uma nota 
circular a ambos os contendores. 

Srs. Deputados, poderá haver uma situação mais critica para o governo de um 
Estado? Si o quadro descripto pelo general Camara não é o de uma gravíssima 
perturbação da ordem, então eu não sei francamente o que seja um movimento 
revolucionaria? A quem compete 'organizar força armada na fórma das leis em 
vigor? E' licito a yualquer chefe político, á pretexto de lutas partidarias, levantar 
forças armadas? (Trocam-se apartes entre os Srs. Cassiano do Nascimento, Luiz 
A-'dolpho, Enéas Martins, Xavier da Silveira e outros Deputados.) 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Em resposta ao meu nobre amigo, o illustre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Cassiano do Nascimento, repito as palavras 
do Sr. Erico Coelho quando justificava intervenção do Marechal Floriano Peixoto 
com às forças federaes no Estado do Rio Grande do Sul : uO :icto do Governo Fede-
ral, intervindo nos negocias do Sul é perfeitamente cabido, porque pela propria 
Constituição esse go\·erno não é só o Executivo Federal - o Presidente como governo 
civil ou militar, tambem é a policia da União afim de manter a ordem e a paz. O 
seu papel é de um chefe de policia da União,, 

Na verdade, Sr. Presidente, o pensamento da nossa Constituição é muito posi-
tivo, quando conferiu ao Governo Federal a competencia paTa restabeler a ordem 
e a tranquillidade nos Estados, cujos' governos requisitarem esta medida por não pos-
suírem os elementos. necessarios para tal fim. ' 

A Constituição no art. 6o n. 3 falia em ordem e tranquillidade nos Estados, e do 
seu conjuncto me parece que ella não se refere unicamente á ordem material, mas á 
ordem constitutional; a palavra tranquillidade parece referir-se mais directamente a 
ordem material. 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Mas o governo do Estado deixou reunir tres 
mil homens. 

O SR, LUIZ ADoLPHO - Não conseguiu impedir. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Pois devia ter intervindo. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - O Sr. general Camara em seu officio nos conta, 

que no terreno neutro em que se achava, só poderia ter palavras de paz e de concor-
dia .... 

O SR. XAVIER DA SILVEIRA- Onde está a misericordia? 
Ahi está a concordia. 
O SR. LUIZ ADOLPHO - Isto não adeante ao caso. 
O SR. CASSIANo DO NASCIMENTO- Sempre é bom não accrescentar palavras. 
O SR. LUIZ ADOLPHO - Ninguem accrescentou. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - ... que a posição das forças federaes dentro do sitio 

era a mais critica, e que não podendo vir á tempo qualquer decisão do Governo Fede-
ral, appellava para as partes contendoras, afim de não prolongarem a luta. 

Neste mesmo officio vem publicada a nota do chefe das forças revolucionarias, 
dirigida ao general Camara, na qual o mesmo declara que estando assentadas as bases 
de um accordo para a cessação das hostilidades começadas desde o dia 10 de abril, 
que sem demora seriam restituídas a paz e tranquillidade que todos desejavam. 

Mais tarde, o Sr. general Camara recebia instrucções para que evitasse a depo-
sição dos poderes constituídos do Estado de Matto GTosso, quando a assembléa legis-
lativo já havia capitulado deante do movimento revolucionado, annullando a eleição 
presidencial, satisfazendo assim ao pedido do commandante do districto, que lembrou 
este alvitre, para que não continuasse o estado anormal de cousas e tambem nãQ 
continuasse a luta ~ratricida. 
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Singular doutrina a do Sr. Presidente da Republica, que. ordena que o exercito 
federal àssista impassível ao tiroteio de forças revolucionarias contra as forças esta· 
duaes, sem ordenar imme4iatamente a deposição das armas aos grupos revoltosos 1 

Pois será possível que a intervenção só se effectue, quando houver perigo de ser 
deposta a au~orjc;!ade constituída r 

P.ód~ .. 51'!r. derram11do o sangue dos cidadãos em uma verdadeir-a batalha, que 
duro4 IllU\tos di,as, e o Governo. Federal pel!> seu representante conserv~;~-se neutro, 
~ t11anda dizer que não. se envolva em lutas partidarias e que os ,poderes constituídos 
não serão depostos ? 

Na verdade, não. se rea~rá a deposiçã~, mas a autoridade ass,im conservada 
IJ«:rdeu a sua força moral, e vê-se, na dolorosa contingencia dê não mais dirigi.- os 
destinos do Estado. 

O SR. LUIZ ADOLPHO - Muito bem. Appiado. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - O direito de revolta está g_arantido de ora avante; 

os partidos P.Odem tomar as a,rmas a' pretexto d~ garantir os pleitos eleitoraes e ·11 
apuração das eleições, e as forças revolucionarias assim organizadas terão as· con-
d.esce11dencias do Governo Federal, que pelo seu representante com ellas parlamen-
tará co~o de igu_al a igu~l. . 

Sr. ' President~, nenh~m patriota, nenhum republicano poderá advogar semelhant~ 
doutrina e o estabelecime~to dt:. semelhantes praxes. · 

O SR. XAVIER DA SILVEIRA dá um' aparte. 
O SR. GALEÃo CAR~ALHAL- Si não -competia ao Governo Federal intervir deante 

d~ situação melindrosa de Matto Grosso, é força confessar que a _disposição c~nstitu
cional do art. 6o; n. 3, é lettra morta. (Ha muitos a~af'tes.) · 

Chama a attenção da Camara para uma particularidade, que não póde passar 
despercebida. 

Em todos os telegrammas, que o Sr. Presidente da Republica passou ao comman-
dante do districto em Matto Grosso transmittiu suas instrucções, recommendandól 
intervir só no caso de deposição, e evitando auxilio directo ou indirecto a qualquer 
dos partidos em luta, como si o presidente do Estado e a sua asse.mbléa legislativa 
fossem um partido, e não fossem os poderes constituídos, que haviam solicitado a 
intervenção na fórrria da lei. 

. Mais tarde S. Ex. em telegramma de 5 de julho, quando assumiu o governo do· 
Estado o Sr. Antonio Leite de Figueiredo, recommendava ao commandante do dis-
tricto que prestasse todo o auxilio para a manutenção da ordem publica. 

O SR. LUIZ ADOLPHO - Processo completamente diverso. 
O SR .. GALEÃO CARVALHAL- Porque o Sr. Presidente da Republica n'ão recom-

mendou antes que fosse prestado todo o auxilio aos J?Oderes constituídos do Estac;Io de 
Matto Grosso? Sim, reconheçamos nós todos sem hypocrisia, com a maxima lealdade, 
com toda a franqueza e sinceridade que em Matto Grosso houve uma deposição dis-
farçada do seu governo. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. MELLO REGO - Pela legião Campos Salles. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL- Quem leu com attenção o minucioso officio do Sr. 

general Camara, acredita immediatamente na situação tristis~i!fla em que elle se 
achou .••• 

O ~R. XAVIER ·DA SILVEIRA- Acredita mal. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - ... sem os elementos necessarios para manter a sua 

autoridade; e!le confessa que apenas tinha á sua disposição 100 P.raças, que não pod~-
nam c€'rtamei1te fazer face á ·3.000 homens armados. (Apartes.) . 

Lamento profundamente a: divergencia que nesta questão me separa dos meus 
amigos; consjdero com as maiores apprehensães sobre o futuro da Federação, si fOr 
estabelecido como systema semelhante precedente. Qual o governo de qualqner Estado 
da Republica que póde se considerar garantido com taes processos de apparencias 
constitucionaes? 

O SR. MoREIRA DA SILVA- Aquelle que tiver força moral para se manter no go-
verno .(Apoiados.) 
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O SR. GALEÃO CARVALHAL - O processo revolucionaria é condemnado pelas lei~; 
o. Codig<l Penal estabelece as penas para ·OS delinquentes. 

Em Matto Gr<lsso hou~e um movimento revolucionaria, que por certo não será 
comparado á revolução de 15 de novembro, que derrubou a monarchia. Alli não ~e 
cogitou de uma evolução 'politica ou social que justifica as revoluçõ~s .nacionaes. 

Naturalmente os revolucionarias que destruíram a monarchia não são pas~iveh.' 
de pena, mas o mesmo não se p6de dizer daquelles que tomam as armas para promo-
ver uma perturbação geral em um Estado organizado dentro da Republica. 

A doutrina agora ensinada é que os partidos podem pleite~r as eleições com pro-
cessos revolucionarias. 

O SR. ENBAS MARTINs - Si esse partido se vir com os direit<lS conculcados por 
um governo arbitraria e violento? E' preciso tambem garantir as minorias cont.-a r•s 
abusos e vexames dos governos. 
" O SR. GALEÃO CARVALHAL - O Marechal Floriano Peixoto soffreu a mais vio-
lenta opposição por ter intervindo no Rio Grande do Sul. 

.Pois bem, o meu nobre collega, o Sr, Cassiano do Nascixrento, defendeu o go-· 
verno daquelle benemerito brazileiro em discurso patriotico, onde encontro os seguin-
tes conceitos : 

«Tem oúvido censurar o Governo Federal, mas qual foi o procedimento do Go-
verno no caso do Rio Grande do Sul? Nenhum, 11Iém da observancia do que dispõe 
o art. 6° da Constituição. O govl!'rno constitucional de um Estado reclamou o auxilio 
da União para a manutençiío da ordem publica; o Marechal Floriano concedeu o auxi. 
lio pedido. Onde é que está a infracção _da Constituição Federal? " 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não tem paridade um caso com outro. 
· UM SR. DEPUTADO -Lá houve invasão pela fronteira. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Apoiado. Lá o governo não se deixou sitiar 
por 300 homens. Teve a sua força para oppor á dos revolucionarios. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Lá o governo do Estado pediu a intervenção Jo 
Governo Federal, e este accudiu 'com os contingentes do exercito nacional, que para 
lá marcharam em defesa da Republica. Outro Deputado, o Sr. Costa Machado, defen-
dendo o Marechal F!Óriàno, dizia muito bem - que estamos no regimen da divisão 
dos poderes; que não concentrando o Congresso em si todos os poderes, a Constituição 
sabiamente deu a intervenção no caso especial do art. 6° ao Poder Executivo, e este 
cumP.riu o seu dever intervindo no Rio Grande do Sul para terminar uma guerra san-
guinaria e desastrosa. 

Nos Annaes da Camara de 1893 ha um manancial immenso, para justificar a 
intervenção, quando ha uma desordem grave no Estado, e os poderes constituídos não 
possuem a força 'necessaria para reprimil-a. Na verda4e a formação de uma força 
armada revolucionaria, nas condições occorrídas em Matto Grosso, constitue um 
attentado, e com elle não póde pactuar o Sr. Presidente da Republica, conservando-
se neutro, e apenas impedindo a deposição das autoridades legaes. E este facto torn·t· 
~e mais grave, quando os poderes constituídos de um EstaJo, confessando-se impo-
tentes, requisitam na fórma do art. 60 da Constituição a intervenção do Governo 
Federal. 

-Muitos argumentam que o Presidente da Republica é o competente para resolver 
sobre a intervenção, embora requisitada. 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Si não póde ser assim, acaba-se com a res• 
ponsabilidade. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Allegam mais, que por isso seria mister a regu• 
lamentação do art. 6°, porque o Governo Federal não póde estar ás ordens de go-
vernadores violentos, que, abroquelando-se mi. :.utonomia local, podem se constituir 
em arbitros discricionarios e absolutos da sorte dos seus concidadãos. 

Não adopto em absoluto tal interpretação do nosso dispositivo constitucional, 
no caso da intervenção, o Governo tem sempre os seus delegados, que lhe informam 
&obre a situação do Estado, cujo governo requisitou o seu auxilio, e no caso particular 

DOCUME_NTOB PARLAMENTARES. - VOL. ID. 29 



-450-

de Matto Grosso, as informações foram completas e muito positivas; as autoridades 
militares em demazia pintaram o quadro tristíssimo do movimento revofucionario, 
que dominou a cidade de Cuyaba; a meu ver transparece do officio do general Ca-
mara o pedido de intervenção, como medida suprema e necessaria. 

Sr. Presidente, já vae longo o meu discurso; já tenho dito quanto pensava para 
· justificar o meu voto vencido no seio da Commissão de Constituição, Legislação e 

Justiça. Cumpri o meu dever, occupando esta tribuna para lavrar o meu protesto em 
nome dos princípios constitucionaes, · que nos devem ser caros." Não accuso o Sr. Pre-
sidente da Republica como um criminoso, mas com a maxima lealdade asseguro que 
S. Ex. errou. (Não apoiados.) · 

O meu intuito, ao tomar a palavra neste debate, não foi fazer injustiça ao ca· 
racter do honrado Sr. Dr. Campos Salles; penso, como o· Sr. Dr. Rodrigues Alves, 
que no calor das 'lutas, no ardor das paixões, não devemos ser injustos para com 
os grandes homens da nossa terra, e que é preciso honrar 0 caracter de todos elles, 
como um patrimonio nacional. Sti o que lamento é a imparcialidade de S. Ex., que 
emmudeceu deante da campanha de diffamação movida contra o illustre general Gli· 
cerio (mui.tos apoiados), o velho republicano, que foi um dos fundadores das nossas 
instituições democraticas consagradas na Constituição de 24 de fevereiro, o filho 
dilecto de S. Paulo, que era incapa2 de deshonrar o alto mandato que havia receoid~ 
(apoiados ge-raes) dos seus patrícios. 

A minha attitude neste debate é inspirada pelo amor aos princípios constitucio-
naes; pela pessoa do Sr. Presidente da Republica tenho ' o maior respeito, e nelle 
encaro a autoridade suprema legal da minha patria, mas o meu dever neste momento 
é fazer a critica dos seus actos, é appellar para o seu patriotismo, para que não tenha 
condescendencias, e para que não se afaste do seu programma. 

No caso de Matto-Grosso a Constituição da Republica foi um tanto esquecida. 
(Muitos não apoiados.) 

0 SR. LUiz ADOLPHO - Foi de 'todo esquecida. 
O SR. MELLO REGO - Apoiado. · 
O SR. GALEÃO CARVALHAL - Representante obscuro do Estado de S. Paulo (não 

apoiados), só pretendo prestar os meus serviços para o engrandecimento do Brazil, 
do generoso Estado que me conferiu este honroso mandato e da Republíca. Inspiram-
me os mais puros sentimentos patrioticos, tão fortes com~ os que dominam os actos 
do Sr. Presidente da Republica. 

Para S. Ex. convergem muitas responsabilidades, mas o patriotismo tudo póde 
desbravar, abrindo brecha através das multiplas difficuldaes que teem assoberbado 
o Governo da Republica. O paiz está esperando uma politica de tradiç&es repui)lica-
nas, de justiça e de reconhecimento aos seus bons servidores. Devemos nós todos 
almejar que a nossa patria possa gosar em breve melhores dias, repudiando in limine 
todo e qualquer recurso á violencia, que não mais é compativel com o estado moral 
do nosso povo, que devemos desenvolver e aperfeiçoar. 

Todo sentimento patriotico, na phrase de um illustre pensador nosso compatriota, 
repousa no amor por uma certa porção do planeta, á qual se acham presas as nossas 
recordações do Passado, as nossas esperanças do Futuro e as nossas acções do Pre-
sente. Toda patria suppõe uma actividade exercida por uma serie de gerações, das 
quaes, as que subsistem, se consideram continuadores e depositarias, em prqveito 
cias gerações que hão de vir. Sem essa continuidade na cooperação, o sentimento 
e a noção da patri.l ficam vagos e desde então perdem quasi inteiramente sua effi-
cacia. Mas desde que estas co~dições se realizam, o solo da Patria torna-se realmente 
sagrado. 

Elle foi regado pelo ,suor do,s nossos antepassados; em seu seio descançam as 
gerações que edificaram a nacionalidade, de que nos reconhecemos cidadãos. Não é 
mais simplesmente a porção do planeta que nos fornece os materiaes necessarios á 
nossa subsistencia vegetativa, consitue a séde material _de nossas emoções e de nossos 
pensamentos. 

Abandonai-o, é quebrar a continuidade ue nossas idéas; é romper a cadeia dos 
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nossos mais caros alfectos. Como deixar ao desamparo; como entregar á mãos pro-
fanas a urna santa, onde estão guardadas . as 1·eliquias dos que nos deram o ser, e 
com elle, a virtude, o saber, a energia, que nos tornaram homens? Foi pensando 
assim, que o grande Danton respondeu, em um momento de angustia, aos que o 
aconselhavam a deixar a França, para escapar á sentença de morte, que ameaçava 
a sua cabeça :« Pal'ti!' !... Porventu!'a leva-se a pat!'ia na sold do sapato ?n 

O Sr. Presidente da Republica deve inspirar-se nestes ideaes alevantados, siquer 
corresponder ás in&pirações regeneradoras do seu tempo, guiado por uma doutrina 
de amor, que deve impellil-o a combater com todas as energi&.> a influencia funesta 
do egoísmo. As nossas caras instituições estão reclamando a acção decisiva de um 
braço forte, que, movimentado por choques patrioticos, mantenha a ordem material, 
tanto quanto possível em meio da desordem mental e moral, que avassalou de todo '~ 
alta sociedade brazileira. O caso de Matto Grosso é perfeitamente uma prova desta 
calamidade, que devemos deplorar; é a victoria da força material, julgando-se o arbi-
tro dos destinos daquelle remoto Estado. (N4o a-poiado.) 

O Sr. Presidente da Republica repudiou um dos seus mais strictos deveres, que 
consiste essencialmente, em mante!' a ordem mate!'ial, para que as instituições se 
desenvolvam e se aninhem em todos os corações opulentos da nossa terra. 

Neste caminhar S. Ex. esquece o seu programma, renega o seu passado, e quando 
deixar<> alto posto, que agora occupa, aprenderá no estudo dos factos mais salientes 
da sua administração, que o estadista só póde edificar alguma cousa de util para sua 
patria, quando emmudece deante das suggestões dos interesse<> particulares. Comu 
quererá S. Ex. sublimar a Republica, si inaugurou uma política de condescendencias, 
de recuos e ao mesmo tempo de vacillações constitucionaes? (Não a-poiados e -pro-
testos.) 

Não; eu alimento uma doce esperança, aquella que não abandona os entes mais 
infelizes sobre a terra; o passado de S. Ex., que é filho daquelle notavel canto da 
patria brazileira qúe se chama Estado de S. Paulo, não ha de afundar no esquecimento 
a que são condemnados os homens politicos, que se deixam impressionar pelas mira-

. gens perturbadoras, quando o povo em seus pronunciamentos sinceros está indicando 
o caminho do dever. 

Quer S. Ex. trilhar a estrada que o conduzirá aos applausos dos seus compatrio-
tas? Recorde-se com saudade dos tempos gloriosos da propaganda e muito particular-
mente da sessão memoravel da Assembléa Provincial de S. Paulo, de 27 de fevereiro 
de x888, na qual S. Ex. pronunciou em vibrante discurso as palavras de Courcell 
Seneuil : «o governo animado do interesse publico é bom, e o governo abandonado 
aos interesses particulares é máo. » 

Só assim S. Ex. poderá supportar sem magoa e sem remorsos os encargos do 
governo. O Sr. Dr. Campos Sa11es ama a sua patria e ama estremecidamente o seu 
Estado· natal - S. Paulo. P01s bem, si quer honrar a memoria consagrada dos luta-
dores pela causa republicana, si não quer engolfar-se nas profundezas de uma politi-
cagem esteril, realize o seu programma politico, procurando nas fileiras republicanas 
os crentes devotados, que não se intimidam deante das asperezas das refregas; são 
os legionarios, que deram alma, brilho e énthusiasmo á obra da consolidação da Re-
publica, emprehendida pelo marechal Floriano Peixoto. 

Repito mais uma vez - nestes arraiaes espero inevitavelmente o Sr. Presidente 
da Republica. A logica inflexível da verdade está dictando á S. Ex. esta patriotica 
conducta. (Muito bem, muito bem. O O!'adOI' é muito cum-primentado). 

Fica a discu~são adiada pela hora. 
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SESSÃO DE ~ DE AGOSTO. 

O Sr. Xavier da Silveira diz que talvez não soubesse a Camara, o que aliás, 
.já hoje sabe, que eram quasi. nullos e de pequena monta os motivos de divergencía 

entre o honrado Deputado por S. Paulo que assignou vencido o 
Discussão do parecer em debate e os demais membros da Commissão de Legis-

lação e Justiça. 
parecer o. 35 Já hoje sabe a Camara, depois do discurso do nobre Deputado, 

qual o alcance da divergencía entre S. Ex. e os seus companheiros 
de Commissão, isto é, soube a Camara que o honrado DeP.utado é solidario com a 
maioria da Commissão, no modo de interpretar o art. 6° da Co1'1stituição e de accordo 
com essa maioria entende que o unico competente para exercer o direito ou faculdade 
de intervenção é o .Poder Executivo. 

Inspirado nas mesmas razões de ordem jurídica e constitucional da Commissão, 
pensa o nobre Deputado que só ao Poder Executivo, sem interferencia do Legislat.iv<>, 
compete a intervenção nos Estados. 

Está, portanto, o nobre representante paulista de. perfeito accordo com a maioria 
da Commissão e com a opinião que sempre prevaleceu no seio do Congresso Nacional. 

A um aparte do Sr. Luiz Adolpho, responde o orador que os precedentes invocados 
neste momento e já enumerados na exposição, não foram consagrados pelo voto da 
Camara ou do Senado. Todos os projectos apresentados teem sido rejeitados. 

A divergencía que se nota entre o honrado Deputado Sr. Galeão Cavalhal e a 
maioria da Commissão, consiste no facto de ter S. Ex. entrado na apreciação dos 
acontecimentos que tiveram Jogar em. Matto Grosso, quando a Commissão nenhuma 
apreciação delles fez; antes declarou no parecer que a. preliminar da incompetencia do 
Congresso Nacional, levantada e acceita pelos que assignaram o parecer, exclue a 
apreciação do merecimento das questões propostas e bem assim qualquer indagaçao 
l)O S!lntido da procedencia das allegações produzidas. 

Precisa o orador salientar que a Commissão não apreciou estes factos, sómente 
por amor ao principio que sustentava, unicamente porque não pedia mostrar-se inco-
herente com . a doutrina que estava firmando e não porque temesse qualquer de seus 
membros .assumir a responsabilidac;le dessa apreciação. 

Por sua parte, não tem duvida em declarar qua\, a sua opinião acerca daquelles 
acontecimentos, e não tem duvida em fazer a Camara sciente de que o nobre Depu-
tado por S. Paulo presumiu bem quando disse que havia diver·gencia entre S. Ex. 
e os outros membros da Commissão, em face desses acontecimentos. Mas em que ~e 
fundou o nobre Deputado para apreciar estes factos? Em uma simples e gratuita 
presumpção. 

Que pretendiam os sitiantes da assembléa estadual de Matto Grosso? G·arantir, 
segundo declararam em manifesto, a liberdade dessa assembléa na apuração da eleição 
procedida e acceitar essa apuração, qualquer que ella fosse. Accusou-se, porém, o 
Poder Executivo de não intervir a pedido do Presidente desse Estado. Mas não se 
lembraram os que assim pensam que ha duas orden,s de hypotheses em que se deve 
dar a intervenção : a primeira, dá-se no caso de ser ameaçada a integridade de um 
Estado, de invasão estrangeira, por exemplo; a segunda, no caso de perturbações 
internas e outras. Na primeira ordem é o Poder Executivo obrigado a intervir; r.a 
segunda, fica-lhe a faculdade de intervir ou não, conforme ao seu criterio parecer 
conveniente ou não a intervenção. 

Ora, no caso em questão, deu-se uma das hypotheses da segunda ordem, e o 
Poder Executivo andou correctamente não prestando auxilio a interesses eleitoraes 
em jogo. 

Diz o orador que o pensamento que presidiu ao parecer da maioria da Commissão 
foi o mesmo que tem vigorado nas diversas phases da nossa vida constitucional, em 
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todos os casos analogos, desde a· deposição dos governadores que se puzeram fóra ;la 
Federação apoiando o golpe de Estado. Pensa o orador que o competente pela Consti-
tuição para intervir é o Poder Executivo, -pois referindo-se ao Governo Federal, a 
Constituição indica aquelle. e não o conjuncto dos poderes federaes. 

Mostra ainda o orador que o parecer da Commissão funda-se no exame compara-· 
tivo da nossa e das Constituições Argentina e Norte-Americana, nos textos concer-
nentes á materia de intervenção, e termina dizendo que assim procedendo, a Com-
missão cumpriu o seu dever com o mesmo devotamento com que o Sr. Presidente da 
Republica cumpriu, em relação a Matto Grósso, o seu, pesando de modo altamente 
patriotico a sua acção e as suas responsabilidades constitucionaes. 

O Sr. Luiz Adolpho - Sr. Presidente, sinto que ó debate sobre os negocim; 
de Matto Grosso já está fatigando a attenção da Camara. Os poucos Deputados que 
se acham no recinto fornecem a prova do que acabo de affirmar. 

Mas essa circumstancia não me demove do firme proposito em que me acho de 
levar a questão de Matto Grosso a uma solução constitucional. 

Nessas condições, V. Ex. comprehende o esforço ingente que preciso fazer, todas 
as vezes que assumo á tribuna para recapitular as diversas modalidades que esta 
questão apresenta. 

Agradeço ao nobre Deputado por S. Paulo, o Sr. Galeão Carvalhal, esse justo 
que encontrei no meu caminho, esse ·republicano de. espírito alevantado que, sem 
medo do poder, vem nos dizer aqui a verdade com a independencia de caracter que 
todos lhe reconhecemo~, em linguagem altiva e digna, da qual transparece a convi.:-
ção de seus sentimentos. 

Agradeço ao nobre Deputado em nome daquelle Estado, vilipendiado e anarchi-
sado, em nomé dos meus conterraneos expatriados, uns em Assumpção, outros fora-
gidos para furtarem-se ás ameaças e perseguições constantemente feitas á sua vida, 
o grande serviço que S. Ex., na . firme convicção de estar cumprindo o seu dever, 
prestou ao meu Estado, dizendo a verdade perante a Camara, que a reconhece no 
seu intimo, mas não tem a coragem de se manifestar. (Susst~rro.) 

Os factos de Matto Grosso estão na consciencia publica. Embora parte da 
imprensa desta Capital cale a verdadeira _situação daquelle Eshdo, o do Rio da 
Prata tem lançado á publicidade as occurrencias graves que alli se teem dado. 

Os documentos officiaes não deixam por sua vez a menor duvida sobre a gravi-
dade desses. factoq, e, entretanto, nenhuma providencia se ha tomado ! 

Fiz um pedido de informações e a Camara negou-se a approval-o. · 
Apre~entei uma indicação á Commissão de Constituição, Legislação e Justi;a 

e essa Com missão inventou a theoria da .incompetencia do Congresso, e quando digo 
.inventou, digo a verdade, porque o parecer da Commissão é um parecer aà usum 
Delphini, que está em verdadeiro antagonismo com as opiniões anteriormente mani-
festadas d'l muitos dos seus membros actuaes. 

E' assim que o Sr. Martins Junior, presidente da. Commissão, republicano dos 
mais distinctos e a cujos conhecimentos jurídicos presto a ::ninha homenagem, em 
discurso pronunciado nesta Camara a 27 de junho de 1894, estabeleceu em termos 
claros a competencia do Congresso para tomar conhecimento das questões occorridas 
nos Estados, sempre que ellas affectassem a fórma republicana federativa. 

E era o caso do n. 2 do art. 6°, no qual fi7 incidir propositalmente o caso de 
Matto G!'osso, não que eu não estivesse convencido de que antes do n. 2 elle incidia 
no n. 3· 

O que houve em Matto Grosso foi uma insurreição, uma violencia domestica, 
como dizem os americanos, uma verdadeira rebellião contra os poderes locaes. 

Eu sabia que o n. 3 do art. 60 era applica:vel ao caso; mas, como a competencia 
do Cong resso para legislar sobre o' n. 2 do art. 6°, era mater!a já firmada em nume-
rosos lJ.restqs, pois, como já disse, nunca o Cóngresso se julgou incompetente para 
tomar 'conhecimento dos negocios dos Estados que pudessem affectar a fórma repu-
blicana ' federativa, apresentei a indicação, baseando-me nos mesmos precedentes. 
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Vou mostrar o que acabo de dizer, com os documentos que vou ler á Camara. 
A theoria do nobre relator, homologada vela maioria da Com missão é uma 

theoria de occasião, theoria para agradar ao Governo, e que não encontra 'justifica-
ç§.o alguma em face não s6 do nosso direito constitucional, como do direito consti-
tucional estrangeiro. 

Ha de permittir a illustrada Commissão que tambem me dê ao,.trabalho de con-
sultar os autores americanos e os constitucionalistas brazileiros, porque a interpre-
tação do diteito não é privilegio dos bachareis; embora o assumpto se aliaste um 
pouce da esphera habitual das minhas occupações, tambem costumo consultar os 
autores estrangeiros e posso interpretar o nosso direito constitucional. 

Vou mostrar á Camara os precedentes estabelecidas, firmando a competencia 
do Congresso para entrar na apreciação dos factos occorridos nos Estados, que inte-
ressem á f6rma republicana federativa; mas, antes de recorrer aos Annaes para 
demonstrar que a competencia do Congresso está claramente firmada permitta V. 
Ex. que justifique a natureza dos factos que occorreram em Matto-Grosso, factos 
que trouxe ao conhecimento do Congresso na primeira indicação que apresentei. 

V. Ex. permittirá que eu demonstre como todos esses factos incidem no n. 2 
do art. 60 da Constituição. 

Quaes foram os factos que occorreram em Matto-Grosso, quP afJectam a fÕrma 
republicana federativa? 

Sabem todos que o que sP impoz á assembléa de Matto Grosso foi a annullaçllo 
de uma eleição. Quaes foram os que impuzeram a annullação da eleição? Foram 
os derrotados na eleiç§.o de I 0 de março que, capitaneando grupos armados, tendo 
sitiado a cidade de Cuyabá, depois de sete dias de uma lucta sanguinolenta, arran-
caram a uma assembléa coacta, com a cumplicidade das forç.ts federaes, a annulla-
ção da eleição. 

Ora, haverá maior deturpação do regimen do que seja, no regimen em que os 
governados Pscolhem os seus governadores, sitiar-se uma assembléa e impOr-se 'aos 
representantes do povo assim reunidos a annullação de uma eleição que tinha sido 
feita em toda a regularidade? 

Os autores desta isurreição, os que a encabeçaram fomm justamentP. os candi-
datos derrotados na eleição de tO de marÇo. 

O commandantp do districto não citou um dos chefes da revolta, o Dr. Metello, 
que tinha sido o candidato derrotado. O general em chefe das forças, o que dirigia 
as operações militares, era o coronel Pae~ de Barros, tO vire-presidente. Eram, por-
tanto, os candidatos derrotados que ~e insurgiram para c.onseguir pelas armas o que 
nllo puderam obter nas umas, oppondo assim ao direfto do voto o direito de força. 

Quando eu apresentei esta indicação, tinha em vista que a commissllo entrando 
no exame de todos esses factos gravissimos que denunciei, teria outro procedimento, 
porque a materia que está nesta indicação é de summa gr:wid.'lde, por isso que 
importa em um ataque formal ás instituições vigentes. 

O art. 6° da nossa Constituiçllo não é mais, nas disposições dos ns. 2 e J, do 
que a reproducção da secção 4•. art. 4o da Constituição Americana, que itn~almente 
encontramos com alguma modificação nos arts. 5° e 60 da Constituição Argentina. 

As disposições desse artigo teem por fim garantir a indi~solubilidade da Uníão, 
ellas formam o elo que prende os Estados uns aos outros na f('(ieraçllo, e pois não 
se p6de dar-lhes a interpretação que os nobres Deputados pretendem, porque esta 
interpretação de occasião irá ferir de golpe a federação. 

Sr. Presidente, eu disse que os chefes da revolução armada eram os candidatos, 
que tinham sid0 den atados ~ o coronel Antonio Paes de Barros figura, nos ilocu-
mentos, tratando com o general Camara, como de chefe para chefe; o Dr. Metello 
é quem entra em confabulação com o mPsmo genf'r!ll, fallando em nome da facção 
a que pertencia. 

E' verdade que o commandante do districto, cautelo5amente, não cita este nome: 
mas a carta do seu secretario, o Sr. capitão DomingQs do Nascimento, a qual foi 
publicada no jornal Reflublica, carta que fiz publicar ha poucos dias em um dos meus 
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discursos, diz que o Dr. Metello era quem conferenciava com o commandante do 
districto militar. 

Portanto, Sr. Presidente, eram os candidatos derrotados, .aquelles que tinham 
interesse immediato na annu!lação da eleição, que açulavam as forças armadas contra 
a assembléa, eram elles que substituíam os poderes verificadores da assembléa para 
assaltarem os poderes publicas, pelo proces~o de imposição á assembléa reunida. 

Ora, Sr. Presidente, não conheço ataque rnais formal á forma republicana fede-
rativa do que o que se passou em Cuyabá. , 

E para demonstrar .a V. Ex. 9ue esse ataque se deu com a cumplicidade da força 
federal, para dar a V. ' Ex. ~ demonstração de 9ue o Governo Federal sabia que o 
que se ia fazer era impor á assembléa um acto contrario á consciencia e convicção 
dos seus membros, peço permissão para ler a parte do commandante do districto 
mflitar que trata deste ponto. 

Sr. Presidente, o commandante do districto militar, general Camara, chegou 
a Cuyabá no dia 10 e não quiz assumir o commando nesse dia, tal era a situação 
gravíssima em que achou a população : a cidade sitiada, as forças degladiando-se, 
etc. 

O SR. ENIÍAs MARTINS -V. Ex. leia o officio do commandante. 
O SR. Luiz AooLPHO - V. Ex. deve comprehender que eu. não estou aqui para 

ler todos os dias e continuamente o officio do ~eneral Camara. 
Qual o motivo por que VV. EEx. não leem esses documentos e não veem á tri-

buna contestar-me? r ' ' 
O Sr. general Camàra não quiz assumir o c.ommando do districto no dia 10, 

só o fazendo no dia n, recebendo ordem terminante de manter absoluta neutralidade 
entre os belligerantes. 

Q commandante do districto esteve cinco dias assistindo aos factos os mais deplo-
raveis, que veem relatados no seu 9fficio e no dia 16, tendo recebido do Sr. Presi-
dente da Republica e do Sr. Dr. Murtinho, Ministro da Fazenda, telegrammas, 
aconselhando umas tantas medidas, communicou ao presidente do Estado o contet'ldo 
desses telegrammas e emquanto a Assembléa, no dia seguinte, no dia 17, não an-
nullou a eleição, S. Ex. não mandou dispersar as forças que sitiavam a cidade; isto 
é, a As~embléa esteve coacta até o dia em que resolveu annullar a Eleição, por impo-
sição do Governo Federal. 

. O SR. ENIÍAs MARTINS - V. Ex. deve ler as datas. 
O SR. Luiz A:ooLPHO -Vou ler as datas. 
Os nobre~ Deputad~s não conseguirão atrapalhar-me; a~reditem que este caso 

de Matto Grosso ha de ser estudado debaixo de todos os seus aspectos. 
Sr. Presidente, quando o general Camara recebeu a communicação da Assembléa 

Legislativa do Estado de Matto Grosso, datada de 17 de abril, de que havia annul-
lado a eleição de 1° de março, só então é que aquella autoridade assume a attítude 
Cle intervir e é isso o que claramente vemos no seu officio, onde óeclara o seguinte .: 

.« Logo que rec11bi essa communicação da Assembléa, dei por terminado o longo 
conflicto e providenciei para que as forças, t<lnto de offensiva como de defensiva, 
se retirassem do theatro da .acção, o que se realizou da, parte dos revolucionariós 
dentro de poucas ht•ras. » 

Veja a Camara que não pode haver nada mais claro do que este facto: logo 
depois de ter a assembléa declarado nulla a elekão, o Sr. commandante do disfricto 
dá por terminado o conflicto, transmittindo immediatamente essa roticia ao Sr. Pre-
sidente da Republica. 

Era a connivencia clara e formal do Governo Federal, nos lamentaveis aconte-
cimentos de Matto Grosso; é um general do exercito, é um commandante de districto, 
que vem dizer que, depois de ter a assembléa annullado a eleição naquetlas condi-
ções, deu por terminado o conflicto, telegraphando um telegramma de S. Ex., feli-
citando-o pela pacificação ! 

Sim, senhores; a força federal alli estava para extorquir da assembléa aquelle 
acto, isto é, de uma assembléa que estava coagida por grupos de populares que, á 
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mão ameaçavam o livre exercício da sua soberania, na phrase do commandante Paula 
Castro, em telegramma dirig~do ao Quartel-General. 

Senhores, a attitude do commandante do districto, obedecendo &"ordens formaes 
daqui repebidas, é uma attitude criminosa em face da lei. (Não afloiados.) 

Dizem os nobre~ Deputados - não apoiado. 
Realmente o commandante do districto recebeu ordens, e pelo procedimento 

dessa autoridade alguem é responsavel. · 
Quer a Camara maior e mais flagrante violação da Constituição? 
Pois si nós tivessemos de apurar aqui a validade da eleição dos nossos pares, 

mediante força armada, não era o caso de toda esta Nação se levantar? 
· Ú SR. GALEÃo CARVALHAL - Apoiado. 

O SR. LuiZ AroLPHO - Mas, sobre os factos que se deram em Matto Grosso 
procura-se guardar o maior silencio. Porque, sonhores? (Pausa.) 

Mas não, os representantes . daquelle Estado hão de cumprir o. seu dever até o 
ultimo momento. · 

O SR. MoREIRA DA SILVA - V. Ex. não faz mais do que servir á causa do seu 
'partido. 

O SR. LUiz ADOLPHO - Não defendo só a causa do meu partido; não defendo 
só a causa de Matto Grosso; eu deféndo a causa de toda a União, porque os factos 
graves que se desenrolaram em Matto Grosso podem amanhã se desenrolar em um 
ou mais Estados da Federação. 

Senhores, eu neste momento defendo a causa da Republica, seriamente amea-
çada, pois pretendem dar ao Presidente da Republica o direito' de intervir, quando 
quizer· e quando entender, nos Estados. 

Isto é uma theoria nova, uma theoria moderna, uma tbeoria ad usum Delf!hini 
como anteriormente disse. 

~r. P residente, disse que é uma tbeoria moderna, e ~ a verdade, porque o Sr • . 
Campos Salles tem sobre a intervenção idéas perfeitamente assentadas . . 

O SR. ENliAs MARTINS - Não exceder nem usurpar. 
O SR. Luiz AooLPHO - Quando se disculia no Senado o projecto n.47, hoje . 

convertido na lei n. 221, de r894; dando organização á justiça federal, o Sr. Dr. 
Campos Salles pronunciou um discurso no qual se encon~ra o seguinte soore o 
art. 6° : 

" Supponha o Senado um caso de insurreiçilo em qualquer Estado e que este ftu:-
to f!erlurbe de tal modo a ordem e 11 segurança interna do Estado, que nos termos 
do arl. 60 oflere-se a inten1enção ·armada por f!arte do Governo Federal." 

Querem mais claro ? , 
E, precisamente a -theoria constitucional, isto é, a força federal não está nos 

Estados para auxiliar as perturbações da ordem, serve para proteger ·as autoridades 
constituídas. Isto é tão elementar que todos as Constituições dos Estados, diver-
gindo em um ponto ou em outro. todas conteem disposições, dando poderes aos 
governos ou ás assembléas para solicitar a força federal, afim de manter a oraem 
e a tranquilidade publica. . 

Isto serve para mostrar que a interpretação da lei está feita, havendo apenas 
divergencias quanto á competencia do Poder Executivo para intervir no caso do 
n. 2, sendo opinião geralmente acceitá de que ao Poder Legislativo Cl!mpre neste 
caso conhecer si· realmente a fórma republicana · federativa está ou não alterada em 
qualquer Estado, afim de provindenciar parl\ o restabelecimento do verdadeiro 
regimen. 

Sr. Presidente, isto foi o que disse o Sr. Presidente dl\ Republica na sessão t'e 
24 de outubro de 18qr, Annaes do Senado, volume 5°, pag. 120. 

Portanto, S. Ex. tem uma opinião que está consagrada, sobre o art. 6° : sempre 
que surgir em um Estado uma insurreição, o Governo Federal tem que intervir; Potá 
claro, não offerece duvida. 

Ora, Sr. Presidente, o que houve em Matto Grosso? 
Houve uma verdadeira insurreição contra os poderes- constituídos e quem õ. diz 

são os documentos officiaes do commandante do districto, telegrammas, etc. 
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O Sr. Presidente da Republlca foi minuciosamente informado des'tes factos desde 
o dia 29 de março, porque foi em virtude de telegramma do presidente de Matto 
Grosso que eu e o Sr. Senador Azeredo procurámos o Sr. Campos Saiies em Petro-
polís, afi.m de expormos a S. Ex. o estado de perturbação da ordem que já reinava 
no Estado. 

Nessa occasião grupos armados interceptavam as estradas que iam ter a Cuyabá, 
estabelecendo uma especie de sitio de cidade e impedindo o livre transito dos habi_. 
t:o~ntes e determinando verdadeira alteração da ordem e tranquilidade publica. 

O SR. GALEÃo CARVALHAL- E impedia o proprio serviço federal, como declarou 
o Sr. commandante do districto. · 

O SR. LUJz ADOLPHO - Logo no começo de abril, depois de haver assegurado ao 
presidente de Matto Grosso, em nome do Sr. Presidente da Republica, que os podere~ · 
constituídos do Estado não soffreriam desacato algum, recebia no dia 6 0 seguinte 
telegramma, que sahiu publicado na Gazeta de Noticias de 7 do mesmo mez: 

''Deputados Luiz Adolpho e Mello Rego - Rio - Apoiado Constituição, requi-
sitei força federal ao Presidente da -Republica para manter a ordem publica, alterada 
pela reunião de forças rebeldes que marcham sobre esta capital, onde nada mais 
entra. 

u A população está sobresaltada. 
u Os chefes politicos dOI partido contrario rétiraram-se todos sem soffrer o menor 

constrangimento. 
u Não quiz detel-os, sómente evitar justificativa de invasão desta capital. 
u O plano dos · adversarios é de exercer pressão sobre os Deputados no dia da 

apuração eleitoral ou perturbar a ordem para evitar o 'livre exercício da assembléa 
•• Torna-se necessario levar estes factos ao conhecimento do Presidente da Repu-

blica. 
u O commandante do districto militar recebeu ordem para observar neutralidade . 

- ANTONIO CESARIO, presidente do Estado. » 
Ora, Sr. Presidente, tendo eu ido repetidas vezes ao Sr. Presidente da Republica 

levar ao seu conhecimento os factos gravíssimos que se passavam no· Estado de 
Matto Grosso, não se comprehende como, no dia 6 de abril, o Sr. Presidente ·aa 
Republica tivesse expedido ao commandante do districto ordem de absoluta neutrali-
dade, ordem que foi garantida aos adversarios do governo local e que foi uma ani-
mação á insurreição, porque o art. 6° não é só para depois de ter Jogar a luta 
armada; o seu fim é principalmente preventivo e desde que a autoridade local, lega) .. 
mente constituída, sabe que será protegida, a insurreição certamente não se dara. 

Mas não, quando apresentei os documentos que instruem a indicação, foi para 
mostrar a filiação a que obedecia a rebellião em Matto-Grosso, filiação que deter-
minou a deposição do governo local, deposição real, porque, embÕra. o nobre Depu-
tado por S. Paulo dissesse que era uma deposição disfarçada, direi que foi effectuada 
á luz meridiana, com todas as circumstancias aggravantes, até quanto á successão, 
que é illegal, porque aqui se veiu dizer que desde que o presidente da Camara Muni-
cipal, ultimo substituto constitucional, não quiz assumir o governo, o Presidente 
da Republica tinha competencia para dal-o aos vereadores na ordem das votações. 

O SR. THEOTON!O DE BRITO - Não é o Presidente, é a lei. (Ha outTos apartes.) 
O SR. Lurz ADOLPHO - Qual é a lei? Quando se admittisse essa heresia, iria 

provar que não se fez tal e que se agarrou determinado vereador, da parcialidade 
do. Sr. Ministro da Fazenda, para entregar-se a este o poder, passando-se por outro~ 
mais votados. (Apartes.) · 

Mas não levo a questão para este terreno, porque si fosse mostrar todas ~s 
violações da lei e as occasiões que o Sr. Presidente da Republica deixou de observar 
os preceitos constitucionaes claros e expressos que o nosso pacto fundamental pres-
creve, teria de alongar-me demasiadamente, porque esta questão começou por simples 
irregularidade e acabou em uma série de attentados, não só contra a Constituição 
Federal como contra a do Estado. ' · 

O SR. MELLO REGo ·- Isto é para republicanizar a Republiea. E' o chanceller 
da Republica que está procedendo deste modo. 
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O SR. LUIZ AooLPHo'- No mesmo discurso, o Sr. Campos Salles declarou que 
nós não fizemos a Constituíção, e nem admittimos as novas instituições, para sophis-
mal-as na pratica com falsas interpretações e que devemos executar lealmente o que 
está praticamente consagrado ha mais de seculo na g1'ande Republica americara 
por cuja ConstituiÇão modelámos a nossa. Todas as vezes, Sr. Presidente, que leio 
os· discursos do Sr. Ca!JlpOS Salles e a sua maneira de exprimir-se sobre a nossa 
organização política, fico admirado da perfeita comprehensão que revela S. Ex. dos 
princípios fundamentaes do nosso reg\men. 

Mas, si eu fór para o terreno da pratica, vejo que S. Ex. tem completamente 
illudido essas promessas, não tem correspondido aos compromissos que assumiu 
pe1'ante a Nação. Este caso de Matto Grosso é uma prova evidente de que S. Ex. 
esqueceu-se do que tinha dito em 1891. ' 

Eu vou ler ainda á Camara alguns topicos do seu discurso. 
Diz S. Ex. : «Não se estabelece um regimen politico para o destruir com falsas 

interpretações. n 
Ora, ·Sr. Presidente, esta interpretação do art. 6° da Constituição· da Republica 

é uma jnte1'pretação contraria a tudo quanto se_ tem expendido nesta Casa sobre · 
o alcance desta disposição constitucional. Desde o projecto n. 264, de 1892, cujo 
relator foi o Sr. Felisbello Freire, até o ultimo, referente ao caso do Amazonas, nós 
vemos, Sr. Pr~sidente, que a competencia do Congresso para tomar conhecimento 
das causas que occorrem nos Estados, pe1'turbando o funccionamento do regimen 
republicano federativo, está perfeitamente firmada e nunca foi posta em duvida. 

Sr. Presidente, o Sr. Felisbello Freire, no parecer _com que justificou o projecto 
da Commissão dos vinte e um, n. 264, de 18g2, disse o seguinte : 

«Por um duplo aspecto passa ella (a Commissão dos 21) a estudar o primeirtl 
problema - o problema da competencia. 

«Os caso~ de intervenção do Governo Federal nos negocias peculiares dos Esta-
dos estão definidos nos arts. 6°, 34 n. 21, 48 n. 1.~ e So. Segurança da Republica, 
agressão estrangeira, commoção intestina, ordem e tranquilidade publica e manter 
a forma f'epublicana fedef'ativa, taes são as causas que justificam e obrigam a inter 
venção constitucional n. 

"Corroboramos ainda a interpretação, que julgamos verdadei-ra, confrontando a 
disposição do dito paragrapho (n. 2 do art. 6) com a do art. 63, pela qu~l os Estados 
reger-se-hão pelas Constituições e leis que adaptarem, respeitados os princípios con-
stitucionaes da União. Quem rõe em effectividade esse respeito? O Governo Federal 
por meio do poder explicito d.e manter a forma · f'epublican.a frderativa. 

Se encaf'armos agora o problema da competencia sob outro aspecto, chegaremo.ç 
à conclusão de a/firmai-a., como uma attribuição constitucional"· 

« Entre nós o novo regimen ainda não firmou precedentes, que esclareçam a 
extensão da independencia dos Estados como factores do governo nacional e exprimam 
a quantidade e natureza dos poderes nelles investidos. 

"Esta distribuição é estabelecida, até agora, somente pela lettra constitucional 
e não pela pratica do Regimento. Si a Constituição é uma lei fundamental e immu-
tavel pela · legislatura nacional, é tembem uma lei mutavel pelo povo, por meio cle 
diff.iceis e longos processos (Bryce, The American Commom11ea!th). 

" Ella desenvolve-se e altera-se pelo uso, pelos pt"ogressos nacionaes, pelas con-
qui~tas liberaes, em summa, pelo tempo. Si neste campo de explorações nada pude-
mos encontrar no passado de nossa vida politica que esclareça o assumpto, é de capi-
tal -importancia submetter-se a questão de competencia aos precedentes de paizes, 
cujas instituições são identicas ás nossas, como, por exemplo, á America do Norte, 
que é a maler do regimen republicano federativo, afim de Ve1' a que pé de relações 
chegaram os Estados e a União, depois de um seculo de Repubtica, e qual a concep-
ção de hoje sobre federação. 

Depois de citar as leis de reconstrucção que tiveram Jogar em consequencia tia 
guerra de Secessão de 186o-64 e a theoria da intervenção do Gove1'no Federal, tal 
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como vem exposta nas obras de Burd (The Theof'y of ouf' National Existence) Bryce 
Blaine (Twenty yeaf's of Congf'ess), Curtis (Constitucional Hist01'y), Walkers

0
(Amef'i: 

can Law), Hugh Mac-Culloch (Men and pf'atices of a half centut:y), diz o notavel 
parecer: 

"Vencida no se1o da Co~missão a questão de competencia, entra ella no estudo 
do meio pratico. " 

Este, Sr. Presidente, é o primeiro exemplo que lia !lossa vida parlamentar :-.e 
apresenta, em relação á competencia. do Congresso para legislar sobre a intervenção. 

Antes de entrar na apreciação dos diversos projectos de lei apresentados nesta 
Casa e su~tentados por seus illustres autores, a Camara me relevará que sobre este 
assumplo eu expenda em primeiro Jogar a opinião do Sr. Deputado Amphilophio, que 
se encontra em um trabalho publicado na Gazeta de Noticias, em defesa do seu pro-
jecto regulamentando o art. 6o. 

? Sr. Amphilophio, cuja competencia na materia todos nós reconhecemos, 
magtstrado aposentado, homem versado no Direito Constitucional Brazileiro e 
Americano, no seu projecto apresentado a 21 de setembro de 18!)8, estab~leceu o 
seguinte no art. 1'> ·§ 2° : u O Podef' L egislativo intef'vif'á nos ·casos do n. a da P,e-
tlita disposição constitucional, declaf'ando em cada caso a '!liolação da f01'ma f'epubli-
cana fedemtiva e decf'etando o modo e pf'ocesso da intef''!lenção "• etc., e mais 
adiante no art. 2° : u Quando com os factos do n. 2 do art. 60 da Constituição con-
correrem perturbações mate!iaes que, segundo o § 1o da art. 1o desta lei, possam 
determinar a iniciativa do Poder Executivo, intef'Vif'á este paf'a f'epellif' a invasdo, 
f'estabelecef' a of'dem e tranquillidade ou assegurar a execução das leis e sentenças 
federaes, cabendo em todo o caso ao Poder Legislativo decretar a suspensão da Con-
stíl:uição e leis do Estado e o regimen provisorio do seu governo, para o que, não 
estando reunido o Congresso, será este immediatamente convocado. " (Const. art. 48, 
n. 10.) 

Ora, ninguem póde pOr em duvida a competencia do illustre Deputado pela 
Bahia, ninguem póde dizer que S. Ex. quando apresentou o projecto, não tivesse 
perfeita comprehensão do art. 6o. 

Publicado o projecto, deu o mesmo lugar a uma polemica pela Gazeta de Noti. 
cjas, na qual tomou parte o seu autor. 

Nesses artigos encontro um largo subsidio para elucidação desta questão. 
Havendo duvidas sobre a expressão "Governo Federal» usada no art. 6°, 

começa o Sr. Dr. Amphilophio por explicar perfeitamente o que se deve entender por 
"Governe Federal». 

Diz S. Ex. : "A expressão - Governo Federal - não póde deixar de signfficar . 
o conjuncto dos orgãos do poder publico nacionai, sob pena de haver querido o legis-
lador con~tituinte crear na especie a dictadura do Executivo, C{lmmettendo a este 
poder f1incções legislativas e judiciarias no processo da intervenção, com violação 
desnecessaria e injustificav~l da divisão e independencia reciproca exigidas pelo 
art. 15 e desses mesmos princípios constitucionaes que os. Estãdos devem respeitar 
nas suas ConstitUições e leis ordinarias. » (Constituição, art. 63.) 

Depois de comparar a expressão " Governo Federal » da Constituição Brazlleira 
ás equivalentes "Os Estados Unidos» da Constituição Americana c a « ConfeCiera-
çáo" que se encontra na Constituição da Suissa, cita S. Ex. a opiniões de Luiz Va-
rella e de Estraila sobre a interpretação dada a esta expressão, interpretação tem-
l:iem acceita por Julian Barraquero, que assim ~e manifesta: 

« Aceptamos sin reticencias la opinion de los que crêen que ai Congresso debe 
corresponder el ejercicio de esta delicada faculdad, etc. El general Mitre sistenia en 
el Senado que la faculdad para intervir, dada por la Constitucion ai poder federal, 
no era privativa de ninguno de los poderes aisladamente; pe..o que era P,ivativo de! 
Congress!> dictar la ley con arreglo á la caull se ha de ejercer " · (Esp. y Prat. ae la 
Const. Argentina). 

E, finalmente, Florentino Gonzalez, professor da Universidade de Buenos Aires : 
u Nada tengo que decir contra la competencia del Ejecutivo para levar a efecto 



lJOr si la parte de esta disposicion que ordena se proteja á los Estados contra inva-
sion ... Pero no sucede la mismo en los otros dos casos, a saber : cuando se cambia 
la forma de gobierno republicano, ó los que ejercen el poder son depuestos por la 
sedicion, ó amenazados por ella ..• Pero, es el Ejecutivo a quien debe tocar resolver 
si el gobierno que se establesca en una província ó Estado es ae la forma republi-
cana requerida? No en mi concepto. El poder de califica.r la naturaleza del gobierno, 
que constituya una seccion de la nacion non ·es dr. ningun modo tjecutivo, y además, 
seria mui peligroso ponerlo en manos de ese depaf'tamento del gobi~mo, étc., etc." 
(Lecciones de. Derecho Const.)' 

Isto tem cabimento , porque os argentinos estão a chegar e VV. EEx. lucrarão 
em conhecer a opinião dos publicistas daquella Republica, concernente a um assum-
pto que ainda não está perfeitamente elucidado na opinião dos nobres Deputados, 
porque, para mim, ella está perfeitamente debatida e bem esclarecida. 

Eis, Sr~ Presidente, as citações com que o Sr. Amphilophio perfeitamente dem<m-
strou que ao Congresso COlllpetia tomar conhecimento das questões attinentes ao 
n. 2 do art. 6°, antes de intervir o Poder Executivo. 

Isto por uma razão muito simples : o Poder Executivo não tem os mesmos meios 
de informações que tem : o Congresso, que resolve questões de direito., depois de 
amplo debate; aqui se acham os representantes dos Estados, pode-se saber si neste 
ou naquelle Estado a fÓrma republicana federativa é mantida na pratica com a pureza 
e verdade que a Constituição determina. 

Não basta haver preceitos liberaes na Constituição, é preciso ainda que a pra-
tica correspónda a esses princípios liberaes, visto que um povo não é livre só porque 
a sua Constituição é liberrima; o povo precisa ter os seus direit.Js garantidos, res-
peitados, mas, para isto se verificar, não é bastante que esta garantia . esteja consi-
gnada na tortstituição. · 

As republicas sul-americanas, si, em certa época vegetavam em uma vida inglo-
ria de revoluções, não era por falta de Constituições as mais liberaes, mas sim porque 
o povo não tinha conhecimento dos seus direitos, não exercia esses direitos com 
a convicção, com a energia com que os inglezes, os americanos e outros povos costu-
mam pugnar pelos seus direitos. . 

A França é uma Republica parlamentar, onde o cidadão é protegido e tem garan-
tidos todos os seus direitos, na respectiva Constituição; entretanto, o conde de Cham-
brun, examinando a condição do povo francez e a do povo americano, declarou qu~ 
embora ambos os governos tenham · a etiquei:·a de Republica , com tudo no fundo o 
povo americano era mais garantido e protegido em seus direitoo do que o povo fran-
cez, e isto, dizia elfe, porque não basta ter uma Constituição livre, como é, eni sua 
lettra e eni seu espírito, a de cada uin destes dous povos, é preciso que a pratica da 
Constituição seja uma verdade. 

Eis textualmente o que diz esse escriptor francez : 
«I! ·est vrai que les deux pays ont I 'étique'tte républicaine; mais cela suffit-il 

pour qu'ils se ress.emblent? D'aucuns !e disent; pour moi je suis loin de partager 
leur maniere 'ae penser, et je crois qu'il y a infiniment plus d'analogie ·entre la forme 
républicaine de gouvernement des Etats-Unis ~t la monarchie d'Angleterre, avec 
M. Gladstone ou lord Salisbury com·me premier ministre, qu'il n'y en a entre cette 
même forme. républicaine de gouvernement et la Republique, telle qu'elle existe en 
ce moment en France. >> (Df'oit; et libertés au:~. Etats-Unis.) 

Ora Sr. Prsidente, estas palavras de Chambrun têm verdadeira applicação entre 
nós. 

Nós ac'loptámos a Constituição de 24 de fevereiro, modelando-a pela Constituição 
Americana; é pelo menos o que nos diz o Sr. Campos Salles no seu discurso, onde 
declara que a Constituição ' Americana já estava em pratica, com grandes resultados, 
ha mais de ·um seculo. 

Não basta, como disse, ter-se Constituição! é preciso que o Governo respeite 
esta Constituição; é preciso que o Governo respeite realmente os direitos do povo, 
que não dê ouvidos a conselhos· dos interessados, que sõ consulte a Constituição, 
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porque S. Ex., na sua intelligencia e dentro da lei, dispõe de todos os· meios para 
fazer um governo feliz e respeitado por .todos os cidadãos. 

Emquanto, porém, S. Ex. não reparar aquillo que fez em Matto Grosso; emquanto 
S. Ex. não punir aos culpados, eu estarei nesta tribuna desvendando, sem descanso, 
aos olhos da Nação todos aquelles factos, e pugnando pelos direitos dos meus amigo; 
e dos meus conterraneos, .que S. Ex. desrespeitou formalmente, com uma obstinação 
e acirramento para mim inexplicaveis. 

Deixando esta digressão, voltemos ao trabalho do Sr. Dr. Amphilophio, que con-
tinuando na defesa do seu projecto de intervenção, e commentando o art. 4"• secção 
4" da Constituição Americana, que é a origem, a fonte, de onde nós tiramos os arts. 
2 e 3 do art. 6°. da nossa Constituição, assim se exprime : 

"Esta garantia tem maior latitude no regimen da Constituição Argentina, por-
que, segundo esta Constituição, a promessa de tal garantia estende-se ao gozo 
e exercício das instituições locaes, sempre que estas forem harmonicas com os prin· 
cipios coostitucionaes da União: bajo estas condiciones, el Gobierno Federal -
garantirá a cada província el goce 'Y ejercicio de SI~S instituciones n (Art. 5"·) 

Ora, Sr. Presidente, sempre deparamos com esta disposição imperativa : <c O 
Governo Nacional garantirá por meio da força armada o Iiue exercício dos poderes 
locaes." 

O SR. ENáAs MARTINs - Aliás V. Ex. só leu isto na argentina e conclue para 
todas . 

. O SR. LUiz ADOLPHO - Perdão, estava commentando o art. 4"• secção 4"• da 
Constituição. Americana. A Constituição Argentina não innovou, apenas ampliou o 
direito americano. (Apartes.) 

Encontro ainda outras citações. Vou ler a de Taney, embora venha mencionada 
na minha refutação escripta : 

<c Compete ao Congresso, diz o notavel julgado, verificar qual o governo estabe-
lecido em um Estado, por isso que, garantindo os Estados Unidos a cada Estado um 
governo republicano, o Cong.,esso deve necessariamente pronunciar-se sobre o governo 
exi~tente no Estado, antes de declarar· si elle é ou ndo republicano. " 

A seguinte citação de Black é tambem positiva sobre o assumpto : 
"The powef' to carry into effect the clause of garantee is primarity a legisla tive 

power and resides in Congress." (American Constitucional Law, pags. 242--243). 
Encontro em seguida a opinião de Gonzalez, que vou reproduzir, porque apre-

senta inteira analogia com o que acaba de ter Jogar em Matto Grosso : 
" EI poder de calificar Ia naturaleza dei gobierno, que constituya una seccion de 

Ia nacion, non es de ningun modo ejec'utivo; y adernas, seria muy peligroso ponerlo en 
manos dei encarregado de esso departamento dei gobierno, que siendo el más 
expuesto a tentaciones de usurpacion, podria promovef' disturbios que trajesén por 
consecuencia cambias en el gobierno, que él calificaria con la f6rma republicana, por-
que daban facilidades para la realizacion ,de sus pretenciones,aunque se tubiesen hecho 
~·iolando todos los principias. " (Lecciones de Derecho Const.) 

• Eu iria longe, Sr. Presidente, si tivesse de citar todos os autores de direito 
constitucional que dão competencia ao Congresso para tomar conhecimento das ques· 
tões attinentes ao n. 2 do art. 6°. · 
. O SR. MOREIRA DA SILVA - Isto é para provar que o Presidente da Repu61ica 
nenhuma intervenção deve ter. 

O SR. LUiz ADOLPHO - V. Ex. não ouviou então o que eu disse. Com este 
aparte não h a possibilidade de encaminhar raciocínio. Esta illação mostra que V. Ex. 
não ouviu o que eu disse. · 

O SR. MoREIRA DA SILVA - Mostra que ouvi com muita attenção. 
0 SR. LUIZ ADOLPHO - Perdão, não ouviu. 
O illustrado Deputado pela Bahia prosegue na defesa do ~eu projecto e estabe-

lece de· modo claro a competencia do Congresso no caso do n. 2 do art. 6°. 
Essa competencia encontramol-a igualmente firmada, já nos arestas citados do 

Supremo Tribunal Federal americano, já em numerosos pareceres das Commissões 
da Camara ~ em diversos projectos constantes dos Annae.r.. 
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0 SR. CASSJAHO DO NASCIMENTO - Rejeitados pelo voto da Camara. 
O SR. LuiZ ADOLPHO- Não sei si a Camara rejeitou. 
O Sw. CASSIANO DO NASCIMENTO - Rejeitou; essa politica intervencionista nunca 

passou nesta Casa. - · 
O SR. LuiZ ADOLPHO - A questão de competencia, que é a de que se trata, 

nunca foi posta em dúvida. O faclo se ser rejeitado um projecto não quer dizer que 
essa competenCla é posta em duvida. 

O SR. CA::óSIANO DO NASCIMENTo - V. Ex. argumenta com parecer rejeitado. 
O SR. LuiZ ADOLPHO - Estou argumentando com os commentadores da Consti-

tuição Americana, argumentando com os pareceres que teem sido elaborados nesta 
Casa. Não me demovem os apartes do nobre Deputado do proposito, em que estou 
de percorrer toda esta longa serie de factos pertinentell a esta questão, que tem sido 
bem debatida nas duas Casas do Congresso. 

A theoria ora inventada e uma theoria original e de occasião. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Ha de ser difícil provar, mesmo com os pace-

cere3 rejeitados. . 
O SR. Lurz AnoLPHO - Sr. Presidente, um projecto de lei firmado pela Com-

missão Mixta em 1&}5 é o seguinte ... 
0 SR. CASSJAHO DO NASCIMENTO - Foi convertido em lei ou foi rejeitado? 
0 SR. LUIZ ADOLPHO ..:._·peço a attenção da Camara : 
Art. 1.0 A attribuição conferida no art. 6o da Constituição da Republica ao 

Go'llerno Federal, de inter'llir nos negocias peculiares aos Estados, compete ao C6n-
gresso' Nacional na forma dos paragraphos seguintes desta artigo : 

§ I,n O exercício desta attribúição no caso do .n. :1 do citado art. 60 pertence 
pri'llati'llamente ao Congresso Nacional o qual, não se achando reunido, será imme· 
diatamente convocado pelo Presidente da Republica para resolver sobre o assumpto. 

0 SR. CASSJAHO DO NASCIMENTO- Nem vale a pena ler. 
O SR. Lurz ÂDOLPHO - Para V. Ex. não vale a pena; para mim, vale. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Nilo prova nada com isto. 
O SR. Lurz ADOLPHO - Para mim, prova. Estou demonstrando com pareceres 

de homens eminentes, que teem responsabilidade perante o paíz, que nunca se poz 
em duvida a competencia do Poder Legislativo, e V. Ex. vem aqui me interromper 
e r.ollocar-se na minha frente justamente para me impedir de fallar. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMEIITO - Oh I pelo amor de Deus! V. Ex. é injusto 
para mim. 

O SR. Luiz ADOLPHO - Eu hei de cumprir o meu dever, embora V. Ex. col-
loque-se na posição de me impedir a palavra. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Isto é uma injustiça que brada aos céos. Os 
apartes são permittidos. Nem ouço mais a V. Ex. e creio que nil.o perco grande cousa. 

O SR. Lmz A,noLPHO - E' o projecto elaborado pela Commissão Mixta do Se-
nado e da Camarà, commissão composta de homens competentes, alguns juriscon-
sultos abalizados, pois devemos suppor que a Camara e o Senado tenham o criterio 
preciso para escolher convenientemente os membros de commissão tão importante. 

O projecto esta assignado pelos Srs. Gonçalves Chaves, Coelho Rodrigues, CQr-
rêa de Araujo, Benedicto Leite e Paulino de Souza Junior, como relator. 

O SR. ALFREDO PINTO - V. Ex. está citando opinião dos que querem a regula-
mentação. 

· O SR. Lurz ADOLPHO - Estou combatendo o parecer da Commissão com a opi-
nião de homens notaveis e provando que nunca se contestou ao Congresso a compe-
tencia que a Commissão lhe nega hoje. 

O SR. ENf!As MARTINS - Mas qual foi a sorte destes projectos? Rejeição. 
O SR. Lurz ADOLPHO- A Commissão de Legislação e Justiça do alto de sua 

posição declarou formalmente que a questão de competencia era cousa liquida; que 
o Congresso não podia tomar conhecimento dos factos de que tratava a indicação. 

Estou demonstrando que· sempre que se aventou a idéa da intervenção, nunca 
se cogitou de pOr em duvida a competencia do Congresso para o caso no n. 2 do 
art. 6o, que foi justamente aquelle em que colloquei o caso de Matto Grosso. 
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Propositalmente affastei o n. 3; mas fiquem os nobres Deputados certos de que 
ainda não esgotei todos os recursos regimentae& na defesa cios direitos dos meus 
conterraneos. 

A doutrina da competencia do Congresso está exarada nas seguintes palavras 
do parecer com que a mesma commissão justificou o projecto citado : 

u Esta faculdade (de intervir) compete ao Congresso Nacional e é implícita nos 
ns. 33 e 34 do art. 34 da Constituição. · 

Desde que a attribuiçdo· pertence originariamente ao Congresso Nacional, ;;6 
provisoriamente e em circumstancias especialíssimas póde o Executivo ter iniciativa, 
como vem regulado no substitutivo da Commissão. » 

Este projecto 28 é substitutivo a um outro de n. 22, de 1895 cujo art. 1o § 1o con-
tem a mesma disposição que acaba de ser citada. 

O art. 2° do projecto 22 estabelece o seguinte : 
u A intervenção, nos termos do n. 2 do art. 6° da Constituição Federal, se verifi-

cará sempre que forem atacados a união perp.!tua e indissoluvel dos Estados, ou o 
livre e regular exercício das instituições que elles houverem adaptado na conformidade 
da mesma Constituição. >> • 

Esta parte é, como se vê, uma modificação da disposição q1,1e se encontra na Con-
stituição Argentina. 

O SR. RoDOLPHO ABREU - E V. Ex. é dessa opinião ? 
O SR. LUiz AooLPHo - Perfeitamente. 
O SR. RoDOLPHO ABREU - Então o presidente de Matto Grosso fez mal em diri-

g'ir-se ao Presidente, devia dirigir-se ao Congresso. 
O SR. LUIZ ADOLPHO - Não é o caso de mini-ia indicação. 
Sr. Presidente, é inutil querer-se negar a luz meridiana; - ella passará através 

de quantos crivos se queira coliocar para interceptai-a e afinal ella ha de fatalmente 
transparecer. 

Essa theoria da incompetencia do Congresso é uma theoria inteiramente occa-
sional, uma theoria inventada para o Congresso não tomar conhecimento deste caso 
de Matto Grosso. 

O SR. ALFREDO PINTo - V. Ex. faz injustiça á Commissão. 
O SR. LUIZ ADOLPHO - A commi&São é uma commissão politica, ella zela mais 

os interesses politicos do que a verdade constitucional; quando eu o que queria era 
simplesmente uma applicaç.ao do nosso direito constitucional, ella afastou a questão 
de direito e procurou acobertar-se com essa idéa de incompetencia. 

Mas, Sr. Presidente, onde o assumpto da intervenção se acha igualmente bem 
elucidado é em dous monumentaes disclM"sos proferidos no Senado pelo Dr. JoAo 
Barbalho, discursos que constituem um longo repositorio, onde estão compendiadas 
todas as opiniões dos constitucionistas americanos e argentinos sobre essa materia. 

O Dr. João Barbalho vae estudar a intervenção, desde o primeiro decreto do 
governo provisorio que instituiu o systema de Governo hoje adaptado. 

Cita aquelle Senador o decreto n. 1, de 15 de novembro de t88g, onde vae encon-
trar o embryão da theoria intervencionista, exarada no art. 6o, que diz o seguinte : 

Em qualquer dos Estados onde a ordem publica for perturbada e onde faltem ao 
governo local os meios ~flica.~es para reprimir as desordens, effectuará o ·governo 
pr.ovisorio a intervençdo necessaria para com o apoio da força assegurar o livre 
exercício do direito dos cidad4os e a livre acçdo das autoridades locaes. 

Ora, Sr. Presidente, não é perfeitamente o caso de Matto-Grosso? Quer o n. 2 1 

quer o n. 3 do art. 6° não estão aqui incluídos neste artigo? 
Certamente que sim. 
Não se trata aqui da competencia do Poder Legislativo, porque o Governo não 

estava àinda constituído. 
u Deste decreto, diz o Dr. João Barbalho, o art. 1° proclama a fórina de governo, 

preferindo a Republica Federativa; o segundo erige as Províncias em Estados; o ter-
ceiro ·reconhece e proclama-lhes a soberania; o sexto e o setimo firmam e consagram 
para o poder central o direito de interferencia, para, primo, manter a ordem !10i 
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Estados, onde o poder local não dispuzer de meios efficazes para isso, e, secundo, 
manter a fórma republicana, unica admissivel nos Estados. 

« E o art. 6° do mesmo decreto claramente estabelece qual é o fim da intervenção 
com attribuição do poder central : assegurar o livre e"ercicio do direito dos cidadãos 
e a livre acção das autoridades locaes. Garantia ao direito, á sua posse pacifica e livre, 
protecção aos poderes locaes para que possa.m funccionar comó devem, e repressão 
contra as desordens que embaracem sua livre acção. » 

Ora, Sr. Presidente, de todas ,estas citações o que resulta é que a exacta com-
prehensão do art. 6° prescrevia aos poderes da Republica outro procedimento que não 
o que teve o Poder Executivo nos acontecimentos de Matto-Grosso. 

O proprio general Camara, nesse officio já publicado, declara que a sua situação 
é difficil, que elle não comprehende a attitude da força federal. 

Realmente, como é que esta pôde assistir impassível, de braços cruzados, aos 
factos que se desenrolavam na sua presença, prejudicando o serviço federal, causando 
damnos á linha telegraphica e aos estabelecimentos publicos da União ? 

Poi~ então nós adoptamos o systema americano, um systema que dá ao Poder 
Executivo uma somma enorme de attribuições e, quando esse poder exorbita, quando 
esse poder não observa os preceitos constitucionaes, nós aqui, em vez de toma·rmos 
as providencias que o caso exige, impedindo a violação da Constituição, nos abroque-
lamos atraz de um parecer de incompetencia, para não tomar contas ao poder que 
exorbitou das suas funcções, que não andou correctamente? 

O SR. ALFREDO PINTO- Não competia á Commissão de Justi~ denunciar. 
O SR. LUiz ADOLPHO - Mas competia a essa Commissão verificar si a fórma 

republicana federativa fô~a ou não postergada em Matto-Grosso. • 
Desde que a Camara tomou conhecimento da indicação e dos documentos que a 

acompanhavam, o seu dever era examinar os factos que interessavam directamente 
á federação. 

, Era o principio basico da federação, o da indissolubilidade da União, que estava 
fundamentalmente atacado com o procedimento observado pelo Poder Executivo. 

A essa concatenação de factos, que ferem de frente o regimen republicano fede-
rativo, não quiz a Commissão prestar attenção, e, acastellou-se na sua incompeten-
cia, para evitar entrar na sua appreciação. 

Pergunto : dado o regimen que adoptámos, é licito á Commissão lançar mã.l 
desse recurso, unica e exclusivamente para pôr a salvo o Poder Executivo, que fica 
assim livre e desimpedido para sahir fóra das suas attribuições e attentar contra a 
autonomia dos Estados? ! 

No parecer, citei a opinião do Sr. Campos Salles, que tem, a respeito, a verda-
deir-a doutrina federativa. 

O SR. MELLO REGO - Isto verificou-se, quando elle não era Presidente da Re-
publica. . 

O SR. LUiz ADOLPHO - S. Ex. arvora um vereador em presidente de Matto 
Grosso, saltando por cima de outros mais votados; é claro, é fóra de duvida, que 
tem offendido a fórma republicana. E' verdade que S. Ex., na ordem que expediu ao 
commandante do districto, mandou observar, successivamente, a ordem da votação; 
mas esta circumstancia, que aliás não justifica aquella illegalidade, não tem Jogar : 
agarrou-se um vereador que era da parcialidade do Sr. Ministro da Fazenda, para 
ser collocado no governo do Estado. 

Portanto, a ordem constitucional no Estado de Matto Grosso está completamente 
subvertida; o que aiiC existe é um governo intruso, é um governo illegal, segundo a 
prol'ria opinião expendida pelo Sr. Dr. Campos Salles em sessão de 1 de janeiro 
de I8gi. 

Então, S. Ex. assim se exprimia : 
"Elle (o Poder Executivo do Estado) surge, na pessoa do governador, do suffra-

gio do Estado e desapparece em virtude e nos termos de sua lei ·organica, sem que 
na origem ou terminação das suas funcções encontre ou receba directa ou indirecta-
mente a influencia do Governo da União. 
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O governador é assim funcciunario privativo do Estado, completamente separado 
e independente do Presidente da H.epublica, de quem não recebe uma ~rdem nem uma. 
commissão. " 

Ora, Sr. Presidente, o que se dá em Matto Grosso é justamente o contrario da 
situação que S. Ex. se refere; o presidente de Matto Grosso actualmente é o delegado 
do Sr. Presidente da Republica, que foi quem alli o mandou collocar. 

E é este governo intruso que se dirige a V. Ex., Sr. Presidente, que se dirige 
ao Senado para dar conta do que alli se passa. 

Ah! Sr. P residente, o que existe no meu .Estado é a anarchia que foi alli im-
plantada pela critica do Sr. !'residente da Republica. 

O SR. ENIÍAS MARTINS - Não apoiado. S. Ex. procedeu legal e constitucional-
mente. 

O SR. LuiZ AooLPHO - Essa digressão, Sr. Presidente, não me inhibe de pro-
seguir no exame do notavel discurso do Sr. João Barbalho, pronunciado no Senado. 

Depois de citar o commentario de Estrada, a que anteriormente nos referimos, 
o Sr. J oão Bartialho menciona as seguintes palavras de Von Holst, extrahidas da 
sua obra Constitucional Law : 

· u A interpretação acceita da palavra - republicana - confere ao Congresso 
o determinar não só si a fórma do governo dos Estados é republicana, mas ainda 
si na realidade (in susb"stance) os Estados são republicas. 

Demais, o exercício desse direito póde em certas circumstancias tornar-se um 
dever imperioso. " 

E ac~rescentava : «E assim ao arg umento de razão, de racioncinio, junto meu 
abono á opinião dos escriptores, como argumento de autoridade, e concluo pela inter-
venção nos casos do meu projecto, afim de que nos Estados se restabeleça a verda-
deira ordem constitucional; haja, não sómente fórma, mas effectivo governo repu-
blicano. " 

Ora, Sr. Presidente, coarctar uma assembléa legislativa não p<'.de deixar de ser 
um attentado contra o governo republícano, pois este firma-se no direito do voto. 

E desde que uma assembléa leg islativa é assim violentada no txercicio de suas 
funcções, claro está, Sr. Presidente, que a fórma republicana está alterada. 

O SR. MoREIRA DA SILVA - E' exactamente o que resta provar. 
O SR. LuiZ ADOLPHO - Demonstrarei a V. Ex. Tenho de cór o officio do com-

mandante do districta. tantas vezes o tenho lido nesta Casa. 
Vou mo~trar á V. Ex. E' um attendado claro e gravíssimo contra o regimen 

rep~tb!icano. 

Tudo quanto fôr violar o suffragio é uma violação do _systema que se basea no 
regimen representativo. 

E' isto o que dizem Miller e todos os publicistas. 
A base do regimen republicano é o exercício do direito do voto • 

. Ora , o que houvll em Matto Grosso ? 
Bando., armados chefiados pelos derrotados nas eleições de I de março, sitiaram 

a ássembléa e coagiram-n'a a praticar um acto contra a consciencia e convicção de 
seus membros. 

Vou ler a V. Ex., que me faz esta objecção, a participação do commandante do 
lfistricto, mas .antes de fazel-o, permitta-me que conteste com uma publicação do 
principal interessado. Dr. José Maria Metello, candidato da chapa da dissidencia. 

Em artigo publícado no Sig!o de Montevidéo, de 5 de maio, diz o seguinte : 
Os amigos resolveram por causa da apu.raçtio que devia ser feita pel4 d.ssemlilec. 

a 1'1?11ni1'-se no dia 10, toma1' as a1'mas pa1'a inJpedi1' que fossem approvadas taes e!ei-
çlles, etc. " 

Em outro Jogar da mesma correspondencia encontramos airida : 
u Todos estive1'am confonnes com esta soluçlio (a annu.Uaçclo da eleiç4o), havendo 

conco1'1'ido pa1'a isso o gene1'a! Cama1'a, commandante do dist~icto militar e o 
,Pr. Joaquim Mu.rtinho, etc." · 
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.O SR. MB.LLO REGo- Vêm Y.V. EEx.? Para impedir ... 
O SR. LUIZ AooLPHo·- Vê, portanto1 V . .Ex. que esta unnullação ·ua eleiçao· 

imposta á viva força á assembléa era uma violação flagrante do regimen 
Mas _vou ler agora a participação do commandante <.lo <.li$tricto, qw) é tambem 

positiva e na qual esla autoridade declara que só depois de rec~ber o olticio da assem-
bléa communicando ter annullado a eleição, é que deu por terminado o longo ~.:on

liicto • 
.Eis as palavras textuaes do general Camara : 
« Logo que recebi essa ~.:ommunicação da assembléa, dei por terminado o longo 

conjticto e providenciei para que as forfas, tanto de oftensiva como de defensiva, se 
retirassem do theatro da acfào, o que se realisou da parte cJ,os te'l/olucionarios dentro 
ae poucas horas. li 

Pergunlo agora a V. Ex. si não está clara a coae«;ii.o? Para que forças reYo· 
lucionarias em attit1.1de offensiva? 

O SR. Mo!UURA DA. SILVA - Para faur respeitar a vontade popular. 
O SR. LUiz AooLPHO - Ora, isto é um e!-Cameo ao bom ~nso. 
O SR. GALBÃO CARVALHAL- Isto é pilheria. O caso de Matto Gros:>o não tem 

<!.efesa possível. . 
O SR. LUiz AooLPHO - Parece-me, Sr. Presidente, que a \'Íolencia contra a 

assembléa não podia estar mais demonstrada; ella é clara, é evidente. 
O commandante do districto diz que suas instrucções são positi\·as, não lhe dio 

direito a intervir, e tanto que, recebendo telegramma no dia 161 depois de sitiada 
a assembléa, deixou a situação como estava; e ~6 depois que o secretario da mesma 
assembléa mandou-lhe, no dia seguinte (17), um officio, <.leciarando que esta havia 
annullado a eleição, é que aquella autoridade militar intet-vem para fázer dispersar 
as forças sitiantes. 

O SR GALEÃo CARVALHAL- E note-se que foi o commandante do districto que 
interveiu, pedindo a annullação da eleição I 

. O SR. LuiZ AooLPHO - Chego até a crer que os documentos que juntei á indi· 
cação não foram lidos. Tenho tido difficuldade em fazel-os conhecidos do publico e 
da Camara, porque se pretende fazer.o vacuo em torno desta questão, mas garanto 
ao Congresso que não o conseguirão. Esta questão ha de ser estudada em todas as 
suas faces e emquanto a nossa civilização e os nossos costum~ não forem desaf-
frontados da indignidade e villania alli praticadas (apoiados e não a.poiados), da in-
dignidade e villania alli praticadas, repito, hei de estar continuamente nesta triouna, 
usando do direito que me confere o Regimento em defesa dos meus correligionarios. 

Eu nã'J posso admittir que esse precedente figure na nossa historia sem o mais 
vehemente protesto. 

Hei de exercitar o meu direito com a maior sobrànceria. 
Não receio do que possa acontecer; tenho bastante hombridade e altivez para 

saber cumprir o meu dever sem deter-me perante as intimidações indirectas que por 
vezes teem chegado ao meu conhecimento. 

Hei' de, Sr. Presidente, defender a nossa civilização e costumes offendidos pot 
aquelle ãttentado. · 

Não ha na historia o facto de se sitiar uma assembléa para se annullar pela 
violencia o trabalho da apuração eleitoral. 

Procurei em nossa historia o éxemplo de un> attentado destll ordem e não ~;~ 
encontrei. 

Apenas na historia da Inglaterra vem menc'ionado um facto de 166o, de um rei 
audaz que penetrou no parlamento para dalli retirar alguns deputados accusados de 
traição. 

Mas, Sr. Presidente, o autor dessa obra, Cushing, que citou este exemplo, ver. 
bera esse attentado nos termos os mais vehementes. 

Esse autor castiga com 'palavras terríveis de indiç-nação o crjme desse· soberana 
que, desconhecendo a magestade da Camara dos Communs, foi ter alli para profanar 
o theatro de suas deliberações. 
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Sr. Presidente, tenho elucidado sufficientemente a questão de .Matto Grosso. 
Parece que não resta a m~noc duvida no animo da Camara e de todos aquellcs 

que teem acompanhado esta discussão, que o que se deu em Matto Grosso, os factos 
que alli se desenrclaram ultimamente, ~ão factos revoltantes que envergonham a 
nossa civiliza~jão e a nossa histeria politica. (Apoiados.) 

O Sa. MELLO REGo - Devem envergonhar o Governo do Sr. Campos Salles. 
O SR. LUiz Anol,pHO - São actos attentatorios da Constituição dos quaes o 

Congresso deve tomar conhecimento e não esquivar-se, eilegando uma incompetencia 
que demonstrei não existir . 

.Muito t(;ria ainda de percorrer os Annaes para mostrar com dicursos de outros 
Deputado3 os Srs. Adolpho Gordo, Cincinato Braga e outros, que todos são concordes 
em attribuir ao Poder Legislativo a competencia da intervenção no caso do n. 2, do 
art. 6°. . 

Assim, Sr. Presidente, retiro-me da tribunaL certo de que a C amara não approvará 
este parecer, esta monstruosidade juridica, porque o Congresso não póde allegar esta 
escusa; que elle é competente, basta citar, entre outras attribuições que lhe confere 
a Constituição, a de velar pela guarda e execução das leis. 

Ja lavrei o meu protesto; estou fatigado e não pretendo continuar. Retiro-me da 
tribuna certo, de que, si o Congresso não tomar conhecimento da minha indicação 
e approvar esta doutrina da incompetencia, elle terá abdicado de uma das suas attri· 
buiçlíes constitucionaes da maior importancia, e não será de certo o Poder Executivo, 
dentre todos o que tem mais decidida tendencia para abusar das suas prerogativas, 
o que frá garantir á Nação a pratica honesta e· lea! da Constituição Brazileira. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 
Fica a di5tussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 4 DE AGOSTO. 

O Sr. l:néas Martins (movimento de attenfão) confessa que não é sem receio 
que enfrenta o debate do caso de Matto Grosso; mas ao seu espírito tentam sempre 

as questões que entendem com pontos de doutrina constitucinonal. 
Discussão do Demais, nesta questão, como ella está posta petante a Camara, 

ha um lado politico de principias, qúe abre ao orador ensejo para 
parecer n. 35 completar explicações que começou a dar, quando se referiu figei-

ramente ás palavras do nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Seabra, 
pondo em relevo, da tribuna, ·a incoherencia que pretendeu S. Ex. descobrir e a 
incompatibilidade que S. Ex. quiz decretar entre o grosso das forças republicanas 
que, no parlamento da União, se chama u a concentração», e a f.olitica do Sr. Pre-
sidente da Republica. 

Na tribuna parlamentar e na imprensa, tem-se dito que _o Sr. Campos Salles 
está governando, incoherente, si não desleal, com aquelles que o não elegeram, tanto 
que são os politicos da u concentração» que servem a todos os planos do Governo, 
tomando a frente em todas as medidas que o Dr. Campos Salles julga indispensaveis 
para a sua administração. 

Como não ser assim. si quando se annunciou a politica larga do Governo, que 
pretendia occupar-~e exclusivamente com a situação financeira - orgulha-se de 
dizel-o da tribuna - um dos mais fortes sustentaculos do Governo que vinha foi por 
certo esta illustre gloria do Pará, o Sr. Serzedello Corrêa (apoiados), que enfrentou 

. a situação como era conveniente, com o fito unico de dedicar-se, na medida de suas 
forças, á reconstrucção economica e financeira da sua patria, auxiliando o Govern~ 
que fazia dessa reconstrucção o seu programma? 
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Porque não ha de ser o me~mo tambem neste caso de Malto &rósso, e~tando em 

jogo a qu~stão da autonomia do Estado enlrentando com a que~tã.> da mtervençao 
do poder federal nesse mesmo Estado e com a 11unca assás debatida regulamentação 
do art. 6° i' {;orno não ser assim, como não ha de o orador fallar, si o partido a qut 
os nobres Deputados por Matto Grosso pertencem os abando1ta, deixando que os 
seus princípios sejam assim postos de margem, deixando felizmente q11e a boa tneoria 
republicana da não regulamenta,.ão do art. ()O esteja victoriosa na {;amara i' 

Não é de estranhar que os meptbros da {;oncentração saiam, nesta questão, em 
defesa do Governo, como em outras, conformes com o seu programma, desde que 
o Governo está praticando. as theorias, pelas quaes os republicanos tanto se teern 
batido serilJ;re e desde que aquelles que querem para si o .monopolio da amizade 
governamental consentem que, dos seus arraiaes, parta, sem protestos, a censura, 
a critica ao Governo, como que - suspeitado? 

As indicações apresentadas pelos Deputados por Matto Grosso visam fninc(i-
mente estabelecer um ponto de doutrina, qual o de saber si o Congresso é competente 
para, na falta de lei regulamentadora do art. 6o, e até na constancia della, prover 
sobre o caso. 

A questão, pois, envolve dous pontos de vista- o da regulam~ntação do art. 6° 
e o de satJer-se a quem pertence o dfreito da exercitação da interveniâo nos casos do 
art. 6°. 

Quanto á. regulamentação, ou ella não altera o art. 6o nos seus quatro numeros, 
e é absolutamente dispensave11 ou altera, e o que se quer fazer é a revisão constitu-
cional no ponto justamente a que o Sr. Cameos .Salles muito acertadamente chamou o 
coração da federação. 

Procurando a delimitação ou discriminação das competencias para a intervenção, 
vae o orador chegar ao pivot da discussão. Resumirá -e. sua opinião em tres grandes 
argumentos. O primeiro já foi brilhantemente explanado pelo nobre Deputado 
Sr. Galeão Carvalhal. O emprego e a comprehensão da expressão - Governo Fede-
ral - usada no art. 6°, da Constituição. Na mesma Constituição é sempre e previ-
dentemente empregada essa expressão como representativa do Poder Executivo 
Federal : todas as vezes que a Constituição quer se referir" a poderes federaes em 
conjuncto, usa de expressão outra e diz - União, contrapondo-a sábia e prudente· 
mente aos Estados. - Governo Federal - portanto, quer dizer Poder Executivo da 
União. 

A segunda ordem de argumentação firma-se no facto de ser incontestavel e 
incontestado que, nos casos dos ns. 1, 3 e 4 do art. 60 a competencia para intervir 
nos negocios peculiares aos Estados é do - Poder Executivo Federal, é do Presi-
dente da Republica. Como admittir-se que a expressão - Governo Federal -, refe· 
rindo-se aos quatros casos do art. 6°, signifique- Poder Executivo - em tres delle~ 
e - Poder Legislativo - e - Poder Executivo - no 2o? 

Seria, pois, absurdo, e em hermeneutica, contra a interpretação. 
A terceira ordem de argumentação não é menos valiosa. Basta estudar-se a 

natureza de funcç&s definidas pelo art. 6° da Constituição, para se ficar convencido 
de que a doutrina verdadeira é a do· orador. Basta examinar tlmas tantas cousas 
comesinhas e rudimentares : as delongas e transtornos que resultariam da interven-
ção concedida ao mesmo tempo ao Congresso e ao Poder Executivo; a instabilidade 
perigosa e perniciosa que haveria na eiercitação dessa funcção, desde que ella fosse 
deferida ao Congresso, que solfre sempre a influencia da corrente política partiaaria 
ao momento; a irresponsabilidade do Congresso, etc. E especialmente essa irrespon-
sa6ilidade. 

Mais ainda: 
Admittamos, para argumentar, que o vocabulo- Governo Federal- empregado 

pela Constituição sejam o Corpo Legislativo e o Poder Executivo, e que o direito de 
intervenção pertença a esse orgão assim comprehendido. 

Mas, ·acceito iss~, podia o Governo Federal intervir no caso de Matto Grosso, 
segundo as prescripções do n. 2 do art. 6° da Constituiçll.o? 
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Em outros termos, houve nesse Estado uma eversão da fórma republicana fede-
rativa? 

Pensa o orador que não, poi5 a formula constitucional - forma republicana 
_federativa -· refere-se ao regimen republicano estabelecido em todo o paiz, e este 
systema não correu alli perigo, de modo a precisar da intervenção do Governo Fede-
ral para mantel-o. 

Examina a opinião de diversos congressistas e especialmente a do Sr. Adolpho 
Gordo, expressa em discurso pronunciado na Crunara, no anno paEsado, affirmando 
o direito do Governo Federal intervir sempre que houvesse subversão pratica do 
regimen federativo,- e diz que, acceita tal doutrina, a federação não podia subsistir, 
pois esse exemplo não é un'ico, dada a existencia de um Governo Federal paitidario 
da intervenção; qualquer dos seus amigos nos Estados, allegando uma lesão aos 
seus direitos eleitoraes, podia solicitar a sua acção, e, á sombra desta, conquistar as 
posições e a federação desappareceria assim. 

Combate ainda a idéa de regulamentação do art. 6o, porque esta ou augmentaria 
ou diminuiria os casos em que a intervenção ~e devia dar, e ~eria sem resultado, 
porque todos sabem o valor dessas leis entre nós. 

E depois de, do ponto de vista da doutrina, examinar o que seja manter a fórma 
republicana federativa, mostrando o que é, mesmo no nosso regimen constitucional, 
passa a examinar a questão de facto nos successos de Matto Grosso, afim de ver si 
lhe' é applicavel, ou si foi falseada e criminosa, a intervenção do art. 6o, n. J, da 
Constituição. 

Estuda a acção do Poder Executivo, desde 29 de março; coteja telegrammas, 
opposiciona factos e prova que, avisadamente precavida a acção do Governo Federal, 
ella se deu no momento opportuno. Justifica demoradamente esse asserto, aprecia 
a attitude francamente parcial do governo de Matto Grosso, commenta os telegram-
mas, explica as providencias do Governo, o procedimento da guarnição federal e, 
por ultimo, com as palavras da acta do Congresso e dos documentos particulares e 
officiaes, prova que o Congresso annullou a eleição presidencial de Matto Grosso sem 
coacção, soh a promessa e garantia do apoio do commandante do districto. 

Tal o declarou terminantemente ao congresso estadual, em 16 de abril, o Sr. 
general Camara, e só a 17, sabendo que a sua resolução seria mantida, que o exer-
éicio livre de suas funcções estava garantido, só com essa declaração foi que o con-
gresso annullou a eleição. 

Logo, tambem não houve coacÇão. 
E, pois, si, como deixou provado, tudo assim foi e passou-se, nada mais expli-

cavel, si não correcto, que a acção do Governo, é tambem, do ponto de vista da dou-
trina, o parecer da Commissão. 

Entretanto, o orador examina a lei da responsabilidade e a lei do processo pre-
sidencial, compara os seus artigos, nos quaes incidiri~, por .omissão, o Presidente da 
Republica e, depois de longa explanação da materia, conclue •tue, em face disso, o 
voto da Camara não deve ser pela incompetencia pura e simpies. 

Propõe substitutivo em que a Camara sente, affirmando mais uma vez a theori3 
· constitucional da não intervenção e da não regulamentação do art. 6°, nãõ serem 
as indicações Luiz Adolpho - Mello Rego e o parecer contra ellas meio habil e legal 

, de ttffirmar o Congresso a legalidade e correcção do procedimento do Governo do 
Sr. Dr. Campos Salles. 

Justifica, do ponto de vista politico, essa doutrina e esse voto, encarando no 
programma dos partidos - pela ou contra a intervenção - a tegulamentação. 

Estuda o programma do partido republicano, cujo chefe supremo, o Sr. Pru· 
dente de Moraes, tem a segurança da uniformidade de vistas, da continuação do 
apoio ao seu programma de governo e mostra, lendo mensagens decisivas do nobre 
Dr. Prudente de Moraes, como essa intervenção faz parte desse programma, que se 
prometteu continuar a defender e sustentar. 

O partido que fórma o grosso da Concentração, está, corr.o a Concentração, no 
seu Jogar, contra esse programma; o Sr. Dr. Campos Salles, cujas idéas foram 
claramente expressas, está tambem no seu. 
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Si alguem mudou, momento é do paiz sabel-o, com a desautorizaÇão moral desse 
programma e do chefe que o defender sempre e afincaâamenle. 

Manda, entretanto, a boa política e a seriedade dos programmas políticos dos 
partidos, contra cuja ausencia tanto se prega, que no momento se preste esse serviço 
á Republica. ·· 

Cumpre que se discriminem, pavilhões que se levantem : ou então que desça por 
uma vez o dessa ameaça á R epublica, que a intervenção e a regulamentação repre-
sentam. 

O orador faz um demorado exame da situação politica do paiz e, perorando, 
salienta a necessidade de e)!:igir os lineamentos certos dos programmas políticos, 
especialmente quando parece arvorado o da sorte, do azar, nos· grandes acontecimen-
tos, como nas grandes solemnidades. 

Para longe essa errada c perniciosa politiea do azar; á instabilidade, á variação, 
á sorte, opponham todos os patriotas um grande, bello e alevantado programma, 

• que será a glorificação e o levantamento moral da patria ! Republicanisemos a 
Republíca ! Isso, sim, - um programma sério, honroso, nobre, expressivo e digno. 

Pela autonomia dos Estados, conÚa a intervenção; - pela integridade da lei 
constitucional, contra a regulamentação; - pela honra da Republica, contra a 
política do azar. (Bravos/ Muito bem; muito bem; palmas no recinto. O orador é 
vivamente felicitaào, ao d.escer da tribuna, j>or todos os Srs. Deputados presentes.) 

Fica sobre a Mesa para opportunamente ser apoiado o seguinte substitutivo. 
Proponho que as conclusões do parecer sejam substituídas pelo seguinte : 
u Acceitando os fundamentos do parecer, pelo modo por que a questão foi enca-

minhada e de accordo, além da apreciação exacta dos factos; com o seu voto sempre 
uniforme, repellini:ló, desde 18c)4, essa politica intervencionista e 

Substitutivo de regulamentação do art. 6°, a Camara sente que, pela índole do 
regimen, deliberando sobre as indicações Luiz Adolpho - I\lello 

Rego, não se lhe abra opportunidade legal de affirmar que, nos successos de Matto 
Grosso, não sahiu dos moldes constitucionaes a acçlio do Governo. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 18g9. - ENKAS MARTINS. 11 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO. 

O Sr. Amphilophio pouco tempo estará na tribuna, porque, além da necessi· 
dade de occupal-a apenas pelos minutos que lhe permitirá a annunciada visita dos 

illustrados representantes do Congresso Argentino, nossos {!ignos 
Discussão do hospedes neste momento, seu fim unico, usando da palavra agora, 

é dar, em termos os mais.succintos, a razão de um seu aparte ao 
parecer n. 35 notavel discurso do illustrado Deputado pelo Pará, o Sr . . Enéa~ 

Martins. 
Nesse aparte disse que o motivo principal, quasi unico, da necessidade da regu-

lamentação, por lei ordinaria, da materia do art. 6° da Constituição, é, no seu con-
ceito, reduzir a systema, tornando cousa exequivel e praticavel, o exercido da inter· 
venção, nos casos concretos da medida que tiverem por fundamento o numero 2 <la 
disposição constitucional. 

Nos casos dos ns. 1,_ 3 e 4• todos da iniciativa do Executivo, como devem ser, 
bastará talvez, a responsabilidade pelo não uso que da intervenção tiver feito o. Pre-
sidente da Republica, que terá de responder pelos seus actos perante o Congresso, · 
autoridade competente para o impeachment, como perante a Nação e os tribunaes da 
justiça ordinaria, depois lie perdido o cargo oelo processo do impeachment. 
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A intervenção nos casos dos ns. 1, 3 e 4 tem sempre por fim o restabelecimento 
da orpem material, seja a perturbação determinada por um movimento sedicioso, ou 
pela invasão estrangeira ou de um Estado federado em outro, ou, finalmente, pela 
força opposta á execução de leis ou sentenças fede.r!les; ao passo que1 nas hypotheses 
do n. 2, a perturbação é simplesmente da ordem juridico-politica, ainda que, em casos 
dados, possa com está perturbação da ordem constitucional concorrer a da ordem 
material, como causa, effeito ou circumstancia simplesmente accessoria da primeira; 
e nestes casos, o Executivo intervirá -para restabelecer à ordem material, como lhe 
cumpre, convocando immediatamente o Congresso, si este não . se achar reunido, 
como é tambem seu dever, para conhecer_ o Congresso da perturbação da ordem de 
direito, e sobre ella providenci;:tr, segundo as circumstancias da hyp<?these-juridico• 
constitucional na especie. 

A perturbação da ordem immaterial 1 pela violação do art. 63 da Constituição, 
só poderá ser sanada por medidas ou providencias de. natureza legislativa; porque 
sómente uma lei, com effeito, poderá, em execução do art. 34, ns. 33 e 34 da Consti-
tuição, providenciar quer sobre a annullação, ou cassação da Constituição ou lei local 
que estiver em desaccordo com os princípios constitucionaes da União, quer sobre o 
regimen provisorio do Governo do Estado onde tal lei ou Constituição existir, quer 
sobre approvação da lei local que vier a restabelecer a normalidade constitucional no 
Estado que se achava fóra della. 

Todo esse procedimento será de natureza legislativa, em qualquer systema tle 
g.overno, de separação de poderes; e tal é, com effeito, o precedente dos Estados 
Umdos em relação ·ás leis que ficaram tendo alli a denominação de- Reconstructiou 
- Acts e que regularam alli a situação dos Estados sublevados na guerra civil de 
1861 a 1865. . 

A competencia do Judiciario é excluída peremptoriamente para o caso, pela na-
tureza politica do acto, e a inda porque, si tem elle poder para deixar de applicar leis, 
federaes ou estaduas, antinomicas com a Constituição Nacional, absolutamente não 
o tem para cassar ou revogar quaesquer leis, decidindo sempre in specie, pelo criterio 
judiciario e em processo judiciario. 

Quanto ao Executivo, sua funcção de regulamentar leis é limitada ás leis.ordi-
narias ou complementares da Constituição, e em nenhum systema de governo de 
poderes separados e independentes poderia comprehender a faculdade de regulamentar 
directamente as proprias disposições constitucionaes. E' isto que está expresso no 
art. 48, § 1•, da nossa Constituição; e tal é a doutrina e o exemplo dos demais gover-
nos federativos peio typo Estado Federal, especialmente os dous, que tomámos por 
modelos da nossa organização politica actual: os Estados Unidos e a Republica 
Argentina. 

Estas idéas acham-se todas condensadas no seu projecto sobre o assumpto, o qual 
é ainda objecto de estudo da Commissão de Constituição, Legislação e 1 ustiça e em 
artigos seus, que se acham incorporados aos Annaes desta Casa, do mez de outubro 
do anno passado. 

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO. 

O Sr. Amphilophio concluiu o seu discurso da vespera, explicando as razões 
do seu aparte ao discurso do Sr. Enéas Martins; e, entrando em !rugas considerações 
juridico-constitucionaes, com relação ao assuinpto, que tambem apreciou do ponto de 
vista das legislações de outros paizes da nossa fórma de Governo, deixou demonstrado 
que a intervrnção deve ser da iniciativa exclusiva do Congresso N aciona! nas hypo-
lheses do n. 2 do art. 6• da Constituição, como da do Presidente da Republica nas 
hypotheses dos ns. 1, 3 e 4 da mesma disposição, segundo o systema do seu projecto, 
que se acha ainda em estudos da Commissão de Legislação e Justi'?, e as idéas que 
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péla imprensa sustentou, em uma serie de artigos, que estão incorporados aos AntJaes 
aesta Camara. no volume de outubro do anno passado. 

O Sr. Mello Qego procura examinar si nos acontecimentos que se deram 
em Matto Grosso realizou-se ou não a hypothese em que o Governo devia intervir 
para 'o restabelecimento da ot:dem. 

Entende que essa hypothese se realizou, como se verifica da parte· do comman-
dante do districto, e si se quer desculpar a falta de providencias do Governo, pela 
intt>rrupção do telegrapho, nota que -a destruição da linha telegraphica foi produ-
zida por forças da legião Campos Salles e que os autores desse attentado, capita-
neados por um individuo conhecido, cujo nome o commandante do districto men-
ciona, até· hoje não foram punidos, e nem siquer ainda o Governo preencheu o Jo-
gar do juiz seccional, ante o qual deve correr o respectivo processo. 

Depois de varias considerações, 'cota irregularidades olfensivas das regras Cio 
serviço militar, de dirigir o commandante do districto felicitaçó~s ao Presidente da 
Republica, pelas medidas acertadas gue tomára, como si ao inferior militar fosse 
permittido apreciar si as ordens que recebe do seu superior são ou não acertadas; 
notando tambem que fõra o Sr. Presidr·nte da Republica quem dera o exemplo dessa 
irregularidade, pondo de parte o seu Ministro da Guerra e chefe do Estado Maior, 
para se dirigir directamente ao commandante do districto, prejudicando assim a gra-
dação da hierarchia militar de que não se p6de prescindir na transmissão de ordens 
que, partindo do posto mais elevado, teem de dPscer gradualmente a escala até che-
gar aos postos subalternos. 

A esse respeito lê a opinião de um autor francez, definindo o que é hierarchia 
militar e como por meio della se mantem a disciplina, se concorre para admini•-
tração da justiça, para a emulação e estabilidade, segurança de posição daquelles 
que se dedicam á carreira militar. 

O Sr. Xavier da Silveira - Sr. Presidente, achando-.~ adeantada a hora, 
julgo que será de melhor aviso adiar a discussão para outro dia. 

O SR. PRRSJDHNTE - Não havendo oradore~ inscriptos e ning'uem pedindo a pa-
lavra, não posso deixar de encerrar a discussão. 

O SR. XAviER DA SILVEIRA - Peço então a V. Ex. que me inscreva para a pri-
meira sessão. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO. 

O Sr. Xavier da Silveira começa dizendo que não ha razão da parte do nobre 
Ueputado por Matto Grosso, quando disse que a assembléa desse Estado procedeu 
na apuração das eleições de abril sob a coacção da força arm.1da, quando a ver-
dade é que essa mesma assembléa acaba de apurar a eleição dos novo~ presidentes 
eleitos e proclamai-as livres t' espontaneamente. 

Feita esta allegação vae o orador entrar como relator do parecer em discussão 
no exame da questão constitucional, sobre a qual, aliâs, muito pouco tem a dizer, 
attentendo aos discursos que teem sido pronunciados pró e contra este mesmo pare-
cer. 

Começará, por/,m, fazendo sentir que não é exacto 
por Matto Grosso que a Camara, em actos dnteriores, 
petencia para intervir nos Estados. 

como diz o nobre Deputado 
tenha reconhecido sua ,com-

E, si o nobre Deputado encontra nos AntUJes projectos nesse sentido, não en-
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contrará por certo, um só acto feito, completo e acabadd, recoRhecendo essa com-
petencia, ordenando a intervenção. 

la o orador passar em revista os diversos projectos que nesse sentido teem sido 
apresentados á Camara, quando o Sr. Presidente annunciou que estava dada a hora 
da primeira parte da ordem do dia ficando o orador com a palavra para o dia 
seguinte. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO. 

O Sr. Xavier da Silveira vem proseguit' nas considerações que fazia na ses-
são de sabbado, respondendo aos discursos proferidos pelos dous ilustres Deputados 
de Matto Grosso, signatarios da indicação a que se refere o parecer em discussão. 

Recorda que, assignalando a falsa apreciação das occurencias e successos Ja-
quelle Estado, feita pelo nobre Deputado Sr. Luiz Adolpho, concluiu pela injustiça 
das accusações ao honrado Presidente da Republica. Salieniou entã·o a constancia 
com que aquelle Deputado labora sempre no erro, desde o inicio desta questão, dei-
llando de reconhecer os motivos de ordem constitucional, para defender os de ordem 
eleitoral e partidaria. E finalmente notava que debalde S. Ex. procurada nos 
Annaes da Camar'i um só acto em que ella se tivesse manisfestado competente para 
tratar de assumplos desta ordem. VotoR individuaes em commissão, pareceres, dis-
cursos, sim. Pronunciamento da Camara, porém, nenhum houve ah:da. 

Enlre esses votos e as opiniões individuaes figuram os do Sr. Amphilophio, que 
é pela regulamentação parcial do art. 6°, isto é, entende que eleve 5er regulamentado 
o n. ·2 do art. 6°, unico em que ao Congresso Nacional cabe a iniciativa da inter-
venção. Mas, esse voto approxima-se mais da conclusão do parecer relatado pelo 
oraélor do que da doutrina sustentada pelo Sr. Luiz Adolpho, porquanto o Sr. Am-
philophio capitula o caso de Matto Grosso no n. 3 do art. 6°, que, mesmo na sua 
opinião, cabe exclusivamente ao Poder Executivo, ao passa que o autor das indica-
ções capitula o mesmo caso no n. 2. 

Depois de mostrar que um julgamento em especie do Poder Judiciario, taxando 
ae inconstitucional essa ou aquella lei ordinarla ou organica de um Estado, liasta 
para produzir o effeito desejado, o orador tem1ina alludindo ao discurso brilhante 
com que o Sr. Enéas Martins sustentou a não regulamentação do art. 6° e a ver-
dadeira doutrina republicana, e requerendo que os papeis . voltem á Commissão, 
para que ella dê parecer sobre a emenda substitutiva do mesmo·collega. ·(Muito bem.) 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e entra conjunctamente em discussão, o seguinte 
requerimento : . 

Requeiro que volte á Commissão de Constituição, Legislação e Justiça o parecer 
n. 35, de 189g, afim de dizer sobre a emenda apresentada pelo Sr. Deputado Enéas 

Martins. 
QequerimentÕ Sala das sessões, 21 de agosto de 1899. - XAvlER DA SIL-

VEIRA. 

O Sr. Luiz _Adolpho - Sr. Presid~nte, o discurso do nobre Deputado pela 
Capital Federal, em defésa do parecer da Conunissão de Legislação e Justiça, de 
que foi relator, nào me demoveu de modo algum da convicção em que me acho de 

. que ao Poder Legislativo compete a iniciativa da intervenção no caso referente ao 
n. 2 do art. 6°. 

S Ex. insistiu sobre o facto de não ter o Congresso approvado diversos pareceres 
e projectos de intervenção, submettidos á sua apreciação no pequeno periodo de nona 
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vida politica. sob o regimen re.publicano; mas, a rejeiç·ão de todos esses projedos e 
pareceres não implica de modo algum o reconhecimento da theoria da incompetencia 
do Poder Legislativo, para tomar conhecimento das questões que occorrerem nos 
Estados ,attinentes á manutenção da f6rma republicana fecler:'ltiv<t. O que visivel-
mente houve em Matto Grosso foi : primeiramente a perturbação da ordem material, 
facto que foi levado ao cónhecimento do Sr. Presidente da Republica, em virtude 
de requisição do Presidente do Estado, primeiramente, de. armas e munições de que 
o governo estadoal não dispunha; segundo, pela recusa do Sr. Presidente da lfepu-
blica, em fornecer armas e munições, á requisição da força 'federal para dispersar 
os bandos armados que em attidude hostil se organizaram para atacar a capital. 

Era, Sr. Presidente, o caso de inteira applicação do n. 3 .do art. 6o da Consti-
tuição. 

O Sr. Presidente da Republica, em discursos a que me referi, dÍsse que, sempre 
que em um Estado houvesse insurreição contra os poderes constituídos, o dever da 
União era de intervir para garantir os poderes locaes. 

Esta ~ a doutrina que invariavelmente encontro em todos . os tradadistas arp.eri-
canos, argentinos, e commentadores da nossa Constituição; é a theoria que vejo 
tembem exposta no livro do Sr. Milton; é a theoria que igualmente encontro em 

discursos pronunciados nesta Casa por diversos Deputados. 
Dizer-se que Pm Matto Grosso o Poder Executivo podia intervir quando o qui-

zesse, é não ter Hao os factos narrados pelo commandante do Districto Militar. 
Não vou insistir neste assumpto; não quero repetir aqui tód'os os dias a leítura 

dos factos deploraveis que ali se deram. Passarei agora, Sr. Pre~idente, a mostrar 
como o Sr Presidente da Republica procedeu na substituição do g·overno de Matto 
Grosso. Quando apresentei a minha indicação, não tinha os elementos 'de que ora 
disponho; as unicas noticias eram transmittidas pelo telegrapho, e V. Ex. ver4 
pela data da minha indicação que ella foi apresentada após a leitura na Mesa, dos 
telegrammas recebidos de Matto Grosso communicanâo a sub~tituição âo governo, 
a)i operada, em virtude de ordem do Sr. Presidente da Republica. 

O Sr. cor.onel Antonio Cesario de Figueiredo, Presidente do Estado de :Matto 
Grosso, em exercício, desde que reconheceu a impossibilidade de manter-se no go-
,·erno com prestigio e autoridade, em virtude dos factos deploraveis que ali se deram, 
patrocinados pelo governo federal, dirigiu-se, segundo a Constitúição do Estado, ao 
unico substituto legal que existia na capital, convidando-o a assumir o governo. 
Tenho, Sr Presidente, a resposta desse digno cidadão ao Sr. coronel Antonio Cesario 
de Figueiredo, e é a seguinte : (L~.) 

Cuyabá, 4 de julho de 1899. 
u Accuso recebido o vosso officio de hoje, convida'ndo-me a assumir o cargo de 

Presidente do Estado, na qualidacle de presidente eleito da Camara Municipal ãesta 
capital. 

Em respostà, cabe-me declarar-vos que, ccnheceder dos factos que vos levam 
a deixar esse elevado cargo, não posso acceital-o pof' nilo podef' tontar tambem com 
os elementos indispensaveis á garantia da ordem publica ora alteradll, e do prestigio 
da autoridade constituida, pela manifesta intervençilo do Sr. Pf'esidente da Republi-
ca na palitica interna deste Estado Saude e fraternidade - Ao ilhistre cidadão An-
tonio Cesario de Figueiredo, dignissimo Vice-Presidente do Estado. - PEDRO CELES• 
TINO CORR~A DA CoSTA. 

Eis Sr. Presidente, o que respondeu o unico substituto legal existente em 
Cuyabá. 

Em vista disso, o Presidente do Estado dirigiu-se ao commandante do districto, 
communicando que o governo ficava acephalo, c pedindo que aquella autorioade 
tomasse as providencias para garantir a ordem na capital. 

O commandante do districto communicou immediatamente o occorrido ao St·. 
Presidente da Republica, em telegramma, declarando qll.ll, achando-se acephalo o 
g~Jverno local, havia tomado a providencia de mandar guarnecer os estabelecimen-
tos publicos do Estado afim de garantir a vidll, a propriedade e a manutenção de 
paz publica. 
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Vê a Camara que o commandante do Distl'icto já mandava empregar a força 
feaeral na manutenção da ordem, quando antes nunca se lembrou de prestar auxilio 
aos poderes constituídos, afim de que essa ordem fosse mantida, pois os partidarios 
do Sr. Ministro da Fezenda continuavam armados, fazendo depredações e commet-
tendo tod·t a sorte de tropelias, 

Logo que os pCideres constituídos abandonaram o governo, as autoridades fede-
raes mudavam de procedimento, entendendo que a força federal d(·Via ser empregada 
para manter a ordem! 

O general Camara em boletim impresso que no mesmo dia fez distribuir pela 
cidade, declarava achar-se acephalo o governo e o proprio Sr. Presidente da Repu-
blica implicitamente reconhece este facto no telegramma expedido áquelle comman-
dante a 5 de julho, declarando quE' officiasse successivamente aos membros da 
Camara Municipal da Capital, segundo a ordem da votação, até encontrar quem 
assu~isse o governo do Estado. 

Dado um facto tão anormal, do qual resultava a paralysação da ordem consti-
tucional no Estado, o que cumpria ao Sr. Presidente da Republica fazer? 

Não era o caso de sujeitar ao conhecimento do Congresso as condições espe-
cialissimas em que se achava um dos Estados da União? 

Qual é a disposição da Constituição que dá a S. Ex. competencia para intervir 
na successão do governo de qualquer Estado e determinar que este ou aquelle indi-
viduo póde occupar a presidencia do mesmo? 

Sei que os nobres Deputados allegam que o presidente da Camara não quiz 
acceitar o cargo. O Presidente da Rept~blica estava obrigado a percorrer a escala dos 
vereadores, tendo sido regular este procedimento. 

Mas ainda iilii o Sr. Presidente da Republica andou mal, porque a substituição 
como se deu em Matto Grosso, occupando o Jogar o coronel Leite de Figueiredo, 
não consultou a ordem de votação dos vereadores, sendo escolhido este cidadão por-
que pertence ao partido do Sr. Ministro da Fazenda. . 

O SR. RANGEI. PESTANA - A illegalidade já existia desde que os poderes consti· 
tuidos não queriam funccionar; o Governo estava em estado anormnl; a substituição 
dava-se como medida de ordem. 

O SR. LUiz AooLPHO - A Constituição não dá ao Presidente da Republica com-
petencia para intervir na successão dos governos locaes. 

S. Ex. devia enviar uma Mensagem ao Congresso narrando as occurrencias de 
Matto Grosso; mas S. Ex. não procedeu assim porque não queria que a questão 
fosse debatida no Parlamento. e então ordenou que se fizesse a substituição por indi-
viduo da parcialidade do Ministro da Fazenda. 

Tenho aqui a relação dos vereadores, segundo a ordem da votação. 
Foi realmente convidado para exercer a p!'esidencia um dos menos votados, o 

segundo não o foi por ser do nosso partido, o terceiro estava ausente e então o 
Sr. commandante do districto conviâou o coronel Antonio Leite dP Figueiredo, que 
figura no 1° turno com 292 votos, sendo preteridos nada menos de 10 cidadãos que 
figuram com votação superior á daquelle coronel. 

O SR. ENiAs MARTINS- V. Ex. dá-me licença para um aparte? 
O SR. Lurz AooLPHO - Parà quantos V. Ex. quizer dar-me. 
O SR. ENÉAS MARTINS - Muito obrigado. Sí qualquer dos vereadores que não 

f oram consultados se julgava com direito, porque não reclamou? 
O SR. Lur:í: AnoLl'HO - Não valia a pena, porque elles sabiam muito bem que 

ó · que queria o Governo do Sr. Presidente da Republica era passar o Governo de 
Matto Grosso a determinado individuo. por ser este da parcialidade do Sr. Ministro 
da Fazenda. E tanto é assim, que ao Governo anterior negava o Governo Federal 
qualquer auxilio para mant,tlenção da ordem, ao passo que a primeira recommenda-
ção feita pelo Sr. Presidente da Republica ao COipmandant e do districto foi logo de 
prestar todo o auxilio ao Governo intruso que se inaugurava. 

Dous pesÓi e duas medidas, como diz o t·ifão popular. 
Ao Governo anterior assoberbado por uma sedição, uma verdadeira commoção 
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int~stina das mais graves, tudo se nega; mas ao que succede, que pertence á parciali-
dade do ·Sr. Ministro da Fazenda, todas as concessões são licitas. 

Estou até informado de que o general commandant~ do districto telegraphou 
ao Governo Federal mandando pedir para fornecer as armas e munições de que care-
cia o Goveróô ao Estado. . 

Esta é a verdade, a dolorosa \'erdade. Quando eu aqui pela primeira vez fallei 
aflirmando que a força federal sempre tinha sido empregada nos Estados para 
auxiliar os governo~ locaes na manutenção da c.rdem e tranquillidade publicas, diver. 
sos Srs. Deputados em aparte declararam que isto era empregar a força federal em 
fazer o policiamento local e muitas outras objecções me apresentaram. 

Vou mQstrar a V. Ex. o que se está fazendo actualmente em Matto Grosso. 
Tenho aqui a Gtueta Of!icial do Estado e nella deparo com um officio do verea-

·dor presidente ao general Camara, pedindo a esta autoridade ·que continue a empre-
gar a força federal no patrulhamento da cidade, visto não ter o Governo força poli-
cial sufficiente; ' 

Vejam VV. EEx. isto. 
O SR. FRANC!SCd ToLENTINO - Isto se faz em toda a parte. 
O Se LUiz JtooLPHO - Mas não se fez em ~Iatto Grosso quando o Presidente 

áo Estado requisitou a intervenção do Pre.sidente da Republica para manter a ordem 
c a tranquíllidade publicas no Estado, notando-se que a situação era naquella época 
muito mais grave db que na actualidade. 

Isto prova o que tem feito o Governo em Matto Grosso, a desordem, a subver· 
sAo, por processos violentos, da ordem constitucional do Estado; para collocar no 
poder o partido do Ministro da Fazenda, violando a disposição do art. 6° da Consti· 
tuiçll.o, que prescreve claramente os casos em que S. Ex. podia e devia prestar auxi-
lio aos poderes locaes .. 

E não sei, Sr. Presidente, o que está ainda reservado para o meu Estado, no 
futuro. (Ha diversos apartes.) 

Nunca impugnámos, quer da primeira, quer da segunda vez, a eleição do cida-
àllo que se acha hoje á frente da administração do Estado; o que sempre impugná-
mos foi que o Sr. Ministro da Fezenda quizesse fazer do nosso partido uma escada 
para collocar os seus amigos. 

O que queria S. Ex. era levar ás urnas o nosso parti<!o, esse partido republi-
cano que S. Ex. tinha combatido e procurado humilhar para fazer suffragar a sua 
chapa, e isto nós não podíamos admittir. 

Não podíamos admittir (este é que ~ a verdade) que S. Ex. simulasse um accordo, 
escolhendo o presMente e o primeiro vice-presidente, deixando-nos o segundo e ter-
ceiro. 

O facto, entretanto, está consummado; a ordem constitucional no Estado de 
Matto Grosso, foi profundamente alterada, as condições politicns subvertidas e o 
Sr. Presidente da Republica auxiliou, até o ultimo momento, ao Sr. Ministro da 
Fazenda, no attentado alli commettido. 

D'entre os auxiliares que maiores serviços prestáran1 ne.>-ta empreitada, desta-
ca-se um, que pela acção directa sobre a força militar, foi o braço direito do Sr. 
Ministro da Fazenda, e · que pelas ordens acertadas ao general commandante do 
districto, prestou á insurreição o concurso efficaz da sua neutralidade -absoluta. 

Refiro-me ao Sr. general Mallet, que um editorial do ]onud do Brazil de hoje 
dá como candidato á senatoria por Matto Grosso. 

Se de um lado ,-emos os agentes do Poder Executivo tomando parte no movi-
mento sedicioso que se verificou naquelles Estaôos, do outro vemos um juiz federal 
o Dr. Manoel Murtínho, em pleno regimen de separação de poderes, arvorar-se em 
chefe político no Estado, prevalecer-se da posição do seu irmlio no governo para 
ágitar o Estado, conflagrai-o e fazer a inversão da situação politica local ! 

E' tanto mais estranhavel que o Dr. Manoel Murtinho, Ministro do Supremo 
Tribunal, faça essa potitica em Matto Grosso, quanto S. Ex. deve ter noção exacta 
d0o paPel que aos membros do Poder Judiciario compete, no regimen que adoptámos 
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Neste rcgimen, um Ministro do Supremo Tribunal não póde ser homem parti-
daria nem constituir-se chefe politico. 

O nosso regimen foi pautado pelo americano, e um membro do Supremo Tribu-
nal Federal não póde de fórma alguma envolver-se em politica, sem comprometter 
a independencia <.las luncções que exercita. 

O Sa. MBLLO RIIGo - Apoiado. Que confiança póde inspirar l' Sr. Ministro do 
Supremo Tribunal ? 

O Sa. LUIZ AooLPHO - O Duque de Noailles na sua obra <<Cem annos de repu-
blicanos Estados Unidos» livro classico, tratando da organis:tção do Poder Judi-
ciario nessa grande republica, diz o seguinte : 

« Defensor natural das liberdades publicas e privadas, o juiz deve collocar-se tão 
alto que nem o favor nem o medo possam allingir a &ua con~cit>ncia e perturbar 
a imparcialidade serena dos seus julgamentos. 

u A sua independencia é o proprio fundamento das socied.tdes livres. Na Repu-
blica, a maioria póde tudo o que ella quer, o numero tende incessantememe a suon::-
pujar o direito; que recurso ficaria ás mmorias e aos indivíduos, sem a integríclade 
da magistratura? 

uNo governo partidario, em que cada partido detem alternativamente a omni-
potencia, que outra barreira se levantaria contra a tyrannia do partido vencedor, 
demasiado inclinado a apfôveitar-se duramente de uma victoria que sabe ephemera ? 

<< Escravisai a fui& aos dominadores do dia, o imperio das leis tornar-se-ha H nt<l 

monstruosa hypocrisia; o despotismo estará fundado. " 
Eis como naquelle grande paiz se comprehende a pratica do regimen presiden-

cial e como alli se E"-ntende a separação e inde~ndencia dos tres poderes publicos em 
que se divide a soberania nacional. 

Um juiz do Supremo Tribunal não póde ser chefe político; entretanto pelos jor • • 
naes que recebo de Matto Grosso e pela circular que S. Ex. dirigiu aos seus cou-
terraneos chego á conclusão de que S. Ex. é o chefe do partido que alli se organisou 
ultimamente. · 

Outro juiz, que tambem tomou parte proeminente na insurreição foi o juiz sec-
cional do Estado. 

Este juiz, Sr. Presidente, após a eleição, estava tão convencido da sua derrota, 
que se deu pressa em inscrever-se de novo para o Jogar de que se havia pouco antes 
demittido. 

Este facto só por si basta para provar a lisura com que foi feita aquella eleição; 
entretanto, nada se podendo dizer contra ella, allegou-se aqui e no Estado que o 
motivo do movimento foi aquella escandalosa e fraudulenta eleição. 

Outro juiz tambem envolvido no movimento revoltoso é o desembargador da 
Relação de Cuyabá, genro do Dr. Manoel Murtinho, o qual é mn dos candidatos 
daquelle partido na proxima eleição, segundo já declarou um jornal da tarde. 

Esse desembargador, que collocou-se á frente do movimento contra os poderes 
constituídos do Estado, naturalmente vai iniciar alli uma éra de pronunciamentos, 
porque, desde que um juiz altamente collocado na magistratur:1 local envolve-se em 
uma lucta armada contra· os poderes do Estado e não é punido, pelo contrario é galar-
doado, claro está que um tal exemplo não tardará a encontrar muitos imitadores. 

De tudo isto, Sr. Presidente, resulta que o systema que nós adaptamos está com-
pletamente pervertido na pratica, e isto desde o Presidente da Republica, que deixa 
de cumprir os preceitos constitucionaes, que deixa de proteger os poderes locaes 
quando ameaçados até aos juizes, aos magistrados federaes e locaes que esquecem 
os seus deveres para envolverem-se em uma lucta armada, 

Todos estes factos estão indicando que o systema que adoptámos não está sendo 
praticado como devera sel-o e isto acontece não por falta de conhecimentos, quer 
do Sr. Presidente da Republica, quer desses juizes, mas, pela excessiva ambição de 
mando e predomínio que os faz esquecer o caminho a seguir. 

Lamento que o Sr. Ministro da Fazenda, o doutrinaria que sempre admirei desde 
os bancos academicos, o homem que citava Spencer e Stuart Mill, esteja envolvido 
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n~stes factos, porque tenho a certeza de que S. Ex. intimamente está envergonhado 
de tanto vandalismo; e a não ser que S. Ex. esteja muito modificado, e que se tenlia 
esquecido inteiramente das idéas que sempre expendeu ao~ seus discípulos, não posso 
admittir que S. Ex., examinando a sua consciencia deante dos factos deploraveis 
praticados em seu nome, não esteja profundamente arrependido destas violencias. 

Simplesmente S. Ex. é homem qu não recQa, e segue impavido o seu· caminho, 
desde que o Presidente da Republica encampa todos os seus actos. 

E' preciso notar-se que o Sr. Dr. Campos Salles, foi avisado diversas vezes por 
mim e pelo Sena_?.or Azeredo, de tudo quanto occorria em Matto Grosso e quando 
garantíamos ao Presidente do Estado que o Sr. Presidente da Republica não permit-
tlrla desacato algum ás autoridades constituídas, estavamos longe de suppôr que 
S. Ex. trD.nsmittisse ao commandante do districto as ordens· constantes dos tele. 
grammas dados posteriormente á publicidade. 

Se em toda esta malfadada questão, alguem houve que deixou de cumprir o 
seu dever não foi certamente nenhum representante do Estado, e isso póde certificar 
plenamente o proprio Sr. Presidente da Republica. 

Dito • isto, Sr. Presidente, peço ainda alguns momento~ á Camara, para me 
occupar da emenda apresentada pelo Sr. Deputado Enéas Martins, emenda que vem 
estabelecer na sua ultima parte um bill de indemnidade ao Sr. Presidente da Repu· 
blica, pelos acontecimentos que se desenrolaram em Matto Grosso. 

O SR. ENÉAS MARTINS - Não apoiado. 
o SR. LUIZ ADOLPHO - Seria melhor que S. Ex. em vez de offerecer um bill de 

indemnidade apresentasse uma moção de congratulação por esses acontecimentos, 
o que seria a gotta de fel que se derramasse sobre esse caso de Matto Grosso. 

A emenda do Sr. Deputado pelo Pará é a negação de tudo quanto tenho affir-
mado, e mostra que S. Ex. ou não leu aquillo que consta das duas indicações, ou 
então que nada vale para S. Ex. o que consta dos discursos proferidos aqui e no 
Senado. 

S. Ex. propõe um biU de indemnidade, isto é, propõe que a Camara approve 
aquillo de que não quiz tomar conhecimento, por incompetente, quer que a Camara 
approve factos que, embora publicas, embora provados por documentos constantes 
das indicações e dos Annaes desta Casa, ella affirma não conhecer I 

O SR. ENáAs MARTINS - Refiro-me á seguinte questão : Ha nesta Casa um 
partido, o partido· republicano, que sempre se bateu pela regulamentação do art. 6°, 
n. 2, isto é, para manter a fôrma republicana, e como V. Ex. diz que o caso de 
Matto Grosso incide no n. 2, eu quero que a Camara diga se elle incide ou não. 

O SR. Luiz AooLPHO - Sr. Presidente, o caso de Matto Grosso começou por 
uma insurreição, por uma commoção intestina, era visivelmente o caso do n. J, do 
art. 6°, mas, propositalmente deixei de lado esta parte, porque houve depois disto 
coacção feita á assembléa no exercido de suas funcções. 

E' claro pois que uma cousa não exclue a outra. 
Dizem os nobres Deputados, que eu qualifiquei mal, mas, não ha tal; o que fiz 

foi ~eparar uma questão da outra, porque, quanto ao n. 2, embora se esforcem para 
provar o contrario, a verdade é que a competencia do Congresso está firmada incon-
testalvelmente. 

Tenho presente um grande numero de exemplos de leis, quer na Republica 
Argentina, quer nos Estados Unidos, mandan!lo repor governadores que foram 
depostos por movimentos sediciosos. São numerosos os casos -e não os leio par-a não 
fatigar por mais tempo a attenção da Camara. 

São estas as considerações que tenho a fazer sobre esta questão que, parece-me, 
vae firmar um dos precedentes mais deploraveis da nossa historia política, já pelo 
facto em si, já pelo procedimento ..da Camara si approvar esta theoria da incompe-
tencia do Congresso para conhecer dos casos occorridos nos Estados, que affectam 
a fórma republicana federativa. 

Tenho concluído. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFJiRE O SR, DEPUTADO LUIZ ADOLPHO. . 

N. 17 - Palacio da presidencia do Es~ado de Matto Grosso em Cuyabá, i de 
julho de 1899 - Illm. e Exm. Sr. coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, presi-
dente eleito da Camara Municipal' desta capital. - Não podendo e nem devendo eu, 
por motivos de alta relevancia, per~anecer por mais tempo no governo do Estado, 
cabe-me convidar a V. Ex., como o unico dos meus substitutos constitucionaes que 
se acha presente nesta capital, para assumir hoje a administração do mesmo Estado. 

Saude e fraternidade. - ANTONIO CESARIO DE FIGUEIREDO, 
Cuyabá, i de julho de xll99. - Accuso recebido o vosso officio de hoje, convi-

dando-me a assumir o cargo de presidente do Estado na qualidade de presidente 
eleito da Camara Municipal desta capital. 

Em resposta cabe-me declarar-vos que, conhecedor dos factos que vos levam a 
deixar esse elevado cargo, não posso acceital-o por não poder contar tambem com os 
elementos indispensaveis á garantia da ordem publica ora alterada e do prestigio ·ia 
autondade constituída pela manifesta intervenção do Sr. Presidente da Republica, 
na politica intima deste Estado. - Saúde e fraternidade. - Ao illustre cidadão 
coronel Antonio Cesario de Figueiredo, dignissimo vice-presidente do Estado. -
PEDRO C. CoRR~A DA CosTA. 

Telegramma - Gabinete da Presidencia do Estado de Matto Grosso em Cuyabá, 
i de junho de 1!199 - Sr. Presidente da Republica - Rio - Deante da manifesta 
perturbação ordem publica e anarchia em que estão muitas localidades do Estada, 
nas quaes permanecem forças revolucionarias armadas, impedindo livre funcciona-

- mento das autoridades constituídas e perturbando a paz e tranquillidade de seus 
habitantes, estando o proprio governo tolhido de organizar elementos de reacção 
contra esse estado de anarchia, e tendo vós negado a este governo as garantias consti-
tucionaes que reiteradas vezes vos requisitei para restabelecimento ordem : te~ho . 
resolvido abandonar hoje o governo deste Estado, depondo-o nas vossas mãos, uma 
vez que não estão presentes nesta capital terceiro vice-presidente Estado e o presi· 
dente da Assembléa Legislativa, e não o quiz acceitar o Presidente Camara Municipal 
Cuyabá que é o ultimo dos meus substitutos constitucionaes1 e não prevê a Consti-
tuição Estadual um caso semelhante, ficando assim lavrado o meu protesto perante 
Nação e vós habilitado para tomar providencias entenderdes- Saudações. -ANTONIO 
CESARIO DE FIGUEIREDO, 20 vice-presidente Estado. 

Gabinete da presidencia do Estado de Matto Grosso em Cuyabá, i de julho 
de 1899· 

Cidadão general commandante do 7° distric.to militar - Deante da manifesta 
perturbação da ordem publica e da anarchia em que estão muitas das localidades 
do Estado, nas quaes permanecem forças revolucionarias annad:is, impedindo o livre 
funccionamento das autoridades constituídas e perturbando a p:1.z e a tranquillidade 
dos seus habitantes, estando o proprio governo tolhido de organizar elementos de 
reacção contra es~e estado de anarchia; e tenao o Presidente da Republica negado 
a este governo as garantias (.Onstitucionaes que por vezes requisitei para o restabe-
lecimento da ordem : tenho resolvido abandonar hoje o governo deste Estado, de· 
pondo o nas mãos do mesriiõ Presidente da Republica, uma vez que não estão pre-
sentes nesta capital o 3o vice-presidente e o presidente da Assembléa Legislativa do 
Estado, e não o qniz acceitar o presidente da C!_lmara Municip.tl da capital, coronel 
Pedro Celestino Corrêa da Costa, que é o ultimo dos meus substitutos constitucionaes, 
e não prévê a Constituição estadual um· caso semelhante. 

Fazendo-vos · esta communicação, conto e espero do vosso reconhecido patrio-
tismo e acendrado amor á ordem publica, que sahereis mantel-a nesta capital até 
que o Governo Federal, a quem acabo de telegraphar, tome a respeito as proviaen-
cias que e11tender acertadas. 



-480-

Approveito a occasião para reiterar-vos os meus protestos de estima e corrsidCl-
ração. - ANTONIO CESARIO DE FIGUKIRED01 :1° vice-presidente. 

(Da Gazeta Official do Estado de Matto Grosso.) 
Boletin do commando 7° districto militar - O Exm. Sr. coronel Antonio Cesario 

de Figueiredo, 2° vice-presidente do Estado em exercício, acaba de communicar-rne 
que nesta data resolvera abandonar o governo, declarando se acharem ausentes o 
3° vice-presidente e o presidente da Assembléa Legislativa, e não querer acceital-o 
o presidente da Camara Municipal desta capital, coronel Pedro Celestino Corrêa da 
Costa. 

Solicita o illustre cidadão a intervenção deste commando, no sentido de manter 
a ordem nesta capital, até que ·o Governo Federal tome as providencias que entender 
acertadas. visto como a direcção do Estado se acha depositada nas mãos do Sr. Pre-
sidente da Republica, segundo declaração do mesmo Sr. vice-presidente. 

Achando-se, pots, acephalo o governo deste Estado e sendo solicitados os serviços 
deste commando no sentido de manter a ordem, appello para os sentimentos da po-
pulaçíio desta capital, para que todos se mantenham tranquillos e confiantes nas pro-
videncias que espero sejam promptamente tomadas pelo Governo da Republica, de 
maneira · a ser restabelecida a normalidade das funcções publicas, tão necessaria á 
garantia de vida e de prosperidade deste Estado. 

Com as providencias de ordem puramente militar que acabo de tomar, afim 
de evitar toda e qualquer perturbação na ordem publica, posso garantir a meus conci-
dadãos que a paz confiante nesta capital e no interior será rigorosamente mantida, 
affecta como se acha ao Governo da União a segurança do Estado, de conformidade 
com a deliberação tomada pelo illustre zo vice-presidente, cujo governo acaba de 
abandonar. 

Cuyabá, 4 de julho de 1899. - JoÃo PEDRO X. DA CAMARA, general de brigada. 
Parte official - Commando do 7° districio militar. - Quartel general em 

Cuyabá, 5 de jullio de 1899 - N. 124 - Secretaria - Ao cidadão coronel Antonio 
Leite de Figueiredo, digno vereador da intendencia Municipal - Tendo este com-
mando communi.cado ao cidadão Presidente da Republica que o f::idadão coronel Anto. 
nio Cesario de Figueiredo, 2• vice-presidente do Estado, havia, em data de hontem, 
abandonado o governo, declarando acharem-se ausentes o 3° vice-presidente e o pre· 
sidente da Assem61éa Legislativa e não querer assumil-o o presidente da Camara 
Municipal desta capital cidadão Pedro Celestino Corrêa da Costa. conforme preceitfta 
o§ t.• do art. 17 da Constituição Estadual, em vista do que se acha acephalo o mesmo 
governo do Estado, o que determinou a este commando a occupação militar dos esta-
belecimentos publicas e patrulhamento da cidade, afim de garantir a fazenda estadual 
c a segurança publica, determina o mesmo cidadão Presidente da Republica que este 
commando officie successivamente aos membros da Camara Municipal, segundo a 
ordem da votação,até encontrar quem assuma o governo, prestando-lhe todo o auxilio, 
para manutenção da ordem publica. 

O que vos communi"co para vosso conhecimento, na qualidade de membro mais 
votado, na escala descendente, em vista de não tel-o acceitado o cidadão tenente-
coronel Manoel Escolastico Virginio e achar-se ausente o alferes João Candido Leite 
Pereira Gomes. 

Saude e fraternidade. -JoÃo PEDRO X. DA CAMARA, general de brigada. 
Cuyabá, 5 de julho de 1899. - Exm. Sr. general - Accuso o recebimento do 

officio de V. Ex., datado de hoje, no qual communica-me ter em data de hontem o 
Sr. coronel Antonio Cesario de Figueiredo, 2° vice-presidente do Estado em exercido, 
abandonado o governo, e, na ausencia do 3° vice-presidente e do presidente da Assem-
bléa Legislativa, não querer assumil-a o presidentE: da Camara Municipal desta 
capital, conforme o estatuído no § 1• do art. 17 da Constituição Estadual, em vista 
do que se acha acephalo o mesmo governo do Estado; e, para evitar essa anomalia, 
determinou o Sr. Presidente da Republica a V. Ex. para .que officiasse successiva-
mente aos membros da Camara Municpial, segundo a ordem da votação. 

Cabe-me em resposta declarar a V. Ex. que, comquai)to me falleçam os requ~~ 



-481-

sitos indispensaveis para provisoriamente desempenhar o alto cargo de presidente do 
Estado, todavia,· não me é !leito, na quadra actuàJ, regatear os ServiÇos que por 
acaso possa prestar em bem da ordem e felicidade do meu Estado. : . 

O que communico para conhecimento de V. Ex. - Saude e fraternidade. -Ao 
Exm. Sr. general João Pedro Xavier da Camara, M. D. commandante deste 7o di'l-
tricto. - ÁNTOMIO LEITE DE J."IGUEIREDO. 

(Da Gazeta Official .do Estado de Matt~ Grosso.) 

O Sr. Francisco Toleotioo - Tenho o espírito abatido e atrophiado, devido 
a incommodos physicos. 

Faço, pois, um grande sacrifido vindo agora oct"upar a tribuna. 
E si não fOra o cumprimento do dever, que para mim cons_titue verdadeira rei~ 

gião, certamente quedar-me-hia, sem tomar parte na discussão do parecer da honrada 
Commissão de Constituição, Leg islação e Justiça, que consubstancia o mais impor-
tante dos assumptos sujeitos ao exame e apreciação da Camara dos Deputadas. 
(Apoiados.) 

Sim, porque fazendo então parte da alludida commissão e quando se tratava do 
exame parlamentar dos factos occorridos em Sergipe, tive occasião de manifestar-me 
leal e imparcialmente contra o parecer que, ao contrario do que ora se discute, dava 
ao Poder Executivo o direito de intervir naquelle Esta'do·; e fil-o, Sr.· Presidente, sob 
os fundamentos que ·constam dos A'nnaes da Camara.' 

E, pois, agora, que se· desdobra novamente·· á tela da discussão assumpto igual, 
isto é, assumpto que; sempre qué é' trazidó ao conhecimento da Cainara, · a·ssume a 
maior g ravidade, impondo-se' á m'ais acurada attenção de todos nós; sou 'forçado a 
vir continuar a defender os· princípios pelos quaes sempre me bati, jsto é, negando a· 
intervenção pelo poder competente a não ser nos casos expressos no art. 6o e seu.'!l· 
numeros, da Constituição Federal, isto é, negando no caso occurrente; e conseguin-:: 
temente prestando o meu ' fraco· apoio á palavra honrada, da honrada Commissão,, 
ma nifestada sob os mais brilhantes e judiciosos conceitos nesse luminoso p~recer que 
ahio está exigindo todoS os nossos cuidados, todo nosso zelo, por isso que ·re5peita eile 
á; garantia da autonomia dos Estados, que é, sem contestação, o principal e~cudo 
da federação; que é o seu mais forte pedestal e sobre o qual de5cança a 'estabilidade 
e· a vida da propria Republica (apoiados); que é; por assim dizer, o·· sacràrio qu<:' 
ehcerra cuidadosamente, vigilantemente, ·como a ~entineila guarda o·· seu' posto, o 
mais precioso de todos os direitos, aquelle que, dando aos. Estados a faculdade consti: 
tucional de sua organizaçJ!o_ garantiu-lhes vida propria e autonoma, sacrario que, 
uma vez violado a não ser· por qualquer das excepções delimitadas pela' Constituição, 
com· a prova immediata e .robusta, trará, como consequenda· horroros~, a · quéda da 
federação pela desaggregação e separação dos Estados, o que será ·o maior · dos 
desastres a ferir .o coração da ·Republica, roubando-lhe, ou antes, anniquilándo pa~a 
sémpre, sob os rudes ,golpes da a narchia, n.ão sô as 'brilhantes tradicções désse curto, 
mas honroso pas5ado de· sua existencia, como a sua integridade np · présénte;' e o que 
mais é, ;~s glorias e as bençãos que a aguardám no templo do Futur~, pà~a o qú:'!il' 
oaminlia ella ovante, victoriosa,. acclamadá por todos e cheia da mais viva fé' patriO.: 
tioa: (ilpoiados, muito. bem.) 

Por isso, não devia debcar de vir coparticipar, embora cómo obscuro represent~nte 
da·Naçãó (não apoi·ados}, quer das glorias, quer dos infortunios que tenlla!Jl .de sanc-
cionar a sorte da autonomia dos Estadós, na ingrata campanha mais uma vez movida 
contra ella; nesta Camara. • 

Dupla razão impedia-tne' 'de fazel-o, Sr. Presidente: a mi-nh~ reconhi!Cida incom-
petencia (não ·apoiados), e a circumstancia de ter sido o ·[lssumpto discutido nesta 
Câmara -pelos melhores e mais beiJos talentos que· ella se desvanece de poss'~fr em selJ 
seib7 talentos que,' opulentando o; Annaes 'dos nossos tral;lalhos com' 'az ·luzes f.a 
maior illllstração e aprimorada eloquencia, ahi 'deixaram, no cumprimento'·_de _tão 
elt..,ada, quão: melindrosa mi.ssão, os rastros luminosos de uma importante discussão, 
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aliás, elevada á sua verdadeira regtao, onde não deve pairar sinão o mais vivo 
e real interésse publico. (Apoiados, muito bem.) 

Sr. Presidente, as opiniões emittidas pelos precedentes oradores, dividiram~~e 
em duas correntes. · 

Uns, riegando a intervenção no caso de Matto GrQ~so, entendem, entretanto, que 
o art. 6° e seus numeros, da Constituição, só conteem âttribuição· exclusiva do Poder 
Executivo, destacando-se no meio destes, algt.ms que opinam que aquelle artigo não 
carece de regulamentação, mas quando ella fosse necessaria, essa attribuição caberia 
ex.clusivamente ao mesmo Poder Executivo. · 

Outros sustentaram que o caso de Matto Gros~o se adapta perfeitamente ad allu-
dido art. · 6°, n. 3· 

Outros, ainda, sustenta~arn a doutrina de que, em f!lce d.o dispositivo constitu-
cional, compete tambem ao Poder Legislativo intervir em certos casos. 

Vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que propondo-me a encarar o <15sumpto e discu-
til-o á luz dos princípios constitucíonaes, tenho necessidade de estudar e !Ípreciar tão-
tas e ·variadas opiniões, cada qual mais respeitavel, para poder emittir a minha, que 
é reconhecidamente desautorizada e sem valor. (N4o apoiados.) 

Dahi, as grandes difficuldades que ora me assoberbam. 
Sr. Presidente, embora respeite muito e ·sinceramente acate as opinões assim 

manifestadas pelos illustres e honrados collegas, com -a lealdade .e franqueza que devo 
ter neste debate, declaro desde já que, em absoluto, não as a,cceito, por entender que 
ferem, algumas dellas, os princípios consagrados na Constituição. 

Demonstrarei desde já a ver.dade do meu asserto. 
E' certo, Sr. Presidente, que a disposição do alludido art. 6• não carece de 

regulamentação (termo aliás, impropriamente empregado) si regulamentação • e 
póde denominar á lei que tivesse por fim interpretar aquella mesma disposição- consti-
tuCional. 

São, pois, expressas e claras as disposições do art. 6° e seus numeras; mas, !>i 
assim·não fossem, o poder competente e unico para explicai-as sob fórma legal, seria 
o Legislativo, por meio de lei organica ou complementar, como o demonstra a Con-
stituição, no art. 34, n. 34, que assim dispõe ; decretar as leis organicas pa~a a 
e,.;ecução completa da Constituição .. 

Reconhecer-se e affirmar-se· que essa regulamentaçiio é da competencia do Poder 
Executivo, é não só ferir c!-e frente uma importante attribuição do Legislativo, deli-
mitada claramente no citado art. 34 da Constituição, como augmentar as que per-
tencem ao .:nesmo Poder Executivo, que aliás, corno se ·vê do art. 48, § 1°, da mesma 
Constituição, se restringem, na hypothese, a ; sanccionar, promulgar e fazer publicar 
as leis e resoluções do Congresso; expedir decretos, instrucções e regulamentos para 
a sua fiel execução. 

St, pois, se trata na hypothese, não de uma lei do Cón'gresoo, ordinaria, mas de 
uma· lei constitucional, fallece ao Poder Executivo a attribuição de regulamentai-a:, 
tanto mais si se attender que (no caso de necessidade que negamos) só uma lei· 
orgtJ.nica ou complementar o poderia fazer, lei que o mesmo Poder Executivo teria 
o dever de sanccionar; e não se admitte, que um poder que sancciona urna lei 
dessa natureza a possa regulamentar, mesmo porque as leis organicas, na hypothese 
de que se trata, não são susceptíveis de regulamentação do Poder Executivo,' que ~6 
é obrigado a executai-as. Demais, seria pro-clamar-se em pleno regimen constitucional 
a- peior das dictaduras - cerceando-se as attribuições do Poder Legislativo-, ou antes· 
proscrevendo-as, para se dal-as a um outro poder - o Executivo, que, corno disse, 
tem pela Constituição delimitadas as raias de suas attribuições, aliás differentes· das 
daquelle outro poder. (Apoiados.) . 

Não posso, pois, concordar com a opinião 'ernittida em contrario - ~ustentando· 
tjio perniciosa theoria, e tenho para escudar-me as expressas disposições a que venho· 
de alludir. 

Agora, Sr. Pre.sidente, entrarei na questão 'e estudo'do art. 6<>, pedindo a devida 
venia ao-s illustres oradores que me precederam, si porventura tiver de discordar 



ainda de S.$ . . ~E!~-·t ql,!ªn<)o affi·rmilm· que os ·caseis ·d"à intervenção teferidds nos ns. 1, 

2, 3 -e -. ~!lquelle. arti,go .só competem ao Poder Ex:ecilfivo. . 
. · Assim procedo, forçado pelo dever, pois cons"iâero-riie oi.Jsadç. (1l~o 'âpoia4os), não 

só !.fOr p~~tender ~p~~n~r as opiniües de tão illusfres mesr~es,_ como t>ó~ t~"t ae _en-
frentar uma .!i~ .m~~!' if!lpçr'tantes disposiçõ-es ctà Constttui~~o, e faitar-me a autori-
da4!l .e c:om~encià que tanto fOra para c;tesejar. (Não ·a-p·owilds.) . 

. '$·r:. P1 esidente, á. adopçãt> do art. 6o e seus numerós, _precísamente p'rece4eu, u!Jr 
'\lar'te 'do l~gislador cons~ituinte, gr~~de empenho e tne!lmo escrupulo. em ."não. estã~e
lecer a mator desharmoma no exerctcto dos poderes da Nação, dando preferenc1a a urn 
delles, par;~. certos casos, quando os queria instituir (como os instituiu) haí'irionicoo 
entre ~i, embora agindo cada um ~elles em esphera differenre, e,-Pecialmente tnit!!'•\-
do-se de medidas exc_epcic;maes, med\das de rigor, quaes ,as que se refere·m á inter-
veriçã\) nos negçeiôs peculiares aos Estados da V nião. 

j\fão se póde, 'por isso, ~uppor que o legislador consçituinte qí.Jizesse dàr sómente 
a um do~_tres P!>~eres da N~ç;io a ~ttribuição de que resil o art. 6°' da Constituição; 
e huito àSSÍID e qu~, na especificaçãc,> dos . Casos referidos ·nos ns. 1, 2, J e 4 desse 
artigo, se v~, apre.:iMdo-se calma ~ cui~adc,>saffiente cada· uma das suas disposições, 
·a ?uitll'reza chfl'eren.te, aliás notàv~l, de cac,la um c,lesses mesmos casos. 

Sim, 'i>o'rque o IQ relere-s.e 4 invasiio estrangeira ou de unJ Estado etn ou~'ro; o 
::é•; ·d 1riaiudenÇiio da fórma re'fr'--'l>!icana federativa; o J0 , do restabelecimetit'o áã 
otdem e tranquillidade dos Estados, d úquisiçiio dos ·respectivos g.overnos, e · o -.o, 
a 71'leà~das que assegurem a execução das leis e sentenças federa-es nos Estados. 

Assim, penso que teem direito de intervenção em taes casos os diversós Poderes 
da Nação, uns directa e ()utros indirectamente,- si assim me po~.so eipi:'imir, salva 
a .hypothese da manifestação da existencia de actos materiaes e taes que· exigissem 
desde logo medidas extremas, rigorosas e urgentes, em a qual·, forçosamente, 'a 
intervenção competiria ao Executivo, por ser o poder que dispõe dós elemen.tos de 
força, neces:5arios e rapidos, para, em taes em':!rgencias, tornar em ·realidade a exe-
cução das disposições c·onstitucionaes e leis federaes. . 

Si, po~ém, na verificação da existencia de factos que, adaptando-se aos casos 
dos ns. 2 e ... se Cl!conhecer que não h'l alteração ae ordem; mas que, cautelosamente 
se procura, já por meio de reform;1s constitucionaes e leis ordinai:ias, I!Stildu'aes, ~ 
se att~ntar· contra a fórma republicana federativ.a ( caso espedÍicado nó 2); já ·por 
meio de obstaculos - desre~peitar-se a execução das leis e sentimças feàeraes (caso 
es~ifícadQ I no n . .§)i - o Pode~ ·Executivo só poderá intervir quando : - no caso 
do n •. 2 é çonforml!· a hy'Poth.ese fig.u~ada, o Congresso Legi~lativo tiver iieúetado 
a lei re~~nl!ec.e4or!l e puhidora· d!!sse· attentado constítudoriàl, · e· rio· cilso do n. 4 
-quando officialmente e conforme â hypothese tambem figurada, o Poder J~{#ciario 
pelo seiJ. primeirQ orgão na Capital Federal ~ teélam~r liquelle óuti'ii. fÍO!ier.,- as 
medidas de rigor e necessarias a faz!lr cumprir· ~' r~it:iir·; no res~ectivo Estado, 
as sentenças e· leis feqeraes. 

1 
. ' 

Si semelhantes actos não representam llitêrvenção diréCtll., tiétóil qrlê, aliás; sito 
reconhecidamente susceptíveis de facil realização - mesmo seln à grave c~minOçlio 
intestina; nn hy.p.o~hese 'que figuro; se ha dê reconhecer indutlitweliTiente - qúe em 
tal caso - o Poder Executivd; para ~gir, intetvindo; nãci o poderá ,fazer sem ? 
concurso dos. dous outros poderes i>ela fôrma que venho de énuni:iar. 

Quanto aos casos dos ns. 1 e 31 é indiscutível a attribuiç!to do Poder Executivo, 
visto referirem-se a factos que demandam proinptas, energicas e eflicazés· províil~n
cias, si bem reconheça que,taes casos__:_ sendo os que dizem respeito á invasão _estran-
gefra .'f! <.éóinmoçiJo intestirliJ, justificam plenamente a decretado do estado dé sitio, 

·acto .. q~'.Jali:ás, é da compeie_ncia do Congresso, art. ;J_4, n. 21 da C,onstitüiç,ão; g_ó 
podendo ·e~~rtei-a o P-oder Executivo na ausénoia: daquelle, ccidforme qispõe o .~rt. 48, 
§ 15 - combinad.o com o a:rt. So, §§ 1° e 2° e· seus nuriíeros, da mesma: Co'n.stituíçãõ. 

O Poder Legisl&tivo intervem, pois, pêla:: f6rm·a quê venlió !le rutpor, cóm·o !l!io 
h a negai-o;· e nem mesmo se lhe poaérá t:oarctar essà attribuiçãõ quàndo elle a te~, 
inl!iscutivelinerite, ·rara a decietação do éstado de· sitio e para autoriear o GoverilO 
a declarar guerr:a e faeer a pa:1 etc. 



Demais, não St. póde admittir um erro no legi~lador constituinte co01 _ relação 
á disposição d·o art. 6° e seus numeros da Constituição, usando da locução - ·Governo 
l<'ederal - para designar - Poder Executivo. 

Intuitivas são as razões para não se suppor esse erro, que, aliás seria transfor-
mado no desconhecimento mais comesinho dos principias constitucionaes. 

O legislador constituinte estabelecendo como orgãos da soberania Nacional -
os tres poderes da Nação isto é o Legislativo, o Executivo e o Judiciario, assignalou 
a cada um delles a sua esphera de acção, com a hannonia necessaria, embora inde-
pendentes entre si. 

São esses orgãos - ou· antes ess~s tres poderes - que constituem essa entidade 
moral denominada governo; e si a disposição do art. 60 se refere clara P. expressa-
mente a - governo federal, - é indubitavel que a intervenção nos casos ·peculiares 
aos Estados cabe aos orgãos da soberania Nacional ou melhor direi - aos po'ileres 
que constituem legitima e constitucionalmente o governo federal da 1{aç4o. 

Me parece, Sr. Presidente, que esta argumentação é logica e deduzida dos princi-
pias sob_re os quaes assenta a nossa Constituição. · 

Demais, si ainda houvesse duvida alguma a respeito, ella ~e dissiparia em face 
da disposição do art. So, § 1° da Constituição, onde está empregado o vocabulo -
Po'der E,çecutivo Federal - na a:ttribuição da decretação do estado de sitio na ausen-
cia do Congresso. 

Em conclusão: o vocabulo - Governo Federal - a que se refere o art. 6° da 
Constituição, não é, nem póde ser pelas razões expostas - o Poder Executivo Fede-
ral. (Apoiados.) ' 

Sr. Presidente, fazendo agora a devida applicação dos casos do art. 6o, aos factos 
occorridos em Matto Grosso, vê-se que o poder competente federal não tinha o direito 
de intervir, apezar mesmo da requisição do respectivo governo estadual. 

A apreciação dos factos occorridos anteriormente ao acto do congresso legislativo 
daquelle Estado que annullou a eleição de gover-nador, e os que se realisaram poste-
riormente, até o abandono completo do governo, me convencem que, não sendo caso 
de intervenção, correctamente procedeu o Governo Federal. 

O SRs. LuiZ ADOLPHO R MELLo REGo- Não apoiado. 
O Sa. FRA'NCisco ToLENTI'No -:- Ninguem mais do que eu lamenta os acontecimen-

tos occorridos em Matto Grosso. Quizera que elles não se tivessem realizado e nem 
se reproduzam, (apoiados) deixando assim de. darmos o exemplo pouco edificlmte de 
continuas discordias que .muito teem em!lBraçado a vida da Republica. (Apoiados.) 

Não fa90, não quero e nem devo fazer - o elogio a essa alteração de ordem que 
trouxe consequencia ijltal: 1o- o abandono do governo de um Estado importante ds 
Republica. 

E' 5empre censuravel esse estado de causas (apoiados) e eu não o applaudo, por-
que desejo a paz e o socego da Republica. (Apoiados.) · · 

Mas, nem sempre se póde evitar taes acontecimentos - desde que sejam descon-
hecidos os direitos do cidadão, desde que as normas de administração de um governo 
não se apoiem nas leis. ' 

E' certo que, muitas vezes, a desordem e a anarchia irrompem, do despeito e 
rancor politicos, sem causa j~sta, como se deu em meu Estado,_ quando então o go-
vernava sábia e patrioticamente o meu distincto chefe e amigo Sr. Dr. Lauro Müller. 

Mas, parece que em Matto Grosso, outras foram as circumstanciltS que dictaram 
os acontecimentos que todos nós deploramos. 

O Sas. Lurz ADOLPHO E MELLO REGO- Não apoiado. 
O SR. FRA'NCJsco ToLENTI'NO - Em Matto Grosso havia um só partido politico, 

por assim dizer; e como não ha paz duradoura, o que é certo é que, por 1:ircumstan· 
cias que ignoro,mas que deviam ser ponderosas, scindiu-se esse partido por occasião 
da organização da chapa para governador e vice-governador. 

Os opposicionistas arregimentados prepararam-se para dar ·combate nas urnas, 
ao Governo do Estado, começando dahi por diante todos esses actos, quer do gover· 
nadar quer dos seus adversarios - demon,strativos da devação do gráo de intensi-
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dade a que pódem attingir a animosidade e o odio partidarios; mas tudo isso depois 
de não terem obtido de S. Ex. o Sr. Dr . . Murtinho, actual Ministro da Fazenda, 
a quem ora cobrem de apodos, a approvação do accordo que lhe propuzeram os par· 
tidarios do governo do Estado sobre a organização da chapa para governador. 

O SR. MELLO REGO - ApOdos, não apoiado. Tenho sempre tratado cortezmentll 
a S. Ex. 

O SR. FRANCisco ToLENTINO - Como era de. prever, á approximaçãó do dia da 
eleição foram se succedendo os acontecimentos, de modo que, terminada ella, veiu a 
desordem, dizendo-se os opposicionistas prejudicados e reputando escandalosa essa 
eleição. 

Os telegrammas, porém, enviados pelo Governador de Matto Grosso a seus 
amigos, para a imprensa desta Capital, si por um lado asseguravam a quebra da 
ordem publica, por outro, escudados na sua força e prestigio diziam que - não se 
arreceiavam dos adversarios; que os amigos do Governo estavam sobre as suas 
trincheiras,, onde aguardando os mesmos adversarios, os repelliriam com vantagem. 

Foi depois disso que o governador solicitou armamento do Governo Federal, que 
lhe foi negado. E' isso verdade ou não? 

O SR. MELLO REGo - A redacção está ageitada. 
O SR. FRA."'CISCO ToLEN'fiNO - Não está e os telegrammas o comprovam. 
Em taes condições, e apezar da requisição do governador, como agiu o Governo 

Federal? 
Intervindo por meio da força, mandando fuzilar os adversarios do governador, 

que, como annunciava esse telegramma, estava forte e não se arrcceiava dos inimigos? 
Sr. Presidente, si o honrado Presidente da Republica tivesse agido, intervindo 

logo, conforme a requisição do. governador de Matto Grosso, teria certamente com-
mettido a maior das violencias. 

Felizmente o elevado criterio de S. Ex. dictou-lhe as medidas mais consentanens 
e efficazes que o caso exigia, sem o estrepito das armas, sendo voz publica que entre 
essas medidas - salientava-se a ordem expressa que S. Ex. dera, por telegramma, 
ao general commandante do districto - para não consentir em deposição do governa-
dor, que desde logo devia ser reposto, caso fosse deposto. 

Era esse o principal dever de suprema autoridade da Republica e não o da inter-
venção extemporanea e estrepitosa e quando ainda se achava forte, segundo seus 
telegrammas, o governador do Estado. ' 

Si, pois, a autoridade e o prestigio do Governo de Matto Grosso eljtavam assim 
amparados, por que fugiu, deixando acephala a administração? 

Sr. Presidente, o governador de Matto Grosso e logo após á chegada do general 
Camara, teve ensejo de reconhecer as boas intenções deste bravo militar, que alli 
representava o elemento militar armado. · 

Ao chegar e assumir o ' commando do districto, aquelle general, pondo em conti-i. 
buição todos os meios condignos a um accordo entre os partidarios do governo do 
Estado e os dissidentes, depois de conferenciar com ambos os grupos, obteve ~stes 
a nullificação da eleição de governador, pensando assim que, uma vez removida a 
causa originaria da discoraia, cessariam na turalmente os seus effeitos. 

Por essa occasião, além da nullificação da eleição de governador pelo Congresso 
estadoal, que constituía a unica clausula do accordo, o mesmo governador queria 
ceder mais, isto é, o governo do Estado e as demais posisões officiaes, com o que 
não concordou o commandante do districto, dizendo-lhe que só bastava a nullifieaçáo 
da eleição e que continuasse no governo para presidir a nova eleição. 

E o governador de Matto Grosso continuou ainda no governo, mesmo depois ..la 
celebre acta do Congresso, nullificando a eleição! ! 

Os factos posteriores, porém, vieram demonstrar que o prestigio do governo 
daquelle Estado, sensivelmente diminuía; e vendo que muitos dos seus amigos o 
abandonavam, e receioso da derrota da eleição, deixou o governo acephalo por um 
modo censuravel, telegraphando ao Governo Federal. 

O que se passou depois, todos nós sabemos. 
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O hpnrado Presic;Jente d<:t Republica, naturalmente, por excesso de zelo muito 
louvavel, tendo commurticação official. do commandante do disiricto, a este ordÊmo~ · 
q~e não assumisse o governo; que guardasse todas as repartições e mantivesse a 
ordem, procurando a successão do governo abandonado na fórma das leis estaduaes. · 

A!\sim, quiz ãin~a o honrado P.residente da Republica deixar que. recahis5e u 
substituição no elemento popular do Estado, na fórma de suas leis, quando, como é 
Sl,lb_ido, outro q~,ta_lql,lcr, teria desde logo providenciado no ~ntido de tomár conta .• o 
g_c;iverrip com a designação in;m,I~wata do commandante do districto para exercei-o. 

Este facto, por si só, constitue S\ melhor defesa do honrado Presidente da Repu-
blica, que sempre e sempre deu as melhores e mais inequívocas provas de impardaii~ 
dade e justiç~ no caso d,e . Matto Gr.osso. 

O , sR. MI!LL~ . RBGO - Não apoiadÓ. 
O SR. FRANCisco' '{oLBNTII!O - Sr. Presidente, da mesma fótma, isto é, com 

inteira imparc\alidade, agiu o illustre commandante do districto; os seus telegrammas 
ahi estão publicados e por elles se vê que, só mesmo um espírito ordeiro e respeit~dor 
da lei, como é o de~se distiqc~o . miliíar, é que poderia ter procedido como procedeu, 
promovendo, por meios dignos, todas as providencias no sentido de alcançar o resta-
belecimento da ordem, quando é sabido que o fim principal da sua alteração era· essa 
eleição consideradlJ. esç~los4o •.• 

o SR. MBLio. REGO - o' Sr. comm\lndante do districto não podia dizer isso. 
O SR. FRÃNCISCO TOLBNTINO - Nem elle o disse; eu é que o digo, repetind;, ó. 

que dizetn todos os adyersarios políticos do ~-governadqr de M<1tto GrQSSó. 
Sr. Presidente, por m~s. que se. e.!lforcem os nobres DeputadPS que. me. hpnrl'l~: 

c~ Se\,IS apartes não poder~o justi(icar aos olhos do pa~z o procedimento do ey:.-gO'Ver-
n!lc;lor d~ Matto Gros~9. 1,1bandohando o_governo, quando já estavam removit;;la~ .todas 
as difficuldades, e o que mais é, fazendo-o por modo differente dos demais governa~ 
dpres na triste . e sempre lamentavel época das deposições ... 

O SI!.. 1\fBLLO REpo - ComÓ proeederam ? 
O SR. FRANCISCo ToLBNTINO - P~ocederam alguns c;leUos de modo contrarià, 

isto é-:- não deixando acephala e completameote . abaodonada a cadeira da admini-
stração dÓ Estado. ·. . 

O SR. MBLLO _ REG0 - Cite e;x:emplos disso. 
O SR. FRANCISCO To~mo - Ha muitos exemplos. Eu os citarei a se~,~ tempo, 

o que ora. não {.;_ço par~ ~ã~ ~~trar ~a i~grat.a tarefa de. discutiF essa tri~te épQca 
d1,1s deposições. 

Sr. Presidente, foi assim que,_ acertadamente, agiu o hei!ra<!o Pr.esdiente _ da 
Repl!blica, que_ora é o alvo das censuras do nobre Deputado qu~ se digna de,apar-
tear-me como o seria, certam_ênt_e, si outra fosse a solução da substitt~iç(i.o !lo. gpvern11 
ab'and~nado, isto é, si o Poder Federal interviesse nomeando S\lbstitut«? ~;lo mesm:J 
governo - pes.soa de . sua _inteira confi;mça. Êntão seria . esse a~to con!!ideraqq pelo 
n~b.r~ Deputac;Jo como a m~ior das violençias ... 

O SR, M:Jl:LLO REGO - Está construindo castellos par~. os derrubar. 
Eu, ao contrario, já _disse que admittia essa ultima hypothe:fe. 
O SR. FRANcisco T()~!iNTINO . - Esta declar-ação _do notlre . Dl.'p!ltado .é .itríporfan-. 

tissima e eu a aceei~o como m'ais uma prova de _asserto. . 
De facto, desci\! que se verificou o abandono completo do Governo, a neceSsi-

dade de sua substituição immediata impunh~-se como uma necessidade inadiaveL e . 
urgentíssima, para no dar logar a que a anarchia se maniiest.\sse. 

O Marechal Floriano, de tão saudo~a quão gloriosa memoria, em casos analógos, 
intervêiu drectamente, nomeando substitutos aos governos aharidonados. 

O honrado Presidente d'l. Repi.tblica, porém, que guardava a maior im·parciali-_ 
dade, co~orme tenho demonstrado, não fiuiz intervir e em tal CS$0 procede1.1 · correc-
tamente, deixando que a S\lccessão _do governo .se réalisas~e .pelo modo que se sabe, 
isto é,, P!llo ' el~ento pop'!lar. rep~~ent:ido, em virtude de lei, pr,los .vereaãores da 
respectiva Camara Municipal. .. -

Sr. Presidente, ha ainda um facto que bem earacté.risa a imparcialiqade do Chefe 
da Nação com relação aos factos de Matto Grosso. 
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Logo que teve logar a successão do governo, o no,·o governador requisitou 

armamento ao Governo Federal, e este, que em igualdade de circumstancias havl~ 
negado pedido identico do governador primitivo, o . fez tambem ao governado~ su"tisti-. 
tuto. . . 

Vê-se, pois, que S. Ex., ao contrario do que affirmam os nobres Deputados dé 
1\-fatto-Grosso, mantinha e ma,nteve.sempre em toda linha o ma:is escrupuloso cumpri-
mento do dever. 

Sr. Presidente, por todos estes factos chega-~e rigorosamente a esta condusllo : 
- -o. honrado Presidente da Republica não interveio no Estado de Matto Grósso, 
porque não. era caso disso, e sempré observou:•a maior imparcialidade, cercando d~
prestigio a primeira autoridade daquelle Estado. (Apoiados' e não apoiados.) 

Agora, Sr. Presidente, permitta V. Ex. que eu entre na apreciação de outro 
assumpto que, posto tenha intima ligação com os factos ·occorridos em ?ltatto Grosso, 
comtudo tem um outro caracter, por isso que se refere propiiantente á: PeSsoa do 
dlstincto militar, a quem, em boa hora, o honr-1do Presiderite da Republica nomeou 
com mandante do T' districto militar, o Sr. general João Ped•·o Xavier da Camara. 

Dirigindo-me ao illustre e nobre Deputado por Matto Grosso, cujo nome peço 
licença para declinar, o Sr. general Mello Rego, ténho a dizer-lhe que, ct;~mo- S. 
Ex. sabe, muito o prezo e wmero, muito o acato é · admiro, e, si sou -obrigado a vir 
agora defender o illustre general commandante do 'f'· districto militar das censuras 
mais que injustas - acres - inftigidas por S. Ex., o devc:i á -circumstancia dé ter 
dado apartes a S. Ex. quando, censurando o r.rocedimentó daquelle commandante. 
d~ districto, comproinetti-mê a .~emonstrar a injustiça de taes e -tão vehemêntes éénsu-
r as 

Não veja, portanto, o nobre e illustre collega no meu procedimento - um ataque 
á sua pessoa, aliás digna da maior consideração. e respeit(). · 

Sr. Presidente, a maneira por que falou o .nobre Deputado com rehç'lo ao ge-
neral Camara -e 'ls censuras que lhe dirigiu,. davatn-rne o direito ue suppor que; 
apezar de can1aráda, o nobre deputado desconhecia-o ao -ponto de . c<>nsideral-o como· 
indisciplinado, e . 1sto porque aquelle. general (que aliás estava em constante corres· 
pondencia official telegraphica com o honrado Ptêsidente da Republica) rio final di!· 
um dqs seus telegrammas.aprésentava felicitações -ao Chefe da . Nação petas medídas 
acertadas, . . com . relação aos aconteCimentos de Matto Grosso. 

· Sim, é préeiso que se não conheça aquelle militar para dar•se-lhé o epifheto 
de ind_isciplinado; é preciso que não se saiba o que é indiSdtliria, para sé dizer e .1f~ 
firmar que .o factó que fica exposto a justifica . e caraetérisa. 

Conv.ent:i-me afinal que effectivamente ó nobre Deputado, não . só desconhece o · 
seu velho camarada de armas, como 'l que é mai~ - com um 7.elo verdadeiramente 
rigoroso - deu a um acto, digno de louvores, Uma interpretação tão ferrenha · é" -
acanhadá que nem a disciplina creada pelo Cdfltle lle Llfrpe a .poderia suppotfar. 

O que é indisciplina, Sr. Presidente? 
O que significa esse acto que traz como consequencia . o dêsrespêlto ao supé'rior, 

ás leis é ordenanças militares? · 
Como se verifica essa indisciplina .- seni um acto a réconhééérido - pr.eriiltJ o · 

tndisc~plinado, rebaixe-o do posto, subm-etta-o a . conselho de itivestikaç46 l!u de. guerra 
ou a censut'a em ordem do dia? 

Sr. Presidente, náo houve indisciplina no caso occurrente; não houve denespeito 
a superior hierarchico, nem a qutslquer lei du ordenança tnilitaf'; por isso, o general 
Camara pelo facto louavel de saudar o honrado Presidente da Republica, em um dos 
seus telegrammas, não foi censurado nem t~''e ordem de responder a conselho de 
guerra. 

Aõ cõntra rió, o honràdõ Pre.;;ident6 . da Republica, natur.alm6ntt,. aeteitou as 
saudãÇoos, sém descobrir nellas um aéto dé .indisciplina •. 

Indisciplinado . um general, um commandante de districto qué . se , cbr:responde ' 
diaria e diiiétamerite eom o .honrado Presidente .da R.epublicà, Jll!lo facto de !e!' 
dirigidô a e&e afuistosá'S satidáÇ6es ! ! ! 



488 

E si esse general, em vez de saudar · o honrado Presidente da Republica, o cen-
surasse? 

O SR. MELLO REGo (com energia) - E' isto o que quero evitar. Quem tem o 
direito de applaudir tem o de censurar. Não é indisciplina é uma offensa dos princí-
pios da disciplina. 

O SR. FRANcrsco ToLRNTINo - Então é indiciplina por mais que agora a negue 
o nobre Deputado, porque segundo a sua theoria - tudo a que offende os principiós 
da disciplina - é indicipiina.. 

Sr. Presidente, o nobre Deputado que me honra com os seus apartes não deixou 
que eu concluísse o meu raciocínio. Eu dizia que si era indicipiina o acto de um 
general saudar em "telegramma o honrado Presidente da Republica, o que seria si, 
em vez de saudação, fosse uma censura? 

Naturalmente, esse general seria logo arcabuzado. (Risadas.) 
Sr. Presidente, são taes o zelo e cuidados que o nobre Deputado por Matto Grosso 

tem pela disciplina militar, descobrindo actos de indisciplina até nas amistosas sauda-
ções de generaes commandantes de districto ao Chefe da Nação, como a de que ora 
nos occupámos, que S. Ex. se me affigurou o avarento da lenda all~mã, que receioso 
de que os. ladrões lhe roubassem o ouro depooitado em seu cofre abraçou-se com,este 
sem mais o largar, até que á falta de alimentação, morreu. 

Não houve, pois, no caro occurrente indisciplina por parte do general comman-
dante do 7° districto militar, nem tão pouco a offensa dos princípios .de disciplina, 
que é uma e a mesma cousa. 

Sr. Presidente, o general Camara seria-e será incapaz de commetter um acto de 
indisciplina, porque desde moço a observa e a prega a seus subordinados. 

No commando de varies corpos elle deu as mais exuberantes provas do seu amor . 
á disciplina, merecendo sempre de seus superiores os melhores elogios. 

Modesto e honrado como aquelle que mais o possa ser (e assim elle" honra. a vene· 
randa memoria de seu finado e honrado pae) o general Camara tem alcançado a posi-
ção que hoje tem, pelo seu real merecimento, comprovado pelas nomeações de impor-
tantes commissões em as quaes revelou, a par daquelles bellos attributos, lucida intel-
ligeucia e os máis bellos e variados conhecimentos militares. (Apoiados.) . , 

Desde estudante começou elle a prestar os seus serviços á Nação, fazendo parte 
das forças que operaram na campanha de Uruguay, seguindo depois para a do Pa-
raguay, onde a· fez completa, regressando ao Brazil no posto de capitão, com as mei· 
hores attestações de seus bons e leaes serviços .. (Apoiados .) 

Com o advento da Republica foram necessarios os seus serviços, e elle os . tem 
presl ado com a niaxima honradez, sendo nomeado para commandante da brigada po · 
licial desta Capital, intendente da Guerra e outras commissões, merecendo sempre os 
applausos e os melhores elogios. (Apoiados.) 

A fé de officio desse distincto official é a mais digna que se pôde imag inar, não 
havendo nella, ainda mesmo longinquamente, qualquer vislumbre que assignale urn 
acto de indisciplina militar. 

Tal e, Sr. Presidente, o actual commandante do 7° districto, que é, sem contesta-
ção, uma das nossas glorias militares. (Apoiados.) 

· 0- SR. MELLO REGo - Mas a que vem isto? 
O SR. FRANCisco ToLI!NTINo - Vem para provar que um official general nas 

condições do commandante do 7o districto militar, não póde ser acoimado de indisci-
plinado, como o foi por V. Ex., a não se commetter a maior de todas as injustiças. 

Sr. Presidente, preciso terminar e vou fazel-o. 
Encarei a questão de Matto Grosso sob os seus diversos aspectos. 
Fil-o como republicano e patriota e estou satisfeito. 
Neguei, em absoluto, a . intervenção do Governo Federal no caso de Matto Gtosso, 

porque o art_, 6o, n. 3, da Constituição, não a justificaria e!Jl fli~:e das considerações 
que ficam expostas. 

Apartei-me "de algumas aas theorias pregadas e sustentadas pelos distinçtos ora-
dores que me precederam na tribuna e que tanto iJiustraram o debate, porque os 
princípios constitucionaes a tanto me autorizavam. 
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Defendi, em summll, pallida e fracamente, é verdade (não apoiados), não s6 o 

Governo,mas o seu representante como cotnmandante do districto militar, porque a 
justiça a isso me impelliu, afim de ser apurada a verdade, de modo a pairar ella em 
altiva região, serena e triumphante sempre. 

E de tudo se apura e se conclue que, assim pr()CCdendo, s6 tive por unico escopo, 
defender a autonomia dos Estados, que, mesmo em caso duvidoso', não deve ser 
anniquilada em satisfação a quaesquer interesses que não sejam escudados no bem 
publico. (Apoiados.) 

Cumpra-se a Constituição, e a Republica, irá, certamente, sua\·emente, dominando 
esses estorvos que a tem feito estacar - contemplando a multiplicidade de difficul-
dades, cada qual mais grave e assustadora, interrompendo-lhe os passos, a acção de 
sua vida politica, economica e financeira. (Muito bem; apoiados.) 

Pudessemos nós, Sr. Presidente, ter a mais séria, escrupulosa e brilhante reali-
dade no respeito á execução ás nossas lei~, especialmente áqul!!la que estabeleceu os 
principio~ b~>sicos da nossa actual fórma de governo, comprehendendo os patrioticQs. 
intuitos que a dictaram, e, sabidamente, não teríamos tido, nem jamais teremos, 
dias tão sombrios e aziagos .•• e. fructos tão amargos ••• 

Respeite-se a autonomia dos Estados. 
Dê-se-lhe as garantias a que ella tem direito. 
Reconheça-se-lhe o prestigio de que a cercou o nosso Est,ltuto Politico, porque 

ella vale mais, muito mais, do que quaesquer machinações fdtas sob influxo de 
fementidos interesses politicos. 

Sr. Presidente, a autonomia dos Estados constitue um verdadeiro asylo, guar-
dando as mais bellas regalias. 

Violal-o, a não ser pelo domínio e força da lei, é violar a nossa Constituição, 
.quebrando esses f<:rtes élos que, unidos irmãmente pela mais !'anta communhão de 
iãéas, princípios e interesses, constituem a feqeração em nossa Patria, symbolizando 
ao mesmo tempo, de modo brilhante e patriotico, a segurança e a vida da propria 
Republica. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. O orador 4 'lli'llamente felicitado e 
abTafado por seus collegas.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a votação. 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO. 

O Sr. Presidente - Declara que antes de submetter a votos o parecer n. 35, 
de 1899, vae pOr a votos o requerimento do Sr. Xavier da Silveira, offerecido ra 
sessão de hontem, cujo teor é o seguinte : 

"Requeiro que volte á Commissão de Constituição, Legislação e Justiça o 
parecer n. 35, de 1899, afim de dizer sobre a emenda apresentada pelo Sr. Deputado 
Enéas Martins. 11 

Procedendo-se á votação do referido requerimento do Sr. Xavier da Silveira, 
reconhece-se que votaram a favor 87 Srs. Deputados e contra 13. 

Total 100 votos. 

O Sr. Presidente- Não ha numero. Vae-se proceder á chamada. 
Procedendo-se á châmada, verifica-se terem-se ausentado os Srs. Silverio Nery, 

Albuquerque Serejo, Amorim Figueira, Enéas Martins, Guedelha Mourão, Eduardo 
de Berredo, Augusto ·Severo, Trindat!ê, Coelho Cintra, Martins Junior, Tosta, 
Amphilophio, Rodrigues Lima.. ()scar Godoy, Raul Barroso, Agostinho Vida I, 
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Ran~el Pest!J.na, Ç!lrvalPo ~ourAo, José Bo~i{~çi~, An~o~il'! Z~<#arias, :Matta • 
Machado, Arthur Torres, Padua Re;zende, Caseq~iro '4!1- R!lclla, Oliveira Bl:'aga, 
Gustavo Godoy, Lucas de Barro~, Lamenha l,.ins e J.eoncio Çprrêa. 

O Sr. Presid~nte- Responderam á chamada 99 Srs. Deputados. 
N4o ha, po·rtanto, rium_ero para se proseguir nas votações. 

N-a :>e$Ao de 23 foi approva:do o requerimento do Sr. Xavier d;A Suvc_!i~a. 

FIM DO 3° VOLU~E. 

' ' 
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